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Abstrakt/Abstract 
Dans ska enligt läroplanen ingå i ämnet Idrott och hälsa. Den enskilde läraren avgör hur och vad dansmomentet 
ska innehålla. Syftet med denna studie var att utforska idrottslärares arbete med dans i sin undervisning. En 
kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät. I studien deltog 133 idrottslärare. 
Resultaten visade att majoriteten av lärarna ansåg att dans är viktigt och de flesta kände sig trygga med att 
undervisa i dans. Lärarna använde både fysiska och intellektuella redskap i dansundervisningen, de undervisar 
i moderna danser och examinationen sker oftast stöd av filminspelning. Lärare arbetar aktivt med genus, de 
är överens om att pojkar är stökigare och mer negativa till dans medan flickor oroar sig och tycker att det är 
jobbigt med kroppskontakt. Det finns behov av kompetenshöjande åtgärder och idrottslärare bör kontinuerligt 
fundera över dansens roll inom ämnet Idrott och hälsa och över planeringen av dansundervisningen. 
 
Dance should, according to the curriculum, be included in the subject of physical education. The individual 
teacher determines how and what the dance element should contain. The purpose of this study was to explore 
sports teachers' work with regard to dance in their teaching. A quantitative cross-sectional study was conducted 
through a web-based survey. In the study, 133 sports teachers participated. The result showed that the majority 
of the teachers felt that dancing was important and most felt safe with teaching dance. The teachers used both 
physical and intellectual tools in dance teaching, they taught modern dances and the examination usually takes 
place through film recording. Teachers work actively with gender, they agree that boys are messier and more 
negative to dance while girls worry and think that body contact is awkward. There is a need for skill-enhancing 
measures and sports teachers should continuously consider the role of dance in the subject of physical 
education and when planning dance teaching. 
 
Nyckelord: Idrott och hälsa, genus, tvärsnittsstudie,  
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1 Inledning 
Dans och rörelse till musik har funnits i all tid och i alla kulturer (Horwitz, 2014). Människor 

kan använda rörelser för att uttrycka känslor och skapa relationer till andra (Wahlström, 

1979) och det är en naturlig del av människans liv (Horwitz, 2014). Dans har de senaste 10–

15 åren varit i fokus i olika tv-program (till exempel ”Let’s dance” och ”So you think you 

can dance”) och tycks därmed ha blivit allt viktigare i vårt samhälle.  

 

Dans är ett område inom ämnet Idrott och hälsa i den svenska skolan. Enligt läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011b) ska Idrott och hälsa som ämne beröra elva olika moment 

på gymnasiet (Skolverket, 2011a) och 17 på högstadiet (Skolverket, 2011b). Ett av 

momenten på gymnasiet som ska finnas med är ”rörelse till musik samt dans” (Skolverket, 

2011a, s 3) och på högstadiet ”Komplexa rörelser i […] danser och rörelser till musik” 

(Skolverket, 2011b, s 3). Det centrala innehållet i läroplanen för ämnet Idrott och hälsa styr 

undervisningens innehåll men det är läraren som avgör hur mycket utrymme olika moment 

får. Skolverkets (2011a, 2011b) kunskapskrav ligger till grund för hur lärarna väljer att 

examinera olika moment. Lärarna ska läsa och tolka kunskapskraven i förhållandet till 

ämnets syfte, centrala innehåll och den egna undervisningen. Eftersom varje lärare 

bestämmer innehållet i undervisningen blir en central fråga hur idrottslärarna planerar, 

genomför och examinerar momentet dans (Skolverket, 2019). I gymnasiets kunskapskrav 

är att ”Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som 

utvecklar den kroppsliga förmågan.” (Skolverket, 2011a, s 3) och i högstadiets 

kunskapskrav står det ”I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven 

till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.” (Skolverket, 2011b, s 5). 

 

Hur momentet ”rörelse till musik samt dans” (Skolverket 11a, s 3) berörs och hur mycket 

tid momentet får är alltså mycket upp till den enskilde läraren (Skolverket, 2016). I Kalyn, 

Campbell, McAvoy och Weimer (2015) framgår att dans kan vara ett jobbigt moment 

särskilt för manliga idrottslärare, bland annat på grund av stereotypiska bilder i sociala 

medier som påverkar elevernas inställning till dans.  Forskning visar att pojkar är mer 

negativa till momentet dans än vad flickor är (A. Lindqvist, 2010; Sanderson, 2001). 

 

Dans är alltså ett område som ska ingå i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Hur dans 

berörs är upp till varje enskild lärare och det är oklart exakt hur dansmomentet berörs. 

Vidare finns forskning som tyder på att dans är ett jobbigt moment, särskilt för manliga 

idrottslärare samt att pojkars och flickors inställning till dans skiljer sig. Det saknas alltså 
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kunskap om hur idrottslärare arbetar med dans och varför det kan vara ett jobbigt moment 

för manliga idrottslärare.  
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur idrottslärare arbetar med dans i sin 

undervisning. Fokus ligger på idrottslärarnas uppfattning om dans, deras tolkning av det 

centrala innehållet ”rörelse till musik samt dans” och hur de valt att arbeta med dans. Studien 

ämnar därtill att utforska kvinnliga och manliga idrottslärares uppfattning om momentet 

dans. Mer specifikt var studiens frågeställningar: 

 

1. Vad är idrottslärares uppfattning om dans? 

 

2. Hur arbetar idrottslärarna med momentet dans i ämnet Idrott och hälsa? 

 

3. Hur uppfattar idrottslärare pojkars och flickors inställning till dans och hur arbetar 

idrottsläraren med genus inom ramen för ämnet dans? 
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3 Bakgrund 
3.1 Ämnet Idrott och hälsa  
Under 2010 genomförde skolinspektionen en oanmäld tillsyn av ämnet Idrott och hälsa där 

årskurserna 7–9 besöktes för att få en bild av vad ämnet innehöll under en dag. Det visade 

sig att den största delen av innehållet på lektionerna var bollspel och bollekar samt 

konditions- och motionsaktiviteter. Dans utgjorde en väldigt liten del i dessa lektioner. Det 

visade sig att i dansmomentet ingick även olika former av lekar. Efter att läroplanen för 

gymnasiet (Skolverket, 2011a) och högstadiet (Skolverket, 2011b) reviderats 2011 gjordes 

en ny kvalitetsgranskning i ämnet Idrott och hälsa av skolinspektionen (2018) som visade 

att idrottslärarna behövde utveckla sitt arbetssätt för att kunna förmedla och omvandla 

skolans styrdokument till praktisk verksamhet. Kompetensen hos lärarna behövde också 

höjas.  

 

Sedan kvalitetsgranskningen 2010 har dansen fått ett större utrymme men lärs ofta ut i 

samband med skolavslutningen (Skolinspektionen, 2018). Då kan pardans förekomma och 

undervisningen sker vanligtvis i par av pojke och flicka eller som förare och följare. 

Undervisningen sker ofta genom att eleverna delas in i smågrupper där de själva får skapa 

sin dans istället för att stå inför helklass och dansa. Dansen filmas och läraren kan sedan 

bedöma dansen utifrån filmen. Sammanfattningsvis har dans i ämnet Idrott och hälsa för 

årkurs 7–9 haft en positiv utveckling efter kvalitetsgranskningen 2010 (Skolinspektionen 

2018). Granskningen har dock endast gjorts avseende årskurs 7–9 och någon motsvarande 

granskning för Idrott och hälsa på gymnasiet har inte gjorts inom ramen för detta arbete. 

  

3.2 Dans i ämnet Idrott och hälsa  
Mattsson och Lundvall (2013) skriver att dans har funnits med i läroplaner i många länder 

under en längre period men trots detta har dans fått minimalt med tid i undervisningen i de 

flesta länder i Europa (Mattsson & Lundvall, 2013; Sanderson, 2001). I Sverige har Idrott 

och hälsa som ämne gett möjlighet att ha dans i skolan. Dock är elevernas attityd till 

deltagande i momentet dans splittrad, och pojkar och flickors uppfattning om dans tycks 

vara olika. Enligt Sanderson (2001) hade flickor en mer positiv inställning än pojkar till 

balett men när det gällde inställning till dans i allmänhet framkom dock inga större 

skillnader mellan könen. Idrottslärare har ifrågasatt momentet dans inom Idrott och hälsa, 

bland annat för att de är osäkra på hur de ska lära ut dans (Mattsson och Lundvall, 2013). 

  

Enligt Lundvall, Meckbach och Jakobsson (2002) har antalet timmar i ämnet Idrott och 



 

5 

 

hälsa minskat under tidigt 2000-tal och i en enkätundersökning framgick att Idrott och hälsa 

hade i snitt två lektioner, det vill säga totalt 100 minuter/vecka i årskurs 9. Innehållet i 

lektionerna dominerades av bollspel, vilket också var fallet i den undersökning som 

Skolinspektionen gjorde 2010, liksom i en studie av Lundvall, Mechbach och Wahlberg 

(2008). Den studien visade att dans och rörelse till musik hade minst utrymme inom 

idrottsämnet samt att eleverna ogillade dans och orientering mest. 

 

Antalet timmar i Idrott och hälsa har alltså minskat sedan tidigt 2000-tal och dans tycks ha 

fått allt mindre utrymme (Mattsson & Lundvall, 2013).  

 

3.3 Dans som begrepp 
Larsson och Meckbach (2012) hävdar att det är svårt att definiera dans då begreppet dans 

är väldigt brett. Enligt Lorenzi (2010) är det viktigt att elever kan koppla dansen till något 

som är viktigt för dem. Det kan vara något viktigt socialt, till exempel att komma i kontakt 

med andra elever. Det kan också vara att det är viktigt att träna för hälsan eller utseendet. 

 

Larsson och Meckbach (2012) beskriver tre olika sätt att förhålla sig till dans. Dessa tre 

förhållningssätt är expressiv form (till exempel koreografi, och improvisation), kulturell 

form (till exempel kulturella danser och folkdanser) och träningsform (till exempel aerobics, 

uppvärmning eller danslekar). Exempel på expressiv form kan vara att eleverna genom 

dansen utvecklar kroppens rörelser från färdiga danser eller egenskapta koreografier. Dans 

som kulturell form handlar om social interaktion där kulturella band förmedlas. Exempel på 

det skulle kunna vara folkdans, en bröllopsvals eller att vissa klädstilar är intimt förknippade 

med olika dansformer, till exempel hiphop. Kulturella danser, menar Lorenzi (2010), ska 

även bidra till att främja ökad respekt för andra och skapa en förståelse för andras kulturer. 

 

Enligt Mattsson (2016) finns tre olika kategorier av dans i kursplanerna för den svenska 

skolan från 1962 till 2011: dans som fysisk aktivitet, dans som kultur och dans som uttryck. 

Dessa tre kategorier torde grovt kunna motsvara Larsson och Meckbachs (2012) synsätt. 

Bajek, Richards och Ressler (2015) skriver också om tre kategorier som de benämner den 

sociala relationen, det fysiska utförandet och den kognitiva utmaningen.  

