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Sammanfattning 
Dans är ett ämne som ingår i idrottsundervisningen i den svenska skolan. Syftet med detta 

examensarbete var att undersöka idrottslärares uppfattningar om dans som ett konstnärligt 

ämne inom idrottsämnet. För denna undersökning har idrottslärare inom en kommun i 

mellersta Norrland intervjuats. Även en närläsning av läroplanstexter har utförts för att skapa 

en förståelse för idrottsämnets historia. Intervjusvaren och resultatet av närläsningen har 

tolkats med den hermeneutiska tolkningsmetoden. Resultaten av intervjuerna visar att 

idrottslärare ej uppfattar dans inom idrottsämnet som ett konstnärligt ämne, även om de anser 

att dans är ett viktigt ämne. I likhet med tidigare forskning visar resultaten av intervjuerna att 

den dansundervisning som flitigast används inom idrottsämnet är sällskapsdans. Resultatet av 

närläsningen visar att dans som konstnärligt ämne inom idrottsämnet ingick från och med 

läroplanen 1962, men upphörde att finnas med i läroplanstexten efter skolreformen 1994.  
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Inledning 
I den svenska grundskolan får eleverna möta de estetiska ämnena musik, bild, textil- och 

träslöjd. Dessa ämnen har egna ämnesplaner och får egna positioner i elevernas scheman. 

Dans får eleverna lära sig i ämnet Idrott och hälsa. Dansen är med andra ord inflätad i ett 

annat ämne, och har därmed ingen enskild ämnesplan utan står nämnd i ämnesplanen för 

Idrott och hälsa. Som jag ser det, är det ett problem att dansen inte är ett eget ämne med egen 

ämnesplan i grundskolan. Vad eleverna får möta för dansgenre, hur mycket dans de får och 

vilken kvalité det är på dansundervisningen beror helt på vilken idrottslärare de möter. 

Visserligen har alla lärare i alla ämnen en stor inverkan på vad eleverna får möta i skolan. 

Däremot är ämnena med en egen ämnesplan mer styrda mot ett visst innehåll, just för att alla 

barn och ungdomar i landet ska erhålla samma kunskaper.   

 

Ett annat problem är att det inte är danslärare som undervisar i dans. Sverige har statliga 

utbildningar som utbildar danslärare. Sedan 1964 har det funnits en pedagogutbildning på 

Dans och Cirkushögskolan och 2003 startade Luleå Tekniska universitet en 

danslärarutbildning. Utbildningarna är lika långa som andra lärarutbildningar, men en viktig 

skillnad är att när dessa danslärare tar examen har de ingen naturlig plats i den svenska 

grundskolan. 

 

I den nuvarande ämnesplanen för Idrott och hälsa i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011(Lgr11), beskrivs orientering, simning och dans som tydliga moment 

som skall ingå i undervisningen. Inget annat specifikt moment beskrivs lika tydligt. Jag tolkar 

det som att skolverket anser att det är viktigt att dessa moment finns med i undervisningen. De 

har däremot inte beskrivit hur dessa moment ska undervisas. I ämnesplanen står det att: ”… 

danser och rörelse till musik…” (Lgr11: 52) tillhör det centrala innehållet i ämnet i alla 

årskurser. Vidare står det för årskurs 1-6 att: ”Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till 

musik”(s. 52) ingår i det centrala innehållet. För åk. 7-9 har meningen utvecklats och det står: 

”Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik”(s. 53). 

Enligt min mening är dessa beskrivningar av dans ej tydliga och lämnar ett stort 

tolkningsutrymme för idrottslärarna. Jag är därför intresserad av hur idrottslärarna tolkar 

läroplanerna och hur de upplever sitt uppdrag gällande dansundervisning. Med detta arbete 

vill jag undersöka idrottslärarnas syn på dansens plats inom idrottsämnet.  

 

Vilken slags dans? 

Dans är ett ämne som är svårt att precisera. Det är en konstform som visas upp på en scen 

med professionella utövare med utbildning i ämnet. Det är också en tävlingsform och klassas 

då som en sport. Det är också en umgängesform där människor möts för att dansa för att det är 

roligt och socialt. Palmér (2008, delrapport 1) menar också att t.ex. uppvärmningsprogram, 

aerobics och gymping ses som dans på Gymnastik- och Idrottshögskolan, som utbildar 

idrottslärare. Vissa dansar för att det är deras yrke, andra har dansen som träningsform medan 

andra dansar för att umgås. Inom skolan finns det också flera olika syften med 
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dansundervisning. Dans kan användas för att öva upp koordination och smidighet. Dans kan 

vara ett medel för annat lärande eller utveckling av att uttrycka känslor. Syftet med dans kan 

också vara strävan efter att nå en teknisk skicklighet eller bara vara för egen njutnings skull 

(Palmér 2008, delrapport 1). Vad skolan ska ha för syfte med dansen är upp till varje skola att 

besluta om. Det finns inga direktiv i den frågan, men inom idrottsämnet är det traditionellt sett 

vanligast att dans används som en umgängesform (skolverket 1994). 

 

Själv är jag en utbildad yrkesdansare som har vidareutbildat mig till lärare i ämnet. Med den 

bakgrunden ser jag dans som ett konstnärligt ämne och i detta arbete kommer jag att utgå från 

att dans är ett konstnärligt ämne. 

 

Hur ser det ut idag? 

I dagens skola är som sagt dansen en del av idrottsundervisningen. Enligt Anna Fabri och 

Torun Mattsson (2009) är dans, friluftsliv, orientering och simning de moment som utförs 

minst i idrottsundervisningen. Det moment som utförs mest är bollsport. Eleverna tycker 

också att bollsport är det allra roligaste medan dans och orientering räknas som det minst 

roliga (Lundvall, Meckbach, Jakobsson, 2002). Liisa Ängquist (2006) menar att eleverna 

många gånger tycker att lärarna lär ut danser som är omöjliga att använda på sin fritid. 

