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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare i ämnet idrott och hälsa ser 
på och arbetar med kunskapsområdet musik, rörelse & dans – vilket innehåll, 
omfattning och vilka undervisningsformer som existerar – samt hur de upplever 
elevernas syn på området. Vi har valt att belysa förändringar inom kunskapsområdet 
genom att ta del av olika brytpunkter, både när det gäller skolreformer och 
samhällsutveckling. 
 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade 
intervjuer och utgörs av en longitudinell empirisk undersökning. Datainsamlingen 
som ligger till grund för resultaten har involverat 65 lärare och gjorts under en dryg 
10-års period, med insamling 2003, 2008 och 2014. Empirin har analyserats utifrån 
två utvalda teorier i form av läroplansteoretiskt perspektiv och ramfaktorteori.   
 
Resultatet visar att kunskapsområdet musik, rörelse & dans är svårt att tydligt 
definiera och att det finns ett brett samt varierande innehåll. Det är framförallt vissa 
s.k. former som framträder mera frekvent – dels den kulturella formen som utgörs av 
danser av olika slag, dels en mångfald av träningsformer till musik. Det som inte är 
lika vanligt förekommande är den konstnärliga formen. 
 
Orsakerna till förekomsten av och innehållet i kunskapsområdet finns på olika 
nivåer, både kring de ramar som gäller i form av bland annat skolans styrdokument 
och lärarens syn, intresse och kompetens. Det finns bland eleverna överlag ett 
positivt intresse för musik, rörelse & dans, även det är mer positivt bland flickor än 
pojkar och bland de allra yngsta och äldsta eleverna i grundskolan. 
 
 
 
 
Titel: I takt med tiden – om musik, rörelse & dans i ämnet idrott och hälsa 
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Förord 
 
 
Vi har efter långt och tålmodigt arbete ”kommit i hamn” med denna uppsats kring 
ett område som vi har ett starkt intresse av. Det blir uppenbart att det, trots en bitvis 
snårig resa med olika uppehåll, varit lärorikt och givande på flera sätt. Att vi nu har 
kommit till resans slutmål beror till stor del på vår senaste lots, vår handledare Lena 
Larsson. Vi vill rikta ett stort tack till dig Lena för att du tydligt har lotsat oss på den 
sista och viktigaste delen av resan. Utan ditt ihärdiga och uthålliga 
handledningsarbete hade det troligtvis inte blivit en verklighet. Vi vill också tacka 
våra kollegor i seminariegruppen för fruktbara diskussioner och stöd. 
 
 
/Johanna Eklund Jansson och Birgitta Glemne 
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1. Inledning 
 
Detta magisterarbete berör kunskapsområdet musik, rörelse & dans i skolan och i 
synnerhet inom ramen för ämnet idrott och hälsa på grundskolan. Det har på senare 
år gjorts särskilda satsningar på dans i skolan, inte minst genom det nationella 
utvecklingsprogram som startade 2006 via ett samarbete mellan Myndigheten för 
skolutveckling, Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och 
ungdom, Elevorganisationen i Sverige samt Statens kulturråd (Institutet Dans i 
skolan, 2014). Målet har främst varit att främja fysisk aktivitet genom att alla barn 
får tillgång till dans som kunskapsområde och att dansen även ska gagna lärande. 
 
Kunskapsområdet musik, rörelse & dans finns tydligt framskrivet i såväl tidigare 
som aktuella styrdokument – exempelvis i den förra läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket, 2006) och i 
den nuvarande läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket, 2011a). Men samtidigt är området brett samt svårt att tydligt definiera 
och avgränsa. Forskning visar att även om musik, rörelse & dans synliggörs i 
skolans styrdokument så förekommer det i begränsad omfattning i skolan. 
Exempelvis framkom i den nationella utvärderingen som gjordes 2003 att området 
dans/musik kom långt ner på den lista av aktiviteter som lärare i ämnet idrott och 
hälsa bedömde som vanligast förekommande. Allra överst angavs aktiviteten 
bollspel (Skolverket, 2005). I en annan studie svarade över 70 % av eleverna i 
årskurs 9 att de aldrig eller en eller ett par gånger per år hade verksamheter som 
dans, motionsgymnastik och aerobics (Redelius, 2004). 
 
Det finns en varierad bild av hur elever upplever kunskapsområdet musik, rörelse & 
dans. Enligt Redelius (2004) tycker 25 % av flickorna bäst om dans, aerobics och 
motionsgymnastik, samtidigt som mycket få pojkar har dessa aktiviteter bland de tre 
mest uppskattade. Samtidigt visar Olovsson (2008) att det råder en allmänt positiv 
attityd till dans och dansundervisning hos elever på högstadiet, men att den är mer 
positiv hos flickor samt hos årskurs 9 i relation till årskurs 7. 
 
Frågan är hur undervisningen i musik, rörelse & dans ser ut i grundskolan? Vilket 
innehåll och vilka undervisningsformer är aktuella? Vad tycker eleverna om 
undervisningen? Vilka förändringar har skett över tid? Frågorna är många och för att 
få svar har frågeställningarna riktats till lärare i idrott och hälsa på grundskolan. Med 
andra ord ska studien undersöka hur grundskollärare i ämnet idrott och hälsa ser på 
området musik, rörelse & dans; vilket innehåll och vilka undervisningsformer som 
existerar samt hur de upplever elevernas syn på området. Vi kommer att studera 
detta i förhållande till att området musik, rörelse & dans förändrats i samband med 
de senaste skolreformerna. Arbetet utgörs av en longitudinell empirisk studie kring 
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hur undervisningen inom musik, rörelse & dans bedrivs/har bedrivits. 
Datainsamlingen som ligger till grund för resultaten har gjorts under en dryg 10-års 
period – med insamling 2003, 2008 och 2014. 
 
Vi som genomför detta magisterarbete är sedan många år verksamma som adjunkter 
vid Linnéuniversitetet och vår dagliga verksamhet ägnas huvudsakligen åt utbildning 
av blivande lärare inom allt från förskola till gymnasieskola. En del i vår 
undervisning är då i kunskapsområdet musik, rörelse & dans. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att dels undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med 
kunskapsområdet musik, rörelse & dans, dels hur de upplever elevernas syn på 
området. Mot bakgrund av de senaste skolreformerna riktas ett särskilt intresse mot 
hur reformerna avspeglas i förändringar av undervisningen. 
 
 
2.1 Frågeställningar 

− Hur definierar lärare i idrott och hälsa i grundskolan kunskapsområdet 
musik, rörelse & dans? 

− Vilket innehåll ingår i kunskapsområdet musik, rörelse & dans enligt lärare i 
idrott och hälsa i grundskolan och vilka förändringar ger utsagorna uttryck 
för? 

− I vilken omfattning och hur bedriver lärare i idrott och hälsa undervisningen 
i kunskapsområdet musik, rörelse & dans inom grundskolan och vilka 
förändringar ger utsagorna uttryck för? 

− Hur upplever eleverna, enligt lärare i idrott och hälsa, undervisningen i 
kunskapsområdet musik, rörelse & dans? 
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3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt redogörs för uppsatsens centrala frågor. Inledningsvis definierar vi 
området musik, rörelse & dans för att därefter fokusera på hur området skrivs fram i 
aktuella läroplaner. Avslutningsvis belyser vi det nationella utvecklingsprogrammet 
”Dans i skolan” och dess betydelse för utvecklingen av området i skolan. 
 
 
3.1 Området musik, rörelse & dans  
 
Området musik, rörelse & dans i skolan inkluderar mycket och kan vara svårt att 
definiera. Nyberg (2009) menar att en persons egna erfarenheter och relation till 
dans påverkar definitionen. Därför kan det se olika ut när det gäller syftet med dans 
om man exempelvis är lärare i idrott och hälsa eller är danspedagog. Även Lindqvist 
(2007) pekar på att området dans är svårdefinierat och kopplat till en personlig, 
individuellt upplevelsebaserad dimension. I hennes licentiatarbete ”Dansens plats i 
skolan” (ibid) definieras dans i skolan utifrån ett antal begreppsbildningar som; 
”dans som kunskapsområde”, ”dans som uttrycksform”, ”dans som kreativt 
uttrycksmedel”, ”dans som konstform”, ”dans som konstnärlig form”, ”skapande 
dans”, ”dans som estetisk form” och ”dans som språk”. När Lindqvist (2010) i sin 
avhandling frågat ett stort antal danslärare om vad dansundervisning i skolan handlar 
om råder det en stor samstämmighet. De anser att dans inte ”bara” är rörelse utan 
något mer, det handlar även om att lära känna sig själv och att finna det personliga 
uttrycket. Danslärarna betonar också samarbete och gemenskap är positiva för 
samverkan med andra skolämnen. 
 
Området är alltså mångfasetterat och Ravn (2005) menar att begreppet dans är en 
bred beteckning som fungerar i olika sammanhang. Det kan röra sig om 
sällskapsdans som exempelvis foxtrot, salsa, folkdans eller linedans, där man 
framför allt deltar som ett sätt att umgås. Dans kan också vara rörelser med ett 
tydligt estetiskt syfte, t.ex. att man dansar för att uttrycka sig eller för att visa upp sig 
för andra. Enligt Ravn är alltså dans en kroppslig aktivitetsform som sker i många 
olika kulturella sammanhang. Bredden i området uttrycks också av Mattsson & 
Lundvall (2013) som talar om tre olika kunskapsområden inom dans i ämnet idrott 
och hälsa – ”dansen som kulturell bevarare”, ”dans som kroppslig motion” och 
”dans som uttryck”.  
 
Olika kunskapsområden inom musik, rörelse & dans är något som flera andra 
forskare också diskuterar. Meckbach m.fl. (2004) redogör för tre olika former av 
kunskapsområden – expressiv/konstnärlig form, kulturell form och träningsform. 
Den expressiva/konstnärliga formen har sin grund i att rörelsen i sig motiveras 
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utifrån ett kreativt perspektiv. Formen handlar framför allt om estetisk dans där man 
fokuserar på den kreativa, skapande formen, och får uttrycka rörelser utifrån bl.a. 
känslor och händelser. Enligt Nyberg (2009) kan det i realiteten exempelvis innebära 
rörelseimprovisationer, jazzdans, fridans, modern dans, klassisk balett och expressiv 
dans. Den kulturella formen berör kulturella traditioner och värderingar, inte bara i 
ett svenskt perspektiv utan också i ett mångkulturellt sammanhang. Det är ett sätt att 
kommunicera via rörelseuttryck och i utbildningssammanhang tar det sig då uttryck 
som framför allt sällskaps- och folkdanser. Exempel på vanliga danser inom den 
kulturella formen är folkdanser som polka, schottis, vals och hambo, sällskapsdanser 
i form av bugg och foxtrot samt nationella och internationella danser (Meckbach 
m.fl., 2004, Lindqvist, 2007). Ser man däremot kring träningsformen inom området 
så inriktar den sig främst på hur man kan träna fysiska kvaliteter som kondition, 
styrka, rörlighet och koordination genom rörelser/aktiviteter till musik. Här finns 
många exempel på aktiviteter som gympapass, aerobics i olika former och 
vattengymnastik. Det kan även handla om aktiva träningsformer för att uppnå 
avspänning och kroppsmedvetenhet. De aktuella tillämpningarna inom själva 
träningsformen är omfattande och det sker en kontinuerlig utveckling (Meckbach 
m.fl., 2004).  
 
Det kan vara på plats att kort förklara vad vi själva menar med kunskapsområdet 
musik, rörelse & dans – både i denna studie och i vår vardagliga verksamhet som 
lärarutbildare. Vår utgångspunkt utgår ifrån den beskrivning som bland annat 
Meckbach m.fl. (2004) gör, dvs. att det inom ramen för musik, rörelse & dans finns 
tre olika former – expressiv/konstnärlig form, kulturell form och träningsform. Vi 
vill också tydliggöra att vi valt att använda samlingsbegreppet musik, rörelse & dans 
för att vi tycker att enbart dansbegreppet är mer snävt och tydligt riktat mot våra 
traditionella och kulturella danser. Istället förordar vi ett begrepp som kan stå för en 
bred bild om vad rörelser till musik kan handla om. Vi ser det som naturligt att 
musik relateras till andra verksamheter än bara dans i ämnet idrott och hälsa som 
bland annat avslappning, träningsprogram till musik (exempelvis aerobics, spinning, 
tabata, vattengympa, crossfit), fritt skapande, gestaltningar och showdans. 
 
 
3.2 Musik, rörelse & dans – vad säger styrdokumenten och varför? 
 
Vi kommer här, efter en kort tillbakablick, att redogöra för framför allt de senaste 
läroplanerna – Lpo-94 och Lgr 11 – detta med tanke på att den empiriska delen av 
studien sträcker sig från 2003 till 2014. I detta sammanhang kommer vi också att 
belysa vad som ligger bakom de skrivningar som gjorts. 
 
Inledningsvis kan vi konstatera att dansundervisningen bedrevs fram till 1960-talet 
av privatskolor men från 1962, då det nya grundskolesystemet inrättades, har 
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dansundervisning varit en del i den allmänna skolan. I Lgr 60 – Läroplan för 
grundskolan – finns dans med som ett eget kunskapsområde. Det står i Lgr 60 att 
dans ska innehålla svenska och utländska folkdanser samt enkla former av 
sällskapsdanser, där så är lämpligt och läraren har förutsättning för sådan 
undervisning (Grönlund & Wigert, 2004). Fokus är dans som kulturell bevarare och 
det handlar mycket om social bildning (Mattsson & Lundvall, 2013).  
 
I de följande läroplanerna – Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) och Läroplan 
för grundskolan 1980 (Lgr 80) – har dans funnits med som kunskapsområde. 
Fortfarande har det varit dansens betydelse för kulturella traditioner i kombination 
med social utveckling som dominerat. I Lgr 80 breddades det nationella perspektivet 
med fler mångkulturella inslag. Även dans som kroppslig motion betonades och då 
med fokus på fysisk kondition (Mattsson & Lundvall, 2013). 
 
De kursplaner som varit gällande under den period som denna studie gjorts är 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). 
Inledningsvis redogör vi kortfattat för vad som ligger bakom de förändringar och 
den utveckling som gjorts för att sedan titta närmare på konsekvenserna för ämnet 
idrott och hälsa och i synnerhet kunskapsområdet musik, rörelse & dans. Varje 
skolreform är sprungen ur varandra och då framför allt den som nyligen varit 
gällande. Reformerna är i sin tur en del av den samhällsutveckling som hela tiden 
sker (Egidius, 2001). 
 
3.2.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94)  
Lpo 94 har sin grund i ett samhälle som genomgick stora politiska förändringar. För 
Sveriges del blev det aktuellt med ett medlemskap i den Europeiska Unionen (EU) 
och behövde utbildning som kunde stå sig internationellt – ”Europas bästa skola”. I 
arbetet för ett medlemskap gjordes en fördelning av befogenheter och ansvar på 
regioner, landsting, kommuner och privata sektorer. Det innebar bland annat en 
kommunalisering av skolan i början av 1990-talet (Egidius, 2001). Som en följd av 
den decentraliseringssträvan som rådde lanserades den nya läroplanen Lpo 94. Det 
blev en målstyrd läroplan där undervisningen inte detaljreglerades som tidigare. 
Skolor behövde inte längre se likadana ut, men de verkade under samma 
styrdokument med riktlinjer, mål och värden. Det öppnade upp för profileringar och 
alternativ när det gäller huvudmannaskapet (Karlefors, 2002).  
 
Kommunaliseringen och läroplansförändringen innebar alltså att man gick från en 
detaljstyrd skola till en resultat- och målstyrd skola, en skola där de centrala målen 
skulle tydas och hanteras på en kommunal nivå. Avsikten var att de nationella målen 
skulle styra verksamheten och ligga till grund för lokalt utformade verksamhets- och 
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undervisningsmål. Planerna var att skolor och lärare utifrån de rådande lokala 
förutsättningarna skulle realisera läroplanens och kursplaners mål. Det fanns två 
typer av mål – mål för eleven att uppnå och mål för skolan att sträva mot. Det 
förstnämnda handlade om den kunskap som eleven förväntades förvärva under 
skoltiden, medan däremot strävansmålen gav riktlinjer för vad skolan skulle arbeta 
med för att eleverna skulle ha förutsättningar att utvecklas (Jarl m.fl., 2007). Lpo 94 
innebar också en förändrad kunskapssyn, från en kvantitativ till en mer kvalitativ. I 
förhållande till det mer begränsade detaljerade innehållet skulle elevernas 
kompetenser och förmågor värderas. Samtidigt fanns det en otydlighet i budskapet 
som vållade förvirring i lärarkåren (SOU, 2007:28).  
 
Om man ser till ämnet så fick det i och med Lpo 94 ett nytt namn, från idrott till 
idrott och hälsa. Det gav en tydlig indikation på att ämnets hälsoaspekter var viktiga, 
och att innehållet hade betydelse för folkhälsan (Karlefors, 2002). I inledningstexten 
kring ämnets karaktär och uppbyggnad nämns att det är centralt att utveckla allsidiga 
rörelseaktiviteter. Vidare uttryckas 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” (Skolverket, 2006). Det finns ett antal strävansmål 
formulerade och om man ser mera uttalat mot området musik, rörelse & dans sägs 
att undervisningen ska sträva efter att eleverna utvecklar och fördjupar sin 
rörelseförmåga och lust att röra sig, samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor 
och gemenskap. Ett annat mål som berör området är att eleverna ska få inblickar i 
idrottens och friluftslivets historia samt lära känna olika former av lekar, danser och 
idrottsformer i olika kulturer (ibid). 
 
Uppnåendemålen, som handlade om den kunskap som eleverna förväntades skaffa 
sig under skoltiden, var formulerade för det femte respektive nionde skolåret. I 
relation till kunskapsområdet musik, rörelse & dans fanns följande mål (Skolverket, 
2006): 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 

• Eleven skall behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med 
balans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och 
rörelseuppgifter till musik. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
• Eleven skall kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna 

utföra lämpliga rörelseuppgifter. 
• Eleven skall kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion. 
• Eleven skall ha kunskaper i vanliga rörelseaktiviteter och hur de kan 

bedrivas på ett säkert sätt. 
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Som framgår av ovanstående beskrev alltså läroplanen vilka mål man skulle sträva 
mot samt uppnå, men den lämnade ingen information om hur det skulle gå till 
(Lundvall m.fl., 2008). Det fanns en risk för bristande likvärdighet i och med att det 
var upp till varje skola och lärare att bestämma hur målen skulle nås. Backman och 
Frölander (2011) påpekar också att innehållet i ämnet idrott och hälsa inte blev nog 
tydligt eftersom uppnåendemålen var för otydliga och allomfattande. Förutom 
kritiken mot otydligheten kring såväl innehåll som process fanns motsvarande kritik 
mot utformningen av kunskapskraven. Ett bristande tydligt innehåll ledde också till 
stora skillnader vad beträffar bedömningsgrunderna (Ekberg, 2009). 
 