 

I kommentarmaterialet till ämnet Idrott och hälsa för gymnasiet står det att eleven genom 

rörelse och dans ska kunna utveckla sin kroppsliga förmåga och ha möjlighet att kunna 
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förvalta det kulturella arvet och sociala aspekter på dans (Skolverket, 2011c). I 

kommentarmaterialet för högstadiet definieras dansmomentets olika delar, expressiv 

dansform, kulturell form och träningsform samt rörelseglädje (Skolverket, 2011d). 

3.4 Varför är dans viktigt? 
Dans som träningsform förbättrar kroppens fysiska förmåga och ger en allsidig träning, 

bland annat förbättrar det kondition, rörlighet, styrka, balans och koordination (Bajek et al., 

2015). Dans ger eleverna möjlighet att kunna uttrycka känslor och tankar (A. Lindqvist, 

2010; Larsson & Meckbach; 2012, Kalyn et al., 2015). Bajek et al. (2015) liksom Larsson 

och Meckbach (2012) hävdar att dans till och med ger kognitiv träning, till exempel 

minnesträning, genom att man memorerar olika danser. Huitfeldt (1998) skriver att dans är 

viktigt för den sociala kompetensen. Detta synsätt stöder även Bajek et al. (2015) som 

skriver att dans ska finnas i skolan för att utveckla elevernas sociala kompetens vilket kan 

hjälpa dem genom livet. 

 

Således ger dans många möjligheter till utveckling hos eleverna. Det som lyfts fram här är 

att fysisk träning, kognitiv träning, dans som ger möjlighet att uttrycka känslor och tankar 

och slutligen dans är viktiga för att utveckla den sociala kompetensen. 

 

I en studie från 2010 kom Lorenzi fram till att dans är viktigt för skolelever för att de genom 

dansen får möjlighet att utveckla sin kroppsliga förmåga, sin kreativitet och möjlighet att 

förstå andra kulturer. Dansen kan motivera eleverna till mer rörelse och motion, ge glädje 

kring träning och utveckla takt och rytm i samband med träning. Dans i skolan kan också 

vara utvecklande för eleverna på ett socialt plan genom att de måste visa respekt för 

varandra och dessutom kan dansen ge möjlighet att skapa förståelse för andra kulturer. På 

ett socialt plan kan momentet dans underlätta elevens sociala liv genom moderna danser 

såsom hip-hop, breakdance eller shuffle. Lorenzi (2010) skriver också att modern dans ska 

skapa en möjlighet för eleverna att experimentera med hur deras kropp rör sig när de är 

kreativa. Även A. Lindqvist (2010) menar på att dans handlar om att barnen ska få möjlighet 

att uttrycka sig kroppsligt. Kalyn et al. (2015) hävdar att barn har en medfödd egenskap för 

att uttrycka känslor och tankar i rörelser. Bajek et al. (2015) förespråkar dans i 

undervisningen och skriver att dans oavsett åldrar eller fysisk rörelseförmåga är ett 

hjälpmedel för att kunna hålla sig i form.  
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3.5 Idrottslärarens utmaning inom dansmoment 
Enligt Huitfeldt (1998) är dans ett av de svårare momenten att undervisa i för idrottslärare. 

Momentet dans kan vara svårt på grund av att konstruktiv kritik kan vara jobbigt för 

eleverna när de väl försöker att dansa och kan utsättas för mindre roliga kommentar från 

klasskamrater. Dans och musik är nära förknippat och Larsson och Meckbach (2012) skriver 

att musik kan väcka både positiva och negativa känslor hos eleverna. Enligt dessa författare 

kan musiktexter vara en utmaning för lärarna eftersom de inte får innehålla rasistiska uttryck 

eller sexuella inslag. 

 

Idrottslärarnas egna erfarenheter av dans är viktiga. Mattsson (2016) skriver att det är 

idrottslärarens brist på kompetens som gör dem osäkra att undervisa i dans och enligt 

Lorenzi (2010) har vissa utbildningar fokuserat för mycket på lagsporter på bekostnad av 

bland annat dans. Det kan ha bidragit till en rädsla att undervisa i dans. Även Bajek et al. 

(2015) skriver att idrottslärarna inte har tillräckligt erfarenhet av dans och att de därför inte 

känner sig tillräckligt bekväma med att undervisa i ämnet dans i skolan. 

  

Kalyn et al. (2015) menar att dans är ett utmanande område, särskilt för manliga 

idrottslärare. I dagens samhälle är sociala medier viktigt och ofta presenteras stereotypa 

bilder där kvinnor och dans går hand i hand medan männen porträtteras genom sin fysiska 

förmåga. Idrottslärarnas eget förhållande till dans påverkar deras tankar och beteenden i 

samband med momentet. De egna upplevelserna av dans kan göra att momentet är 

utmanande för många idrottslärare. 

 

Enligt A. Lindqvist (2010) har pojkar ofta en mer negativ inställning till dans än flickor. 

Forskning visar dock att deras negativa inställning inte alltid visar sig i praktiken utan när 

de väl dansar kan pojkarna uppfattas som lika engagerade som flickorna (Ericson, 1996; G. 

Lindqvist, 2004; A. Lindqvist, 2010). När pojkarna väl kommit igång med dansen kan de 

ibland ha svårt att dölja sin dansglädje. Dansens sociala aspekt och eget skapande kan vara 

positivt i jämförelse med skolans vanliga stillasittande. 

 

Pojkar har ofta en större acceptans för dansstilar som streetdance, breakdance och hiphop, 

medan balett och modern dans kan vara svårare för dem att acceptera. Flickorna har en 

större acceptans för   alla sorts dansstilar (A. Lindqvist, 2010). I studien av Lindqvist 

framkom att en lärare ansåg att en faktor till pojkars negativa inställning till dans var deras 

hemmamiljö. Hon sa ”Är det mycket lastbilar (hemma) kan det vara svårt med dans. Finns 
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mycket musik hemma med musicerande föräldrar som präglar så är det lättare att acceptera 

dansen.” (A. Lindqvist, 2010, s79). I studien framkom även att flickor var mer oroliga att 

göra bort sig än vad pojkar var i momentet dans (A. Lindqvist, 2010). 

 

3.6 Dans som feminint kodat ämne 
Både Bajek et al. (2015) och A. Lindqvist (2010) skriver att många forskare ser dans som 

ett feminint kodat ämne. Flickor utgör majoriteten av utövare och börjar ofta med dans på 

fritiden redan i tidig ålder. A. Lindqvist (2010) menar att den kvinnliga dominansen är en 

förklaring till att momentet har varit styvmoderligt behandlat i den svenska skolan.  Enligt 

Bajek et al. (2015) handlar det om kulturella normer och för att motivera pojkar till dans 

behövs fler manliga förebilder.  

 

Lee, Fredenburg, Belcher och Cleveland (1999) studerade flickors och pojkars uppfattning 

om genus och idrott. Det visade sig att de sporter som uppfattades som mest maskulina var 

olika lagsporter som fotboll, basket och amerikansk fotboll. De sporter som uppfattades vara 

mest feminina var cheerleading, gymnastik och dans. I intervjuer framkom att pojkarna inte 

var lika motiverade till dans eftersom de tyckte att dans var mer lämpat för tjejer. Pojkarna 

uppgav även att de trodde att de inte kunde prestera lika bra som tjejerna i dans. Författarnas 

konklusion var att dans handlar om social acceptans. Både Ericson (1996) och G. Lindqvist 

(2004) visade på en skillnad mellan flickors och pojkars uppfattning om dans. I A. 

Lindqvists (2010) studie var 90% av flickorna positiva till dans, men bara 28% av pojkarna. 

Även idrottslärarna ansåg att det fanns en skillnad mellan flickors och pojkars inställning 

till dans. Enligt idrottslärarna var inga flickor negativa till dans medan 41% av pojkarna var 

det. 

 

Gard och Meyenn (2000) intervjuade 15 pojkar om fysisk aktivitet och då framkom att 

nästan samtliga pratade negativt om dans. Främst handlade det om att kroppen rör sig på ett 

specifikt sätt, och några av pojkarna menade att de skulle känna sig utpekade av andra om 

de deltog i dansmomentet. Gard (2008) tolkade det som att det handlade om kulturella 

normer och lyfte fram att det är viktigt att lärare funderar över hur elever, framförallt pojkar, 

tänker och känner om dans. 

 

Sammanfattningsvis framkom att flickor och pojkar uppfattar och utövar dans olika. 

Flickorna är mer positiva till dans och de utövar dans tidigare och mer. Det ges flera 
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förklaringar till varför det är så, såsom kulturella normer, stereotypa bilder och social 

acceptans. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Det sociokulturella perspektivet är en användbar teori för att belysa komplexiteten i 

lärandet. I den teorin finns begrepp som kan användas för att beskriva hur idrottslärarna 

arbetar med momentet dans. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet försöker förstå samspelet mellan kollektivet och individen 

(Säljö, 2014) och vad individer behöver kunna för att vara goda medborgare i samhället? 

Lärande handlar om hur vi som individer tar till oss och hur vi formas av olika kulturella 

aktiviteter och hur våra olika ”redskap” används (Säljö, 2014). Redskap i detta sammanhang 

betyder fysiska och intellektuella resurser. De fysiska redskapen kan vara till exempel ett 

tangentbord, en mobiltelefon, en miniräknare eller helt enkelt olika typer av apparater som 

hjälper oss att lösa intellektuella problem. Intellektuella redskap hjälper oss att lösa 

praktiska problem. Vi kan till exempel räkna, läsa eller använda oss av en karta för att sedan 

kunna utföra något fysiskt i verkligheten. Inom ämnet Idrott och hälsa kan det konkret 

handla om att kunna beskriva vissa danser eller danssteg i teorin, för att sedan utföra dansen 

i takt till musik, vilket blir den fysiska aktiviteten. 

 

Utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet inom lärandet är hur individer och 

grupper utnyttjar de fysiska och intellektuella redskapen (resurserna). Det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas och förs vidare (Säljö, 2014). 

 

Vygotskij är en av de viktigaste teoretikerna inom det sociokulturella perspektivet (Säljö. 

2015). En utgångspunkt för Vygotskij (1978) var att undervisning skapar utveckling. Enligt 

Säljö ser Vygotskij människan som en biologisk, social, kulturell och historisk varelse. Alla 

dessa olika delar påverkar hur människan lär in och utvecklas och att involvera samtliga 

delar är en stor utmaning i lärandet (Säljö, 2014, 2015).  

  

4.2 Mediering och artefakter 
En viktig tanke i det sociokulturella perspektivet är att människan har flera olika förmågor 

som inte bestäms av biologiska förutsättningar utan människan kan utveckla sina egna 

förmågor/redskap. Fysiska redskap används när vi är fysiskt aktiva och utför olika saker 

som till exempel att idrotta, springa eller dansa. 

Även vi själva kan utgöra de instrument som vi använder och är beroende av. I ett 

sociokulturellt perspektiv är människan ett medierande redskap. Det är viktigt att skilja 
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mellan oss och andra människor då vårt tänkande och handlande formas och utövas genom 

medierande redskap i sociala gemenskaper under hela vårt liv (Säljö, 2015). 

Artefakter beskrivs av Säljö (2014, 2015) som de fysiska redskap som används för lärandet. 