Lärarna i sin tur tror sig lära ut dansstilar som är engagerande för eleverna. Vanligtvis 

framhålls dans inom Idrott och hälsa som en fysisk träning i stället för ett estetiskt ämne 

(Lindqvist, 2010). I nationella utvärderingar från 2002 och 2003 visades att det är skiftande 

hur dansens status är inom ämnet. Övervägande delen av skolorna bedriver 

dansundervisningen inom ämnet idrott och hälsa. De skolor som inte har dans på 

idrottslektionerna har bedrivit dansundervisning på annat sätt t.ex. genom projekt, temadagar, 

shower, etc. Svårigheter inom dansundervisningen som bedrivs är bristande danskompetens 

hos idrottslärarna och brist på lokaler som är lämpade för undervisningen (Palmér 2008, 

delrapport 1). 
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Syfte 
 

Syftet med arbetet är att, mot bakgrund av analyserade läroplanstexter, undersöka 

idrottslärares föreställningar om dans som ett konstnärligt ämne inom ämnet Idrott och hälsa i 

grundskolan. 

 

Frågeställningar 
 

 På vilket sätt uppfattar idrottslärare dans som ämne inom idrottsämnet? 

 På vilket sätt uppfattar idrottslärare dans som konstnärligt ämne inom skolan? 

 På vilket sätt upplever idrottslärare deras egen danskunskap, erhållen under 

idrottslärarutbildningen?  

 På vilket sätt har idrottsämnets historiska utveckling påverkat idrottslärarnas syn på 

dans som ämne inom idrottsämnet? 
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Litteraturgenomgång 

Historia 

För att förstå varför dansen är ett moment inom Idrott och hälsa måste jag gå igenom historien 

bakom. Det var under 1800-talets första hälft som fysisk fostran fick fäste i Sverige. Att denna 

fysiska fostran skulle lägga en viss grund inför den allmänna värnplikten var ett starkt 

argument för införandet av obligatorisk skolgymnastik i mitten på 1800-talet. Första gången 

det beskrevs vad som skulle utföras på skolgymnastiken var i ett kungligt cirkulär från 1863. 

Undervisningen skulle då innehålla ”dels pedagogisk gymnastik med och utan redskap, dels 

militära övningar” (Annerstedt, Peitersen, Rønholt, 2001:82). 1917 beslöt riksdagen att 

skolgymnastiken ej skulle innehålla militärövningar (Det enda som var kvar med militärisk 

bakgrund var fäktning och den fick en ganska undanskymd roll) och detta ledde till att 

gymnastikmomentet var det som fanns kvar i skolgymnastiken.  

Den gymnastik som var dominerande i Sverige under denna tid var Linggymnastiken. Denna 

gymnastik stod för relationen mellan fysisk fostran och vetenskap. Anatomisk och fysiologisk 

vetenskap låg till grund för alla rörelser (Annerstedt, Peitersen, Rønholt, 2001).  

Linggymnastiken var populär, men hade också kritiker. En av dessa kritiker var Isadora 

Duncan, som var en amerikansk pionjär inom den fria dansen, den så kallade plastiska dansen, 

under 1900-talets början (Hammergren, 2002). Duncan menade att Linggymnastiken ”var 

alltför koncentrerad på muskelutveckling på bekostnad av helheten mellan kropp och själ” 

(Styrke, 2010:67). Det kom inte bara kritik från dansens håll utan även från gymnastikens 

egna led. Gymnastik hade hittills handlat om att fostra en manlig elit, men nu höjdes röster 

om en breddning till allmänheten. Gymnastik skulle vara något för alla och skulle utvecklas 

till en folkrörelse. För att mjuka upp de stela rörelserna från Linggymnastiken och för att få 

dem rytmiska och dansanta kopplades några representanter från dansvärlden in. En av dessa 

var Anna Behle (1876-1966), som var en dansare och danspedagog (Styrke, 2010). Även 

kvinnliga gymnastikpedagoger försökte förnya Linggymnastiken. En av dessa var Elin Falk 

(1872-1942) som förordade rörelser som var naturliga och böljande (Annerstedt, Peitersen, 

Rønholt, 2001). Denna nya och lite mjukare gymnastik kallades för rytmisk gymnastik.  

Britt-Marie Styrke menar, i sin avhandling, att denna utveckling av gymnastiken kan ha 

påverkat dansens plats i skolan. Istället för att dansen skulle bli ett fristående ämne i skolan 

blev det en fusion mellan dans och gymnastik, någon slags dansgymnatik. Även gymnastikens 

redan starka ställning i skolan kan ha haft en påverkan till att dansen inte blev etablerad som 

ett självständigt skolämne (Styrke, 2010).  

Varför dans som konstnärligt ämne i grundskolan? 

Redan 1982 startade Enköpings kommun ett projekt som innebar att dans infördes som ett 

ämne på skolschemat. Det var danslärare som skötte undervisningen och till sin hjälp hade de 

levande musik i form av en pianist (Ericson, 2000). Gertrud Ericson som då arbetade som 

skolpsykolog utvärderade projektet vilket hon skriver om i boken Dans på schemat- 

Beskrivning och bedömning i ett estetiskt ämne. I boken beskriver hon att de medverkande 

var positiva till projektet. Några av de saker som eleverna fick öva under dansundervisningen, 



 

5 

 

som hade positiva effekter, var bland annat motorisk träning, socialt samspel, 

kroppsuppfattning, självkänsla, rytmkänsla och koncentration. Vidare skriver Ericson att de 

viktigaste beståndsdelarna för att dansundervisningen skulle vara lyckad var en skicklig 

danslärare, en lämplig danssal, att klassläraren deltog samt att en musiker ackompanjerar 

lektionen. Länge var projektet i Enköping lyckat och det satsades mycket på det. 1996 lades 

det dock ned. (Ericson, 2000). Ericson menar att elevernas omfattande utveckling gynnas av 

dans som en estetisk aktivitet.  

Glädjen i dans upplevs med kropp och själ i en gemensam rytmisk aktivitet som kan stärka 

barnets känsla av gemenskap, självförtroende och identitet. Ett ökat självförtroende skulle 

kunna vara till hjälp för barn med läs- och skrivsvårigheter eftersom de kan få större tilltro till 

sin förmåga att träna och lära sig trots att det låter vänta på sig. Att göra något tillsammans med 

klasskamraterna och att uppträda, dansa för föräldrar, syskon, skolkamrater och andra var enligt 

svar i forskningsprojektets elevenkäter mycket uppskattat av en stor majoritet av eleverna. 

(Ericson, 2000:115) 

 

 Att elever med särskilda behov kan må bra av att dansa och uttrycka sig med kroppen är ett 

välkänt och använt argument för dans i skola. När dansundervisningen infördes i Enköping 

var detta ett skäl för att få börja med projektet.  