3.2.2 Justeringar av Lpo 94 och satsning på samverkan skola-idrotten 
En revidering av läroplanen skedde år 2000 och riksdagen fattade beslut om nya 
kursplaner och betygskriterier för grundskolan som skulle börja gälla fr.o.m. 
höstterminen 2000. Det innebar också en revidering av kursplanen i idrott och hälsa. 
Skolverket påpekade att målet var att framförallt stärka den nära kopplingen mellan 
begreppen idrott och hälsa, samt att starkt betona hälsoperspektivet i ämnet idrott 
och hälsa (Skolverket, 2000). Karlefors (2002) noterar att en förändring i kursplanen 
var att momentet rörelse, rytm och dans inte längre var framskrivet som det var i den 
ursprungliga versionen. Det kunde tyda på en återgång till ett mer idrottsinriktat 
innehåll och det skulle vidare kunna leda till mindre samverkan mellan olika ämnen. 
Detta på grund av att dans är en kulturbärande aktivitet som relativt enkelt kan 
användas i en ämnessamverkan. 
 
År 2003 gjordes också ett tillägg till läroplanen för den obligatoriska skolan som 
påverkade utrymmet för rörelse/fysisk aktivitet i skolan, och därigenom 
möjligheterna för kunskapsområdet musik, rörelse & dans. Det uttalades att skolans 
ansvar var: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen” (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Tilläggen 
gav däremot inte någon tydlig definition av fysisk aktivitet eller anvisningar om hur 
mycket tid som man rekommenderade att avsätta per dag (Ericsson, 2005). I en 
granskning av tillägget som Myndigheten för skolutveckling gjorde år 2005 
konstaterades att läroplansändringen tagits emot positivt ute i skolorna och att ett 
flertal skolor integrerat fysisk aktivitet i skoldagen, bland annat i natur- och 
samhällsorienterande ämnen (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 
 
3.2.3 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) 
En viktig bakgrundsfaktor för tillkomsten av en ny läroplan, Lgr 11, fanns i studier 
som visade att resultaten inom flera centrala ämnesområden hade försämrats över 
tid. Skolverkets nationella utvärderingar (NU-92 och NU-03) och internationella 
studier gav en relativt samstämmig bild av att svenska elevers resultat inom bland 
annat läsförståelse, matematik och naturvetenskap hade sjunkit sedan början/mitten 
av 1990-talet (Regeringen, 2008). Detta framgår också av Skolverkets 
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kunskapsöversikt ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” där man har 
sammanställt och analyserat forskning som belyser vad som kan ha orsakat 
problematiken (Skolverket, 2009). Översikten visar på ett flertal betydelsefulla 
orsaksfaktorer som den ökade segregeringen i samhället, den decentraliserade 
styrningen av skolan och den alltmer individualiserade undervisningen. I 
propositionen ”Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan” 
uttrycks att det rådande målsystemet har haft många problem och inte riktigt 
förståtts av dem som skall arbeta med det, dvs. lärare och skolledare (Regeringen, 
2008). Sambanden mellan målen i läroplanen och i kursplanerna har varit oklara och 
kursplanerna har inte förklarats eller motiverats tillräckligt. Backman och Frölander 
(2011) menar att den decentraliserade styrningens otydlighet även fått konsekvenser 
för bedömningsgrunderna och inneburit en efterfrågan på en mera central 
innehållsstyrning. 
 
I mars år 2009 beslutade riksdagen att införa en ny läroplan i skolan (Lgr 11) utifrån 
de förslag som framkom i propositionen ”Tydligare mål och kunskapskrav – nya 
läroplaner för skolan”. Den nya läroplanen omfattar skolans uppdrag och 
värdegrund, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner för 
respektive ämne (Utbildningsdepartementet, 2010). Bland annat nämns fyra 
övergripande perspektiv som ska genomsyra all undervisning – historiskt, miljö, 
internationellt och etiskt perspektiv. Kursplanerna har också fått en ny struktur. Efter 
en kort inledning där ämnet motiveras kommer syftet följt av centrala innehåll och 
kunskapskrav. I syftet beskrivs vilka kunskaper eleverna ska utveckla i samband 
med undervisningen. Syftet redogör för olika långsiktiga mål och vilka förmågor 
som eleverna förväntas ha och få möjlighet att utveckla (Skolverket, 2011a). Nytt är 
definitionen av det centrala innehållet som beskriver olika kunskapsområden som 
lärare ska hantera i sin undervisning. Alltså det innehåll som ska användas för att 
utveckla förmågorna. Det är således inte en del som reglerar vad eleverna ska 
prestera, utan vad läraren ska förhålla sig till i sin undervisning. 
Kursplanerna innehåller även kunskapskrav för skolår 3, 6 och 9, som anger 
kunskapsnivån för godtagbara kunskaper för de olika betygsstegen 
(Utbildningsdepartementet, 2010).  
 
Om man ser till kursplanen för ämnet idrott och hälsa och särskilt kunskapsområdet 
musik, rörelse & dans framkommer följande. Under ämnets syfte anges att 
undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att kontinuerligt delta i 
skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god 
kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Vidare sammanfattas fyra 
förmågor, varav två har koppling till kunskapsområdet musik, rörelse & dans. De är 
dels att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt 
i olika fysiska sammanhang, dels att eleverna ska utveckla förmågan att planera, 
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praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 
synsätt på hälsa, rörelse och livsstil (Skolverket, 2011b). 
 
Det centrala innehållet är beskrivet för tre stadier; år 1-3, år 4-6 och år 7-9. Inom 
ramen för dessa finns en indelning i tre kunskapsområden; Rörelse, Hälsa och 
livsstil samt Friluftsliv och utevistelse. Det centrala innehållet är obligatoriskt och 
det som är formulerat ska alltså som behandlas i undervisningen (Skolverket, 
2011b). För området musik, rörelse & dans är det framför allt kunskapsområdet 
Rörelse, men även delar i kunskapsområdet Hälsa och livsstil, som är aktuellt. 
Följande är relevant: 
 
I årskurs 1-3 
Rörelse 

• Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras 
sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till 
musik, såväl inomhus som utomhus. 

• Enkla lekar och danser och deras regler. 
• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 

 
I årskurs 4-6 
Rörelse 

• Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra 
redskap. 

• Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och 
rörelser till musik. 

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 
Hälsa och livsstil 

• Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. 
• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 
• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter 

och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. 
 
I årskurs 7-9 
Rörelse 

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt 
danser och rörelser till musik. 

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur 
dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. 

• Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till 
musik. 

Hälsa och livsstil 
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• Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av 
konditionen. 

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 
aktiviteter och träningsformer. 

• Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika 
faktorer, till exempel av kön (Skolverket, 2011b). 

 
Till det centrala innehållet är det kopplat olika kunskapskrav som bedöms utifrån 
sex skilda betygssteg – A-F. Ett av dessa krav handlar om att eleven i rörelser till 
musik samt i danser ska kunna anpassa sina rörelser till takt och rytm (ibid). 
 
 
3.3 Dans i skolan – ett nationellt program/institut 
 
Dans i skolan var inledningsvis ett nationellt utvecklingsprogram som startades år 
2006. Programmet drevs i samverkan mellan dåvarande Myndigheten för 
skolutveckling, Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och 
ungdom (NCFF), Elevorganisationen i Sverige och Statens Kulturråd. Det innebar 
att utbildningspolitik, kulturpolitik och hälsopolitik samverkade. Målet var framför 
allt att främja fysisk aktivitet genom att alla barn fick tillgång till dans som 
kunskapsområde och därigenom främja lärande (Institutet Dans i skolan, 2014). 
Bakgrunden fanns i ett ökat intresse för dans i skolan och därigenom även större 
efterfrågan på danspedagoger. Institutet Dans i skolan (2014) menar också att 
tillägget till läroplanen år 2003, om att alla elever ska erbjudas fysisk aktivitet utöver 
ämnet idrott och hälsa, bidrog till ett större behov. 
 
Utvecklingsprogrammet som lanserades innehöll kartläggning, opinionsbildning och 
kunskapsutveckling, med målet att inspirera och stödja skolor samt lärarutbildningar 
så att alla barn och ungdomar skulle få möjlighet att dansa i skolan. Inte minst var 
kompetensutveckling för lärare via seminarier, konferenser och kurser en viktig del 
av programmet (Institutet Dans i skolan, 2014). Det påverkade även 
Linnéuniversitetets (dåvarande Växjö universitet) verksamhet inom området genom 
att vi genomförde dels en konferens i samarbete med programmet Dans i skolan, 
dels startade en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng med namnet Dans i skolan. 
Den vände sig till pedagoger som ville utveckla dansen i skolan med särskilt fokus 
på åldrarna 6-12 år (Statens Kulturråd, 2009).  
 
Utvecklingsprogrammet Dans i skolan avvecklades 2008 efter ett treårigt samarbete, 
bland annat eftersom Myndigheten för skolutveckling lades ner. Aktiviteten fortsatte 
dock i annan form och nu startades istället Institutet Dans i skolan, i form av en mer 
självständig verksamhetsstiftelse (Dans i skolan, 2014). Institutet är alltjämt aktivt. 
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Syftet är fortfarande att fortsätta det nationella främjandet inom området dans i 
skolan från förskola, grundskola, gymnasium och högskola. De uttalade målen för 
dans i skola är: 

• att alla elever ska få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan. 
• att stärka området dans i skolan genom metodutveckling och forskning 

(ibid). 
Noteras kan att det år 2011 blev examensrättigheter för en ny lärarkategori i form av 
danslärare. Enligt Dans i skolan är det ett betydelsefullt erkännande för dans och 
lärande och det ger dansen som kunskapsområde i skolan den legitimitet som är 
nödvändig för att stärka dansen i såväl skolans vardag som i den akademiska världen 
(ibid). Verksamheten har också fått ett extra stöd genom att regeringen tog initiativ 
till en särskild kultursatsning från 2008 som benämns Skapande skola. Den 
övergripande målsättningen är kultur till alla barn och ungdomar. Inledningsvis 
gällde satsningen årskurserna 7-9, men den har succesivt utökats och från år 2013 
omfattar Skapande skola alla grundskolans stadier – från förskoleklass till årskurs 9 
(Myndigheten för kulturutveckling, 2013). 
 
 
3.4 Handslaget och Idrottslyftet – en idrottssatsning 
 
Under 2003 beslutade riksdagen att från 2004 inleda ett s.k. ”Handslag med 
idrotten”, detta för att göra en extra satsning på barn- och ungdomsidrotten. 
Sammanlagt tilldelades idrottsrörelsen en miljard kronor över en mandatperiod, dvs. 
fyra år. Syftet var att öppna dörrarna för fler utifrån några olika områden – samverka 
med skolan, satsa på flickidrotten, delta i kampen mot droger och hålla tillbaka 
avgifterna (Riksidrottsförbundet, 2007). Handslagssatsningen låg i fas med andra 
politiska beslut med fokus på att öka den fysiska aktiviteten. En annan insats var det 
som nämndes tidigare, tillägget till läroplanen för den obligatoriska skolan om att 
skolan ska sträva efter att alla elever får fysisk aktivitet varje dag inom ramen för 
skoldagen (ibid). 
 
I och med regeringsskiftet 2006 ersattes Handslaget med det s.k. Idrottslyftet från 
2007 och den tilldelade summan fördubblades till 500 miljoner kronor årligen för 
barn- och ungdomsverksamheten inom idrotten. Verksamheten inom Idrottslyftet 
bedrivs alltjämt. Syftet är precis som i Handslaget att öppna dörrarna till idrotten 
för fler barn och ungdomar, men även att utveckla verksamheten så att fler 
fortsätter att idrotta längre upp i åldrarna. Det uttalas också att arbetet ska utgå 
från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och omfattas av de riktlinjer som 
anges i idrottens idéprogram Idrotten vill (Gerrevall m.fl., 2012). 
 
Satsningen på Idrottslyftet riktar sig huvudsakligen till de lokala föreningarna, men 
för att det ska få genomslag har olika förbund avgörande roller i arbetet. Inte minst 
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gäller det de s.k. specialidrottsförbunden. Gerrevall m.fl. (2012) har utvärderat 
verksamheten inom Idrottslyftet hos fem specialidrottsförbund, varav ett är Svenska 
Danssportförbundet. För att öppna dörrarna för fler inom Danssportförbundet har en 
del projekt handlat om att samverka med skolor för att både visa upp sin verksamhet 
och för att rekrytera fler till danssporten. Det är närmare vart fjärde projekt som 
riktat sig mot skolorna. Från föreningsperspektiv är man nöjd med de möjligheter 
som medel från Idrottslyftet inneburit, men uttalar inte direkt varför. Författarna 
noterar också att intresset för danssporten fått draghjälp av utökad exponering i 
media, framför allt genom programmet Let´s dance. Det är ett TV-program där 
kända manliga och kvinnliga utövare, kända från andra sammanhang, tar sig an 
danssportens olika discipliner. Författarna påpekar att genom de förebilder som 
medverkat i programmet har danssporten blivit en accepterad tävlingsform för barn 
och ungdomar (ibid, 2012). 
 
 
3.5 Sammanfattning av förändringar för studiens syfte 
 
Vi gör avslutningsvis i denna bakgrundsdel en sammanfattning i kronologisk 
ordning kring förändringar och brytpunkter som varit aktuella för perioden då denna 
studie genomförts. 
 
1994 
Ny läroplan för skolan (Lpo 94) infördes som innebar att man gick från en 
detaljstyrd skola till en resultat- och målstyrd skola, en skola där de centrala målen 
skulle tydas och hanteras på en kommunal nivå. Ämnet idrott bytte namn till idrott 
och hälsa vilket indikerade att ämnets hälsoaspekter var viktiga. För 
kunskapsområdet musik, rörelse & dans fanns ett strävansmål som uttryckte att 
undervisningen ska sträva efter att eleverna utvecklar och fördjupar sin 
rörelseförmåga och lust att röra sig, samt stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor 
och gemenskap. Studier visade att lärare upplevde en otydlighet när det gällde såväl 
innehåll som kunskapskrav. 
 
2000 
Det gjordes en revidering av Lpo 94 som även berörde kursplanen i idrott och hälsa. 
Framför allt stärktes kopplingen mellan begreppen idrott och hälsa och 
hälsoperspektivet i ämnet. Vidare så var inte momentet rörelse, rytm och dans 
framskrivet som det var i den ursprungliga versionen. 
 
2003 
Det realiserades ett tillägg till läroplanen som innebar att skolan hade ansvar för att 
sträva efter att samtliga elever skulle erbjudas fysisk aktivitet under skoldagen. 
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Under samma år visade Skolverkets nationella utvärdering (NU-03) att svenska 
elevers resultat sjunkit inom ett flertal ämnesområden. Några av orsaksfaktorerna 
var den decentraliserade styrningen av skolan och den alltmer individualiserade 
undervisningen. 
 
2004 
Från år 2004 inleddes en extra satsning på barn- och ungdomsidrotten genom det s.k. 
”Handslaget med idrotten”. Detta har sedan fortsatt via det som nu benämns som 
”Idrottslyftet”. Övergripande syfte är att öka tillgängligheten till idrotten och 
därigenom också höja den fysiska aktiviteten. 
 
2006 
År 2006 startas ett nationellt utvecklingsprogram som benämns Dans i skolan. Målet 
var i synnerhet att främja fysisk aktivitet genom att alla barn fick tillgång till dans 
och därigenom främja lärande. Programmet Dans i skolan avvecklades 2008 och 
ersattes av ett institut med samma namn som fortfarande är verksamt. I koppling till 
denna satsning kan också noteras att det år 2011 blev examensrättigheter för en ny 
lärarkategori i form av danslärare. Verksamheten också fått ett extra stöd genom den 
breda kultursatsning som gjorts på Skapande skola, med den övergripande 
målsättningen att kultur ska erbjudas till alla barn och ungdomar. 
 
2008 
Regeringen lägger en proposition som handlar om behovet av tydligare mål och 
kunskapskrav och därigenom nya läroplaner för skolan. Det påtalas problem med 
målstyrningen som exempelvis att målen i läroplanen och i kursplanerna har varit 
oklara och att kursplanerna inte har förklarats tillräckligt. 
 
2011 
En ny läroplan – Lgr 11 – blir en verklighet. Bland annat har de olika ämnenas 
kursplaner har fått en ny struktur med syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Det 
centrala innehållet beskriver olika kunskapsområden som lärare ska hantera i sin 
undervisning. Kursplanerna innehåller även kunskapskrav för skolår 3, 6 och 9.  
Det centrala innehållet för ämnet idrott och hälsa är indelat i tre kunskapsområden; 
Rörelse, Hälsa och livsstil samt Friluftsliv och utevistelse och inom framför allt det 
förstnämnda finns det flera innehållsdelar som berör området musik, rörelse & dans.  
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4. Aktuell forskning 
 
I denna del belyses aktuell forskning för uppsatsens centrala frågor om innehåll, 
omfattning, undervisningsformer i kunskapsområdet musik, rörelse & dans samt 
elevers uppfattning om området. 
 
 
4.1 Nationella utvärderingar om dans i ämnet idrott och hälsa 
 
Det finns få studier som belyser förändringar i kunskapsområdet musik, rörelse & 
dans i skolan. År 2003 gjordes en nationell utvärdering av grundskolan (NU-03) för 
att ge en bild av den aktuella utvecklingen. Forskargrupper fick inom ramen för den 
samlade utvärderingen uppdrag att rapportera specifikt för de olika ämnenas 
situation. Ansvaret för den fördjupade ämnesrapporteringen i ämnet idrott och hälsa 
var en grupp från dels Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn 
och ungdom (NCFF), dels Örebro universitet (Eriksson m.fl., 2005). 
 