Artefakter kan vara fysiska föremål som till exempel en hammare, men även handla om 

människans kunskaper och egenskaper i samspel med teknik. Det behövs en viss kompetens 

för att kunna utföra en uppgift med hjälp av olika tekniska resurser, det vill säga artefakter. 

Ett exempel från Idrott och hälsa kan vara att mobiltelefonen ska samspela med högtalare 

och ett surroundsystem. Ett exempel som Säljö (2014) nämner är miniräknare som ökar vår 

kognitiva förmåga. Vi kan enkelt räkna ut svåra matematiska uppgifter med hjälp av den. 

Säljö (2014) hävdar även att samspelet mellan de fysiska och de språkliga redskapen är 

centralt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Dessa två redskap utgör 

till stor del de kulturella (i motsats till biologiska) resurser som används i vardagen. Inom 

Idrott och hälsa är det tydligt hur viktigt det kan vara med fysiska redskap inom de olika 

momenten, till exempel i dans, bollsport och orientering. 

 

Mediering är samspelet mellan individer och artefakter (redskap), hur vi använder oss av 

externa redskap för våra handlingar (Säljö, 2015). Genom att använda externa redskap för 

våra handlingar kan människan utföra sådant som vi med våra naturliga förmågor inte klarar 

av, till exempel att använda en hammare när vi ska spika då vi inte kan spika med vår hand. 

Säljö (2015) menar att vi på samma sätt kan använda oss av intellektuella redskap när vi 

tänker, samtalar, skriver eller kommunicerar med omvärlden. Gällande mediering är 

interaktionen mellan människor en viktig aspekt och människan integrerar genom olika 

former av kommunikation. Vygotskij menar att det sociokulturella perspektivet innebär att 

kommunikationen är ömsesidig. Vi som individer kommunicerar och bekantar oss med 

hjälp av språk, tänkande och idéer. Mediering är lärandet som sker i det sociala samspelet 

med andra människor (Säljö, 2015) vilket inom ämnet Idrott och hälsa kan innebära att vi 

som lärare hjälper eleverna att samspela med externa redskap för att främja inlärning. Ett 

exempel kan vara badminton som är en sport med artefakter där racket är redskapet som 

individen samspelar med. Mycket av det som händer i vardagen, sker med hjälp av 

medierande tekniker. Mediering är viktigt för människans/elevens lärande och utveckling. 
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4.3 Appropriering 
Appropriering innebär att bemästra nya sociokulturella redskap i olika sociala situationer 

(Säljö, 2015). Inom det sociokulturella perspektivet är appropriering särskilt viktigt för 

lärande. Det handlar om hur människor kan ta till sig information och använda den i det 

egna tänkandet. Lärande sker i interaktion med andra individer. Det finns bara och blir bara 

synligt mellan människor i kommunikation. Kommunikation genom samtal ger möjlighet 

att ta till sig andras erfarenhet. Människor använder oftast appropriering med hjälp av 

språket men även fysiska artefakter används, till exempel att använda en dator eller att 

hantera knivar. Inom Idrott och hälsa finns flera exempel som att eleverna ska förstå 

instruktioner från sin lärare och kunna använda dem rätt. Fysiska artefakter som fotbollar, 

högtalare, rep etcetera. finns med i många moment. Samspelet mellan människor förändras 

hela tiden och appropriering sker ständigt.  

 

4.4 Proximala utvecklingszonen 
Den proximala (nära) utvecklingszonen kan definieras som den zon där målet för lärandet 

ligger på en nivå som är för hög för en elev att klara på egen hand, men som eleven klarar 

om den får vägledning och stöd. När en elev får arbeta med uppgifter som den klarar av att 

lösa på helt egen hand sker enligt Vygotskij ingen utveckling och inget lärande (Säljö. 

2014).  

Vygotskij menar att människan utvecklas under hela livet och man förändras genom sina 

erfarenheter (Säljö, 2015). Med guidning och hjälp från omgivningen kan man själv lösa 

olika problem men det är viktigt att den kunnigare personen (läraren) inte hjälper till för 

mycket då eleven ska lära sig och uppnå nya kunskaper inom ett område (Säljö, 2014, 2015).  

Istället för att invänta att eleven eventuellt är mogen för att ta emot kunskap och 

undervisning ska läraren, enligt Vygotskij, involvera (dra in) eleven i lärandet – i den nära 

utvecklingszonen. Språket är ett viktigt verktyg när det gäller att involvera eleven. Det 

lägger grunden för elevens tänkande. Enligt Säljö (2015) är människans språk ”redskapens 

redskap”. Språket är viktigt för att beskriva, tolka och analysera världen (Säljö, 2015). När 

en elev i skolan befinner sig i den nära utvecklingszonen, förstår eleven vad en lärare säger 

men klarar inte riktigt av uppgiften på egen hand. Säljö (2015) ger som exempel att en elev 

först ska kunna räkna till fem för att kunna räkna från sex till tio. Ett exempel från Idrott 

och hälsa kan vara vid styrketräning i gymmet där eleven får instruktioner från läraren hur 

en övning går till men kan inte riktigt klara uppgiften själv. Med hjälp från kamrater eller 

läraren klarar eleven sedan av att utföra ett komplicerat moment. Säljö (2015) menar att då 
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vi kan och klarar av något så öppnas en möjlighet för utveckling mot nya färdigheter. Enligt 

Säljö menade Vygotskij att den nära utvecklingszonen är en känslig fas, vilket lärare måste 

ta hänsyn till i undervisningen. Det är alltså viktigt för läraren att veta var en elev finns just 

i detta ögonblick för att kunna leda eleven vidare. För en idrottslärare som undervisar i dans 

skulle det kunna innebära att det är viktigt att noga ta reda på den enskilde elevens 

erfarenheter av dans och dess dansfärdigheter. Utifrån elevens situation är det viktigt att 

instruera eleven på ett förståeligt sätt och inte utmana eleven för mycket så att eleven 

misslyckas. 

 

 

  



 

14 

 

5 Metod  
I detta avsnitt redovisas den metod som använts i studien. 

 

5.1 Val av undersökningsmetod 

För att uppfylla syfte och besvara frågeställningarna genomfördes en tvärsnittsstudie där 

resultaten redovisas både kvantitativt och kvalitativt (DePoy & Gitlin, 1999). En 

anonymiserad webbaserad enkät valdes som datainsamlingsmetod (Bilaga 1). Metoden 

gjorde det möjligt att belysa studiens syfte och besvara frågeställningarna. Genom enkäten 

samlades kvantitativa och kvalitativa data in för att studera hur idrottslärare ser på 

dansmomentet och hur de arbetar med momentet dans i idrottsundervisningen i relation till 

skolverkets anvisningar om det centrala innehållet dans (Skolverket, 2011).  

 

Enkäten utformades utifrån anvisningar i Trost och Hultåker (2016) och Eljertsson (2014). 

Trost och Hultåkers (2016) ”sak”-frågor ställdes för att ta reda på hur något faktiskt är. En 

”sak”-fråga kan till exempel vara vilket kön som informanten definierar sig som. Vidare 

ställdes frågor om attityd och åsiktsfrågor där informanten får ta ställning till olika 

påståenden och ange i vilken omfattning som informanten instämmer i påståendena. Sista 

kategorin på frågorna i enkäten var svarsalternativ (öppna och stängda frågor). 

Informanterna gavs möjlighet att gå utanför ramarna med icke-fasta svarsalternativ. Enligt 

Trost och Hultåker (2016) är det viktigt att fundera på enkätens omfattning när den 

utformas. Den bör varken vara för lång eller för kort. Är den för lång kan detta trötta ut 

deltagarna och besvarandet av enkäten avbryts. Är den för kort kan den kännas meningslös. 

 

5.2 Webbenkät 
Enkäten skapades i Google drive. Frågeställningarna bröts ner och operationaliserades i 

enlighet med studiens syfte (Eljertsson, 2014) till sammanlagt 27 frågor, uppdelade på tolv 

slutna frågor/påståenden och 15 öppna frågor (Bilaga 1). De slutna frågorna och 

påståendena berörde informanternas bakgrund och informanternas uppfattning om pojkars 

respektive flickors uppfattning om dans. De sex påståendena i enkäten var så kallade 

skalfrågor med svarsalternativ från 0 till 5, där 0 stod för att påståendet inte alls stämmer 

och 5 stod för att det stämmer helt. Dessa svarsalternativ omkodades vid analysen till 1, 2 

och 3. Genom öppna frågor kan informanterna gå utanför ramarna och flera infallsvinklar 

avseende vad studien undersöker kan komma fram (Eljertsson, 2014; Trost & Hultåker, 

2016).  
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5.3 Datainsamling 
Inklusionskriterier för studien var att deltagarna skulle vara idrottslärare i grundskolans 

årskurs 7–9 och/eller gymnasium och att de under minst sex månader aktivt arbetat som 

lärare. Deltagarna rekryterades till studien genom inlägg i de två Facebookgrupperna 

”Idrottslärare” och ”Sveriges idrottslärare”. I inlägget fanns en länk till webbenkäten. 

Deltagarna hade möjlighet att besvara enkäten under en vecka i februari 2019. I 

Facebookgrupperna fanns totalt 13 160 medlemmar. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar var det viktigt att båda könen fanns representerade (Trost & Hultåker, 

2016). I de båda Facebookgrupperna finns kvinnliga och manliga idrottslärare från hela 

Sverige samlade.  

 

Webbenkäten fick totalt 140 svar. En deltagare exkluderades på grund av att den inte 

definierat sig som man eller kvinna utan som ”annat”, fem exkluderades på grund av att de 

arbetat som idrottslärare mindre än sex månader och en deltagare exkluderades på grund av 

att den enbart svarat på någon enstaka fråga. Det externa bortfallet är inte känt eftersom det 

inte går att fastställa hur många som såg enkäten på Facebook och valde att inte deltaga. 

Den slutgiltiga gruppen av informanter bestod av 80 kvinnor och 53 män.  

 

5.4 Urval 
Av de 133 informanterna hade totalt 93% (73 kvinnor och 51 män) lärarlegitimation (se 

tabell 1). Etthundratjugosex informanter (95%) uppgav att de hade en formell utbildning i 

dans. Trettioåtta av informanter uppgav att de antingen dansat själva eller att de tillägnat sig 

kunskaper om dans genom pass på gymmet. Tjugoåtta av informanterna svarade att de lärt 

sig via media, till exempel via TV, internet eller film. Fyrtiotvå av informanterna svarade 

att de lärt sig både via egen erfarenhet och via media. Tjugofem av informanterna har inte 

besvarat frågan. Majoriteten av idrottslärarna (n=94) ansåg att dans fick lagom mycket 

utrymme under deras utbildning. Det var ingen signifikant skillnad mellan män (M=2,00, 

SD=,58) och kvinnor (M=2,12, SD=,49) (p=.23). Drygt 18% (n=23) ansåg att det var 

alldeles för lite dans på utbildningen och drygt 11% (n=14) ansåg att dansen fick för mycket 

plats. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om urvalet 

Kön Man (n=53, 40%) Kvinna (n=80, 60%) 

Arbetsår 11,5 år (SD=7,62) 11,85 (SD=7,94) 

Har legitimation (n=124, 93,2%) n=51, 96% n=74, 93% 

Grundskola* n=39  n=53  

Gymnasium* n=7  n=21  

Både grundskola och gymnasium* n=3  n=4  

Har formell praktisk utbildning n=53  n=73 

Har formell teoretisk utbildning n=53  n=73  

* Vilket stadium idrottsläraren arbetade på 

 

5.5 Databearbetning och analys 
För databearbetning och analys av frågor och påståenden i enkäten användes 

statistikprogrammet ”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) version 25. För analys 

av data utifrån kön användes oberoende t-test och parat t-test. Signifikansnivån sattes till 

p<0,05. 