Anna Lindqvist (2010) skriver också om elevers möjlighet till utveckling genom dans. Hon 

nämner om fördelen med dansens fysiska rörelse i dagens stillasittande skola. Det är något 

som uppskattas av de elever som har dans på schemat. Hon skriver också om den speciella 

atmosfär som en danslokal kan erbjuda elever. Att starten av en danslektion innebär djup 

koncentration och tystnad. Allt annat som pågår i livet lämnas utanför och eleverna bjuds på 

en lektion med full mental närvaro. Dansens fysiska egenskaper är också något som Lindqvist 

nämner. Kondition, styrka, kroppsmedvetenhet och kroppskännedom är något som utvecklas 

inom dansundervisning. Dans är alltså ett ämne som utvecklar vår fysiska rörelseapparat 

likväl som våra sinnen och vårt känsloliv. 

Enligt danslärarna handlar dans i skolan om att lära känna sin kropp, att vara närvarande i sin 

kropp, att skapa med kroppen som medel, att våga bära sin kropp, ta hand om och träna sin 

kropp, att medvetandegöra kroppsspråket, utforska ämnen via kroppen, uppleva kroppen (tid 

och rum) och använda kroppen som ett instrument. (Lindqvist, 2010:119) 

Idrottslärarnas utbildning 

Ericson (2000) beskriver de komponenter som är viktiga för en hög kvalité inom 

dansundervisning. En av komponenterna är en skicklig danspedagog. Anna Fabri och Torun 

Mattsson (2009) menar att det är viktigt att praktiska kunskaper inom idrott förvärvas och 

utvecklas hos idrottslärare, speciellt i dans eftersom det tycks krävas fysiska färdigheter i dans 

för att kunna undervisa i ämnet. Fabri och Mattsson menar dock att idrottslärarutbildningen 

inte ger så stor plats för studenterna att utveckla sina fysiska färdigheter. I stället är det 

idrottsämnets akademiska möjligheter som lyfts fram i utbildningen (Annerstedt, Peitersen, 

Rønholt, 2001). Dans, gymnastik, friidrott, simning och orientering är ämnen som har tydliga 

färdighetskrav på idrottslärarutbildningen. Det är ingen nyhet att dans är ett ämne som får 

liten plats, om någon alls, inom idrottsundervisningen därför är det för lärarutbildare viktigt 



 

6 

 

att idrottslärarstudenterna får lära sig dans. Om studenterna känner sig säkra på dansmomentet 

är det större chans att de kommer att undervisa dans när de kommer ut i yrkeslivet. Det har 

också visat sig att det är få idrottslärarstudenter som har dans som fritidsintresse (Fabri, 

Mattsson, 2009).  

 

Genomgången ovan har pekat på kopplingen mellan gymnastikens historiska utveckling och 

idrottslärarnas utbildning samt hur dans i skolan kan motiveras utifrån dess allsidiga potential 

för personlig utveckling, fysiskt, sinnligt och känslomässigt, som bakgrund för den här 

studien. 
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Metod 
 

För att samla data har jag använt mig av två olika metoder. Den första har handlat om att 

utveckla min förståelse för dansämnet inom idrottsämnets historia. Således utfördes en 

närläsning och analys av läroplanstexter. För att ta reda på idrottslärarnas uppfattningar om 

dans inom idrottsämnet utfördes intervjuer med idrottslärare. I detta arbete har intresset legat i 

att förstå hur idrottslärare uppfattar dans inom idrottsämnet samt hur de tolkar de 

styrdokument som finns inom ämnet. Detta betyder att jag förhåller mig till en hermeneutisk 

vetenskapsteori (Hartman, 2004).  

Analys av Läroplaner 

För att få en uppfattning om hur dansen inom idrottsämnet har utvecklats genom åren har jag 

valt att läsa alla ämnets kurs- och ämnesplaner i de läroplaner som skrivits. Dessa läroplaner 

är: 

 Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62)  

 Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69)  

 Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 

(Lpo 94)  

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

För att kunna analysera läroplanerna genomfördes en närläsning vilket betyder att texternas 

innehåll utforskas omsorgsfullt (Johansson, Svedner, 2010). Eftersom jag utgår från flera 

olika läroplanstexter från olika år försöker jag inte bara förklara texterna jag utför också en 

jämförelse mellan texterna. Summan av detta blir en komparativ undersökning (Johansson, 

Svedner, 2010).  

Intervjustudie 

Att undersöka idrottslärares uppfattningar om dans inom idrottsämnet i grundskolan innebar 

att jag utförde en kvalitativ studie. Den data som samlades in bestod av intervjusvar det vill 

säga verbala uttalanden, och avsikten var att skapa en  förståelse för dessa uttalanden, således 

är arbetet en kvalitativ studie(Frejes, Thornberg, m. fl. 2011). I kontakten med idrottslärarna 

låg intresset att studera deras tankar och känslor gällande dans. Kvalitativa intervjuer är en 

metod som studerar informanters tankar och känslor, och valet föll därför på denna metod 

(Trost, 2010). Samma frågor ställdes till samtliga lärare, men de fick svara fritt och så 

utförligt som möjligt. Följdfrågor ställdes vid behov. Denna typ av intervju kallas för 

semistrukturerad och innebär att intervjun utgår från en intervjuguide men tillåter informanten 

att svara fritt och utförligt (Kvale, Brinkmann, 2009). Jag hade som mål att intervjua sex 

idrottslärare. Anledningen till detta var att få så stort antal medverkande som möjligt anpassat 

efter den tid som fanns avsatt för arbetet.  
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Urval 

I studien intervjuades slutligen sex idrottslärare i en kommun i mellersta Norrland. Urvalet av 

dessa lärare gjordes efter var de arbetade. Jag sökte efter lärare som undervisade i den senare 

delen av grundskolan. Detta på grund av en specifik mening i ämnesplanen i Idrott och hälsa. 

I det centrala innehållet för årskurs 7-9 står det att kursen ska innehålla ”Traditionella och 

moderna danser…” (Lgr11:53). Min upplevelse av begreppet moderna danser är att det är ett 

svårtolkat begrepp, därför fanns en önskan att undersöka idrottslärarnas uppfattning av just 

det begreppet. Den meningen finns inte med i det centrala innehållet för de lägre årskurserna 

och därför valdes lärare som undervisar i årskurs 7-9.  