I NU-03 deltog totalt 2188 elever i datainsamlingen och i en liknande nationell 
utvärdering som genomfördes 1992 (NU-92) medverkade 1088 elever. Under 
perioden mellan 1992 och 2003 skedde en del övergripande förändringar på 
skolområdet som påverkade utvecklingen med bland annat nytt namn på ämnet från 
idrott till idrott och hälsa, ny läroplan, förändrat betygssystem och en reviderad 
lärarutbildning. Enligt NU-03 präglades också synen på ämnet idrott och hälsa 
utifrån den rådande samhällsdebatten som innebar att hälsofrågor uppmärksammas 
starkt (Mattson, 1994 och Eriksson m.fl., 2005). 
 
I de nationella utvärderingarna NU-92 och NU-03 har tre olika moment i ämnet 
idrott och hälsa jämförts – simning, orientering och dans. I NU-92 fick eleverna 
bland annat berätta om de tror att de kan klara fem olika danser i form av bugg, 
foxtrot, schottis, vals och disco. Det visade sig att flickorna oftare redovisade att de 
kan dansa alla fem danserna (Mattson, 1994). I NU-03 fick eleverna en motsvarande 
fråga om de kunde dansa tre olika danser, i detta sammanhang inga namngivna 
danser. Även i NU-03 ansåg flickorna att de kunde dansa tre olika danser i högre 
utsträckning än pojkarna. I båda undersökningarna framgår det sammantaget att det, 
i jämförelse med simning och orientering, är en mindre andel av eleverna som klarar 
dansmomentet, och att det är något som flickor kan i större utsträckning än pojkarna. 
Men även om siffrorna är lägre för dans i relation till simning och orientering är det i 
NU-03 drygt hälften av pojkarna och drygt tre fjärdedelar av flickorna som uppger 
att de kan tre danser (Mattson, 1994 och Eriksson m.fl., 2005). 
 



 

  21 (68) 
 

4.2 Omfattning av musik, rörelse & dans i ämnet idrott och hälsa 
 
En förändring som tydliggjordes i de nationella utvärderingarna NU-92 och NU-03 
var att det tycktes vanligare att eleverna inte uppnådde målen i dans 2003 i 
jämförelse med 1992 (Mattson, 1994 och Eriksson m.fl., 2005). En förklaring som 
diskuteras är att även om musik, rörelse & dans synliggörs i skolans styrdokument 
så förekommer det i begränsad omfattning i skolan. I NU-03 tillfrågades bland annat 
lärarna i ämnet idrott och hälsa om vilka aktiviteter som är vanligast i 
undervisningen. Den absolut mest förekommande aktiviteten var bollspel. 
Dans/Musik kom långt ner på den lista av aktiviteter som angavs (Eriksson m.fl., 
2005). I en omfattande enkätstudie med elever i årskurs 9 svarade över 70 % av 
eleverna att de aldrig eller en eller ett par gånger per år hade verksamheter som dans, 
motionsgymnastik och aerobics (Redelius, 2004). Detta överensstämmer väl med 
den kontroll som Skolinspektionen gjorde 2010 (Skolinspektionen, 2010). Man 
granskade drygt 300 lektioner i idrott och hälsa i årskurs 7-9 på över 170 
grundskolor runt om i Sverige med särskilt fokus på vilka aktiviteter som förekom, 
om lärarna var behöriga, elevernas närvaro och aktiva deltagande. Det visade sig att 
bollspel och bollekar var dominerande aktiviteter, och fanns med på 65 procent av 
lektionerna. Därefter kom konditions- och motionsaktiviteter. Andra aktiviteter som 
bland annat dans och estetisk rörelse förekom mycket sällan, cirka 3-5 procent av 
lektionerna. 
 
Enligt Lundvall och Meckbach (2007), som studerat dans som lärområde, kan den 
mindre frekventa förekomsten bero på flera omständigheter som tidsbrist, 
stoffträngsel, elevernas förväntan, men också om bristande kompetens hos lärarna 
samt den otydliga inriktningen på området. Även Mattson och Lundvall (2013) 
konstaterar att lärare i idrott och hälsa ofta känner sig osäkra i momentet dans och 
har svårt att undervisa i området. Detta stöds också av den studie som Fabri och 
Mattsson (2007) gjort på svenska lärosäten som bedriver idrottslärarutbildning. De 
har efterfrågat vilka kompetenser som en lärare i idrott och hälsa har behov av för att 
kunna undervisa i dans och påtalar att det behövs en kroppslig kompetens i dans, 
dvs. en praktisk personlig färdighet. Även Lorenzi (2010) menar att det finns en 
okunskap och osäkerhet hos lärare som innebär att den dansundervisning som 
bedrivs blir både begränsad i tid och traditionell. Lärarna tar inte tillvara på den 
utveckling som sker idag inom musik- och dansområdet och som också kommer i 
uttryck i olika mediala sammanhang. Lorenzi (ibid) nämner särskilt bristen kring 
den skapande delen i kunskapsområdet musik, rörelse & dans. Han redogör dock för 
utvecklingsprojekt som genomförts i New York där skolelever fått en nära kontakt 
med dansverksamhet i samhället och som bidragit till ett starkt ökat intresse för 
denna del i undervisningen. 
 



 

  22 (68) 
 

Lundvall och Meckbach (2007) visar vidare att en ytterligare anledning till att 
området inte är så vanligt i undervisningen kan vara att dansens s.k. bruksvärde 
avviker från andra mer traditionella idrottsområden. Med bruksvärde menas ett 
värde där det finns tydliga färdigheter eller fakta samt tekniska och taktiska 
kunskaper som bidrar till en specifik förmåga. Mycket av det som görs i 
undervisningen i idrott och hälsa har givna strukturer och tydliga nyttoaspekter, 
medan lärandet inom dansområdet handlar om innehållsdelar som inte lika givet 
framstår som användbara. Londos (2010) lyfter att det fortfarande förekommer en 
stor del av tävlingsidrott i ämnet idrott och hälsa, detta trots att formuleringar i läro- 
och kursplaner med koppling till idrott försvann redan med Lgr 80. Enligt författaren 
påverkar det bland annat möjligheten att utbilda eleverna i en allsidig 
rörelsekompetens.  
 
 
4.3 Innehållet i musik, rörelse & dans 
 
När det gäller de innehållsliga delarna i kunskapsområdet musik, rörelse & dans har 
Lundvall och Mattsson (2013) nyligen belyst hur momentet dans förändrats över tid 
i våra styrdokument. Syftet har varit att undersöka vilken pedagogisk diskurs som 
dans har haft i svenska styrdokument under en 50 års period (1962-2011). Med 
diskurs kan menas en kommunikation som pågår kring vad som gäller, alternativt 
vad som ska råda, inom en given ram. Författarna nämner tre olika 
kunskapsområden inom dans – dans som kulturell form, dans som träningsform samt 
dans som konstnärligt uttryck. Ur dessa kunskapsområden har det skapats tre olika 
diskurser – en identitetsskapande diskurs, en folkhälsodiskurs samt en estetisk 
diskurs. Den identitetsskapande diskursen utgår från våra svenska och nordiska 
kulturella traditioner, men i senare läroplaner har den även belyst ett mångkulturellt 
perspektiv för ökad förståelse av andra kulturer. Folkhälsodiskursen handlar om att 
dansen framför allt ska ge fysisk träning, och därmed en sund livsstil som bidrar till 
en god hälsa. Den estetiska diskursen däremot rör sig om hur känslor och 
upplevelser påverkar rörelsen (ibid).  
 
Precis som Lorenzi (2010) tidigare menar Lundvall och Mattsson (2013) att det är 
den estetiska diskursen som är den minst förekommande i undervisningen i ämnet 
idrott och hälsa. Expressiv dans som exempelvis improvisationer till musik eller 
skapande dans är något som lärare i idrott och hälsa sällan undervisar kring 
(Mattsson, 2010). Även om kunskapsområdet musik, rörelse & dans i ämnet idrott 
och hälsa har och har haft en stark position i rådande läroplaner har det framför allt 
handlat om att uppmuntra fysisk träning och bevarandet av kulturella traditioner. 
Detta på bekostnad av att se till de konstnärliga och estetiska värdena (Lundvall och 
Mattsson, 2013). En förklaring är att kroppen under senare decennier mer setts som 
ett objekt. Det är angeläget att genom kroppen visa upp vem man är och det handlar 
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mer om ett ”utifrån-perspektiv”. Den unga och vältränade kroppen framstår som en 
idealbild. I detta sammanhang har då ett ”inifrån-perspektiv” fått stå tillbaka, dvs. att 
själva upplevelsen och egenvärdet har hamnat i skymundan (Lundvall & Meckbach, 
2007). Även Nyberg (2014) är inne på samma resonemang och menar att valet av 
innehåll i undervisningen i ämnet idrott och hälsa legitimeras med att det ger fysisk 
aktivitet som bedöms främja en hälsosam livsstil. Det bidrar i sin tur att ämnet inte 
relateras till lärande och att utveckla olika förmågor. Evans och Davies (2004) 
menar att om man enbart ser fysisk aktivitet som behövligt för en framtida hälsosam 
livsstil begränsar det ämnets möjligheter att utveckla elevernas kroppsliga förmågor 
och erfarenheter. Det leder till att olika former av rörelseaktiviteter och dess 
potential inte tas tillvara. 
 
Enligt Nyberg (2014) råder det alltså stor enighet bland lärare i idrott och hälsa att 
det övergripande syftet med ämnet idrott och hälsa är att det ska vara kul med fysisk 
aktivitet. Detta för att det i sin tur leder till att eleverna fortsätter att vara fysiskt 
aktiva och därmed lägger en god grund för en hälsosam livsstil. Ett sätt att realisera 
detta är genom att erbjuda en stor mängd aktiviteter med förhoppningen om att 
eleverna finner några av dem som lustfyllda och värda att fortsätta med. Samtidigt 
påpekar Nyberg (ibid) att det då blir svårt att formulera vilka kunskaper som 
eleverna ska utveckla. I detta sammanhang nämns bland annat svårigheten att 
beskriva och förklara förmågan att skapa rörelser, fallenheten att uttrycka känslor till 
musik, förmågan att kunna improvisera och skickligheten när det gäller goda 
rörelsekvaliteter. Risken är att mer komplicerade kunskaper inte blir synliggjorda 
och då inte heller genomförs. Det finns därför ett behov av att kunna beskriva vad 
rörelseförmåga handlar om.  
 
Backman och Frölander (2011) har i en facktidskrift redovisat en intervjustudie med 
verksamma lärare i idrott och hälsa kring hur de upplever skillnaderna mellan Lpo 
94 och Lgr 11. Syftet var att undersöka hur de ser på övergången från målstyrning 
till innehållsstyrning, i och med att det centrala innehållet tydligt skrivits fram i den 
senaste läroplanen. Studien visar på relativt stor variation kring vad som upplevs 
som tydligt respektive otydligt. En av delarna i det centrala innehållet som enligt 
respondenterna är otydligt är ”olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, 
samt danser och rörelser till musik”. De säger bland annat att det inte är definierat 
vilka danser som avses. Rent generellt menar författarna att det finns tveksamheter 
om det centrala innehållet i kursplanerna i Lgr 11 verkligen bidrar med tydlighet och 
därmed en förändring av ämnesinnehållet som utlovats av Skolverket. Samtidigt 
visar Seger (2014) att lärare upplever att Lgr 11 blivit tydligare och att innehållet i 
undervisningen i idrott och hälsa kopplas märkbart till betygskraven. Men i detta 
sammanhang försummas då andra värden som är svårare att konkretisera som 
exempelvis att stimulera elevens kreativitet och nyfikenhet. 
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Inom undervisningen i musik, rörelse & dans har det under senare år skett en 
utveckling av tekniska läromedel för att stimulera till dans- och träningsaktiviteter. 
Det kan handla om exempelvis DVD-skivor och interaktiva spel. Gibbs (2014) har i 
licentiatavhandlingen ”Wii lär oss dansa?” studerat hur lärande av rörelsekvaliteter 
kan ske när interaktiva dansspel används som läromedel. I detta fall har dansspelet 
Nintendo Wii Just Dance tagits i anspråk och det handlade om rörelsekvaliteter som 
vad, var, karaktär och med vem. Gibbs (ibid) konstaterar att det sker en utveckling 
av rörelsekvaliteter, men i vissa sammanhang med begränsningar. Särskilt när 
eleverna arbetade med gruppövningar utvecklades mer rörelsekvaliteter genom att 
fler former för lärande blev aktuella. Det handlade exempelvis om att kroppsligt och 
verbalt förhandla med varandra, instruera och modellera varandra samt att använda 
metaforer. Gibbs (ibid) fastslår därför att elevernas utveckling av rörelsekvaliteter 
inte är beroende av att dansspelet används i sig, utan hur det tas tillvara av elever 
och lärare. 
 
 
4.4 Elevers uppfattning om musik, rörelse & dans 
 
När det gäller vilka aktiviteter som eleverna uppskattar mest respektive minst i 
ämnet idrott och hälsa finns det könsmässiga skillnader om man ser till området 
musik, rörelse & dans. Exempelvis tycker var fjärde flicka bäst om dans, 
motionsgymnastik och aerobics, medan nästan ingen av pojkarna hade dessa 
aktiviteter bland de tre mest populära (Redelius, 2004). Samtidigt påpekar 
författaren att det verkar vara en allmän uppfattning bland både elever och lärare att 
”tjejer gillar dans men inte killar” men att sanningen delvis är en annan. I och för sig 
tycker hälften av pojkarna inte om dans, men den andra halvan verkar inte ha något 
emot det. Detta stärks av Olovsson (2008) som tillfrågat elever i årskurs 7 och 9 om 
deras attityd till dans i allmänhet och till dansundervisningen i skolan och 
konstaterar att det rent generellt finns en positiv inställning. Även Lindqvist (2010) 
noterar i sin avhandling, som bygger på data från närmare 80 danslärare i svenska 
skolor, att det råder en allmänt positiv uppfattning om dans i skolan. Samtidigt är 
flickorna mer positiva än pojkarna och årskurs 9 är mer gynnsamt inställda till dans 
än årskurs 7. Det sistnämnda tros bero på större brist på erfarenhet av dans hos de 
yngre eleverna och författaren konstaterar att eleverna behöver få en bred repertoar 
för att få ett ökat intresse för dansundervisningen (Olovsson, 2008). Lindqvist 
(2010) å sin sida är inne på att en del i förklaringen kring skillnaden mellan pojkars 
och flickors inställning finns i att dans ses som ett feminint kodat ämne och att det 
finns kopplingar till homofobiska fördomar.  
 
Lindqvist (2010) har i sin avhandling ”Dans i skolan: om genus, kropp och uttryck” 
gjort en genomgång av olika studier som handlar om pojkar, flickor och 
dansundervisning. Författaren pekar på att det finns skiftande synsätt hos olika 



 

  25 (68) 
 

forskare på hur man kan agera i undervisningen för att fånga pojkarnas intresse. En 
del studier utgår från att flickor och pojkar har olika egenskaper och i syfte att väcka 
intresse för dans hos pojkarna knyter man an till idrott, styrka och kraft i 
dansundervisningen. Samtidigt finns det andra studier som betonar pojkars olikheter 
och därför ifrågasätter denna anpassning till mer tävlingsinriktade pojkar. Att notera 
är att danslärarnas erfarenhet av att arbeta med s.k. improvisationsövningar i 
dansundervisningen visar att såväl pojkar som flickor visar stort intresse och 
idérikedom. 
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5. Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel presenterar vi ett par teoretiska perspektiv – läroplansteori och 
ramfaktorteori – som en grund för att analysera empiriska data och för att vidga 
förståelsen. 
 
Syftet med studien är, som tidigare framgått, att framför allt undersöka hur lärare i 
idrott och hälsa arbetar med kunskapsområdet musik, rörelse & dans och hur detta 
har förändrats under de senaste åren. Studien är longitudinell och löper över en 10-
års period och det finns ett särskilt intresse att se vilka förändringar som skett och 
hur dessa kan kopplas till de senaste skolreformerna. Med anledning av detta har vi 
valt att använda dels läroplansteori, dels ramfaktorteori.  
 
 
5.1 Läroplansteori 
 
Läroplansteori är ett komplext begrepp som enligt Lundgren (1983) inte enbart är en 
förklaring av en mängd data eller observationer som gjorts, utan där man även tar 
hänsyn till en rad icke prövbara antaganden kring det som studeras. Vidare kopplas 
teorin till frågeställningen kring vad kunskap är samt hur det organiseras. Om vi 
bryter ned läroplansteori och enbart tittar på begreppet teori så menar Lundgren 
(ibid) att detta bygger på tillgänglig data om ett visst fenomen. Tolkningen av 
relationer mellan olika data förklarar på så vis teorin. 
 
Lundgren (1983) påpekar vidare att det svenska begreppet kring läroplan har en 
mycket konkret betydelse. Detta genom att den svenska läroplanen är ett dokument 
där utbildningens mål och innehåll anges, samt att även fördelning av tid till 
respektive ämne anges. Jämförelse kan göras med det engelska begreppet 
”curriculum”, vilket har en vidare innebörd som även innefattar de filosofiska, 
kulturella och samhällsvetenskapliga förutsättningarna för en läroplan. För att 
förtydliga läroplansteori ytterligare har Lundgren (ibid) urskilt tre nivåer när det 
gäller en läroplan. 

1. Den första nivån handlar om hur kunskaper, erfarenheter och värderingar 
väljs ut och organiseras samt som ses som viktiga och betydelsefulla för 
utformandet av läroplanen. Vidare ser man även hur den historiska 
utvecklingen påverkat uppfattningen om läroplanens syfte, innehåll och mål. 

2. På den andra nivån behandlas frågor kring hur beslut och 
kontrollprocesserna ser ut när ett konkret styrinstrument för utbildning 
formas. Man ser även på betydelsen av påverkan av pedagogisk forskning 
samt utformandet av utbildningens innehåll och metodik, men även på 
konkreta former för utvärdering och kontroll. 
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3. Den tredje nivån belyser hur en läroplan tar sig uttryck i den faktiska 
undervisningsprocessen i skolan samt hur läroplan och läromedel styr 
undervisningen. Även frågor kring hur undervisningsprocessen leder till 
olika typer av inlärning och socialisation belyses på den här nivån. 