 

5.6 Forskningsetiska principer 
Lagen om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att skydda varje 

människa och respektera människovärdet i samband med forskning. Grundläggande för 

forskning är att forskaren tillser att forskningen är av god kvalitet och att hänsyn tas till hur 

människor kan påverkas av studieresultaten. Vetenskapsrådet har publicerat principer för 

god forskningsed (2017) men redan 2002 (Vetenskapsrådet, 2002) formulerades fyra viktiga 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Med informationskravet menar Vetenskapsrådet att forskaren ska presentera sitt syfte med 

undersökningen. Syftet med denna studie presenterades både i det initiala inlägg som gjorde 

i Facebook och i själva enkäten.  

Samtyckeskravet innebär att deltagare i studier själva ska bestämma om de vill medverka i 

studien eller inte. I enkäten framgick det tydligt att den var frivillig och närsomhelst kunde 

avbrytas. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska försäkra deltagarna att uppgifter om de 

personer som ingår i studien ges största möjliga konfidentialitet. I denna studie var 

deltagarna anonyma och inga personuppgifter samlades in.   

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta innebär att uppgifter om deltagare i 

studier inte får användas för andra syften än just syftet med den studien de valt att delta i. 
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Deltagarna i denna studie informerades om att materialet som samlades in endast skulle 

användas i denna studie och att ingen annan än författaren fick ta del av råmaterialet. 

 

5.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet har i kvantitativ forskning att göra med hur tillförlitliga studiens resultat är 

(Trost & Hultåker, 2016). Samma resultat bör uppstå oavsett när mätningen görs. Med 

kongruens menas i hur stor grad olika frågor mäter samma sak, vilket är viktigt för att få 

olika synvinklar på ett fenomen. Precisionsaspekter innebär att det ska vara enkelt att fylla 

i svaren för att få en större precision. När webbenkäten är stängd och data ska bearbetas är 

det viktigt att tillse att den som analyserar data gör det objektivt, utan förutfattade meningar. 

Detta innebär att alla som läser/kodar data ska uppfatta svaren det på samma sätt. Eftersom 

studiens författare är ensam är det viktigt med tydliga ramar för analys av data. Det vill säga 

att data relateras till de teorier som presenterats. 

 

Enligt Trost och Hultåker (2016) har validitet inom kvantitativ forskning att göra med i 

vilken grad en metod i en studie undersöker det studien vill undersöka. Det är viktigt att 

forskaren noggrant försöker ”fånga in” svaren på de frågor som ställts. Kvale och 

Brinkmann (2009) betonar vikten av att under hela forskningsprocessen kontrollera, 

ifrågasätta och tolka resultaten utifrån tidigare forskning. I föreliggande studie har 

forskningsprocessen och de val som gjorts noga beskrivits. För att säkerställa validitet var 

det också viktigt att syftet med studien var tydligt beskrivet för de deltagare som svarade på 

enkäten.  
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6 Resultat 
I resultatet redovisas svaren på studiens frågeställningar (Tabell 2). Resultaten från 

webbenkäten kommer att redovisas både kvantitativt och kvalitativt.  

 

Tabell 2. Frågeställningar och de frågor i enkäten som är ämnade att besvara respektive frågeställning. 

Frågeställningar och frågorna från enkäten fungerar också som underrubriker i resultatet.  

Frågeställningar Frågor i enkäten 
  
Vad är idrottslärarens uppfattning om dans? Hur definierar idrottslärarna begreppet dans? 

Är dans viktigt inom ämnet Idrott och hälsa enligt 

idrottslärarna? 

Känner sig idrottslärarna trygga att undervisa dans? 

Tycker idrottslärarna att dans är roligt? 

 

Hur arbetar idrottslärarna med momentet dans i 

ämnet Idrott och hälsa? 

Vilka danser använder idrottslärarna i dansmomentet? 

Hur mycket tid lägger idrottslärarna på momentet? 

Vad använder idrottslärarna för redskap? 

  Hur ser en examination ut? 

 

Hur uppfattar idrottslärare pojkars och flickors 

inställning till dans och hur arbetar 

idrottsläraren med genus inom ramen för ämnet 

dans? 

Arbetar idrottslärarna med genus i dansundervisningen? 

Tar idrottslärarna hänsyn till genus vid planering av 

dansmomentet? 

 

6.1 Vad är idrottslärares uppfattning om dans? 
Frågeställningen 1: Vad är idrottslärarnas uppfattning om dans? Frågeställningen handlar 

om idrottslärares uppfattning om dansmomentet inom Idrott och hälsa. För att besvara 

frågeställningen ställdes följande frågor i enkäten: Hur definierar idrottslärare dans? Anser 

de att dans är viktigt för ämnet Idrott och hälsa? Tycker de att dans är roligt? Frågorna 

fungerar som rubriker i avsnittet. 

 

6.1.1 Idrottslärarnas definition av dans 

Majoriteten (n=120) av de tillfrågade idrottslärarna (n=133) definierade dans som 

expressiv, det vill säga dans med olika former av koreografi eller improvisation. Manliga 

idrottslärare (n=53) definierade dans som: ”Förmågan att röra sig till musik”, ”Röra sig i 

takt till musik, en känsla för musiken, takten och rytmen”, ”Anpassade rörelser till musik, 

ofta ett medvetet sätt att röra sig till musik”, ”Frihet”, ”Kunna anpassa kroppen koordinerat 

till musikens puls och syfte. Men att dans eller rörelser till musik också innebär att man har 
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kontroll över sina rörelser och äger dem till sammanhanget”. Femtioen av de manliga 

idrottslärarna (n=53) beskrev dans som expressiv. Majoriteten (n=78) av de kvinnliga 

idrottslärares (n=80) definition av dans var bredare än de manliga idrottslärarnas. De 

kvinnliga idrottslärarna definierade dans som expressiv, kulturell och träning: ”All rörelse 

till musik, traditionella pardanser, moderna danser, expressiv dans, dans som träningsform”, 

”Rörelse till musik oavsett hur eller på vilket sätt, uttrycka sina känslor”, ”En idrott, 

träningsform, socialt och motoriskt”, ”Rörelser till musik, möjlighet till att uttrycka känslor, 

få utlopp för känslor, få energi och känna välbefinnande. Använda kroppen på olika kreativa 

sätt. Ett sätt att umgås med andra. Ensam eller i par, vals, bugg, jenka, linedance, aerobics, 

Friskis och svettis”.  
 

6.1.2 Är dans viktigt inom ämnet Idrott och hälsa enligt idrottslärarna? 

Majoriteten (n=109) av de responderande idrottslärarna (n=131) ansåg att dans är ett viktigt 

moment inom Idrott och hälsa. Sex svarade att de inte tycker att dans är viktigt och 16 

svarade att det inte tycker att dans är viktigare än något annat moment inom ämnet Idrott 

och hälsa. Det var ingen signifikant skillnad mellan mäns (M=1,37, SD=,77) och kvinnors 

(M=1,23, SD,60) uppfattning (p=.24).  

På frågan om varför dans är ett viktigt moment inom Idrott och hälsa framkom flera olika 

motiv, bland annat att det bidrar till en god kroppskännedom med kunskap om rytm och 

kroppskontroll, att det är ett sätt att umgås och att det är en del av vår kultur och något som 

man som människa alltid kommer ha nytta av. Respondent nr 8 uttryckte att 

Absolut! Vi har en lång tradition av dans. Där dansen är en social företeelse och som id[rott och]h[älsa]- 

lärare har vi en viktig uppgift genom att kunna presentera både modern dans och även andra 

traditionella danser som tex. brudvals, gammeldans, dans kring stång och gran mm. I dansmomentet 

ingår ju också expressiv dans och dans som träningsform (ex. aerobic och Zumba).  

Av de som svarade (n=6) att dans inte är viktigt inom Idrott och hälsa framkom att dans inte 

har högst prioritet eftersom det går att skapa rörelser på andra sätt. En annan svarade att de 

anser att det inte är viktigt men att det kan vara roligt för eleverna. Respondent 69 svarade: 

Nej, det har alldeles för stor del som eget kunskapskrav och inför betygssättning. Att det är ett eget 

krav precis som sammansatta motoriska grundrörelser känns fel och drar ner många i ämnet bara för 

att det inte kan följa danssteg/rytm. 

En av dem som svarade att dans vare sig är viktigt eller inte viktigt (n=16) skrev:  

Dans kan, om eleverna får rätt undervisning, skapa så mycket glädje, frihet och en skön känsla i 

kroppen. Men den kan också vara ett stort ångestpåslag. Genom att ha kvar dansen i skolan så kanske 

man får det att lossna för några elever när de kommer till ställen senare i livet där det finns möjlighet 
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till dans. Vi ska även låta eleverna hitta rörelseglädje och jag tror på att dansen kan leda till det. Men 

jag tror också det är superviktigt, som med så mycket annat att man måste ge eleverna rätt inställning 

till dansen. Många är osäkra som idrottslärare att lära ut dans och då påverkas även elevernas 

upplevelse av den, en upplevelse som kanske var skör redan från början. 

 

6.1.3 Känner sig idrottslärarna trygga att undervisa dans? 

På frågan om idrottslärare (n=131) känner sig trygga med sin undervisning av dans svarade 

majoriteten av informanterna (n=96) att de känner sig trygga. Åtta svarade att de inte känner 

sig trygga att undervisa dans. Tjugosju svarade varken eller, några var trygga i vissa delar. 

Det visade ingen signifikant skillnad mellan män (M=1,54, SD=,85) och kvinnor (M=1,45, 

SD=.81) (p=.54). 

 

Citaten nedan är från två informanter (22 och 15) som svarat att de känner sig trygga i 

undervisning av dans. 

Ja. Jag har mycket i ryggraden då jag dansat från 9–30 års ålder klassisk balett, jazzdans. modern 

expressiv dans, buggar och dansat foxtrot mycket på fritiden med min man. I och med detta är jag säker 

på takt, rytm och steg. Kan räkna och instruera samtidigt, ligga steget före i huvudet, lita på att kroppen 

kan stegen, vågar ta ut svängarna och i och med det inspirera och visa att det inte är farligt. 

 

Ja! Alla har sitt eget uttryck, det vill jag ge mina elever! Jag är trygg och vill ge det vidare till eleverna 

genom mitt förhållningssätt till dansen, det är viktigare att dansa med 100% energi och glädje, dansa 

stort! Kanske blir det fel men det är helt okej. Jämfört med att dansa 100% rätt och inte ta ut svängarna. 

 

6.1.4 Tycker idrottslärarna att dans är roligt? 

Etthundrafemton av informanterna (n=130) svarade att de tycker att dansmomentet är roligt. 