Med målet att få så många synsätt som möjligt ville jag sprida ut intervjuerna på flera skolor 

och intervjua endast en lärare på varje skola. För att få sex intervjuer var jag ändå tvungen att 

göra två av intervjuerna på samma skola eftersom det var så många lärare som tackade nej till 

att delta. När jag skulle ta kontakt med lärarna valde jag att ringa dem. På så sätt fick jag ett 

direkt svar på frågan om de ville medverka. Alla lärare som kontaktades via ett telefonsamtal 

tackade ja till medverkan. Några lärare fick jag inte tag på via telefonen och dessa skickade 

jag mail till istället. Samtliga lärare som kontaktades via mail svarade inte på mitt mail och 

jag tog det som ett tydligt nej till att medverka. Både via telefonsamtalet och via mail 

förklarade jag att jag ville undersöka hur deras egen syn på dans var och jag förklarade att 

intervjun skulle innehålla 8-10 frågor och ta cirka 20 minuter (Johansson, Svedner, 2010). Att 

ha få frågor var ett medvetet val för att få större chans till medverkande.  

När jag tagit beslutet om att utföra semistrukturerade intervjuer och alla intervjuer var 

inbokade utformades i samråd med min handledare sju intervjufrågor. Frågorna formulerades 

utifrån frågeställningarna till arbetet. Se intervjufrågorna som bilaga 1. När frågorna var 

färdigformulerade testade jag att intervjua en kollega med gott resultat, på så sätt att frågorna 

kändes relevanta och min testperson förstod frågorna bra och gav tydliga svar.  

 

Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes under en period av två veckor på lärarnas respektive 

arbetsplatser, förutom en intervju som utfördes på ett café. Lärarna bestod av tre män och tre 

kvinnor i spridda åldrar. Den kortaste intervjun varade i 9 minuter och den längsta varade i 16 

minuter. Viktigt var att klargöra för lärarna att jag inte var ute efter att kartlägga hur deras 

undervisning i dans ser ut och att jag inte skulle komma med pekpinnar om hur den borde se 

ut. Därför förklarade jag för samtliga lärare, innan intervjun startade, vad mitt arbete handlade 

om och att mitt intresserad låg i att få veta hur de såg på dansmomentet inom ämnet Idrott och 

hälsa. Innan intervjuerna startades frågade jag om jag fick spela in det vi sade och förklarade 

att inspelningen bara skulle användas i detta arbete och att den skulle raderas när arbetet var 

klart. Samtliga lärare godkände inspelning under intervjun. Efter intervjuerna transkriberades 

inspelningarna. Jag informerade även om vetenskapsrådets etiska regler som innebär att 

respondenten deltar frivilligt och är anonym (Johansson, Svedner, 2010). 
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Resultat 
I denna del av arbetet kommer jag dels att redovisa resultatet av närläsningen och analysen av 

läroplanstexterna, dels att redovisa resultatet av de intervjuer som utfördes med sex 

idrottslärare. 

 

Analys av läroplanstexter 

På grund av det stora tidsspannet mellan de olika läroplanerna är de förstås olika i innehåll 

och utformning. De tidiga läroplanerna är mycket detaljerade. De tar till exempel upp vilken 

temperatur det ska vara i en gymnastiklokal, vad eleverna ska bära för kläder och hur många 

gånger per läsår läraren ska kontrollera elevernas fötter i jakt på fotvårtor. Detta betyder att 

även de olika momenten inom undervisningen är mer väldokumenterade vilket gör det ganska 

svårt att jämföra dem med de nyare läroplanerna.  Jag har dock försökt hitta gemensamma 

teman som jag sedan jämfört med varandra för att kunna analysera utvecklingen av dansen 

inom idrottsämnet.  

Moment som skall eller bör ingå i undervisningen 

Alla läroplaner beskriver vad som ska ingå i undervisningen. Lgr 62 och Lgr 69 är detaljerade 

och delger moment som skall ingå i undervisningen, men även moment som bör ingå i 

undervisningen. Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 berättar bara om de moment som skall ingå i 

undervisningen.  

Lgr 62 De olika momenten tas noggrant upp i denna läroplan och både gymnastik och dans 

finns med som moment. Under rubriken Huvudmoment delges vad som skall ingå i 

dansundervisningen i låg-, mellan- och högstadiet: 

 Sånglekar. Enkla folkdanser. 

 Svenska och utländska folkdanser. Enkel form av sällskapsdans (där så befinnes 

lämpligt och läraren har förutsättningar för sådan undervisning). 

(s. 345) 

 

Även i momentet gymnastik beskrivs övningar som jag förknippar med dans. Dessa övningar 

handlar framför allt om friståendeövningar och improvisationer. Om improvisation står det: 

Redan från lågstadiet bör i undervisningen ingå moment av fria rörelseimprovisationer. Det fritt 

skapande momentet kan sträcka sig från något så enkelt som egna övningar med en 

gymnastikboll eller ett hopprep till en gemensam gruppinsatts i komponerandet av en dans eller 

en fristående rörelseserie. (s. 346) 

 

Om momentet fristående står det:  

De fristående övningarna bör utgöras av rörelser utan större krav på formbestämdhet, likformigt 

utförande och samtidighet. Övningarna bör vara utpräglat rytmiska i det hänseendet, att barnen 

ska lära sig utnyttja bl. a. pendelkraft, aktiv tänjning och återsvikt.(s. 350)  
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Vidare står det om friståendeövningar: ” På vårterminen i årskurs 9 bör programmen ha en 

utpräglat estetisk utformning, dock utan att kravet på utveckling av styrka, smidighet och 

kondition blir eftersatt.”(s. 351) 

Lgr 69 Lgr 69 är lik sin föregångare och behandlar ungefär samma moment. Specifikt om 

dansen står det bland annat: 

 Sånglekar med markerat rörelseinslag bör väljas. 

 Redan på detta stadium [lågstadiet min anm.] bör dansen introduceras genom att 

eleverna får lära sig de enklaste grundstegen och några förenklade par- eller 

gruppdanser. 

 Folkdanserna kan omfatta såväl svenska som internationella danser med enkla danssteg 

och turer. 

 Improvisationsuppgifter i form av stegvariationer till given dansrytm, t ex polka och 

hambo, kan övas parvis eller i mindre grupper om 3-4 elever. 