 
Vidare menar Lundgren (1983) att det i en läroplan alltid finns med tre element som 
en röd tråd. Dessa element är mål, innehåll och undervisningsmetod, vilka avser 
styrningen av utbildningen. Detta tillsammans med en kontrollprocess skapar en 
läroplan. Begreppet läroplan kan därmed beskrivas som styrning och kontroll av 
såväl utbildning som undervisning när det gäller mål, innehåll och metod. En 
läroplanskod är de grundläggande principer som formar läroplanen utifrån materiella 
och kulturella villkor samt synen på utbildning i olika politiska, administrativa och 
pedagogiska processer både ur ett historiskt perspektiv, men även utifrån det nutida.  
 
Linde (2012) har genom att beskriva tre olika arenor – med principer för urval, 
organisation, förmedlingsformer och mottagande av lärostoff – bidragit till den 
läroplansteoretiska forskningen. Inspiration och utgångspunkter har kommit från 
Bernsteins läroplansteori och Lundgrens ramfaktorteori.  
 

Läroplansteori handlar om vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i 
skolan och vilka mekanismer som verkar på skilda nivåer i systemet för att 
vissa innehåll lyfts fram (Linde 2012, s 100). 

 
De tre arenorna i Lindes läroplansteori benämns som formulerings-, 
transformerings- och realiseringsarenan och illustreras med följande figur (fritt efter 
Lundvall m.fl., 2008): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F- Formuleringsarena T- Transformeringsarena R- Realiseringsarena 
 
Figur 1. Ett verktyg för att analysera rörelsen från formuleringsarena via 
transformeringsarena till realiseringsarena (Lundvall m.fl., 2008) 
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Formuleringsarenan – Formulering av läroplanen 
På den första arenan sker formulering av läroplaner vilket innebär att man ser på hur 
det bestämda innehållet och organisationen av undervisningen som sker och uppstår.         
Linde (2012) anser att en formulerad läroplan innehåller föreskrifter kring vilka 
ämnen som ska studeras, vilken tid som finns till förfogande för varje ämne, vilka 
mål som ska uppfyllas samt vilket innehåll varje ämne ska ha. 
 
Transformeringsarenan – Transformering av läroplanen 
Detta är den andra arenan och det är här som tolkningen av den formulerade 
läroplanen sker. Det är till stor del lärarens tolkning av innehållet i läroplanen som 
kommer till uttryck i undervisningen, på så vis är de tongivande i 
transformeringsarenan. Lärare tolkar läroplanen ur ett historiskt och kulturellt 
sammanhang och detta sker i förhållande till och tillsammans med andra aktörer i 
samhället. Men man får inte glömma att även elever, skolledare och enskilda skolor 
påverkar, eftersom även de tolkar den formulerade läroplanen. På så vis sker 
förändringar av läroplanens riktlinjer, detta genom förändringar i kunskapsmålen 
beroende på att man lägger till och drar ifrån beroende på tolkning (Linde, 2012).  
 
Ytterligare faktorer som påverkar är lärarens erfarenheter och kompetens, didaktik 
och även läroböcker. Vidare kan även nämnas att ett ämnes tradition kan ha 
inverkan på olika tolkningar som sker. Vissa ämnen har en stark tradition som 
påverkar innehållet och är då starkt inramade, vilket innebär att det då finns tydliga 
gränser och riktlinjer gällande ämnets innehåll och vad som är legitimt att undervisa 
om. Exempelvis anses naturvetenskapliga ämnen och matematik vara ämnen med 
stark inramning, medan geografi och samhällskunskap har en svag inramning 
beroende på att de inte har så stark tradition och tydliga ramar. Lärare kan i större 
utsträckning påverka sitt ämne utifrån en friare och mer personlig tolkning i ett ämne 
med svag inramning (Linde, 2012). 
 
Realiseringsarenan – Realisering av läroplanen 
Den tredje arenan är direkt kopplad till vad som sker i klassrummet och hur det 
utvalda stoffet/innehållet förverkligas, samt vad som sker i samband med detta. Med 
andra ord själva verkställandet av undervisningen, alltså lärarens egen tolkning av 
läroplanen. Här är det aktivitet och kommunikation med eleverna som står i fokus, 
men även samspelet med eleverna har betydelse (Linde, 2012).    
 
Lindensjö och Lundgren (2000) visar att det är vanligt med ett glapp mellan 
formulerings- och realiseringsarenan. De tydliggör även att det i ett decentraliserat 
skolsystem finns behov av en lokal förankring, detta hos såväl lärare, rektorer som 
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lokala skolpolitiker. Enligt Arfwedson och Lundman (1984) finns det också olika 
koder på skolorna som i sin tur innebär skiftande intresse av att ta till sig reformer. 
 
 
5.2 Ramfaktorteori 
 
Ramfaktorteorin, som utvecklats av Urban Dahllöf (1967) och senare av Ulf P 
Lundgren (1999), handlar om styrning och planering av utbildning. Teorin bröt mot 
idealistiska teorier om undervisning och tydliggjorde istället begränsningar som 
fanns kring skolans undervisning. Teorin är baserad på tre grundpelare – ramar, 
process och resultat – och bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för en 
process (Gerrevall m.fl., 2012).  
 

Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. 
Om däremot ett mål tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för 
att göra den processen möjlig (Lundgren 1999, s 36.). 

 
Undervisningsprocessen formas av ramarna, men ramarna kan inte betraktas som 
orsak till en bestämd process eller utfall, men de möjliggör eller omöjliggör olika 
undervisningsprocesser (Lundgren, 1999). Vissa resultat är omöjliga att uppnå 
utifrån vissa ramar och olika begränsningar styr undervisningens genomförande. Det 
kan röra sig om administrativa och juridiska ramar, men det kan även handla om 
traditioner och föreställningar hur något ska vara. Relationen mellan ramar, process 
och resultat utgör på så sätt en teoretisk modell för vad som ingår i en pedagogisk 
process. Förutom att ramarna påverkar processen så påverkar i sin tur processen 
själva resultatet av en pedagogisk insats. Det innebär att det finns yttre faktorer som 
inverkar på vad som sker i en pedagogisk situation (Gerrevall m.fl., 2012). 
 
Linde (2012) menar att Dahlöfs och Lundgrens studier var det stora genombrottet 
för förståelsen av hur yttre förutsättningar påverkar undervisningen. Det är därför av 
vikt att belysa ramfaktorteori för att skapa förståelse för läroplansteori. Enligt Linde 
(2012) avser ramfaktorteorin relationen mellan undervisningsförlopp, resultat och 
yttre begränsningar, dvs. sådant som inte står skrivet i läroplanen. Det är olika yttre 
begränsningar (fysiska ramar) som påverkar (begränsar) lärarens handlingsutrymme, 
såsom utrustning, läromedel och lokaler samt antal elever i klassen och 
undervisningstid. Vidare finns reglerande ramar som också påverkar innehållet. Det 
kan gälla statliga beslut kring t.ex. betygssystem och formella kompetenskrav på 
lärare, vilket i sin tur påverkar innehållet.  
 
Ovanstående är faktorer som påverkar lärares undervisning och även om de följer 
samma läroplan så har läraren frihet att tolka innehållet och skapa sin egen 
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undervisning. Eftersom de yttre begränsningarna skiljer sig åt mellan skolor skapas 
olika förutsättningar och undervisningen kan komma att se olika ut (ibid). 
 
Ramfaktorteorin har exempelvis använts i en studie av Kraepelien-Strid (2010) som 
studerat hur yttre faktorer påverkar undervisningsförutsättningarna i 
simundervisning i idrott och hälsa. Studien visade att undervisningen påverkas av ett 
flertal ramfaktorer som tillgången till simhall och vilken tid på året som 
undervisningen bedrivs. Dessutom var lärarens kompetens och intresse styrande 
faktorer som inverkade på simundervisningen.  
 
 
5.3 Sammanfattning och användning 
 
Vi kommer i vår studie ta hjälp av såväl läroplansteorin som ramfaktorteorin för att 
analysera våra resultat. Genom läroplansteorin kan man begripa hur olika delar av 
läroplansprocessen bidrar till att undervisningen i kunskapsområdet musik, rörelse & 
dans ser ut som den gör. Det gäller både vad som formuleras och vad som sedermera 
förmedlas, tas emot samt realiseras. Via ramfaktorteorin kan man få en förståelse för 
undervisningssituationen i kunskapsområdet musik, rörelse & dans och finna 
ramfaktorer som kan leda till att situationen för området är som den är. Det är även 
ett sätt att få stöd att förstå varför undervisningen kan se olika ut för vissa elever och 
på olika skolor. 
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6. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras den metod som använts i vår longitudinella empiriska 
studie kring undervisningen i musik, rörelse & dans för att uppnå syftet och besvara 
frågeställningarna. Därefter beskrivs urvalet av informanter som deltagit i studien 
samt en beskrivning av arbetsprocessen, från datainsamling till analys av resultat. 
Avslutningsvis presenteras forskningsetiska övervägande och ställningstagande. 
 
 
6.1 Val av metod 
 
Den här studiens syfte är att beskriva, analysera och förstå hur lärare i ämnet idrott 
och hälsa arbetar med musik, rörelse & dans i undervisningen, samt hur det har 
förändrats i samband med de senaste skolreformerna. Studien har en kvalitativ 
ansats där det är deltagarnas uppfattningar och handlingar som är utgångspunkten 
för studien. I kvalitativ forskning är det möjligt för forskaren att lägga tonvikten vid 
ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2011). 
 
Hermeneutik 
För att kunna analysera intervjuer kan man tolka texter utifrån olika sätt att se på 
innehållet. Den hermeneutiska tolkningen är ett bland flera sätt som kan användas, 
och vi har nyttjat detta i vår studie. Enligt Ödman (2007) betyder hermeneutik 
”tolkningslära” och med detta menas att det handlar om att tolka och förstå de data 
man har. Man försöker se vad det är som visar sig och vad det innebär, däremot 
söker man ingen definitiv sanning. I vår analys har vi utifrån vår förförståelse tolkat 
de resultat som föreligger från de tre empiriska nedslagen. Hermeneutikens ansats är 
att nå en utvidgad förståelse och detta sker genom att olika förståelsehorisonter får 
mötas för att sedan nå en ny utvidgad förståelse. Man talar om den förförståelse, de 
kunskaper, som tolkaren har och som blir en grund för den tolkning som sker. Efter 
tolkning blir förförståelsen utvecklad och det tar man med sig till fortsatt tolkning. 
Tolkningen utvecklas fortsatt vidare mellan den rådande förförståelsen och möten 
med nya data och erfarenheter. Enligt Ödman (2007) ger detta den hermeneutiska 
spiralen – se figur nedan. 
  

 
 

 
 
 
Figur 2. Den hermeneutiska spiralen (Ödman, 2007, s 55) 
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I den här studien handlar det om att tolka och förstå innehållet i de texter som våra 
intervjusvar gett. Det innebär att vi försöker se hur respondenterna tänker kring och 
uppfattar olika frågeställningar om undervisningen i musik, rörelse & dans. För att 
förstå helheten måste man även ha en förståelse för delarna och vice versa, delarna 
ger förståelse för helheten (Alvesson och Sköldberg, 2008). Här menar Alvesson och 
Sköldberg att man behöver växla plats mellan dessa båda för att kunna förstå 
materialet på bästa sätt.  
 
Enligt Ödman (2007) så underlättas möjligheterna att tolka texterna och uppfatta 
nyanserna i de syftena som kommer fram genom att man har kunskap kring området.  
 

Vi har alltid en förståelse för det vi tolkar. En tolkning utförs vid en bestämd 
tid och på en bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i historien. 
(Ödman, 2007, s. 26) 

 
Vidare påverkas tolkningen av forskarens egen tolkning och förståelse. Det är viktigt 
att man är medveten om detta så att man kan pröva om sina tolkningar för att 
försöka se andra tolkningar. 
 
 
6.2 Intervjuer 
 
För att uppnå studiens syfte använde vi oss av intervju som metod för att fånga 
lärares uppfattningar om kunskapsområdet musik, rörelse & dans. Enligt Trost 
(2010) utmärks kvalitativa intervjuer av en hög grad strukturering och låg grad av 
standardisering. Med detta menas att intervjun har ett tydligt och avgränsat tema 
som intervjufrågorna utgår från samt att frågeställaren är lyhörd för respondentens 
språkbruk och att även kan låta respondenten styra ordningsföljden på frågorna. Här 
är variationsmöjligheterna stora.  
 
Våra intervjuer var strukturerade, dvs. det handlar om ett område och frågorna är 
öppna, dvs. utan svarsalternativ, vilket ger respondenterna frihet att själva utforma 
svaren (Trost, 2010). Inledningsvis var frågorna i intervjuguiden av fast struktur, 
alltså hade fasta svarsalternativ: Detta för att det rör sig om rena bakgrundsfakta 
kring respondenten gällande kön, ålder och utbildning. Därefter följde strukturerade 
frågor, som kan ställas i den ordningen som är lämpligast för samtalet och mest 
passande för respondenten. Tillvägagångssättet är enligt Bryman (2011) en 
semistrukturerad intervju.  
 
Vägledande i utformningen av frågorna i intervjuguiden var det övergripande syftet 
att vi önskade få en god bild hur lärare i idrott och hälsa arbetar med 
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kunskapsområdet musik, rörelse & dans, men även hur de upplevde elevernas syn på 
momentet. I samband med den sista intervjuomgången 2014 kompletterades guiden 
med frågan om lärarna upplevde någon förändring kring området musik, rörelse & 
dans i samband med tillkomsten av den senaste läroplanen. Intervjuguiden finns som 
bilaga. 
 
Intervjuerna har genomförts i tre olika omgångar under en tioårsperiod – 2003, 2008 
och 2014 – vilket gett oss förutsättningar för en longitudinell undersökning kring 
området. För att studien ska räknas som longitudinell ska man enligt Bryman (2011) 
samla in data vid minst två tillfällen.  
 
Att göra intervjuer kan vara tidskrävande och för att skapa möjlighet att genomföra 
ett stort antal intervjuer har vi tagit hjälp av studenter som läser lärarutbildningen 
med inriktning mot idrott och hälsa. Lärarstudenterna har genomfört intervjuerna i 
samband med deras verksamhetsförlagda utbildning i ämnet idrott och hälsa.  
Eftersom studien genomförts under en tioårsperiod kan det i enstaka fall förekomma 
att samma lärare har intervjuats i mer än en omgång.  
 
 
6.3 Urval 
 
I studien medverkar 65 lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. 
Genom att intervjua lärarna som är insatta i forskningsfrågorna har vi enligt Bryman 
(2011) använt oss av ett målinriktat urval. Detta genom att försöka skapa 
överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval.  
 
Vid urvalet av deltagare till studien är det lärare som studenter på lärarutbildningen 
med inriktning mot idrott och hälsa mött under sin verksamhetsförlagda utbildning i 
ämnet idrott och hälsa som tillfrågats. På så vis har vi använt oss av 
bekvämlighetsurval eftersom lärarna blir tillgängliga för oss på ett relativt enkelt och 
naturligt sätt (Bryman, 2011). 
 
Av de 65 respondenterna som deltog i studien var 34 kvinnor och 31 män. För att få 
en tydlig bild av respondenternas bakgrund presenterar vi inledningsvis två tabeller, 
följt av en redovisning av varje omgång var för sig.  
 
Tabell 1. Ålder på medverkande respondenter i de olika grupperna. 
 

Grupper/Ålder 
 

20-30 år 
kv/män 

31-40 år 
kv/män 

41-50 år 
kv/män 

51-60 år 
kv/män 

61- år 
kv/män 

Totalt 
kv/män 

Grupp 2003 2/4 3/4 7/1 4/4 0/1 16/14 
Grupp 2008 2/1 4/4 0/4 4/0 1/0 11/9 
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Grupp 2014 0/0 0/4 5/2 2/2 0/0 7/8 
 
 
Tabell 2. Utbildning hos medverkande respondenter i de olika grupperna. 
 

Grupper/ 
Utbildning 

 

LU Idrott o 
hälsa 80 p 

kv/män 

LU Idrott o 
hälsa 120 p 

kv/män 

LU Idrott 
som ämne 

kv/män 

LU Idrott 
som tillval 

kv/män 

Annan 
utbildning 

kv/män 
Grupp 2003 5/5 1/5 6/2 3/2 1/0 
Grupp 2008 1/2 3/1 2/2 3/2 2/2 
Grupp 2014 1/0 2/2 1/2 1/2 2/2 

 
 
2003 
År 2003 var det totalt 30 lärare som deltog i undersökningen fördelade på 14 män 
och 16 kvinnor. Den åldersmässiga fördelningen är relativt väl spridd över den 
aktuella tiden för yrkesutövningen. I åldersgruppen 41-50 år är det dock en stor 
övervikt av kvinnliga lärare – sju kvinnor i jämförelse med en man. 
 
Samtliga som intervjuats har utbildning som inkluderar ämnet idrott/idrott och hälsa. 
Drygt hälften har en ett-ämnesutbildning i idrott och hälsa på två eller tre år, medan 
knappt halva undersökningsgruppen har idrott som ämne eller tillval i en bredare 
lärarutbildning. Respondenten som har annan utbildning har en bakgrund genom 
förskollärarutbildning med 20 p i Idrott och hälsa. 
 
2008  
År 2008 var det totalt 20 lärare som deltog i undersökningen fördelade på 9 män och 
11 kvinnor. Även i intervjugruppen år 2008 är det en förhållandevis god 
åldersspridning. Noteras kan att samtliga respondenter över 50 år är kvinnor.  
 
I denna intervjugrupp har nästan samtliga idrott/idrott och hälsa i sin utbildning. I 
relation till årgång 2003 är det i gruppen från 2008 en majoritet som har idrott som 
ämne eller tillval i en bredare lärarutbildning. Detta i jämförelse med de som har en 
ett-ämnesutbildning. När det gäller de respondenter som har annan utbildning är det 
en lärare med förskollärarutbildning och en med lågstadielärarutbildning, som båda 
har kurser i idrott och hälsa. En lärare har inte angett utbildningsbakgrund och 
ytterligare en har utbildning som idrottspedagog, vilket torde innebära att det inte 
finns en specifik utbildning inom skolämnet idrott och hälsa. 
 
2014  
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År 2014 var det totalt 15 lärare som deltog i undersökningen fördelade på 8 män och 
7 kvinnor. Som framgår av tabell 1 finns det en åldersspridning mellan 30-60 år. När 
det gäller de yngre lärarna är det en majoritet på den manliga sidan.  
 