Endast fyra personer svarade att de inte tycker att det är roligt och 11 informanter angav 

varken eller. Det var ingen signifikant skillnad mellan män (M=1,27, SD=,66) och kvinnor 

(M=1,16, SD=,51) (p=.28). 

 

När informanterna får möjlighet att motivera sina svar så anger många (n=49) att det är 

roligt på grund av att de får se eleverna utvecklas på ett personligt plan och att man fokuserar 

på glädje. En av informanterna svarade: ”Ja, men otroligt svårt att bedöma och inspirera 

alla. Det tack vare att det har blivit mer inne att kunna dansa”. En annan informant skrev ” 

Väldigt roligt! Helst när det har kommit så många roliga danser som många killar gillar”. 

Ytterligare en informant skrev ”Kul. Stort intresse och växande intresse hos killar”. 



 

21 

 

 

Tre av de fyra informanterna som svarade att de inte tycker dansmomentet var roligt 

motiverade sina svar med att de är ”mycket jobb”, ”jag gillar bollar..” och den tredje skrev 

”Eftersom jag inte känner att jag har någon bra grund att stå på och att det faktiskt inte 

intresserar mig så mycket.” 

 

En av de 11 informanter som angav ”varken eller” skrev: 

Som idrottslärare är det blandat. Jag försöker lära ut både gamla och nya danser och det är svårt att 

hitta motivationen till vissa elever och jag vet inte riktigt hur jag ska göra då. Men det kan vara kul 

med en grupp som är lättare att motivera. 

Frågeställningen som behandlades i detta avsnitt var idrottslärares uppfattning om och syn 

på dans. Majoriteten tyckte att dansmomentet var viktigt, roligt och de kände sig trygga som 

lärare i dansmomentet. De flesta idrottslärare definierade dans som expressiv. Fler kvinnor 

än män inbegrep kultur och träning i definitionen. Även om många tyckte att de fått lagom 

undervisning i sin egen utbildning till idrottslärare, så var det nästan 18% som tyckte att de 

fått för lite undervisning i dans och drygt 11% som tyckte att de fått för mycket. 
 

6.2 Hur arbetar idrottslärarna med momentet dans i ämnet Idrott och 

hälsa? 
Denna frågeställning handlar om hur idrottslärare arbetar med dansmomentet inom Idrott 

och hälsa. För att ringa in hur idrottslärarna arbetar med momentet har flera frågor ställts i 

enkäten: vilka olika danser som idrottslärarna använder sig av inom ämnet Idrott och hälsa, 

hur mycket tid de lägger ner på dans under ett läsår och vilka redskap de använder sig av. 

Frågorna fungerar som rubriker i avsnittet. 

 

6.2.1 Vilka danser använder idrottslärarna i dansmomentet? 

De danser som idrottslärare (n=132) oftast lär ut i dansmomentet är modern dans, bugg, 

folkdans, hiphop/street, jenka, ringdans, vals, salsa, polka och ”annat”. De danser som 

framkommit i svaret ”annat” (n=79) är framförallt linedance (n=22), dans med egen 

koreografi (n=21) och aerobics (n=10) (se figur 1). 
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Figur 1. Typer av danser som idrottslärarna använder inom momentet dans. 
 

6.2.2 Hur mycket tid lägger idrottslärarna på momentet? 

Drygt 57% (n=77) av idrottslärarna (n=133) lägger 6–10 lektioner på dansmomentet under 

ett läsår i en klass. Drygt arton procent (n=25) lägger 1–5 lektioner, 17,3% (n=23) lägger 

11–15 lektioner och sex % (n=8) lägger fler än 15 lektioner på dansmomentet under ett läsår 

i en klass (Figur 2). Männen använder i genomsnitt fler lektioner än kvinnorna (9 mot 8 

lektioner), men det var ingen signifikant skillnad mellan könen (p=.13). 

 
 
Figur 2. Antal lektioner som idrottslärare lägger på dans under ett läsår i en klass. 

 

6.2.3 Vad använder idrottslärarna för redskap? 

De fysiska redskap som idrottslärarna (n=133) angav att de använder i dansmomentet var 

högtalare, videokamera, västar, koner, tavla, film och annat (bollar, ipads) (Figur 3). De 

intellektuella redskap som angavs var idrottsläraren själv som visar och instruerar (Figur 3). 
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Av informanterna (n=133) var det 36 som uppgav att de inte använder videokamera för att 

spela in eleverna under momentet. 

 

 
Figur 3. Fysiska respektive intellektuella redskap som idrottslärarna använder i dansmomentet. 
 

6.2.3 Hur ser en examination ut? 

En majoritet (n=100) av samtliga idrottslärare (n=133) uppgav att de spelar in dansen för 

att kunna göra en rättvis bedömning av eleven. Ibland får eleverna ta eget ansvar genom att 

de själva filmar sin dans. Filmen skickas till läraren som gör en formativ bedömning och 

eleverna får sedan fortsätta arbeta med sin dans.  

Majoriteten av kvinnorna (n=60) skrev att de antingen låter eleverna skapa en egen 

koreografi till valfri låt eller så skapar läraren en koreografi till en låt, av männen var det 

också en majoritet (n=40) som svarade samma. Oftast får eleverna välja om de själva spelar 

in sin video eller om läraren gör det samt om de ska filmas inför klassen eller inför endast 

läraren.  

 

Informant 104 skrev om examinationen: 

”Eleverna får genom teori och film se danser från 1930 och framåt. De får sedan grotta ner 

sig i vilket årtal samt leta musik och göra en dans utifrån det.” 

Informant 60 skrev om examination: 

En dansförmiddag med (bugg, foxtrot, vals). Eleverna visar att de kan välja rätt dans till olika 

musikstilar och att de både kan följa och föra. En ”musikvideo” där eleverna skapat rörelser till 

egenvald låt. Eleverna tittar på varandras videos och gör en kamratbedömning utifrån de kriterier de 

fått veta att deras dans ska uppfylla. Först musikanalys och sedan styrke- eller konditionsrörelser till 

en låt i ett motionsgympapass. Detta redovisas sedan tillsammans med alla andras låtar så att det blir 

ett helt pass. Kamratbedömning efteråt. 
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Informant 111 skrev om examinationen: 

Eleverna tränar på två danser utav sju st men olika svårighetskrav på. Vi lärare har valt ut dessa sju 

danser. Sedan får eleverna öva i 2–3 veckor. Sedan visar de upp för oss idrottslärare där vi filmar för 

att göra en rättvis bedömning efteråt. 

Informant 133 skrev om examinationen: 

Eleven kan ensam eller i grupp redovisa momentet. Jag brukar be dom berätta om vilken typ av dans 

dom jobbat med och ställa frågor om den. Till exempel i vilket sammanhang dansen är vanligast, hur 

vi påverkas av dans och rörelse till musik, kulturella och sociala aspekter etcetera Praktiskt så brukar 

jag följa eleven under tiden den övar och i slutet av projektet erbjuds möjlighet att göra ett uppträdande. 

Eleverna får välja om dom vill göra det i enskild grupp, redovisning för en annan grupp (3-5 personer), 

klassredovisning men även att gruppen kan spela in och visa 

 

6.3 Hur uppfattar idrottslärare pojkars och flickors inställning till dans 

och hur arbetar idrottsläraren med genus inom ramen för ämnet dans? 
Frågeställningen handlar om hur kvinnliga och manliga idrottslärare arbetar med genus 

inom Idrott och hälsa samt deras uppfattning om elevers inställning till dans. Frågor och 

påståenden fungerar som rubriker i avsnittet. 

 

6.3.1 Pojkars och flickors inställning till dans. 

Femtiofyra idrottslärare (n=133, 20 av 53 män (38%) och 34 av 80 kvinnor (42%)) ansåg 

att pojkars inställning är negativ eller mycket negativ, 52 (24 män (45%) och 28 kvinnor 

(35%)) svarade varken eller, och 27 (9 män (17%) och 18 kvinnor (22%)) ansåg att pojkars 

inställning till dans är positiv eller mycket positiv (Figur 4). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan kvinnliga (M=1,90, SD=0,76) och manliga idrottslärare (M=1,92, SD=0,71) 

(p=,91) i synen på pojkars inställning till dans. 

Endast en idrottslärare (kvinna) ansåg att flickors inställning till dans är negativ eller mycket 

negativ. Trettio idrottslärare (15 män (28%) och 15 kvinnor (19%)) svarade varken eller, 

och 101 idrottslärare (37 män (70%) och 64 kvinnor (80%) ansåg att flickors inställning till 

dans är positiv eller mycket positiv (Figur 4). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

kvinnliga (M=2,78, SD=0,44) och manliga idrottslärare (M=2,71, SD=0,46) (p=,91) i synen 

på flickors inställning till dans. 

 

Parat t-test visade att både kvinnor och män instämde i att pojkars (M=1,92, SD=0,73) 

inställning till dans är mer negativ till dans än flickors (M=2,78, SD=0,44) (p=.000). 
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Både manliga och kvinnliga idrottslärare ansåg alltså att pojkars inställning till dans är mer 

negativ än flickors. 

 
Figur 4. Idrottslärare uppfattning om pojkars och flickors inställning till dans. 
 

6.3.2 Pojkars och flickors stök under dansmomentet 

Fyrtiosju idrottslärare (n=132, 14 av 52 män (27%) och 33 av 80 kvinnor (41%)) instämde 

i liten utsträckning i att pojkar är stökigare än flickor under dansmomentet, 35 (12män 

(23%) och 23 kvinnor (29%)) svarade varken eller och 51 (27 män (52%) och 24 kvinnor 

(30%)) instämde i påståendet att pojkar är stökigare än flickor under dansmomentet (Figur 

5). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=1,90, SD=0,76) och manliga 

idrottslärare (M=2,25, SD=0,85) (p=,89) i synen på om pojkar är mer stökiga än flickor 

under dansmomentet. 

 

Etthundraelva idrottslärare (n=132, 45 av 52 män (87%) och 66 av 80 kvinnor (82%)) 

instämde i liten utsträckning i att flickor är stökigare än pojkar under dansmomentet, 23 (7 

män (13%) och 13 kvinnor (16%)) svarade varken eller och 1 (0 män (0%) och 1 kvinna 

(1%)) instämde i påståendet att flickor är stökigare än pojkar under dansmomentet (Figur 

5). Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=1,19, SD=0,43) och manliga 

idrottslärare (M=1,13, SD=0,34) (p=,89) i synen på om flickor är mer stökiga än pojkar 

under dansmomentet. 

 

Parat t-test visade att både kvinnor och män i högre grad instämde i att pojkar (M=2,03, 

SD=0,86) är stökigare än flickor (M=1,17, SD=,039) under dansmomentet (p=,000). 

 

Både manliga och kvinnliga idrottslärare ansåg alltså att pojkar är stökigare än flickor under 

dansmomentet. 
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Figur 5. Idrottslärarnas uppfattning om pojkar eller flickor är stökigast under dansundervisningen.  