(Läroplan för grundskolan 1969 II: Gy s. 7)  

 

Även i Lgr 69 har gymnastiken en stor plats och fristående och improvisation beskrivs på 

detta sätt:  

 De fristående övningarna bör även under mellanstadietiden vara av totalbetonad 

karaktär och utmärkas av ett rytmiskt och harmoniskt utförande. (s. 5f)  

 Musik och rörelse har ett naturligt samband. Musikens stimulerande och rytmstödjande 

inverkan bör tillvaratas. I varje lektion bör ingå rörelser till musik t ex hoppsasteg, 

rytmövningar och fria improvisationer. (s. 5) 

 Som grupparbetsuppgift kan flickor få komponera enkla rörelseserier med eller 

utan musikbeledsagning. (s. 6) 

Lgr 80 Denna läroplan är inte lika detaljerad som de två tidigare. Den tar inte heller upp 

förslag på aktiviteter utan nämner bara det som skall ingå i undervisningen. Under rubriken 

dans står det: 

 Sånglekar 

 Grundsteg och smådanser 

 Danser som eleverna själva hittar på 

 Svenska och utländska folkdanser 

 Gammal och modern dans 

 Improviserade danser 

 Övning i att leda danser 

 Utökat förråd av danser 

 Modedanser 

(s. 93) 

Under rubriken gymnastik står det inte längre så mycket om fristående och improvisation. 

Dock finns det några moment som jag associerar med dans: 

 Rörelser och rörelseuppgifter till musik. 

 Analys av rörelser 

 Efterhand valfria övningar t ex jazzgymnastik, … 

(s. 91) 
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Lpo 94 1994 kom ännu en ny läroplan som inte innehåller några detaljer. Den är en generell i 

beskrivningen av undervisningsinnehållet. Till skillnad från de tre föregående läroplanerna 

delas inte idrottsundervisningen upp i moment. Istället nämns det mål som eleverna ska ha 

uppnått i slutet av femte eller nionde skolåret: 

 Behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och 

kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik 

 Kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga 

rörelseuppgifter 

(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, 

kursplan- Idrott och hälsa:2f)  

 

Lgr 11 Den nu gällande läroplanen är lite mer detaljerad än Lpo 94, men inte i samma grad 

som till exempel Lgr 80. Lgr 11 har även gått tillbaka till att beskriva olika moment, dock inte 

lika många som i de tidiga läroplanerna. Under rubriken rörelse för de olika årskurserna står 

det: 

 Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hopa 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. 

 Traditionella och moderna danser samt träningsprogram till musik.  

(s. 52f) 

 

Estetisk utveckling och upplevelse 

Nästan alla läroplaner nämner på några ställen en önskan om estetisk utveckling hos eleverna 

samt någon form av upplevelse för eleverna. Enligt min uppfattning är ofta den estetiska 

utvecklingen och elevernas upplevelse av sig själva och omgivningen något som hör ihop. 

Därför har jag valt att skriva om detta under samma rubrik. 

Lgr 62 Läroplanen från 1962 är den som omnämner detta mest. Den har till och med en rubrik 

som heter estetisk fostran. Citatet nedan återfinns under denna rubrik: 

Det bör vara lika naturligt, att eleverna lär sig att röra sig vackert och ändamålsenligt, som att de 

lär sig att skriva och tala vårdat. Ett funktionellt rörelsesätt är oftast vackert. Gymnastiken kan 

således i sin helhet bidra med estetisk fostran. Vissa grenar inom ämnet kan dessutom utnyttjas 

till att utveckla förståelse för rörelsen som ett konstnärligt uttrycksmedel. Detta gäller bl. a. 

fristående gymnastik, dans och konståkning på skridskor. En vältränad kropp och ett behärskat 

rörelsesätt ger ett estetiskt intryck, samtidigt som individen själv får större frigjordhet och 

självkänsla. (Läroplan för grundskola 1962:346) 

 

Lgr 69 Denna läroplan är mer inriktad mot elevernas känsla av glädje än vad föregångaren 

gjorde. Rubriken estetisk fostran är borttagen. Istället nämns olika förslag på hur 

undervisningen kan bedrivas, så att eleverna får estetisk utbildning och utlopp för glädje, i 

beskrivningarna av de olika momenten gymnastik och dans. 
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 De moderna rytmernas stimulerande och glädjeväckande inverkan bör tas till vara. 

Musiken kan även utnyttjas i syfte att stimulera till rörelseimprovisation. (s. 6) 

 Flickor på högstadiet har i regel stort intresse för rytmisk gymnastik till musik. I 

en estetisk utformning av den fristående gymnastiken kan denna närma sig den 

konstnärliga dansens område, såsom jazzgymnastik och dramatiserad rörelse. (s. 

6) 

 Elevernas spontana intresse för att få röra sig till musik bör tillvaratas. Stilkänsla 

och hållning betonas som led i en estetisk rörelseskolning. (s. 7) 

 

Lgr 80 Läroplanen från 1980 beskriver momenten mer generellt i jämförelse med de som kom 

-62 och -69. Det gör att innehållet blir mer öppet för tolkningar och föreskrifterna skulle 

kunna passa in på till exempel både dans och , till exempel meningen: ”Den 

[idrottsundervisningen, min anm.] skall ge alla elever möjlighet att tillfredsställa sitt 

rörelsebehov samt att uppleva rörelseglädje, rekreation och gemenskap.” (s. 90) En skillnad 

på Lgr 80 och de två tidigare läroplanerna är att omnämnandet av estetik är borttaget. Det står 

inte så mycket om elevernas upplevelse heller men ämnet berörs. ”De ska få möjlighet att 

uppleva rytm, att i rörelse uttrycka känslor och sinnesstämningar samt att utveckla sin 

självtillit och skapande förmåga.” (s. 90) 

Lpo 94 Denna läroplan inriktas en hel del mot elevernas upplevelse av sig själv. Under 

rubriken mål att sträva mot står det bland annat att eleven: 

 Utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 

 Utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, känslor och gemenskap, 

(Lpo 94, kursplan för Idrott och hälsa:1) 

 

Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad står det: ”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.” (s. 23) 

Lgr 11 Som jag ser det finns det inget i denna läroplan som uppmanar till estetisk utveckling 

eller personliga upplevelser. 