Även i grupp 2014 är det en variation i utbildningsbakgrund, där den klart 
dominerande delen har antingen ett-ämneslärarutbildning eller en lärarutbildning 
som inkluderar ämnet idrott/idrott och hälsa. Att notera är att det bland de fyra som 
har annan utbildning så har tre lärare fritidspedagogutbildning med 60 hp i Idrott och 
hälsa. Den fjärde har en utbildningsbakgrund via Arméns gymnastik- och 
idrottsskola i kombination med några högskolekurser i idrott och hälsa. 
 
Anledningen till att gruppstorleken på respondenterna har minskat under den 
aktuella tioårsperioden beror huvudsakligen på att det har skett en minskning av 
utbildningsplatser, dvs. det har blivit färre studenter på lärarprogrammet i idrott och 
hälsa. Därigenom har också antalet respondenter, lärare i idrott och hälsa som 
studenterna möte på sin verksamhetsförlagda utbildning, blivit en mindre grupp. 
 
 
6.4 Tillvägagångssätt 
 
Studenterna på lärarutbildningen i idrott och hälsa som medverkat i studien har haft 
undervisning i kunskapsområdet musik, rörelse & dans, vilket gett en bild av fältet. 
De fick sedan en tydlig genomgång kring studiens syfte och frågeställningar innan 
de genomförde sina intervjuer i samband med den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Vidare fick studenterna information om de grundläggande etiska 
principerna som gäller vid svensk forskning, såsom frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2011). Vi gick även igenom 
frågeställningarna i intervjuguiden så att studenterna skulle känna sig förtrogna med 
innehållet. Dessutom genomfördes en pilotintervju med en verksam grundskollärare 
i idrott och hälsa för att se hur väl intervjuguiden fungerade för att få svar på våra 
frågeställningar. 
 
Eftersom studenterna mötte sina lärare i den verksamhetsförlagda utbildningen 
under en längre period skapade de en relation till varandra, vilket kan underlätta i 
intervjusituationen (Trost, 2010). Genom att intervjuerna skedde på skolan, lärarens 
arbetsplats, skapades en trygg miljö för respondenten och det bidrar till goda 
förutsättningar för att intervjun ska falla väl ut. Vidare var det endast en intervjuare 
och en respondent per tillfälle. Detta för att skapa en så god miljö som möjligt, samt 
att undvika att respondenten skulle känna sig underlägsen (ibid).  
 
Under intervjun gjordes fortlöpande anteckningar kring svaren på frågeställningarna, 
samt kompletterande minnesanteckningar kring intervjusituationen. Direkt efter 
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avslutad intervju bearbetade och renskrev studenterna svaren för att sedan skicka 
dem till oss. Därefter har vi tagit vid för att analysera och tolka svaren i förhållande 
till vårt syfte med studien.  
 
En av anledningen till att studenterna inte har spelat in sina intervjuer var bristen på 
ljudupptagare/bandspelare. När det gäller användandet av ljudupptagare finns det 
enligt Trost (2010) både för- och nackdelar med detta. Att man helt kan koncentrera 
sig på frågorna och svaren hör till fördelarna, samt att man dessutom kan lyssna på 
tonfall och ordval vid upprepade tillfällen. Till nackdelarna hör att en del människor 
inte vill bli inspelade eftersom de känner sig besvärade och hämmade av situationen. 
Vidare tar det tid att lyssna till inspelningarna och transkribera dem. 
 
 
6.5 Bearbetning av data 
 
Vi har alltså erhållit det empiriska materialet från studenter som i samband med sin 
verksamhetsförlagda utbildning intervjuat lärare i idrott och hälsa. Materialet har 
levererats antingen via mail eller i pappersversioner.  
 
Utsagorna har därefter lästs igenom och de som inte fanns i en digital version har 
skrivits in som Word-dokument. I nästa steg har det genomförts en systematisering. 
Det har skett genom att upprätta särskilda underlag där samtliga svar på 
frågeställning 1 från grupp 2003 har ställts samman, därefter alla svar på 
frågeställning 2 etc. Motsvarande har gjorts för grupp 2008 och grupp 2014. Efter 
detta har svaren bearbetats och tolkats och då genom att först gå igenom samtliga 
svar på fråga 1 för såväl grupp 2003, 2008 som 2014. Därefter har fråga 2 
behandlats osv. Vi har fört anteckningar kring det som varit intressant och relevant 
för studiens syfte och gjort i vissa fall tematiseringar av svaren. Vidare gjorde vi 
kontinuerligt jämförelser mellan de olika intervjusvaren och kopplingen till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Med hjälp av citat från studenternas utskrifter 
från de olika intervjuerna har vi försökt åskådliggöra de bearbetade och tolkade 
resultaten.  
 
 
6.6 Tillförlitlighetsfrågor 
 
För att en studie/mätning ska anses vara tillförlitlig eller ha god reliabilitet bör 
respondenternas situation vara likartad för alla, samt att frågeställningarna framställs 
på liknande vis hos alla intervjuare (Trost, 2010). I grunden är det frågor som rör 
mätningens pålitlighet och följdriktighet som menas med reliabilitet (Bryman 2011). 
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Med validitet menas att frågan eller instrumentet skall mäta det den är avsedd att 
mäta.  
 
Vid kvalitativa intervjuer är målet att få veta/tolka vad respondenten menar med och 
uppfattar olika företeelser (Trost 2010). Därav kan man säga att den kvalitativa 
intervjun oftast ger en låg grad av standardisering eftersom man vill skapa förståelse 
för hur respondenten tänker, känner och beter sig. Detta i jämförelse med 
kvantitativa studier som bygger på att man mäter olika begrepp och som då ger en 
standardiserad situation, vilket ger en hög reliabilitet (ibid).  
 
Till vår hjälp har vi vår utarbetade intervjuguide som är framarbetad och utformad 
för att ge information kring de olika frågeställningarna. Vi har även varit medvetna 
om de olika val vi gjort och reflekterat kring detta i samband med hanterandet av 
den insamlade informationen.  
 
Det finns en kritisk aspekt kring studiens reliabilitet om man ser till själva processen 
för datainsamlingen. Den grundläggande utformningen av intervjuunderlaget har 
gjorts av oss som genomför denna studie, men själva intervjuerna har genomförts av 
studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Studenterna har 
sedan i sin tur dokumenterat det viktigaste som togs upp och det utgör underlaget för 
studiens empiriska del. Vi har alltså inte haft ”direktkontakt” med de aktuella 
respondenterna. Här finns förstås utrymme i några skeden för olika tolkningar som 
utgör en brist i studiens tillförlitlighet. Samtidigt har tillvägagångssättet inneburit 
utmärkta möjligheter att få in ett omfattande material som spänner över en 
förhållandevis lång tid. 
 
En annan aspekt som har betydelse för reliabiliteten och validiteten är den erfarenhet 
och förförståelse som vi som genomför detta arbete har av kunskapsområdet musik, 
rörelse & dans. Som tidigare nämnts är vi sedan många år verksamma som adjunkter 
vid Linnéuniversitetet och vår dagliga verksamhet ägnas huvudsakligen åt utbildning 
av blivande lärare inom allt från förskola till gymnasieskola. En del i vår 
undervisning är då i området musik, rörelse & dans. Vi har därutöver en lång 
erfarenhet av dans och rörelse till musik – både som aktiva och tränare på nationell 
elitnivå inom gymnastik. Tränar-/ledarskapet har även utövats med skiftande 
målgrupper och i dagsläget är vi verksamma i en grupp för barn med 
funktionsnedsättning. Ödman (2007) menar att kunskap kring området underlättar 
möjligheterna att tolka texterna och uppfatta nyanserna i de svar som framkommer. 
Samtidigt är det viktigt att man är medveten om att tolkningen påverkas av den egna 
förförståelsen och att man därigenom behöver ha en öppenhet kring sin tolkning för 
att försöka se andra tolkningar. Genom att vi varit två personer som tagit del av hela 
processen skapas en medvetenhet kring skillnaderna i förförståelsen. Detta kan vara 
mer komplicerat att synliggöra om man är ensam om att genomföra en studie. 
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Vidare har vi kunnat ställa kritiska frågor till varandra vilket har varit en fördel, 
vilket även Ödman (2007) påpekar genom att lyfta vikten av att tolka medvetet.  
 
 
 
 
6.7 Etiska ställningstagande 
 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsprinciper (Vetenskapsrådet, 2002) och Bryman 
(2011) gäller fyra krav kring hur den enskilda individen bör skyddas i medverkan i 
ett svenskt forskningsprojekt. Vi och studenterna som genomförde intervjuerna med 
de verksamma lärarna har tagit dessa punkter i beaktande. Studenterna har även 
informerat respondenterna kring dessa och på så vis har vi skapat integritet för 
respondenterna. Vidare har information skett om att tystnadsplikt gäller, samt att 
respondenten när som helst kan avbryta intervjun (Trost, 2010). Nedan presenterar 
vi de fyra kraven och vad det inneburit för denna studie. 
 
1. Informationskravet 
Det är viktigt att forskaren/intervjuaren informerar den berörda personen om den 
aktuella undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att 
hoppa av om de så önskar. Vidare ska personen få information kring vilka moment 
som ingår i undersökningen (Bryman 2011). I denna studie presenterade studenterna 
vad vår undersökning skulle handla om med utgångspunkt från syftet och den metod 
som används. Utöver detta förklarades även att deltagandet i studien var helt frivillig 
och att de medverkande när som helst kunde avbryta sin medverkan.    
 
2. Samtyckeskravet 
Den berörda personen har rätt att själv bestämma över sin medverkan i 
undersökningen efter att personen har fått information om vad intervjun skall handla 
om. När det gäller minderåriga krävs godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare 
(Bryman, 2011). I denna studie har varit upp till berörda att avgöra om de vill 
medverka eller inte. Eftersom vi inte har några minderåriga med i vår studie har 
samtyckeskravet inte varit aktuellt i detta sammanhang.  
 
3. Konfidentialitetskravet 
De personer som deltar i undersökningen skall behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Med detta menas att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 
inte kan komma åt dem (Bryman, 2011). I vår undersökning informerade 
studenterna aktuella respondenter att samtliga intervjuer kommer att sparas hos oss, 
ansvariga skribenter, på Institutionen för idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet.  
 
4. Nyttjandekravet 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in i undersökningen endast 
kommer att användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011). I denna studie 
klargjordes för respondenterna att det insamlade materialet endast kommer att 
användas till det forskningssyfte som de samtyckt till.   
 
 
Utöver ovanstående krav har vi beskrivit metoden, analysen och resultaten på ett så 
tydligt sätt som möjligt och i referenshanteringen har vi informerat om de forskare 
och den forskning vi tagit del av. Detta för att motverka att något har tagits från 
någon annan forskare. Vi har även varit noga med att dokumentera vårt 
tillvägagångssätt och sparat dokument som använts under studiens gång.    
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7. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas resultaten av de intervjuer som gjorts med lärare i idrott 
och hälsa under åren 2003, 2008 och 2014. Redogörelsen görs i stort utifrån de 
aktuella forskningsfrågorna.  
 
 
Den empiriska delen består av intervjuer med lärare i idrott och hälsa som 
genomförts på det sätt som redovisats under ”Metod-kapitlet” och sammanlagt rörs 
det sig om: 
År 2003 = 30 intervjuer 
År 2008 = 20 intervjuer 
År 2014 = 15 intervjuer 
 
I nedanstående resultatredovisning förkortas de olika intervjugrupperna (årgångarna) 
enligt följande; grupp 2003, grupp 2008 och grupp 2014. I redogörelsen görs i vissa 
sammanhang en tematisering som avspeglas i underrubriker. Det förekommer även 
citat som är utvalda för att visa på typiska exempel på synpunkter kring aktuella 
tematiseringar och på förekommande förändringar. 
 
 
7.1 Lärares definitioner av begreppet musik, rörelse & dans 
 
Vid analysen av lärares definitioner av begreppet musik, rörelse & dans kunde vi 
identifiera teman som rörelser till musik och begreppsbildning, men även olika 
aspekter som kunskapsområdet bidrar till. Kring det sistnämnda togs exempelvis 
rörelseglädje, social gemenskap och möjligheten att uttrycka känslor upp. 
 
Rörelser till musik 
Av resultatet framkommer att det dominerande svaret är att det handlar om rörelser 
till musik i någon form, ett stort och brett område. Det är genomgående för 
respondenterna oavsett årgång. Detta utrycks på olika sätt och ibland i relation till 
delar av området. 
 

All undervisning där vi använder oss av musiken som ett redskap. Det kan 
vara vid t.ex. dans, gympapass där det är viktigt att kunna känna och följa 
musikens takt. (ex. från grupp 2003) 

 
För mig är det all undervisning där musiken är med. Det kan vara dans eller 
träning där musikpulsen styr tempot, men även lekar där musiken bestämmer 
t e x start och stopp. (ex. från grupp 2008) 
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Som jag tolkar det så handlar det om förmåga att röra sig till musik – hitta 
rytmen och känslan i musiken. Lära sig hur man kan använda sig av rytm och 
dans som en träning av kroppen, men också för att få upplevelser. (ex. från 
grupp 2014) 

 
Som framgår kan relationerna gälla rörelse och musik i förhållande till puls och takt, 
rytmiska rörelser till musik eller musik och aktivitet i samspel. I synnerhet är det 
lärare från 2014 som poängterar betydelsen av lära sig rytm och takt. Några 
respondenter uttrycker att musiken används som ett redskap i skiftande 
sammanhang, inte bara till dans utan till träning av varierad karaktär. Däremot 
markerar en del att det inte är musik, rörelse & dans när musiken används mer som 
bakgrundsmusik. 
 
Rörelseglädje 
Ett annat svar som är frekvent är kopplingen till begreppet rörelseglädje. Det är 
ingen direkt definition, men flera uttrycker att musik, rörelse & dans är att uppleva 
rörelseglädje. 
 

Musik-rörelse är när kropp och sinnen samspelar. Det ger utlopp för fantasi 
och rörelseglädje. Något som alla kan göra. Utvecklar relationerna mellan 
eleverna. Lär känna varandra på ett annat sätt. (ex. från grupp 2003) 

 
Rent spontant tycker jag att musik-rörelse sprider glädje bland eleverna. De 
blir lätt engagerade och nyfikna på vad vi ska göra när musiken är igång. Det 
lockar till rörelse, en social gemenskap. (ex. från grupp 2014) 

 
Som citaten visar kan musik, rörelse & dans fungera som en inspirationskälla till 
rörelse/träning och bidrar till att uppleva glädje. Dessutom är det en verksamhet som 
utvecklar den sociala gemenskapen. 
 
Uttryck av känslor och stämningar 
Det finns några respondenter som uttalar andra perspektiv/aspekter som området 
musik, rörelse & dans bidrar till. Det ena handlar om att verksamheten ger möjlighet 
att uttrycka känslor. 
 

Musik och rörelse är för mig ett verktyg till att uppnå rörelseglädje och olika 
rörelsekvaliteter samt ett verktyg till att våga uttrycka sig, exempelvis 
känslor. (ex. grupp 2008) 

 
Min definition är att det är ganska brett, men inte som skval till vad som helst 
i undervisningen. Det är mer olika former av rörelse som används för att 
hjälpa till med känslor eller för att styra rörelser. (ex. grupp 2014) 
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Beskrivningen om att det också handlar om att få ge uttryck för sina känslor finns i 
respondentgrupperna från 2008 respektive 2014, däremot framkommer det inte i 
gruppen från 2003. Vi kan också notera att det i huvudsak är kvinnliga lärare som 
uttalat detta. 
 
Begreppsbildning 
Den andra aspekten, som också uttrycks i grupp 2008 och 2014, gäller kopplingen 
att musik, rörelse & dans nyttjas på olika sätt i inlärningen av kunskap och begrepp. 
 

Jag använder själv musik och rörelse och främst i de tidiga åren. Det är ett 
bra redskap för att förtydliga kunskap och befästa begrepp hos eleverna. 
Musik och rörelse kan man använda sig av i alla ämnen. Definitionen för mig 
är att musik och rörelse används för att förtydliga. (ex. grupp 2008) 

 
Takten är viktig även i andra rörelseaktiviteter, exempelvis finter i handboll 
och fotboll och svingen i golf. Olika begrepp kommer också in i rörelse till 
musik som bakom, framför, vid sidan om osv. (ex. grupp 2014) 

 
Det handlar alltså om att genom verksamheten i musik, rörelse & dans lära sig olika 
saker som exempelvis kan ha med rumsuppfattning och begreppsbildning att göra. 
Man tar tillvara på möjligheterna till ett mer kroppsligt lärande, där man lär sig 
genom använda kroppen och olika sinnen i sin utveckling. Vi kan se att det är lärare 
som arbetar med de yngre barnen som uttrycker detta. 
 
 
7.2 Innehållet i och omfattningen av musik, rörelse & dans 
 
Sammantaget beskrivs en omfattande arsenal av verksamheter som ryms inom 
området musik, rörelse & dans. Vi presenterar först de olika verksamhetsområdena, 
danser, skapande dans samt uppvärmnings- och träningsprogram, och sedan gör vi 
en avvägning av förekomsten. 
 
Danser 
Det finns ett verksamhetsområde som kan benämnas som dans i vid bemärkelse. Här 
omtalas exempelvis sällskapsdanser (ex. foxtrot, bugg), gammeldanser (ex. schottis, 
polka, vals), nationella/internationella folkdanser (ex. linedans, troika, olika 
ringdanser), moderna danser (ex. streetdans, hip hop, salsa) samt mer rituella danser 
(det som nämns är framför allt juldanser). Några respondenter uttrycker också att de 
tillämpar dans- och rörelselekar av olika slag. 
 

I årskurs 7-9 ingår flera olika danser och förutom att vi regelbundet dansar 
många ringdanser så dansar vi polka, schottis, vals, foxtrot och bugg. (ex. 
grupp 2003) 
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Jag presenterar lite olika danser som de kan träna på nu och ha nytta av när 
de blir lite äldre som bugg, foxtrot, linedans men vi försöker också dansa lite 
mer modernt som typ hip-hop. (ex. grupp 2014) 

 
Skapande dans 
I nära relation till området dans uttalas också ett innehåll i form av fridans, 
gestaltningar, improvisations- koordinationsövningar, rytmisk sportgymnastik 
(fristående gymnastik med olika handredskap), showdans och musiksagor. Det 
handlar mer om att skapa egna danser/rörelser till musik. 
 