 

6.3.3 Att tycka det är jobbigt med kroppskontakt  

Femtiotre idrottslärare (n=133, 21 av 53 män (40%) och 32 av 80 kvinnor (40%)) instämde 

i liten utsträckning i att pojkar tycker att det är jobbigt med kroppskontakt med det motsatta 

könet under dansmomentet, 46 (17 män (32%) och 29 kvinnor (36%)) svarade varken eller 

och 31 (13 män (25%) och 18 kvinnor (22%)) instämde i påståendet att pojkar tycker att det 

är jobbigt med kroppskontakt med det motsatta könet under dansmomentet (Figur 6). Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=1,82, SD=0,78) och manliga 

idrottslärare (M=1,84, SD=0,81) (p=,89). 

 

Fyrtiofem idrottslärare (n=133, 18 av 53 män (34%) och 27 av 80 kvinnor (34%)) instämde 

i liten utsträckning i att flickor tycker att det är jobbigt med kroppskontakt med det motsatta 

könet under dansmomentet, 45 (17 män (32%) och 28 kvinnor (35%)) svarade varken eller 

och 42 (17 män (32%) och 25 kvinnor (31%) instämde i påståendet att flickor tycker att det 

är jobbigt med kroppskontakt med det motsatta könet under dansmomentet (Figur 6). Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=1,99, SD=0,81) och manliga 

idrottslärare (M=2,02, SD=0,83) (p=,83). 

 

Parat t-test visade att både kvinnor och män i högre grad instämde i att flickor (M=2,01, 

SD=0,81) i högre grad än pojkar (M=1,83, SD=0,79) tycker att det är jobbigt med 

kroppskontakt under dansmomentet (p=.027). 
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Både manliga och kvinnliga idrottslärare ansåg alltså att flickor i högre utsträckning än 

pojkar tycker att kroppskontakt under dansmomentet är jobbigt. 

 

 
Figur 6. Idrottslärares uppfattning om eleverna tycker att det är jobbigt med kroppskontakt med motsatta 

könet under dansmomentet. 

 

6.4.3 Att visa oro att göra bort sig inför klassen i dansmomentet 

Femtiotvå idrottslärare (n=133, 18 av 53 män (34%) och 34 av 80 kvinnor (42%)) instämde 

i liten utsträckning i att pojkar visar oro att göra bort sig inför klassen, 41 lärare (18 män 

(34%) och 23 kvinnor (29%)) svarade varken eller, och 39 (16 män (30%) och 23 kvinnor 

(29%)) instämde i påståendet att pojkar visar oro inför dansmomentet (Figur 7). Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=1,87, SD=0,84) och manliga idrottslärare 

(M=1,96, SD=0,82) (p=,55). 

 

Fyrtiotvå idrottslärare (n=133, 20 av 53 män (38%) och 22 av 80 kvinnor (27%)) instämde 

i liten utsträckning i att flickor visar oro för att göra bort sig inför klassen, 37 (9 män (17%) 

och 28 kvinnor (35%)) svarade varken eller och 53 (23 män (43%) och 30 kvinnor (37%)) 

instämde i påståendet att flickor visar oro inför dansmomentet (Figur 7). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=2,09, SD=0,80) och manliga idrottslärare 

(M=2,10, SD=0,91) (p=,96). 
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Parat t-test visade att både kvinnor och män i högre grad instämde i att flickor (M=2,09, 

SD=0,84), mer än pojkar (M=1,91, SD=0,83) visar oro för att göra bort sig inför klassen vid 

dansmomentet (p=.028). 

 

Både manliga och kvinnliga idrottslärare ansåg alltså att flickor i större utsträckning än 

pojkar visar oro för att göra bort sig inför klassen under dansmomentet. 

 

 
Figur 7. Idrottslärares uppfattning om eleverna visar oro inför dansmomentet. 
 

6.3.4 Elever väljer att inte utföra vissa rörelser eller danser  

Sextio idrottslärare (n=133, 28 av 53 män (53%) och 38 av 80 kvinnor (47%)) instämde i 

liten utsträckning i att pojkar ibland väljer att inte utföra vissa rörelser eller danser, 25 (8 

män (15%) och 17 kvinnor (21%)) svarade varken eller och 41 (16 män (30%) och 25 

kvinnor (31%)) instämde helt i påståendet att pojkar ibland väljer att inte utföra vissa 

rörelser eller danser (Figur 8). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga 

(M=1,85, SD=0,88) och manliga idrottslärare (M=1,77, SD=0,90) (p=,62). 

 

Sjuttiofem idrottslärare (n=133, 32 av 53 män (60%) och 55 av 80 kvinnor (69%)) instämde 

i liten utsträckning i att flickor ibland väljer att inte utföra vissa rörelser eller danser, 30 (12 

män (23%) och 18 kvinnor (22%)) svarade varken eller och 15 (8 män (15%) och 7 kvinnor 

(9%)) instämde helt i påståendet att flickor ibland väljer att inte utföra vissa rörelser eller 

danser (Figur 8). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=1,38, SD=0,63) 

och manligare idrottslärare (M=1,58, SD=0,78) (p=,13). 
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Parat t-test visade att både kvinnor och män i högre grad instämde i att pojkar (M=1,82, 

SD=0,88) i högre grad än flickor (M=1,46, SD=0,69) väljer att inte utföra vissa rörelser 

eller danser (p=,000). 

 

Både manliga och kvinnliga idrottslärare ansåg alltså att pojkar i högre utsträckning än 

flickor väljer att inte utföra vissa rörelser eller dans under dansmomentet. 

 

 
Figur 8. Idrottslärares uppfattning om att eleverna ibland väljer att inte utföra vissa rörelser eller danser. 

 

6.3.5 Idrottslärare måste arbeta med enklare rörelser/danser på grund av elevers 

inställning till dans  

Sjuttioåtta idrottslärare (n=133, 31 av 53 män (58%) och 47 av 80 kvinnor (59%)) instämde 

i liten utsträckning i att de måste arbeta med enklare rörelser/danser på grund av pojkarnas 

inställning till dans, 30 (10 män (19% och 20 kvinnor (25%)) svarade varken eller och 24 

(11 män (21%) och 13 kvinnor (16%)) instämde helt i påståendet att de måste arbeta med 

enklare rörelser/danser på grund av pojkarnas inställning till dans (Figur 9). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan kvinnliga (M=1,58, SD=0,76) och manliga idrottslärare 

(M=1,62, SD=0,82) (p=,82). 

 

Etthundra idrottslärare (n=133, 40 av 53 män (75%) och 60 av 80 kvinnor (75%)) instämde 

i liten utsträckning i att de måste arbeta med enklare rörelser/danser på grund av flickornas 

inställning till dans, 28 (10 män (19%) och 18 kvinnor (22%)) svarade varken eller och fyra 

(2 män (4%) och 2 kvinnor (2%)) instämde helt i påståendet att de måste arbeta med enklare 
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rörelser/danser på grund av flickornas inställning till dans (Figur 9). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan kvinnliga idrottslärare (M=1,28, SD=0,50) och manliga 

idrottslärare (M=1,27, SD=0,53) (p=,97). 

 

Parat t-test visade att både kvinnor och män i högre grad instämde i att de måste arbeta med 

enklare rörelser/danser på grund av pojkarnas inställning till dans (M=1,60, SD=0,78) än på 

grund av flickornas inställning (M=1,28, SD=0,51) (p=,000). 

 

Både manliga och kvinnligare idrottslärare ansåg alltså att de måste arbeta med enklare 

rörelser och danser på grund av pojkars men inte flickors inställning till dans. 

 

 
Figur 9. Anpassar idrottslärare innehållet i dansmomentet på grund av elevernas inställning till dans? 
  

6.3.6 Arbetar idrottslärarna med genus i dansundervisningen? 

På frågan om idrottslärarna arbetar med genus i dansundervisningen svarade 73 av 

informanterna (n=118) jakande. Femtiotre svarade att de arbetar med uttryck som förare-

följare istället för kill-tjejsteg vid pardanser. Tio av de informanter som svarade ”ja”, skrev 

att de ”pratar om det” i undervisningen. Det kan till exempel vara diskussioner om vad som 

är könsstereotypa drag, tjejsporter respektive killsporter och att genus kan handla om en 

livsstil. 

 

Informant 6 diskuterar hur dans uppfattas om pojkar och flickor. ”Ja, diskuterar skillnad hur 

dans uppfattas av killar respektive tjejer, kopplar till lite historik. Kollar på Billy Elliott och 

gör ett litet arbete i samarbete med engelskan som de ska lämna in.” 
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Informant 26 är inspirerad av Tony Irving och pratar aldrig om pojkar och flickor. 

”Använder begreppen förare och följare eller vänster och högerdansare beroende på vilken 

fot man ska starta med. Alla väljer fritt vilken roll de ska ha. Pratar aldrig om pojkar, flickor 

osv enbart dansare eller danspartners. Inspirerad av Tony Irving!!” 

 

Informant 56 betonar elevens egen utveckling till att kunna välja en aktiv och sund livsstil. 

”Lägger stor vikt vid elevens egen utveckling till att kunna välja en aktiv och sund livsstil - 

könet är inte i fokus - fakta och hälsa (fysisk, mental, social) är det!” 

 

Informant 66 diskuterar traditionella könsroller. 

”Tar upp vad traditionella könsroller är och att det är ok att gå ifrån dem. Snackar om hur 

vad för olika träningsformer kallas för tjejsport och killsport och varför de etiketterna är 

förlegade.” 

 

Av de idrottslärare som svarat att de inte arbetar med genus var totalt 41 informanter och av 

dessa har 24 endast svarat med ordet ”nej”. Fjorton av dessa informanter har gett en 

anledning till att de inte jobbar med genus.  

 

Informant 83 sa: ”Inte mer än att alla gör samma sak och jag delar in dem i olika grupper så 

de får chans att arbeta med människor de inte riktigt känner.” 

 

Informant 111 beskrev det med ”Nej, alla utför allt på samma sätt. Vi arbetar både med 

typiskt manliga och typiskt kvinnliga rörelser, alla utför allt” 

 

Av de två som har svarat varken eller, har den ene sagt att det beror på ”vilken grupp det 

gäller” och den andre svarat ” Nja, bryr mig inte så mycket om vem som dansar med vem.”. 

 

6.3.7 Tar idrottslärarna hänsyn till genus vid planering av idrottsmomentet? 

Av idrottslärarna (n=119) som svarat på frågan ifall de tar hänsyn till de olika könen när de 

planerar har 29 svarat att de tar hänsyn till de olika könen, 83 har svarat att det inte tar 

hänsyn till de olika könen och 7 har svarat varken eller.  

 

Av idrottslärarna som svarat att de tar hänsyn till de olika könen framkom att de bland annat 

tar hänsyn till elevers tidigare erfarenheter, elevernas religion, val av musik och danser och 

lärarna försöker anpassa undervisningen efter eleverna.  
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Respondent 2 svarar ”Funderar på vilka elever som inte kan vara tillsammans, därefter dela 

i grupper.” 

 

Respondent 10 svarar: 

Jag har jobbar med språkintroduktion tidigare och då gjorde jag det till viss del med de nyare grupperna 

som inte hade varit i Sverige så länge. Valde danser där det var lättare att välja egen partner och inte 

krävdes jättemycket kontakt. Smög in det lite. 