Särbehandling av könen 

I både Lgr 62 och -69 står det tydligt att flickor och pojkar bör skiljas åt under 

gymnastiklektionerna:  

Även om huvudmoment och aktiviteter i stort sett är detsamma för flickor och pojkar skall de i 

regel bilda skilda gymnastikavdelningar på högstadiet. Om det är möjligt kan en uppdelning på 

skilda gymnastikavdelningar redan från årskurs 5 vara till fördel, eftersom de fysiologiska 

särdragens inverkan på elevernas prestationsförmåga och intresseinriktning vid denna ålder blir 

så markerad, att undervisningen bör ges mer differentierad utformning.” (Lgr 69:4) 

 

I båda läroplanerna står det att det dock är till fördel om flickorna och pojkarna kan ha 

gemensam lektion under till exempel dansundervisningen. Vidare förklarar Lgr 69 hur 

dansundervisningen kan skilja sig åt könen emellan: 
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 Flickor på högstadiet har i regel stort intresse för rytmisk gymnastik till musik. I en 

estetisk utformning av den fristående gymnastiken kan denna närma sig den 

konstnärliga dansens område, såsom jazzgymnastik och dramatiserad rörelse. 

 Som gruppuppgift kan flickorna få komponera enkla rörelseserier med eller utan 

musikbeledsagning.  

(Lgr 69:6) 

 

Från och med Lgr 80 är särbehandlingen mellan pojkar och flickor borta. Det står ingenting 

om skilda avdelningar för pojkar och flickor i de senare läroplanerna. Det finns ej heller 

skillnader på undervisningsmomenten för pojkar och flickor. 

I figur 1 (s. 12) finns en lättöverskådlig sammanställning av de olika läroplanernas 

beskrivning av dansämnet. Tabellen, som är utformad av mig, är baserad på 

läroplanstexternas beskrivning av dans inom idrottsämnet. 
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 Dans Dansrelaterade 

moment 

Estetisk utveckling 

och upplevelse 

Särbehandling 

av könen  

Lgr 

62 

Sånglekar 

 

Svenska och utländska 

folkdanser 

 

Eventuellt sällskapsdanser 

Fria rörelse-

improvisationer 

 

Rytmiska fristående  

Rörelser 

 

Rörelser med estetisk 

prägel 

Estetisk fostran 

 

Viktigt att eleverna lär sig 

att röra sig vackert och 

ändamålsenligt 

 

Förståelse för rörelsen 

som uttrycksmedel 

 

Delad undervisning 

fr.o.m. åk 5 

 

Gemensam 

undervisning vid dans 

Lgr 

69 

Sånglekar 

 

Par- och gruppdanser 

 

Svenska och internationella 

folkdanser 

 

Improvisationsuppgifter 

Fristående med rytmisk 

och harmonisk karaktär 

 

Rörelse till musik 

 

Komposition av enkla 

rörelseserier 

Tillvaratagande av 

moderna rytmers 

stimulering och 

glädjeväckande 

 

Estetisk utformning av 

rytmisk gymnastik 

 

Tillvaratagande av 

elevernas intresse av att 

röra sig till musik 

 

Stilkänsla och hållning i 

estetisk rörelseskolning 

Delad undervisning 

fr.o.m. åk 5 

 

Gemensam 

undervisning vid dans 

Lgr 

80 

Sånglekar 

 

Grundsteg och smådanser 

 

Danser som eleverna själva 

hittar på. 

 

Svenska och utländska 

folkdanser 

 

Gammal och modern dans 

 

Improviserade danser 

 

Övning i att leda danser 

Rörelse och 

rörelseuppgifter till musik 

 

Analys av rörelse 

 

Eventuellt valfria övningar 

t.ex. jazzgymnastik 

Tillfredsställa 

rörelsebehov och 

rörelseglädje 

 

Uttrycka känslor och 

sinnesstämningar i rörelse 

 

Utveckla självtillit och 

skapandeförmåga 

 

Lpo 

94 

Utförande av enkla danser 

 

Deltagande i dans 

Utförande av rörelser med 

balans och kroppskontroll 

 

 

Utvecklande av positiv 

självbild 

 

Utvecklande av lust att 

röra sig 

 

Stimulans till att ge 

uttryck för fantasi och 

känslor 

 

 

Lgr 

11 

Danser  

 

Enkla danser och deras regler 

 

Traditionella och moderna 

danser 

Rörelse till musik 

 

Träningsprogram till musik 

  

Figur 1 baserad på läroplanstexternas beskrivning av dans inom idrottsämnet. Sammanställd 

av författaren. 
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Dans och dansrelaterade moment Jag har valt att skilja på dansmoment och dansrelaterade 

moment eftersom jag vill undersöka hur själva uttrycket dans och dess betydelse har 

förändrats genom åren. Samtidigt vill jag undersöka hur synen på rörelse och dess 

användningsområden har förändrats. 

 

I de tre första läroplanerna var kursen uppdelad i undervisningsmoment. Både dans och 

gymnastik fanns med som moment. Inom dansmomentet var det fokus på pardanser. I Lgr 69 

finns det även förslag på en improvisationsuppgift på ett ställe. I Lgr 80 har listan utökats 

ytterligare med danser som eleverna själva hittat på, moderna danser och övning i att leda 

dans. Gymnastikmomentet i de tre första läroplanerna innehåller, som jag ser det, en hel del 

dans även om det inte uttrycks med just det ordet. De så kallade fristående övningarna var en 

stor del av momentet och i dessa övningar sker rörelse på individuell nivå. Dansen eller 

rörelsen sker alltså inte parvis. I dessa övningar ligger fokus på improvisation och 

användandet av musik och rytm.  

 

Från och med Lpo 94 är inte längre kursen uppdelad i undervisningsmoment. Istället är det i 

Lpo 94 uppdelat i mål som eleverna ska uppnå i slutet av årskurs 5 och 9. I Lgr 11 är det 

uppdelat i centrala innehåll för de olika årskurserna. Inom dansämnet är det fortfarande 

folkdanser samt enkla danser som beskrivs. De dansrelaterade momenten beskrivs dock inte 

längre som improvisation och rytmiska friståenden. Istället är det mer fokus på det fysiska 

med uttryck som ”kroppskontroll” (Lpo 94, kursplan- Idrott och hälsa:2) och 

”träningsprogram till musik” (Lgr 11:53). 