Eleverna får i grupper skapa egna gestaltningar av ett valfritt yrke och välja 
musik till detta. Det krävs ingen koreografi utan de får improvisera fritt. (ex. 
grupp 2014) 

 
Uppvärmnings- och träningsprogram 
En annan del inom musik, rörelse & dans som tas upp, och som också ibland 
innehåller ledaruppgifter, är uppvärmningsprogram och träningsprogram.  
 

Vi har gemensamma uppvärmningar till musik och vi kör röris-program men 
vi använder också musiken i ett lugnande syfte som t.ex. vid avslappning. 
(ex. grupp 2008) 

 
Uppvärmningsprogrammen kan vara av olika slag – allt ifrån att musiken finns som 
en inspiration i bakgrunden till att eleverna får ansvara för att planera och leda en 
uppvärmning till musik. Även genomförande av olika träningsprogram till musik 
kan vara elevledda uppgifter. Olika sätt att träna till musik verkar vara en 
omfattande del inom musik, rörelse & dans. Floran är stor och det formuleras bland 
annat som aerobics, gympapass, motionsgympa, Friskis och Svettis, step och 
boxercise.  
 

Jag leder eleverna i aerobic-block från årskurs 4 och jag återkommer till 
dessa som uppvärmning flera gånger under året, allt för att de ska känna sig 
trygga. Är de duktiga lägger vi till block. (ex. grupp 2014) 

 
Det nämns även andra sätt att träna där musik finns med som spinning, vattengympa 
och wet west. Andra former för träning där musiken är ett stöd enligt respondenterna 
är olika typer av styrke- och konditionsbanor och hinderbanor samt cirkelträning. Ett 
ytterligare område är musik kopplat till avslappning och avspänning. 
 
Omfattning 
Ovanstående redovisning visar sammantaget på ett brett och varierat innehåll inom 
området musik, rörelse & dans. Samtidigt är frågan i vilken omfattning som området 
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förekommer i ämnet idrott och hälsa? Frågan är inte enkel att svara på av olika skäl. 
Dels är flera respondenters svar otydliga, dels förekommer musik, rörelse & dans i 
så olika former med skiftande tidsmässiga behov. Det sistnämnda innebär att musik 
relativt ofta finns med i undervisningssammanhang men under begränsad tid, 
exempelvis i uppvärmningar och som inspiration vid träning i olika former. Ser man 
till både ”rena lektioner” med undervisning i musik, rörelse & dans och delar i 
lektioner (typ uppvärmning etc.) verkar en omfattning på cirka 15-20 % av 
undervisningstiden under den s.k. inomhusperioden (höst- och vinterhalvåret) vara 
någon form av genomsnitt. Men samtidigt är variationen stor och kan illustreras av 
följande kommentarer: 
 

Tyvärr blir det inte mycket tid som läggs på musik, rörelse & dans. Det är då 
och då som man har veckor med dans och när man har uppvärmning. Det 
skulle kunna vara mer musik-rörelse i skolan. Ofta vävs det in i 
undervisningen, exempelvis som en del av en lektion där rytm/dans ingår i 
olika moment. Kanske som en uppvärmning, kanske som en 
uppvärmningsdans. (ex. grupp 2008) 

 
Jag jobbar med musik, rörelse & dans återkommande under hela läsåret i alla 
årskurser, eftersom jag själv tycker att det är så roligt och att det innebär 
rörelse utan någon tävling/vinnare, för att främja samarbete. Dessutom har 
jag en period där jag lägger tyngdpunkt på musik-rörelse som sträcker sig 
från vecka 45 till vecka 9. (ex. grupp 2014) 

 
Som framgår av det sistnämnda citatet, och några andra, uttrycks att frekvensen av 
området musik, rörelse & dans i den sammantagna undervisningen är mer 
omfattande om läraren i fråga har ett intresse och kunnande. En annan uttalar: 
 

Jag tror att det egna intresset och kunskapen styr när läraren prioriterar och 
planerar lektioner i musik, rörelse & dans. (ex. grupp 2008) 

 
Även om det är komplext att utläsa omfattningen av området musik, rörelse & dans i 
undervisningen framgår att det redovisas en mer omfångsrik verksamhet, både 
innehållsligt och tidsmässigt, i grupp 2014. Exempelvis finns verksamheter som 
danslekar och särskilda rytmövningar endast i denna grupp. 
 
Ser man sammantaget på de olika årgångarna av respondenter är två delområden 
inom musik, rörelse & dans framträdande. Dels är det ett dansområde där det 
frekvent uttalas att det förekommer olika former av danser i undervisningen, såväl 
sällskapsdanser, gammeldanser, rituella som nationella/internationella folkdanser. 
Ett annat delområde är träning till musik, exemplifierat i en mängd olika typer som 
nämnts ovan. Inte minst är gympa- och uppvärmningsprogram vanliga. Resultatet 
visar att det i grupp 2014, i relation till grupp 2003 och 2008, är mer förekommande 
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med skapande dansverksamhet som exempelvis fridans, improvisationsövningar och 
showdans. Dessutom uttalar fler i grupp 2014 att de har medverkan från externa 
gäster i dansundervisningen. 
 

Vi får ett besök av den lokala dansklubben med undervisning i foxtrot och 
som avslutning på årskurs 9 åker vi till klubben där vi dansar bugg, foxtrot 
och vals i två timmar. (ex. grupp 2014) 

 
Förutom de två dominerande områdena i samtliga årgångar – danser och träning till 
musik – är det alltså tydligt att rytm- och taktövningar samt skapande dans är mera 
frekventa i grupp 2014. 
 
 
7.3 Undervisningsformer i musik, rörelse & dans 
 
Svaren från de olika årgångarna visar på en förhållandevis omfattande variation i hur 
undervisningen bedrivs. Samtidigt är det också stor skillnad mellan olika lärare i 
idrott och hälsa, men också beroende på vilket undervisningsområde som bedrivs 
inom musik, rörelse & dans. De förekommande temana är visa-härma, elevledd 
verksamhet och tillvaratagande av extern kompetens alternativt tekniska hjälpmedel. 
 
Visa – härma  
Svaren kring undervisningen i olika danser visar ofta på att läraren leder/visar och 
att eleverna härmar. Man börjar enkelt och bygger på. Några respondenter uttrycker 
att de använder kedjan; visa – pröva – instruera – öva. Andra uttalar mera tydligt att 
de först lär ut dansen utan musik och sedan tillför denna. 
 

I dans använder jag metodisk stegring dvs. jag går igenom stegen, sedan 
dansar vi en gång utan musik och till sist med musik. Försöker dock få in 
musiken så fort som möjligt. Det är ju den som ”styr” dansen. (ex. grupp 
2003) 

 
Elevledd verksamhet 
Flera anger också att de använder elever som resurser när det gäller undervisningen i 
olika danser. Det kan vara allt ifrån att man använder en elev som en danspartner till 
att elever som dansar på sin fritid får ta det samlade ansvaret för att lära ut. Det 
uttryckas också ibland som en form av progression. 
 

I årskurs 7 och 8 är det mycket lärarledda lektioner, medan i årskurs 9 får 
eleverna ta ett större eget ansvar. (ex. grupp 2014) 
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En del som också nämns av några lärare är att eleverna får skapa egna 
danser/dansprogram. Det kan innebära allt ifrån att de fritt får skapa hela danser till 
att de får den första delen av en dans och därefter ska göra ett eget slut. Läraren ger 
då ramar, som exempelvis kan röra sig om fantasi, musik, koreografi och taktkänsla. 
Det är också relativt frekvent att det är ett moment i sig att eleverna ska leda någon 
form av gympapass eller uppvärmningsprogram, alltså en ledaruppgift som även har 
andra syften. 
 
Nyttjande av extern kompetens eller tekniska hjälpmedel 
Det förekommer även exempel på att extern kompetens nyttjas för att lära ut dans, 
exempelvis i samband med temadagar, temaveckor eller friluftsdagar. I grupp 2008 
och 2014 finns också respondenter som beskriver att de tillvaratar hjälpmedel i form 
av video/dvd och Ipad. 
 
Ser man till det andra större undervisningsområdet inom musik, rörelse & dans – 
olika sätt att träna till musik – så verkar det vara ännu vanligare med undervisning 
som leds av externa gäster, alternativt elever, eller i form av video/dvd. När det 
gäller det sistnämnda omtalas av flera ett Friskis och Svettis program som benämns 
som Röris. Det är en form av program för pausgymnastik som även kan användas i 
klassrummet.  
 
 
7.4 Förutsättningar för musik, rörelse & dans enligt styrdokumenten 
 
Frågan om förutsättningarna för kunskapsområdet musik, rörelse & dans enligt 
styrdokumenten har enbart ställts till grupp 2014. Detta med tanke på att de hade 
erfarenhet av både Lpo 94 och Lgr 11 vid intervjutillfället.  
 
Bland ett flertal respondenter nämns att i Lgr 11, i relation till Lpo 94, prioriteras 
ämnesinnehållet i musik, rörelse & dans mera i det centrala innehållet. Bland annat 
poängteras av några lärare takt och rytm i såväl lekar, danser som rörelser till musik. 
Några andra lärare lyfter att området breddats i Lgr 11, både genom en bredare 
repertoar och via utökad elevmedverkan i genomförandet. 
 

Jag tycker att det har blivit tydligare i Lgr 11 att takt och rytm är ett viktigt 
moment i idrottsundervisningen. Det är lika viktigt som de andra sju 
kunskapskraven i idrott och hälsa. (ex. grupp 2014) 

 
Jag poängterar alltid rytmtänket när vi studsar boll, hoppar/vevar hopprep 
eller i andra sammansatta koordinationskrävande övningar. Att man ska 
lyssna på takten/rytmen i rörelsen. (ex. grupp 2014) 
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Förutom synpunkter på ett förändrat ämnesinnehåll i Lgr 11 i jämförelse med Lpo 
94 är svar kopplade till betyg och bedömning i momentet musik, rörelse & dans mer 
frekventa. Några anger att man i och med den nya läroplanen inte enbart bedömer 
aktivt deltagande, utan mer ser till olika förmågor. Det har blivit en ökad tydlighet 
kring elevernas kunskapskrav och vilka moment som ska prioriteras. 
 

Jag tycker att det ges tydligare ramar i Lgr 11 vad vi ska syssla med och det 
sätts även ord på att man ska kunna anpassa takt och rytm i betygskriterierna, 
vilket känns positivt men också lite svårtolkat. (ex. grupp 2014) 

 
Det har också enligt några respondenter inneburit att det blivit lättare att motivera 
eleverna genom att det är tydligare vad som krävs för ett bra betyg. Samtidigt 
noterar några lärare att det krävs en del för att förklara för eleverna vad de olika 
värdeorden i betygskriterierna (nivåerna) står för. 
 
 
7.5 Elevernas upplevelse av undervisningen i musik, rörelse & dans 
enligt lärare i idrott och hälsa 
 
Svarsbilden är i stort sett samstämmig i alla tre undersökningsgrupperna när det 
gäller lärarnas bild om elevernas upplevelse av undervisningen i musik, rörelse & 
dans. Den visar att lärarnas uppfattningar är att eleverna överlag är positiva till 
undervisningen. Samtidigt finns det undantag och det kan skilja från grupp till 
grupp. En del respondenter påpekar att det kan finnas ett visst motstånd, i synnerhet 
från killarna, när man nämner området, men när man väl är igång är upplevelsen 
vanligtvis genomgående gillande. Några uttrycker att ”boll-killarna” kan ha en 
negativ attityd, åtminstone till en början. Samtidigt kräver det att man är duktig på 
att motivera verksamheten för att komma över det inledande motståndet. 
 

Det gäller att få in positiva tankar kring musik och rörelse. När det finns 
negativa tankar är det viktigt att ta upp det på en gång. Måste visa på vad som 
är rättvist, att ibland spelar man fotboll och ibland dansar man. I huvuddrag 
kan man se att eleverna tycker att det är roligt och ofta händer det att de 
frågar efter att få göra vissa delar igen. Ibland kan man se att munnen säger 
nej men kroppen säger ja. (ex. grupp 2003) 

 
Man ser på eleverna att dom tycker det är jätteroligt med musik/rörelse i olika 
former, även om dom inte alltid vill erkänna det. Den glädjen ser jag 
egentligen inte i något annat moment. (ex. grupp 2008) 

 
Flera lärare uttalar att man kan skönja skillnader mellan olika åldrar. Det verkar som 
det är mest positivt för de yngsta, årskurserna 1-3, samt för de äldre, årskurserna 8-9. 
Med andra ord finns det en period någonstans kring åldrarna 11-14 år då det är mest 
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motstånd mot området musik, rörelse & dans och då det krävs en större 
motivationsinsats. Någon respondent i grupp 2014 hävdar dock att betygen i årskurs 
6 gjort sitt för att fler ska bli delaktiga och motiverade. 
 

När man väl är igång upplever jag att alla vill försöka göra sitt bästa för att 
inte ”göra bort” sig för mycket. Tittar man på årskurs 6 eleverna så har 
betygen gjort sitt för att fler är mer delaktiga i musik-rörelse. Det gäller både 
killar och tjejer. (ex. grupp 2014) 

 
På högstadiet och lågstadiet är det kul, men helst hade ju de flesta killar 
hellre spelat boll. Mellanstadiet är svårast att undervisa i musik/rörelse – 
”detta är ju dans, en tjejgrej!”. Det är svårt att få dem att erkänna att de flesta 
faktiskt tycker att det är kul. (ex. grupp 2003) 

 
År 1-3, dessa elever är positivt inställda till musik och rörelse. Lek såväl som 
enkla danser. År 4-6, fortfarande ganska positiva, börjar dock bli lite känsligt 
vid pardans som bugg, där framför allt killarna tycker det är pinsamt. År 7-9, 
i sjuan är det svårt att få eleverna motiverade, de mognar dock till åttan och 
framför allt nian. Vår dansexamen i nian är mycket uppskattad. (ex. grupp 
2008) 

 
Flera lärare anger att det har blivit vanligare, och är uppskattat från många elever, 
med musik mera allmänt i olika undervisningsmoment. Det utgör en positiv 
inspiration kring aktiviteter av varierande slag.  
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8. Analys 
 
I detta kapitel analyseras studiens frågor genom att det framkomna resultatet ställs 
mot bakgrunden, den aktuella forskningen men i synnerhet gentemot den 
ramfaktors- och läroplansteoretiska genomgången.  
 
 
8.1 Definition av kunskapsområdet musik, rörelse & dans enligt lärare i 
idrott och hälsa i grundskolan 
 
Ett flertal respondenter uttrycker att kunskapsområdet musik, rörelse & dans står för 
ett brett och förhållandevis obestämt område som kan benämnas som rörelser till 
musik. Detta beläggs av ett flertal forskare (bl.a. Ravn, 2005, Lindqvist, 2007 och 
Nyberg, 2009). Den breda och många gånger svårtolkade förklaringen till 
kunskapsområdet kan ha sin orsak i läroplanernas och kursplanernas utformning. 
Inte minst gäller det de reglerande ramar som existerar (Lundgren, 1999), och vad 
som sker på den s.k. formuleringsarenan (Linde, 2012). Finns det oklarheter kring 
mål, vilket innehåll som ska finnas med och vilka kunskapskrav som gäller, i 
exempelvis ämnet idrott och hälsa, kan det bidra till en osäkerhet vad ett 
kunskapsområde som musik, rörelse & dans står för.  
 
Resultatet visar på en något ökad tydlighet hos respondenterna i grupp 2014, där 
bland annat några uttrycker att rörelser till musik används i olika sammanhang, både 
till dans i olika former och till träning av varierad karaktär. En orsak kan vara att det 
Lgr 11 finns kursplaner med fastställt centralt innehåll och tydliga kunskapskrav, 
alltså tydligare ramar och en ökad klarhet på formuleringsarenan (Lundgren, 1999, 
Linde, 2012). Detta i relation till de mer lokalt utformade verksamhets- och 
undervisningsmålen som var en realitet i Lpo 94. Men det kan även finnas orsaker 
till svårigheten att definiera kunskapsområdet på transformerings- och 
realiseringsarenorna. Linde (2012) menar att dels ämnen med en svag tradition och 
innehållslig uppstyrning, dels lärares kompetens och erfarenheter bidrar till en 
tolkning kring vad olika ämnesområden som exempelvis musik, rörelse & dans står 
för. Det gäller då både hur det som formulerats tolkas och hur det som 
transformerats i sin tur realiseras. 
 
Det finns vidare en del respondenter, i grupp 2014 och framför allt lärare för de 
yngre barnen, som i sin definition av kunskapsområdet musik, rörelse & dans 
särskilt uttalar att det är ett sätt att lära sig kunskap och begrepp. Inte minst 
poängteras betydelsen av att lära sig rytm och takt. Men det nämns även som ett sätt 
att tillvarata kroppsligt lärande för bland annat utvecklandet av rumsuppfattning. Att 
detta framkommer bland respondenterna i grupp 2014 har med all säkerhet sin 
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förklaring i de tydligare ramarna och den förändrade formuleringsarenan i och med 
införandet av Lgr 11 och ett centralt innehåll där takt och rytm nämns för både 
årskurs 1-3 och årskurs 4-6 (Lundgren 1999, Linde, 2012). Att det sedan, via 
transformeringsarenan, också når till realiseringsarenan kan kopplas till att det finns 
ett särskilt kunskapsmål med olika betygssteg som handlar om att om att elever i 
rörelser till musik och i danser ska kunna anpassa sina rörelser till takt och rytm 
(Backman & Frölander, 2011, Skolverket, 2011b, Linde, 2012, Seger, 2014). Detta 
visar att tydliga formuleringar (formuleringsarenan), i detta fall av ett centralt 
innehåll och uttalade kunskapskrav, visar sig i realiteten (realiseringsarenan). 
 