Av de som svarade nej (n=83) på frågan om de tar hänsyn till genus vid planeringen av 

dans, har totalt 57 informanter endast svarat med ”nej” och resterande av informanterna har 

motiverat sitt svar. Det framkom att lärarna tar hänsyn till önskemål från eleverna men att 

oftast handlar anpassningen inte om genus och kön utan om något annat som inte framkom 

i svaren. 

 

Respondent 44 svarade ”Nej, barn är barn, inte ett speciellt kön i undervisningssituationer. 

Elevernas intressen, centralt innehåll och betygskriterierna styr min planering.”. 

 

Respondent 73 svarade ”Nej, och jag ”tvingar” flickor och pojkar dansa med varandra. Så 

ser det ut i verkliga livet sen.” 

 

Av de 7 som svarat på frågan med varken eller, framkom inget speciellt uttalande utom att 

de försökte göra dansen rolig med att ha med populära låtar och anpassa dansen efter vilken 

åldersgrupp de arbetade med. 
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7 Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att utforska idrottslärares arbete med dans i sin 

undervisning, lärarnas uppfattning om dans, deras tolkning av det centrala innehållet 

”rörelse till musik samt dans” och hur de valt att arbeta med dans. Studien ämnade därtill 

att utforska om kvinnliga och manliga idrottslärare har liknande syn på momentet dans. Mer 

specifikt var studiens frågeställningar: Vad är idrottslärares syn på dans, hur arbetar 

idrottslärarna med momentet dans i ämnet Idrott och hälsa, hur uppfattar idrottslärare 

pojkars och flickors inställning till dans och hur arbetar manliga respektive kvinnliga 

idrottslärarna med genus i momentet dans? 

 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Vad är idrottslärares uppfattning om dans? 

I Skolverkets anvisningar (2011c, 2011d) beskrivs att dans inbegriper flera olika delar 

såsom fysisk aktivitet, dans som kultur och dans som uttryck. Skolverkets synsätt får stöd 

av Larsson och Meckbach (2012) samt Mattsson (2016). Alla har en bred definition av dans 

som expressiv, kulturellt betingad och en träningsform. Samtliga manliga idrottslärare 

beskrev dans som enbart expressiv medan majoriteten av de kvinnliga idrottslärarna beskrev 

dans på samma sätt som Larsson och Meckbach (2012) samt Mattsson (2016), det vill säga 

att dans är både expressiv, kulturell och träning. Utifrån Larsson och Meckbach (2012) och 

Mattsson (2016) kan manliga idrottslärares definition av och tankar kring dans tolkas som 

något begränsad då samtliga beskrev dans som enbart expressiv.  

 

Att kvinnliga idrottslärare beskriver dans mer utförligt än manliga idrottslärare kan ha att 

göra med att dans ses som ett feminint kodat ämne på det sätt som A. Lindqvist (2010) 

hävdar. Kvinnor har mer erfarenhet av dans, de börjar tidigare och utövar det mer (A. 

Lindqvist, 2010). Mattsson (2016) skriver att vår egen erfarenhet är viktig eftersom dåliga 

erfarenheter kan göra oss osäkra i samband med undervisningen av dans. I denna studie 

hade 95% av idrottslärarna en formell utbildning i dans. De hade också tillägnat sig 

danskunskaper via egen dans, gym, TV, film etcetera men det var dock ingen skillnad 

mellan manliga och kvinnliga idrottslärare vilket kan tala emot Mattson (2016). Den 

stereotypa beskrivningen av kvinnor och män i sociala medier (Kalyn et al., 2015) kan ha 

betydelse för hur studiens manliga och kvinnliga idrottslärare ser på dans. Det är dock inte 

något som undersökts i denna studie men eftersom sociala medier har blivit alltmer viktiga 

under de senaste åren är lärarnas uppfattning om dans viktigt för att inte förmedla stereotypa 

bilder (Kalyn et al., 2015).  



 

34 

 

Det var ingen signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga idrottslärare gällande deras 

uppfattning om att dansen fick tillräckligt med utrymme i deras egen utbildning. Majoriteten 

var nöjda med hur mycket utrymme dansen fick. Tidigare forskning har visat att vissa 

idrottsutbildningar har fokuserat för mycket på lagidrotter och bollsporter vilket medfört att 

dans fått träda åt sidan (Lorenzi, 2010).  

 

Majoriteten av respondenterna (n=109) ansåg att dans är viktigt inom idrottsämnet. 

Resultatet är i linje med Skolinspektionens granskningar från 2010 och 2018, som visat att 

dansen haft en positiv utveckling och då resultatet från denna studie visat att majoriteten av 

de svarande idrottslärarna tycker att dans är viktigt inom idrottsämnet kan slutsatsen om en 

positiv utveckling för dansen inom idrottsämnet dras. Huitfeldt (1998) och Bajek et al. 

(2015) skriver att dans är viktigt för den sociala kompetensen som kan hjälpa eleverna 

genom livet. De idrottslärare som ansåg att dans inte var viktigt, motiverade det med att 

dansmomentet tar alldeles för stor plats och att det orättfärdigt kan dra ned betyget för 

eleven som inte kan följa danssteg eller har förmåga att röra sig rytmiskt till musik. Lorenzi 

(2010) menar dock att dans ska skapa möjligheten för eleverna att utveckla sin kroppsliga 

förmåga och ge möjligheten att utveckla takt och rytm i samband med träning. 

 

En stor majoritet av idrottslärarna (n=96) svarade att de känner sig trygga med att undervisa 

i dans. Kalyn et al. (2015) menar att dans är ett utmanande område, särskilt för manliga 

idrottslärare, men detta fick inte stöd i denna studie där 37 av 53 manliga idrottslärare har 

svarat att de känner sig trygga med dansmomentet och endast fyra har svarat att de inte 

känner sig trygga.  

 

Även en majoritet av kvinnliga idrottslärare, 59 av 78, har svarat att de känner sig trygga 

med att undervisa i ämnet dans, och endast fyra har svarat att de inte känner sig trygga med 

dansundervisningen. Mattsson (2016) skriver att det handlar om lärarnas kompetens. 

Kompetensen är avgörande för om idrottslärarna är trygga med att undervisa dans.  

Tryggheten kan också bidra till att majoriteten (n=115) av idrottslärarna svarade att de 

tycker att dansmomentet är roligt. Är man däremot osäker på något är det inte roligt att 

undervisa i dessa moment. Glädjande är att 56 idrottslärare har svarat att de tycker att det är 

roligt att se eleverna utvecklas på ett personligt plan och att de fokuserar på glädje hos 

eleverna. 

 



 

35 

 

7.1.2. Hur arbetar idrottslärarna med momentet dans i ämnet Idrott och hälsa? 

Manliga idrottslärare lägger i genomsnitt nio lektioner/läsår i årskurserna 7–9 och 

gymnasiet på dans, medan kvinnorna lägger åtta lektioner. Det var dock ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna. I jämförelse med studien från Lundvall et al. (2008), där dans 

fick minimalt med utrymme inom Idrott och hälsa (en till två gånger per läsår eller inte alls), 

är dessa fynd ett tecken på en positiv utveckling. Även Mattsson och Lundvall (2013) samt 

Sanderson (2001) skriver att de flesta länder i Europa haft minimalt med dansundervisning 

i skolan. 

 

Det sociokulturella perspektivet är tillämpbart för att förstå hur idrottslärarna arbetar med 

dans i skolan. Eftersom dans bland annat handlar om att bemästra nya sociokulturella 

redskap i sociala situationer blir det extra viktigt i just lärandet av att röra sig i takt till musik 

(Säljö, 2014, 2015). Då lärandet sker i interaktion mellan individer och genom språket men 

även fysiska artefakter som hjälpmedel är appropriering viktigt för utvecklandet av eleverna 

då mycket av lärandet handlar om att ”ta till sig” den information de får för att sedan 

använda det i sitt eget lärande (Säljö, 2014, 2015). 

 

Informanterna fick möjlighet att beskriva hur de arbetade med dansmomentet och vilka 

artefakter (Säljö, 2014, 2015) de använde sig av. Det framkom att de använde sig av både 

intellektuella och fysiska redskap (artefakter). De fysiska redskapen som användes var 

högtalare, videokamera (ipads), västar, koner, film, bollar och tavlan. Idrottslärarna 

arbetade ofta med artefakter för att med hjälp av dessa förmedla kunskap om dans. Vissa 

artefakter kan till och med karakteriseras som helt nödvändiga för just förmedling av 

kunskap i dans, till exempel när musik spelas för att eleverna ska kunna dansa. Ett exempel 

på ett intellektuellt redskap som används är ”tavlan” som kan användas av läraren för att 

kommunicera hur eleven ska utföra något. Enligt Säljö (2014) är dessa redskap nödvändiga 

för inlärning och det är genom kommunikation som inlärningen sker. Mediering är 

samspelet mellan individen och artefakter. Genom mediering kan eleven utföra sådant som 

den inte kan klara helt själv (Säljö, 2015) och samspelet mellan eleven och musiken kan 

vara ett exempel på mediering.  Mediering blir extra viktig när eleverna ska dansa, de ska 

lyssna på musik och dansa efter förutbestämd koreografi. Även samspelet mellan eleverna 

kan tolkas som mediering (Säljö, 2015) och genom denna typ av kommunikation får 

eleverna möjlighet att lära sig det sociala samspelet.   
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Resultaten visade att idrottslärarna framförallt undervisar i moderna danser, bugg, folkdans, 

hiphop/street, vals, salsa, polka och linedance förutom i den expressiva dansformen där 

eleverna själva får skapa en koreografi. Vid examination av dansmoment redovisade 

majoriteten (n=99) av idrottslärarna (n=133) att de spelar in eleverna med hjälp av 

videokamera (artefakt) (Säljö, 2015). Majoriteten (n=100) av idrottslärarna (n=133) uppgav 

att de spelade in eleverna när de dansade och resultatet visade att kvinnorna (n=60) i större 

utsträckning filmar eleverna än vad männen (n=40) gör. I vissa fall fick eleverna ta eget 

ansvar över filmningen av dansen och skicka till läraren som fick göra en formativ 

bedömning för att sedan låta eleverna fortsätta med dansen. Skolinspektionens (2018) 

granskning visar också att videoinspelning i mindre grupper är ett populärt sätt att 

examinera eleverna vilket ger lärarna möjligheten till en rättvis bedömning. 

 

Min egen erfarenhet har visat att elever kan vara både positivt och negativt inställda till 

filmning. Trots att de flesta elever tycker att filmning kan vara okej för att kunna bli rättvist 

bedömd så finns det alltid några som inte accepterar det. Det kan göra det svårt för både 

lärare och elever att känna sig helt trygga och positivt inställda till dans i 

idrottsundervisningen.  

 

7.1.3 Hur uppfattar idrottslärare pojkars och flickors inställning till dans och hur arbetar 

idrottsläraren med genus inom ramen för ämnet dans? 

Resultatet visade att majoriteten (n=73) av idrottslärarna (n=118) arbetar aktivt med genus 

inom dansmomentet. Femtiotre av dem arbetar med uttryck som förare-följare istället för 

flickor-pojkar. Detta är i linje med vad Skolinspektionen (2018) uttrycker, att pardans 

undervisas i par av pojke och flicka eller som förare och följare.  