 

Figur 1 visar att alla läroplaner har beskrivit själva dansmomentet lika. Fokus har legat på 

pardanser och i viss mån gruppdanser. Beskrivningarna av, det jag kallar, dansrelaterade 

moment skiljer sig mer. På 60- talet beskrevs det som bland annat fria rörelseimprovisationer, 

rytmiska fristående rörelser och komposition av olika rörelseserier. På 80- talet beskrevs det 

som bland annat analys av rörelse och valfria övningar t.ex. jazzgymnastik. På 90-talet hittar 

jag bara en beskrivning som jag kan beskriva som dansrelaterat moment och det handlar om 

att eleverna ska kunna utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Det behöver i sig inte 

betyda att eleverna dansar. I den nu gällande läroplanen beskrivs det att rörelser och 

träningsprogram ska kunna utföras till musik. Som jag ser det har den stora förändringen legat 

i de dansrelaterade momenten, som låg under huvudmomentet gymnastik, och utvecklingen 

har lett till mindre dans inom idrottsundervisningen. 

 

Estetik och upplevelse I Lgr 62 beskrivs det viktiga i en estetisk fostran, det var viktigt att 

eleverna lärde sig att föra sig vackert. Även i den nästkommande läroplan (69) framställs det 

estetiska som viktigt, men även tillvaratagandet av elevernas naturliga rörelseglädje finns med 

som en betydelsefull del i undervisningen. I Lgr 80 och Lpo 94 finns inget kvar av den 

estetiska fostran som var så viktig under 60- talet. Fokus på elevernas rörelseglädje och 

rörelsebehov finns dock kvar. I dessa läroplaner läggs också vikt vid elevernas förmåga att 
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uttrycka känslor och framkallande av elevernas självtillit och skapandeförmåga. Lgr 11 

beskriver varken estetik eller upplevelser för eleverna. Dans som ett konstnärligt ämne 

handlar naturligtvis om ett viss estetisk men också om upplevelser både för de som dansar och 

publiken. Den svenska skolan har gått från att fokusera på estetisk fostran, via att i stället 

koncentrera sig på elevernas glädje och upplevelser, till att i dag inte lägga någon vikt vid 

detta tema.  

Särbehandling av könen Som danslärare upplever jag en tydlig uppdelning av könen. 

Generellt sett tycker flickor att dans är något roligt medan pojkar undviker det så mycket de 

kan. På grund av detta intresserade jag mig av att titta på behandlingen av flickor och pojkar i 

alla läroplaners idrottsundervisning. I de två tidigaste läroplanerna fanns det ett tydligt 

budskap om att skilja könen åt från och med årskurs 5 inom idrottsundervisningen. Dock 

beskrevs dansundervisningen som ett bra tillfälle för samläsning mellan könen. Från och med 

Lgr 80 står det ingenting om att undervisa med könen skilda åt. I de två läroplanerna från 60- 

talet står det också att flickor är mer intresserade av dans, rörelse och estetik.  

 

Sammanfattning utifrån läroplanstexterna 

De läroplanstexter som har analyserats sträcker sig från 1962 till 2011, med andra ord 49 år. 

Vårt samhälle har utvecklats mycket under dessa 49 år och naturligtvis har skolan och dess 

undervisning gjort detsamma. Läroplanstexterna har utvecklats från att vara noggrant 

detaljerade till att vara övergripande och mer tolkningsbara. Inom idrottsämnet skedde en stor 

förändring via Lpo94. I denna läroplan togs huvudmomenten bort och det blev upp till varje 

idrottslärare att bestämma vad undervisningen skulle innehålla. Istället för huvudmoment 

fanns nu kunskapsområden och när Lgr80 hade 10 huvudmoment hade Lpo94 bara tre 

kunskapsområden (Sandahl, 2004). Dans var ett av dessa tre kunskapsområden men däremot 

var gymnastik ett av de huvudmoment som togs bort i Lpo94. Jag har tidigare förklarat om de 

dansuppgifter som fanns inom gymnastikmomentet och dessa försvann i och med reformen 

1994. De dansuppgifter som fanns inom gymnastikmomentet, kallades fristående gymnastik 

och var dans som utfördes individuellt och de tydliggjordes med ord som improvisation, 

estetik, upplevelse och glädje. Det som kvarstod inom dansmomentet var sällskapsdansen och 

enligt Palmér (2008, delrapport 1) är det så det ser ut i skolorna. Den mesta dansundervisning 

som bedrivs är sällskapsdans.  

 

Intervjuer  

I denna del av arbetet kommer jag att redovisa svaren jag fick av de intervjuade lärarna utifrån 

de frågeställningar jag formulerat. Av dessa svar har jag hittat olika teman. Under arbetets 

gång har lärarna fått identitet genom en siffra Lärare 1, Lärare 2 och så vidare.  
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Varför är dans viktigt? 

Alla intervjuade lärare ansåg att dans är ett viktigt ämne inom idrottsämnet. De teman jag 

hittade i svaren gällande dansens betydelse är den sociala funktionen, musik och rytm, 

träningsform, uttrycksform samt glädje. 

Den sociala funktionen. Viktigaste funktionen tycks vara den sociala funktionen. Samtliga 

lärare tryckte på något sätt specifikt på detta. Lärare 3 sade: 

När du pratar dans då pratar jag pardans i första hand därför att dagens ungdomar blir mindre 

och mindre benägna att röra varandra utan att det betyder någonting och då är ju pardansen 

suverän. Att här måste jag hålla i och det betyder ingenting, det tror jag är både en rogivande 

process och en social process. 

 

På min fråga på vad som är viktigt att eleverna lär sig och tar med sig i livet, menade lärare 4 

att sällskapsdansen är viktig eftersom den ger eleverna ett visst självförtroende. Att de lär sig 

att klara av en situation där de ska ta i andra människor och förhoppningsvis leder det till att 

de håller sig undan alkohol. Även lärare 1 var inne på samma resonemang: ”istället för att 

använda droger så kan man ändå umgås med andra könet.”  

 

Lärare 2 och 6 talade om den sociala funktionen på ett annat sätt. De nämnde båda två att 

dansen var viktig för att eleverna lär sig att våga. Att våga röra sig till musik och våga ha kul 

med dansen var viktigt för dem.  

 

Musik och rytm. Lärare 1, 2, 3 och 5 nämnde att dansen var viktig för att eleverna då lärde sig 

att jobba med musik och rytm. Lärare 1 sade: ”För att det innehåller … rytmik och rytm och 

taktkänsla som är en bra grund att ha i alla idrotter.” Lärare 3 sade: ”Och sedan givetvis att 

takt, att känna takt och kunna röra sig i takt och sånt där.” 