I ambitionen att förklara vad musik, rörelse & dans står för svarar ett flertal 
respondenter att kunskapsområdet understödjer upplevelsen av andra värden som 
rörelseglädje, social gemenskap och att uttrycka känslor. Att så är fallet styrks av 
bland annat Meckbach (2004), Lindqvist (2007) och Mattsson & Lundvall (2014). 
Svaren kring betydelsen för andra värden framkommer i respondentgrupperna från 
2008 respektive 2014, däremot inte i gruppen från 2003. Det kan i viss mån 
förklaras av den förändrade formuleringsarenan och uttryckligare ramarna i och med 
att Lgr 11 ersatte Lpo 94 (Lundgren 1999, Linde, 2012). I Lgr 11 finns, som tidigare 
nämnts, en tydligare beskrivning av vilket innehåll som ska finnas med, där en del 
formuleringar kan kopplas till upplevelser och effekter av verksamheten i idrott och 
hälsa. Bland annat nämns begrepp för, och samtal om, upplevelser av olika fysiska 
aktiviteter och träningsformer (Skolverket, 2011b). Men det förklarar inte svaren 
från grupp 2008 som då bedrev sin undervisning utifrån Lpo 94. Eventuellt kan det 
finnas orsaker bakom kunskapsområdets möjligheter för andra värden genom den 
utökade exponeringen i media och det vidgade intresset för dans genom nationella 
satsningar som dans i skolan och Handslaget/Idrottslyftet (Riksidrottsförbundet, 
2012, Dans i skolan, 2014) 
 
 
8.2 Innehåll, och dess förändringar, i kunskapsområdet musik, rörelse 
& dans enligt lärare i idrott och hälsa i grundskolan 
 
I kunskapsområdet musik, rörelse & dans finns ett brett och mångsidigt innehåll. Det 
har säkerligen sin förklaring i den tidigare redovisade definitionen av området som 
visar på en förhållandevis obestämd syn kring vad det står för. Ett par områden är 
dock mer uttalade bland våra respondenter och det gäller dels uppvärmnings- och 
träningsformer, dels danser i olika former. Den breda och omfattande floran inom 
kunskapsområdet musik, rörelse & dans, med fokus på träningsformer och olika 
danser, stämmer väl med den belysning över tid av momentet dans i aktuella 
styrdokument som Mattsson och Lundvall gjort (2013).  
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Att området som gäller uppvärmnings- och träningsformer har fått ett ökat utrymme 
kan bland annat förklaras av ett flertal förändringar som skett vad beträffar ramarna 
för undervisningen och på formuleringsarenan (Lundgren, 1999, Linde, 2012). 
Ämnet idrott och hälsas betydelse för hälsan har tydliggjorts i läro- och kursplaner, 
vilket även fått betydelse för innehållet i kunskapsområdet musik, rörelse & dans. 
Signalerna på formuleringsarenan har via transformeringsarenan visat sig på 
realiseringsarenan (Linde, 2012). En tydlig markering av ämnets hälsoinriktning var 
det namnbyte som gjordes i och med Lpo 94 från idrott till idrott och hälsa 
(Karlefors, 2002). Det skedde sedan ytterligare förstärkning av hälsoperspektivet i 
och med den revidering av läroplanen som gjordes år 2000 och tillägget om daglig 
fysisk aktivitet några år senare (Skolverket, 2000, Myndigheten för skolutveckling, 
2005). När sedan den nya läroplanen Lgr 11 kom var det framskrivet ett centralt 
innehåll i tre olika kunskapsområden, där ett benämns Hälsa och livsstil (Skolverket, 
2011b).  
 
Det andra mer uttalade området hos respondenterna är dans i olika former. Här är 
variationen stor, men framför allt handlar det om sällskaps- och gammeldanser, 
nationella/internationella folkdanser, och i grupp 2014 även dans- och rörelselekar 
av olika slag. I sin genomgång av hur momentet dans förändrats i styrdokumenten 
över tid har Mattsson & Lundvall (2013) visat att det råder, förutom en 
folkhälsodiskurs, en identitetsskapande diskurs. I styrdokumenten handlar det i 
synnerhet om svenska och nordiska kulturella traditioner, men i de senaste 
läroplanerna uppmärksammas även ett mångkulturellt perspektiv för ökad förståelse 
av andra kulturer. Det finns alltså på formuleringsarenan uttalat vad som ska 
realiseras och som i många fall också blir en verklighet (Linde, 2012). Men 
Backman & Frölander (2011) menar att det på en viss nivå ändå finns en otydlighet 
vad som ska ske. Exempelvis uttrycker lärare i idrott och hälsa att även om det finns 
ett centralt innehåll som talar om danser och rörelser till musik, är det inte är 
definierat vilka danser som avses. Det finns därför ett tolkningsutrymme på såväl 
transformerings- som realiseringsarenan (Linde, 2012). Inom ramfaktorteorin talar 
man om att ramarna inte bara utgör administrativa och juridiska aspekter, utan kan 
handla om traditioner och föreställningar hur något ska vara (Lundgren, 1999). Här 
finns det förstås individuella preferenser som återspeglas i vad som presenteras som 
ett innehåll i undervisningen. 
 
Det kan även finnas andra aspekter på formuleringsarenan som har betydelse för att 
dans i olika former utgör ett vanligt förekommande innehåll i kunskapsområdet 
musik, rörelse & dans. På en nationell nivå har det gjorts flera satsningar som kan ha 
påverkat detta som det tidigare utvecklingsprogrammet och numera institutet Dans i 
skolan (Dans i skolan, 2014). En annan nationell satsning är det s.k. Idrottslyftet 
(tidigare Handslaget) där idrotten getts ekonomiska möjligheter att öppna dörrarna 
för fler, inte minst genom att samverka med skolor (Gerrevall m.fl., 2012). Det har 
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bland annat inneburit att en idrott som danssport fått möjlighet att visa upp sin 
verksamhet i skolorna. Förutom tydliga insatser på formuleringsarenan, som Dans i 
skolan och Idrottslyftet, kan en ökad synlighet i media av olika slag påverka 
intresset för dans och därigenom innehållet och utrymmet i skolan. Här kan nämnas 
exempelvis populära TV-program och dansens utveckling i relation med musik 
(ibid). Samtidigt är det inte en självklarhet att ovanstående insatser på en 
formuleringsarena – i form av utbildningar, prova på verksamhet m.m. – 
transformeras ner och realiseras. Det finns ett stort tolkningsutrymme p.g.a. olika 
orsaker som vi kommer tillbaka till. 
 
En del inom kunskapsområdet musik, rörelse & dans utgörs av det som kan 
benämnas som skapande dans, expressiv/konstnärlig form eller dans som uttryck (se 
bl.a. Meckbach m.fl., 2004, Lindqvist, 2007, Nyberg, 2009, Mattsson & Lundvall, 
2013). Vårt resultat visar att det förekommer skapande dansverksamhet bland de 
undersökta lärarna genom exempelvis fridans, improvisationsövningar och 
showdans. Samtidigt visar svaren att det är mer förekommande i grupp 2014, i 
relation till grupp 2003 och 2008, och att det inte är lika frekvent som de mer 
kulturella formerna av dans. Detta verifieras av flera forskare (bl.a. Lundvall & 
Meckbach, 2007, Mattsson, 2010). Orsakerna finns med all säkerhet på skiftande 
nivåer och arenor. Att det inte blir lika synligt i de aktuella ramarna och på 
formuleringsarenan (Lundgren 1999, Linde, 2012), i form av rådande styrdokument, 
menar Mattsson och Lundvall (2013) beror på att de folkhälso- och 
identitetsskapande diskurserna dominerar i relation till den estetiska diskursen. En 
ytterligare anledning kan finnas i den ökade medialiseringen av dans, där man 
genom dans improviserar och uttrycker olika saker, bland annat med koppling till 
den omfattande musikindustrin. 
 
På transformeringsarenan, i själva processen, sker en tolkning av läroplanen, framför 
allt av den berörda läraren, men även i förhållande till och tillsammans med andra 
intressenter både i och utanför skolan (Lundgren, 1999, Linde, 2012). När det gäller 
såväl Lpo 94 som Lgr 11 finns ett tolkningsutrymme, även om lärare upplever att 
Lgr 11 blivit tydligare inte minst genom de uttalade betygskraven (Seger, 2014). Det 
kan vara förklaringen till att det i vår studie framkommer att rytm- och taktövningar 
och skapande dans är mera frekventa i grupp 2014. Ett kunskapskrav i ämnet idrott 
och hälsa i Lgr 11 är nämligen att eleven i rörelser till musik samt i danser ska kunna 
anpassa sina rörelser till takt och rytm (Skolverket, 2011b).  
 
I själva processen, på transformeringsarenan (Lundgren, 1999, Linde, 2012), 
påverkar också lärarens syn i stort på ämnet idrott och hälsas syfte förekomsten av 
den konstnärliga, expressiva formen. Enligt Nyberg (2014) är hos många lärare det 
övergripande syftet med ämnet idrott och hälsa att det ska vara kul med fysisk 
aktivitet, detta för att det leder till att eleverna fortsätter att vara fysiskt aktiva som 
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bidrar till en hälsosam livsstil. Undervisningen blir då en form av ”smörgåsbord” för 
att eleverna ska finna några aktiviteter som är lustfyllda och värda att fortsätta med. 
Både Evans och Davies (2004) och Nyberg (2014) påpekar då att det finns en risk att 
mer komplicerade rörelseaktiviteter inte genomförs, som exempelvis fallenheten att 
uttrycka känslor till musik och förmågan att kunna improvisera. 
 
På realiseringsarenan kan den mer begränsade frekvensen av den konstnärliga, 
expressiva formen bero på bristande kompetens hos lärare i idrott och hälsa (Fabri & 
Mattson, 2007, Lundvall & Meckbach 2007 och Lundvall & Mattsson, 2013). Bland 
annat noterar Fabri och Mattsson (2007) att lärarutbildare vid lärosäten som bedriver 
idrottslärarutbildning påpekar att det behövs en kroppslig kompetens i dans för att 
undervisa i området. Även Lorenzi (2010) menar att det finns en okunskap och 
osäkerhet hos lärare som leder till att undervisningen blir traditionell, där man inte 
tar tillvara på den utveckling som sker idag inom musik- och dansområdet. Vi ser, 
som nämnts, att den skapande dansen är något mera vanligt förekommande i grupp 
2014 och en orsak skulle kunna vara att det bland respondenterna i denna grupp 
överlag finns en mer omfattande utbildning i ämnet idrott och hälsa. 
 
Att notera är att verksamheter som danslekar och särskilda rytmövningar enbart 
nämns i grupp 2014. En förklaring kan som vi tidigare påtalat finnas på 
formuleringsarenan där takt och rytm finns i både det centrala innehållet och som ett 
kunskapskrav (Linde, 2012). Men det kan även föreligga en orsak på 
realiseringsnivån genom en omfattande fortbildningssatsning som genomfördes för 
några år sedan för lärare i idrott och hälsa och kring området dans- och rörelselekar.  
 
 
8.3 Omfattning och former, och dess förändringar, kring 
undervisningen i kunskapsområdet musik, rörelse & dans enligt lärare i 
idrott och hälsa i grundskolan 
 
Våra resultat visar att kunskapsområdet musik, rörelse & dans förekommer relativt 
frekvent under den s.k. inomhusperioden (höst- och vinterhalvåret), cirka 15-20 %, 
men samtidigt är variationen stor mellan olika respondenter. Vidare verkar det vara 
en mer omfattande verksamhet i grupp 2014. Vi vill dock påpeka att det finns en 
osäkerhet kring svaren dels beroende på att svaren är något svårtolkade, dels att 
musik relativt ofta finns med i olika undervisningssammanhang, men under 
begränsad tid. Det verkar dock vara mer vanligt förekommande än vad som 
framkommit i några andra studier (bl.a. Redelius, 2004, Skolverket, 2005, 
Skolinspektionen, 2010). Samtidigt är några av de andra jämförbara studierna gjorda 
för cirka 10 år sedan och med tanke på förändringar på formuleringsarenan (Linde, 
2012), genom den hälsoinriktning som utvecklats under det senaste decenniet, finns 
det en möjlighet att själva träningsformen inom musik, rörelse & dans har haft ett 
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uppsving sedan dess. Våra resultat visar att omfattningen av träningsformen är större 
i grupp 2014 än i grupperna 2003 och 2008. 
 
Även om det finns en osäkerhet visar resultaten på en variation kring utbredningen 
av kunskapsområdet musik, rörelse & dans. Vissa orsaker är de samma som 
redovisats tidigare kring själva innehållet. Det handlar bland annat om ramfaktorer 
som traditioner och föreställningar hur saker och ting ska vara som får betydelse för 
omfattningen i undervisningen (Lundgren, 1999, Gerrevall m.fl., 2012). Det finns 
också både ett tolkningsutrymme hos framför allt läraren i fråga på 
transformeringsarenan och en kompetensfråga på realiseringsarenan (Linde, 2012) 
som har inflytande på hur frekvent kunskapsområdet musik, rörelse & dans 
förekommer i ämnet idrott och hälsa (ex. Fabri & Mattson, 2007, Lundvall & 
Meckbach 2007 och Nyberg, 2014).  
 
Men det finns ytterligare aspekter som påverkar utbredningen och på 
formuleringsarenan kan som nämnts den ökade hälsoinriktningen i samhället under 
senare år ha en viss inverkan för förekomsten av olika träningsformer till musik 
(Linde, 2012). Det synliggörs också i den senaste läroplanen, Lgr 11, där 
träningsformer till musik skrivs fram under kunskapsområdet Rörelse, dessutom 
finns det ett annat kunskapsområde som benämns Hälsa och livsstil (Skolverket 
2011b). Även dansområdet kan ha fått draghjälp av en ökad medial uppmärksamhet 
genom bland annat TV-program om och med dans, samt nationella satsningar 
(Gerrevall m.fl., 2012).  
 
Trots dessa förändringar på formuleringsarenan är det olika aspekter på 
transformerings- och realiseringsarenorna (Linde, 2012) som påverkar omfattningen 
av kunskapsområdet i ämnet idrott och hälsa, och därigenom också att det varierar 
mellan olika lärare. Vi har tidigare nämnt det tolkningsutrymme av läro- och 
kursplaner som finns hos läraren, men det finns också en förväntan hos eleverna som 
har inverkan (Lundvall & Meckbach, 2007). Det kan vara en aspekt kring att 
bollspelsaktiviteter dominerar och Londos (2010) menar att det fortfarande 
förekommer en stor del tävlingsidrott i ämnet idrott och hälsa. Detta även om det 
inte är framskrivet i läro- och kursplaner. Lundvall och Meckbach (2007) påtalar 
även andra ramar som tidsbrist och stoffträngsel, vilka leder till prioriteringar kring 
vad som ska genomföras. 
 
Undervisningsformerna inom kunskapsområdet musik, rörelse & dans visar på en 
stor variation som också har koppling till vilket undervisningsområde det handlar 
om. Nyttjandet av extern kompetens verkar vara vanligare i respondentgrupperna 
från 2008 och 2014. Det kan bero på förändringar i ramarna och på 
transformeringsarenan (Lundgren, 1999, Linde, 2012) genom de nationella 
satsningar som gjorts via institutet Dans i skolan och satsningen på Idrottslyftet 
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(Dans i skolan, 2014, Gerrevall m.fl., 2012). Det tekniska stödet lyfts av 
respondentgrupperna 2008 och 2014, vilket får ses som naturligt med tanke på de 
tekniska framsteg som skett överlag på senare år. Det kan ses som ett exempel på en 
förändring på transformeringsarenan, där Linde (2012) nämner att läromedel är en 
faktor som påverkar. Gibbs (2014) uppmärksammar i sin licentiatavhandling särskilt 
utvecklingen av tekniska läromedel för att stimulera till dans- och träningsaktiviteter 
och då i synnerhet interaktiva spel.  
 
 
8.4 Elevers upplevelse av undervisningen i kunskapsområdet musik, 
rörelse & dans enligt lärare i idrott och hälsa i grundskolan 
 
Resultatet visar överlag att lärarnas uppfattningar är att eleverna i allmänhet är 
positiva till undervisningen i kunskapsområdet musik, rörelse & dans, även om det 
finns undantag. Undervisning i området verkar vara mest positivt för de yngsta, 
årskurserna 1-3, samt för de äldre, årskurserna 8-9. Några respondenter menar att det 
dels kan finnas ett visst motstånd innan man kommer igång med verksamheten, men 
också hos en del pojkar som är mer intresserade av bollspel. En förklaring till 
skillnaderna mellan flickors och pojkars intresse finns på en realiseringsarena i form 
av tradition och föreställningar hur saker och ting ska vara (Linde, 2012). I detta 
sammanhang då genom att dans ses som ett feminint kodat ämnesområde (Lindqvist, 
2010). 
 
Det finns en tendens i resultatet att motivationen hos eleverna är något större i grupp 
2014 och det kan finnas flera förklaringar till detta. En är med all säkerhet de 
tydligare ramarna och den förändrade formuleringsarenan i och med införandet av 
Lgr 11 (Lundgren 1999, Linde, 2012). I den senaste läroplanen finns dels ett centralt 
innehåll där takt och rytm nämns för både årskurs 1-3 och årskurs 4-6, dels tydligare 
kunskapskrav. Men det finns också betydelsefulla faktorer för elevernas upplevelse 
på transformerings- och realiseringsarenorna som avgör såväl omfattning och 
innehåll som kvaliteten i undervisningen (ibid). Det handlar exempelvis om lärarens 
syn, kompetens och prioriteringar, förväntan hos eleverna och möjlighet till tekniskt 
stöd. 
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9. Diskussion 
 
I följande kapitel diskuteras och problematiseras studiens metod och de viktigaste 
slutsatserna av resultatet. I diskussionen ger vi också förslag på vad vi upplever 
angeläget att arbeta vidare med i vår roll som lärarutbildare.   
 