 

Trots att majoriteten av idrottslärarna arbetar med genus på ett eller annat sätt så framkom 

att vid planering av dansmomentet var det endast 29 av idrottslärarna som tog hänsyn till 

genus. De som tog hänsyn till genus vid planering av momentet tog hänsyn till elevernas 

tidigare erfarenheter kring dans, elevernas religion, val av musik och dansstilar och försökte 

anpassa undervisningen efter elevgrupperna. 

 

De som svarade nej på frågan om de tar hänsyn till genus vid planering av dansmomentet 

uppgav att de tar hänsyn till elevernas önskemål om eleverna kom och frågade. Det handlade 

dock oftast inte om genusrelaterade frågor. 
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Idrottslärarnas hade uppfattningen att 41% av pojkarna är negativt eller mycket negativt 

inställda till dans. Denna siffra går helt i linje med A. Lindqvists (2010) studie där 41% av 

idrottslärarna uppfattade pojkarnas inställning som negativ. Gards och Meyenns (2000) 

studie visade också att pojkar var negativt inställda till dans och redan från tidig ålder tycker 

pojkar att dans är feminint (Ericsson, 1996; G. Lindqvist, 2004). Endast en idrottslärare 

ansåg att flickornas inställning till dans är negativ eller mycket negativt. Även detta är i linje 

med A. Lindqvists (2010) studie där motsvarande siffra var 0%. Tjugosju (20%) 

idrottslärare ansåg att pojkarna var positivt inställda till dans. A. Lindqvists (2010) studie 

visade att 28% av idrottslärarna ansåg att pojkarna är positivt inställda till dans. Etthundraen 

idrottslärare (75%) ansåg att flickorna var positivt inställda till dans. Det skiljer sig något 

från A. Lindqvists (2010) studie där siffran låg på 90%. Resultatet visar i jämförelse med 

tidigare forskning (A. Lindqvist, 2010) att idrottslärarnas uppfattning om både pojkarnas 

och flickornas positiva inställning till dans har sjunkit något, procentuellt sett. 

 

Både manliga och kvinnliga idrottslärare var överens om att pojkarna är stökigare än vad 

flickorna är under dansmomentet. De var också överens om att pojkarna i större utsträckning 

än flickorna väljer att inte utföra vissa rörelser eller en specifik dans under momentet. 

Resultatet visade också att idrottslärarnas uppfattning om att arbeta med enklare rörelser 

beror på pojkarnas men inte flickornas inställning till dans. Idrottslärarnas uppfattning var 

att flickorna i större utsträckning är mer oroliga än pojkarna för kroppskontakt mellan könen 

och att flickor i större utsträckning än pojkar visar en oro att göra bort sig inför klassen 

under dansmomentet.  

De slutsatser man kan dra om idrottslärarnas uppfattning om pojkar och flickors inställning 

till dans är att pojkarna har en sämre relation till dans än flickorna vilket är i linje med 

tidigare studier (A. Lindqvist, 2010). Det går även att dra slutsatsen att idrottslärarna anser 

att flickorna är mer positiva än pojkarna till dans. Även detta är i linje med tidigare studier 

(Gard, 2008). Varför pojkarna har ett sämre förhållande till dans än flickorna skulle kunna 

bero på stereotypa bilder (Kalyn et al., 2015) om att dans är mer feminin än maskulin som 

sport (Bajek et al., 2015; A. Lindqvist, 2010). Det kan också handla om kulturella normer 

och social acceptans som tidigare beskrivits i Lee et al. (1999) och Gard (2008). 

7.2 Metoddiskussion 
En webbaserad insamlingsmetod har både för- och nackdelar. Data kan under en kort period 

samlas in från ett stort antal deltagare och anonymiteten kan göra att fler svarar på enkäten. 
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Det är billigt, tillgängligt och smidigt (Trost & Hultåker, 2016). Det finns också svagheter 

med metoden. Den största svagheten är att urvalet inte är slumpat utan kan karakteriseras 

som ett bekvämlighetsurval, det vill säga att de personer som fanns tillgängliga kom att ingå 

i studien. Bekvämlighetsurval är dock vanligt i pedagogiska studier (Eliasson, 2013; Fejes 

& Thörnberg, 2015; Trost & Hultåker, 2016) men innebär att deltagarna inte kan betraktas 

som representativa för populationen och att resultatet av studien inte kan generaliseras. Man 

kan alltså inte dra säkra slutsatser om populationen som helhet.  

 

Tillförlitligheten (reliabiliteten) i studien är något svårbedömd. De etiska principerna och 

att idrottslärarna informerades om att intervjuerna var konfidentiella och frivilliga kan han 

bidragit till att informanterna kände sig trygga i att svara ärligt. Syftet med frågorna och hur 

materialet senare skulle användas redovisades tydligt vilket kan ha bidragit till 

tillförlitligheten i svaren. 

 

Hur vet man att frågorna i enkäten verkligen mäter det man ville mäta, det vill säga 

validiteten i studien? Följdfrågor kunde inte ställas till deltagarna vilket kan påverka 

studiens validitet. Å andra sidan innehöll enkäten flera öppna frågor som gav deltagarna en 

möjlighet att formulera längre svar och som gav information om informanterna uppfattat 

frågorna på samma sätt.  

 

7.3 Framtida forskning 
Den här uppsatsen har berört idrottslärarnas uppfattning om dans och deras uppfattning om 

pojkars och flickors inställning till dans. Utifrån resultaten kan konstateras att vidare 

forskning och kompetenshöjande åtgärder behövs. Ett viktigt område gäller idrottslärares 

definition av och tänkande kring dansmomentet. En kvalitativ studie av idrottslärares syn 

på detta skulle kunna sprida ljus över vilka slags kompetenshöjande åtgärder som behövs. 

En fråga som inte alls behandlats i denna studie är i vilken utsträckning kommuner/skolor 

använder sig av danspedagoger istället för idrottslärare för dansmomentet. Varför väljer 

man i vissa fall att ta in en annan yrkesgrupp för detta moment och vad anser idrottslärarna 

om det?  

 

7.4 Slutord 
Skolinspektionen (2018) gjorde 2010 en kvalitetskontroll inom Idrott och hälsa där det 

framkom att dansen hade en väldigt liten eller ingen del alls i planeringen av och 

undervisningen i Idrott och hälsa generellt. Det framkom dock att dansen fått en större roll 
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än tidigare inom ämnet vilket är en positiv utveckling. I denna studie har framkommit både 

positiva och negativa aspekter på dansmomentet inom ämnet Idrott och hälsa. Idrottslärare 

har i viss mån olika syn på dans inom ämnet men är samtidigt eniga om att dansen är viktig. 

Utifrån denna studie kan man dra slutsatsen att det finns mer att göra för att ge elever bättre 

förutsättningar för dans i undervisningen. Sådana förbättrade förutsättningar skulle kunna 

bidra till ett livslångt intresse för dans som motion och livsstil. Studien visar att det finns 

behov av kompetenshöjande åtgärder och att vi idrottslärare kontinuerligt bör fundera över 

dansens roll inom ämnet Idrott och hälsa och över dansundervisningen skall planeras.   
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Bilaga 1 
   ENKÄT  

Hej! 
 
Mitt namn är Gustaf Elgh och jag studerar mitt sista år på ämneslärarprogrammet med 
inriktning mot Idrott och hälsa och svenska som andraspråk vid Umeå universitet. Jag gör 
just nu mitt examensarbete i form av en enkät där syftet är att lyfta fram idrottslärares syn 
på det centrala innehållet "rörlighet till musik samt dans". 
  
Beräknad tid för att besvara av enkäten är ca 10 minuter. 
 
Dina svar är mycket värdefulla, och jag hoppas att du vill delta i min studie genom att svara 
på enkätfrågorna. Din medverkan är frivillig, och anonym. Dina svar kommer endast att 
användas i syfte att öka kunskapen inom ämnet Idrott och hälsa. 
 
Kontaktperson: 
Gustaf Elgh 
[Här återfinns kontaktuppgifter.] 
 
Tack för din medverkan. 
 
Inledningsvis följer några bakgrundsfrågor om dig och din utbildning: 
1. Är du man eller kvinna? 
 
2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 
 
3. Har du lärarlegitimation för behörighet i ämnet Idrott och hälsa? 
 
4. På vilket/vilka stadier undervisar du? 
 
5a. Var kommer dina praktiska kunskaper om dans ifrån? 
 
5a. Om du kryssat ”annat”, var ifrån? 
 
5b. Var kommer dina teoretiska kunskaper om dans ifrån? 
 
5b. Om du kryssat ”annat”, var ifrån? 
 
6. Under din lärarutbildning, anser du att dansen fick tillräckligt stor plats för utveckling av 
dina dansfärdigheter? 
 
Kommentar till fråga 6 
 
Frågor om momentet dans och din syn på dans. 
7. Dans kan definieras på olika sätt, vad är dans för dig? 



 

 

 
8. Anser du att dans är ett viktigt moment i Idrott och hälsa? Varför/Varför inte? 
 
9. Känner du dig trygg inför undervisningen av dansmomentet? Ja/nej 
 
10. Tycker du momentet dans är roligt? Om inte, varför/varför inte? 
 
11a. Redogör för vilka danser du använder i din planering av dans? 
 
11a. Om du kryssat ”Annan” dans”, vilken/vilka danser? 
 
12. Hur mycket tid lägger du på dansmomentet under ett läsår i en klass? 
 
13. Förekommer dans endast som uppvärmning? 
 
14a. Använder du några redskap under dansmomentet? 
 
14a. Om du kryssat i ”Annat”, vilket hjälpmedel? 
 
14b. Om du använder tekniska hjälpmedel, på vilket sätt? 
 
15. Kan du beskriva kortfattat hur examination kan se ut i momentet dans. (3-10 meningar) 
 
16. Här nedan kommer påståenden som handlar om pojkars inställning till dans. 
Pojkarnas uppfattning om dans är ofta 
 
Pojkar är mer stökiga än flickor på danslektionerna 
 
Pojkarna tycker det är jobbigt med kroppskontakt med det motsatta könet (t.ex. hålla i 
handen) 
 
Pojkarna visar en oro att göra bort sig inför klassen 
 
Pojkar väljer ibland att inte utföra en dans eller en rörelse 
 
Jag måste arbeta med enklare rörelser/danser på grund av pojkarnas inställning till dans 
 
17. Här nedan kommer påståenden som handlar om flickors inställning till dans. Instämmer 
du följande påstående? 
Flickornas uppfattning om dans är ofta 
 
Flickor är mer stökiga än pojkar på danslektionerna 
 
Flickorna tycker det är jobbigt med kroppskontakt med det motsatta könet (t.ex. hålla i 



 

 

handen) 
 
Flickorna visar en oro att göra bort sig inför klassen 
 
Flickorna väljer ibland att inte utföra en dans eller en rörelse 
 
Jag måste arbeta med enklare rörelser/danser på grund av flickornas inställning till dans 
 
Genus i dans 
18. Arbetar du på något speciellt sätt med genus i undervisning? 
 
19. Tar du hänsyn till de olika könen när du gör din planering? I så fall på vilket/vilka sätt? 
 
20.  Är det något du vill kommentera eller lyfta fram om dans kan du göra det här. 
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