 
9.1 Metoddiskussion 
 
Med tanke på att studiens syfte var att beskriva, analysera och förstå hur lärare i 
ämnet idrott och hälsa arbetar med musik, rörelse & dans i undervisningen, samt hur 
det har förändrats i samband med de senaste skolreformerna, valdes en kvalitativ 
forskningsmetod i form av intervjuer. Hela studien har en kvalitativ ansats där det är 
lärarnas uppfattningar och handlingar som varit utgångspunkten för studien. För att 
få möjlighet att genomföra ett relativt stort antal intervjuer, och över en längre tid, 
togs hjälp av lärarstudenter. Studenterna genomförde intervjuerna i samband med 
deras verksamhetsförlagda utbildning i ämnet idrott och hälsa. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med detta tillvägagångssätt. En betydande 
fördel har varit att det bidragit till möjligheter att få in ett omfattande material som 
spänner över en förhållandevis lång tid. Samtidigt finns det kritiska synpunkter kring 
reliabiliteten. Även om vi som genomfört studien tog fram intervjuunderlaget, och 
noggrant instruerade berörda studenter, är det studenterna som i samband med deras 
verksamhetsförlagda utbildning genomfört intervjuerna. Vi har därför inte haft 
”direktkontakt” med de aktuella respondenterna. Här finns utrymme för tolkningar 
som utgör en brist i studiens tillförlitlighet. Studenterna har sedan i sin tur 
dokumenterat det viktigaste som togs upp och det utgör underlaget för studiens 
empiriska del. Även här föreligger problem vad beträffar reliabiliteten. I detta 
sammanhang har det också blivit uppenbart att de berörda studenterna har haft 
varierande omfång och detaljeringsgrad i den skrivna dokumentationen. Med facit i 
hand kunde vi varit tydligare gentemot studenterna kring hur själva 
dokumentationen av intervjuerna skulle se ut. Vi vill dock påpeka att 
tillvägagångssättet noggrant diskuterades och fastlades i samverkan med den 
handledare som var aktuell vid studiens början.  
 
Vi har som tidigare nämnts grundligt bearbetat de data som vi fått. Alla utsagor har 
systematiserats genom uppdelningar i såväl varje frågeställning för sig som för 
respektive respondentgrupp. Det har underlättat bearbetning, jämförelser och 
tolkningar av det empiriska materialet. I samband med detta arbete har vi fört 
anteckningar som i sin tur organiserats och tematiserats. Vi har också upplevt att det 
varit en styrka att vara två författare genom att vi kunnat diskutera och vända och 
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vrida på olika resultat som framkommit. I detta sammanhang har vår egen 
förförståelse också betydelse för reliabiliteten och validiteten. Vi har på flera sätt en 
gedigen erfarenhet av kunskapsområdet musik, rörelse & dans, vilket innebär både 
fördelar och nackdelar. En god kunskap kring området skapar gynnsammare 
förutsättningar för möjligheterna att tolka texterna och uppfatta nyanserna i de svar 
som kommer fram (Ödman, 2007). Samtidigt påverkas tolkningen av förförståelsen, 
och det behövs en öppenhet för att försöka se andra förklaringsgrunder. Även här 
har det varit en fördel att vara två författare genom att vi kunnat diskutera och 
ifrågasätta olika tolkningar.  
 
 
9.2 Innehållsdiskussion 
 
9.2.1 Definition av kunskapsområdet musik, rörelse & dans 
 
Som framgått visar våra resultat att det är svårt att definiera kunskapsområdet musik, 
rörelse & dans. Den breda och förhållandevis obestämda förklaringen av 
kunskapsområdet beläggs av flera forskare. Bland annat menar Lindqvist (2007) och 
Nyberg (2009) att området är svårdefinierat och en persons egna erfarenheter och 
upplevelser påverkar hur man ser på vad det står för. Även Ravn (2005) pekar på att 
i detta fall området dans är en bred beteckning som fungerar i skiftande 
sammanhang, såväl sällskapsdans i olika former som rörelser med estetiskt syfte. 
Resultatet visar på en något ökad tydlighet hos respondenterna i grupp 2014, där 
bland annat några uttrycker att rörelser till musik används i olika sammanhang, både 
till dans i olika former och till träning av varierad karaktär. 
 
Otydligheten gör att det blir komplicerat att riktigt greppa över området och det 
öppnar upp för olika tolkningar. Redan att sätta en etikett på kunskapsområdet är 
svårt. En del talar enbart om begreppet dans, och som exempelvis Ravn (2005) och 
Lindqvist (2007) visar är redan det en bred beteckning. Vi har själva brottats med att 
rubricera kunskapsområdet och tycker att bara begreppet dans är för begränsat och 
att det ”riskerar” att enbart stå för sällskaps-, gammel- och kulturella danser. Istället 
delar vi i stort den beskrivning som bland annat Meckbach m.fl. (2004) gör, som 
innebär att kunskapsområdet musik, rörelse & dans innefattar tre olika former – 
expressiv/konstnärlig form, kulturell form och träningsform. Samtidigt är det en stor 
skillnad mellan i synnerhet träningsformen och de andra innehållsdelarna och det 
kan vara problematiskt att se att de ska rymmas under samma ”paraply”.  
 
Frågan är om det kunde vara bra med en mer enhetlig definition? Det är givetvis en 
omöjlighet att finna en samstämmighet på ett stort plan, men är det en poäng om vi 
som arbetar med lärarutbildning i ämnet idrott och hälsa på ett nationellt plan och 
kring kunskapsområdet musik, rörelse & dans har en mer gemensam definition? Vi 
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har inget tydligt svar på den frågan och det kan eventuellt finnas nackdelar med 
någon form av likriktning, samtidigt kan det ha sina värden. Linde (2012) menar att 
ämnen med en svag inramning bidrar till en tolkning kring vad olika 
kunskapsområden som exempelvis musik, rörelse & dans står för. Det är möjligt att 
en enhetlig definition skulle bidra till en bättre och påtagligare utbildning kring alla 
tre formerna, som i sin tur ger avtryck i den konkreta verksamheten i ämnet idrott 
och hälsa. Nu sker det eventuellt en tolkning av kunskapsområdet redan på 
lärarutbildningarna som gör att utbildningarna ser olika ut. 
 
Våra resultat visar också att när lärare i idrott och hälsa ska definiera 
kunskapsområdet musik, rörelse & dans så betonar de att området understödjer 
upplevelsen av andra värden. Det som i synnerhet uttalas är att musik, rörelse & 
dans ger rörelseglädje, utvecklar den sociala gemenskapen och ger möjlighet att 
uttrycka känslor. Bilden av att kunskapsområdet bidrar till andra värden 
överensstämmer väl med vad flera forskare anser. Såväl Lindqvist (2007, 2010) som 
Mattsson & Lundvall (2014) talar om dans som uttrycksform, ett sätt att lära känna 
sig själv och att finna det personliga uttrycket. Även Meckbach m.fl. (2004) och 
Nyberg (2009) menar att en del i dansen är att kommunicera via rörelseuttryck och 
då bland annat uttrycka känslor. Lindqvist (2010) har också i sin avhandling uttalat 
att dansen är positiv för samarbete och gemenskap. Det kan på ett sätt ses som en 
brist när man i sin ambition att förklara vad området står för talar om vad det är bra 
för, samtidigt är det är glädjande att se att kunskapsområdet bidrar till dessa positiva 
aspekter.  
 
 
9.2.2 Innehåll i kunskapsområdet musik, rörelse & dans  
 
Såväl våra resultat som tidigare forskning visar på ett varierande innehåll i 
kunskapsområdet musik, rörelse & dans. Enligt flera (Meckbach m.fl., 2004, 
Mattsson & Lundvall, 2013) kan man göra en indelning i tre olika former; kulturell 
form, träningsform och expressiv/konstnärlig form. Det finns en samstämmighet 
mellan våra resultat och aktuell forskning kring att två av områdena – kulturell form 
och träningsform – är de mest förekommande (ibid).  
 
Träningsformen handlar främst på hur man kan träna fysiska kvaliteter som 
kondition, styrka, rörlighet och koordination genom rörelser/aktiviteter till musik 
(Meckbach m.fl., 2004). Som tidigare påpekats finns förklaringar till det 
förhållandevis stora utrymmet genom ett flertal förändringar som skett när det gäller 
ramarna för undervisningen och på formuleringsarenan (Lundgren, 1999, Linde, 
2012). Nyberg (2014) menar att valet av innehåll i ämnet idrott och hälsa framför 
allt berättigas genom att det ger fysisk aktivitet som i sin tur främjar en hälsosam 
livsstil. Det bidrar då till att träning till musik prioriteras. Men Lundvall & 
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Meckbach (2007) menar att utvecklingen av olika träningsformer, bland annat till 
musik, också bottnar i att kroppen under senare decennier mer setts som ett objekt. 
Det finns ett ideal i att ha en ung och vältränad kropp där det är angeläget att genom 
kroppen visa upp vem man är.  
 
Den kulturella formen berör traditioner och värderingar och utövas genom sällskaps- 
och folkdanser samt nationella och internationella danser (Meckbach m.fl., 2004, 
Lindqvist, 2007). Den förhållandevis frekventa förekomsten kan, som tidigare 
påpekats, förklaras av olika förändringar på formuleringsarenan (Linde, 2012). 
Överlag är vår bild att dans fått en ökad synlighet och acceptans i samhället på 
senare tid, men samtidigt är ändå förekomsten i själva undervisningen beroende av 
lärarnas syn, intresse och kompetens. Det ställer då krav på lärarutbildningen, inte 
minst i idrott och hälsa. Det behövs med all säkerhet en gedigen kompetens för att 
man som lärare ska bedriva en god undervisning i ämnesområdet. Intressant att 
notera är att det sedan 2011 utbildas en ny lärarkategori i form av danslärare som på 
längre sikt kan påverka verksamheten i skolan (Dans i skolan, 2014). 
 
Den expressiva/konstnärliga formen fokuserar på kreativitet och skapande, och kan i 
realiteten innebära exempelvis rörelseimprovisationer, jazzdans, fridans, modern 
dans, klassisk balett och expressiv dans (bl.a. Meckbach m.fl., 2004, Nyberg, 2009, 
Mattsson & Lundvall, 2014). Att denna form figurerar i mindre omfattning i 
jämförelse med de andra två formerna kan, som påpekats, bero på ett flertal orsaker 
på såväl formulerings-, transformerings- som realiseringsarenan (Linde, 2012). Vi 
vill dock betona betydelsen av en god kompetens hos lärare i idrott och hälsa. Flera 
forskare påpekar att den bristande kompetensen är en väsentlig anledning till den 
mer begränsade frekvensen (bl.a. Lundvall & Meckbach 2007, Lorenzi, 2010 och 
Lundvall & Mattsson, 2013).  
 
Detta ställer då krav på oss som arbetar med att utbilda blivande lärare i idrott och 
hälsa. Vi behöver se till att lärarna får en gedigen kompetens, inte bara i 
träningsformen och den kulturella formen, utan i synnerhet i den konstnärliga 
formen. Detta stöds också av den studie som Fabri och Mattsson (2007) gjort på 
svenska lärosäten som bedriver idrottslärarutbildning. De konstaterar att det behövs 
en kroppslig kompetens, en praktisk personlig färdighet, för att kunna undervisa i 
dans. En utveckling i vår verksamhet kan vara att inleda utbildningen inom 
kunskapsområdet musik, rörelse & dans med att uppleva med kroppen och arbeta 
med olika rörelsekvaliteter. Det är lätt att även i lärarutbildningssammanhang hålla 
sig till mer färdiga, bundna rörelser och danser som är dominerande i den kulturella 
formen. 
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9.2.3 Omfattning och former kring undervisningen i kunskapsområdet musik, 
rörelse & dans 
 
Våra resultat kring omfattningen av kunskapsområdet musik, rörelse & dans i ämnet 
idrott och hälsa visar på en stor variation. Utsagorna från våra respondenter är dock 
svårtolkade och det finns därför en osäkerhet kring svaren. Sammantaget verkar det 
emellertid området vara något mer existerande i jämförelse med andra studier. 
Redelius (2004) visade att över 70 % av elever i årskurs 9 aldrig eller högst ett par 
gånger per år hade verksamheter som dans, motionsgymnastik och aerobics. Istället 
dominerade bollspelsaktiviteter. Ett liknande resultat framkom av Skolinspektionens 
granskning av verksamheten i idrott och hälsa i årskurs 7-9, som visade på att 
aktiviteter som dans och estetisk rörelse förekom relativt sällan, cirka 3-5 % av 
lektionerna. Även här dominerade bollspel (Skolinspektionen, 2010). Det stämmer 
också väl med den nationella utvärderingen som gjordes 2003, NU-03, där lärare i 
idrott och hälsa angav att dans/musik kom långt ner på listan av aktiviteter som 
ingick i undervisningen (Skolverket 2005). 
 
Orsakerna till omfattningen av kunskapsområdet och den rådande variationen finns 
på både formulerings-, transformerings- som realiseringsarenan (Linde, 2012), och 
överensstämmer i stort med de som vi diskuterade i föregående delkapitel kring 
innehållet. Även här är vår bedömning att frågor som intresse och kompetens hos 
läraren har stor betydelse för hur pass frekvent musik, rörelse & dans realiseras i 
undervisningen. Det ställer då krav på den utbildning som ges för blivande lärare i 
idrott och hälsa och de möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling som 
erbjuds. Vi ser också att det i sociala medier för lärare i idrott och hälsa 
(Facebookgrupper) är vanligt att sprida undervisningstips inom dansområdet – alltså 
en form av fortbildning. 
 
Vad beträffar undervisningsformerna i musik, rörelse & dans så sker en utveckling 
genom den teknikutveckling som är aktuell. Det innebär att det finns ett flertal 
datorbaserade dans- och rörelsespel som kan tillvaratas i undervisningssammanhang. 
I studier med elever i ämnet idrott och hälsa, i detta fall på gymnasiet, har Gibbs 
(2014) sett att det sker en utveckling av rörelsekvaliteter när eleverna använder ett 
interaktivt dansspel. Samtidigt finns det begränsningar och det är därför väsentligt 
hur spelet används av både elever och lärare. Men det kan bli ett vanligare läromedel 
för undervisningen framöver. Som vi nämnde tidigare sker det idag en spridning av 
danstips i sociala medier för lärare i idrott och hälsa och då inte sällan i form av 
filmer. 
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9.2.4 Elevers upplevelse av undervisningen i kunskapsområdet musik, rörelse 
& dans 
 
Resultatet visar i sin helhet att lärarnas uppfattningar är att eleverna i allmänhet är 
positiva till undervisningen i kunskapsområdet musik, rörelse & dans, även att det 
dels kan finnas ett visst motstånd innan man kommer igång med verksamheten. Det 
är en mer gynnsam inställning bland flickorna än pojkarna, och det verkar vara mest 
positivt för de yngsta och för de äldsta eleverna inom grundskolan. Enligt Redelius 
(2004) tycker var fjärde flicka bäst om dans, motionsgymnastik och aerobics i ämnet 
idrott och hälsa, däremot har mycket få pojkar rangordnat området som något av 
sina tre mest populära. Olovsson (2008) och Lindqvist (2010) konstaterar att det 
alltigenom finns en positiv inställning till kunskapsområdet, även om flickorna är 
mer gynnsamt inställda än pojkarna.  
 
Lindqvist (2010), som i sin avhandling har gjort en genomgång av olika studier som 
handlar om pojkar, flickor och dansundervisning, pekar på att det råder skiftande 
uppfattningar kring hur man kan agera i undervisningen för att fånga pojkarnas 
intresse. En del menar att flickor och pojkar har olika egenskaper och i syfte att 
väcka intresse för dans hos pojkarna knyter man an till ”manliga” intressen som 
idrott, styrka och kraft. Andra betonar pojkars och flickors olikheter och därför 
ifrågasätter denna anpassning till mer tävlingsinriktade pojkar. Det är en 
intresseväckande problematik om man som lärare i idrott och hälsa ska bejaka 
pojkarnas intressen för att öka intresset för kunskapsområdet musik, rörelse & dans. 
Det finns både fördelar och nackdelar, och frågan är vilka som ska komma till tals 
och ha tolkningsföreträde kring vad som blir en realitet? 
 
Olovsson (2008) påpekar att årskurs 9 är mer positiva än årskurs 7, vilket rimmar väl 
med våra resultat. Den förklaring som uttalas är att den mer positiva inställningen 
hos de äldre eleverna har sin orsak i att de har mer erfarenhet av dans i relation till 
de yngre. Om så är fallet får det betydelse för både innehåll och omfattning av 
undervisningen i kunskapsområdet musik, rörelse & dans. Det borde då vara så att ju 
mer och innehållsrik undervisning man får som elev, desto mer uppskattar man 
området. Inte minst blir det då viktigt vad som sker på transformerings- och 
realiseringsarenorna (Linde, 2012), något som vi varit inne på tidigare. 
 
 
9.3 Avslutningsvis 
 
Det har varit synnerligen intressant att få möjlighet att undersöka hur situationen ser 
ut för kunskapsområdet musik, rörelse & dans, framförallt i de skolor som vi arbetar 
nära. Dessutom har det inneburit en chans att få djupare kunskap om det 
innehållsområde som vi bland annat sysslar med som utbildare av blivande lärare i 
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idrott och hälsa. Som vi tidigare varit inne på har vi som lärarutbildare inom 
kunskapsområdet en betydelsefull roll för att säkerställa att blivande lärare får en 
god kompetens inom de olika former som ryms inom området. Den goda 
kompetensen borgar i sin tur för en skolundervisning där alla elever kan få en 
allsidig utbildning inom musik, rörelse & dans. Därför blir ett nästa steg för vår del 
att vidareutveckla vår lärarutbildning inom kunskapsområdet och planerna är att 
göra detta i samverkan med en del lärarutbildare vid andra lärosäten. 
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Bilaga 1 
 
Intervju angående momentet Musik, rörelse & dans 
 
 
Avdelningen för idrottsvetenskap genomför kontinuerligt olika forskningsstudier, bl 
a i syfte att stärka grundutbildningen. Som ett led i detta ingår som en VFU-uppgift 
att genomföra en intervju med din lärarutbildare i verksamheten om momentet 
Musik, rörelse & dans. 
 
 
Data 
 
Kön Kvinna  Man 
 
 
Ålder 20-30 31-40 41-50 51-60 61- 
 
 
Utbildning Idrottslärarutbildning, 80 p 
 Idrottslärarutbildning, 120 p 
 Lärarutbildning med idrott som ämne 
 Lärarutbildning med idrott som tillval 
 Annan utbildning (fyll gärna i):…………………………………… 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
Hur definierar du (lärarutbildaren i verksamheten) begreppet Musik, rörelse & dans? 
 
Vilka moment/områden i Musik, rörelse & dans ingår i undervisningen i idrott och 
hälsa? 
 
Hur stor tidsmässig omfattning har de olika momenten i Musik, rörelse & dans? 
 
Vilka arbetssätt/metoder använder du i undervisningen i området Musik, rörelse & 
dans? 
 
Vilken är din upplevelse av elevernas syn på momenten i Musik, rörelse & dans? 
 
Hur ser du på Lpo-94 och Lgr-11 när det gäller skillnader av momentet Musik, 
rörelse & dans? 