Träningsform. Att dansen var ett viktigt sätt att träna elevernas fysik var också tydligt. Lärare 

5 menade att dans är motorisk träning. Lärare 4 menade däremot att dans är ett verktyg att 

träna bland annat motorik med. Även lärare 1 nämnde under intervjun att dans var ett bra sätt 

att träna elevernas motorik.  

Uttrycksform. Lärare 1 och 6 nämnde att dans är ett viktigt sätt att uttrycka sig på. Lärare 1 

sade: ”… man har en uttrycksform i dans som stärker självkänslan.” Lärare 6 sade: ”Det är ett 

estetiskt ämne precis som bild eller musik … det är ju en uttrycksform som man måste få 

använda. 

Glädje. Att känna glädje var också ett tema som två av lärarna tog upp. På frågan vad de 

tyckte att eleverna ska lära sig i dansundervisningen svarade lärare 2: ”Så det är väl det jag 

vill att de ska få med sig i livet att dans är något jätteroligt och man har kul när man gör det.” 

Även lärare 4 ville att eleverna skulle uppleva glädje genom dansen. 

 

Lärarnas uppfattningar om elevernas intresse 

På frågan om hur elevernas intresse för dans uppfattas gavs ganska likvärdiga svar och jag har 

hittat två teman som återkommer i nästan alla lärares svar. 
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Könsbundet. Samtliga lärare berättade att intresset för dans är könsbundet. Alla sex nämnde 

under intervjuerna att generellt sett har pojkar mindre intresse av dans än vad flickor har. 

Lärare 2 menade att i de lägre åldrarna är intresset för dans mer likvärdigt mellan könen, men 

att i takt med att barnen blir äldre förändras detta.  

Jag kan tycka att de här yngre är ju väldigt mer spontana och också den dansen vi har med de 

lägsta är ju mer spontan. De gillar ju dansstopp och det gäller ju både killar och tjejer. Men när 

man kommer upp mer i mellanstadiet händer något. Framför allt killar på mellanstadiet tycker 

jag på något sätt tappar eller vad man ska säga. (Lärare 2) 

 

Lärare 4 sade: ”Men utåt sett så kan man väl säga att killar har en negativ attityd och tjejer har 

en positiv attityd, alltså generellt.  

Börja i tidig ålder. Tre av lärarna berättade att eleverna får ett större intresse av dans om de 

får börja dansa i tidig ålder. Lärare 3 sade: ”Det gäller att vi börjar tidigt så när de kommer 

upp i nian då har vi ju de här dansinspiratörerna och de allra flesta tycker att det är jättekul.” 

Att ha dansundervisning redan från årskurs ett är alltså positivt eftersom eleverna då blir vana 

vid dans. Lärare 5 berättar om tidigare jobb på andra skolor där eleverna fick börja med dans i 

de högre åldrarna och läraren märker att eleverna är mer positivt inställd till dans på den 

nuvarande skolan där eleverna börjar med dans redan i årskurs ett.  

 

Dans som konstnärligt ämne med en danslärare 

Samtliga lärare ansåg att skolan skulle ha nytta av en utbildad danslärare som undervisade 

eleverna dans som ett konstnärligt ämne. Svaren på varför det skulle vara bra blev däremot 

lite spridda. 

Elevperspektiv. Alla utom lärare 5 och 6 hade ganska tydliga bilder av vad en utbildad 

danslärare kunde ge eleverna.  Lärare 1 och 2 menade att en danslärare kunde hjälpa eleverna 

att jobba mer kreativt. De gav som förslag att eleverna kunde jobba med att göra egna danser. 

Lärare 2 berättade om ett tidigare projekt där barn hade fått göra egna danser:  

Då blev det till och med så att killarna ville göra en egen dans. Det var för två år sedan då gjorde 

de ju till den här Eric Saades låt Popular. Den när han krossade rutan för det var ju häftigt för 

killarna. Det var deras stil och det var en kille. Så man ser ju att det finns där och det intresset 

och man kan redan fånga upp de som yngre och sedan behålla kvar dem. 

 

Lärarperspektiv. Samtliga lärare utom nummer 2 tog upp dansläraren som ytterligare en 

kunskap och resurs i skolan. Lärare 3 menade att eftersom musiklärare finns på skolan och har 

bandgrupper, så borde skolan även ha danslärare som undervisar dansgrupper. Lärare 4 sade: 

”Det är klart att man har nytta av en som har större kompetens än vad man själv har. Det kan 

man ju aldrig säga nej till.” Lärare 6 tog det ännu ett steg längre: ”Ja, absolut istället för att ha 

det på idrottsundervisningen, det tror jag hade varit bra.” 

Praktiska lösningar. Lärare 1, 3, 4 och 5 var som de andra lärarna positivt inställda till att ta 

in en danslärare i skolan, men de tog också upp att de inte såg hur detta skulle kunna lösas 

praktiskt. Lärare 4 menade att en ren danslärare inte skulle kunna få ihop timmar till en tjänst. 
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Att skolan aldrig skulle få ekonomi till en danslärare funderade både Lärare 1 och 5 på. Lärare 

3 funderade också på det ekonomiska och tillägger: ”… men hur skulle man få in det i 

läroplanen?”   

 

Traditionella och moderna danser 

Samtliga lärare svarade lika på vad traditionella danser är. Det är danser som dansas i par eller 

i grupp. Många av dem är folkdanser. Schottis, bugg, vals, foxtrott, all American promenade, 

gammeldans, folkdans och styrdans var de svar jag fick på frågan vad traditionell dans är. 

Svaren var tydliga utan någon särskild betänketid. På frågan vad modern dans är kom svaren 

lite mer trevande, men även här var svaren lika. De svar jag fick var Hip hop, zumba, 

streetdance, jazzdans och breakedance. Alla dessa dansas individuellt. 

 

Den egna utbildningen 

När lärarna berättade om sina respektive idrottslärarutbildningar uppfattade jag det som att 

innehållet i utbildningarna var ganska likvärdigt. Däremot var det skillnad på hur mycket tid 

som lagts ner på dansen och hur ingående de hade fått lära sig de olika danserna.  

Traditionella sällskapsdanser. Det var bara lärare 5 som inte fått lära sig de traditionella 

sällskapsdanserna i sin utbildning. Detta berodde på att läraren i fråga hade fått sin utbildning 

i ett annat land. I övrigt var sällskapsdansen den gemensamma nämnaren i alla lärarnas 

utbildningar. De sällskapsdanser som lärarna nämnde var foxtrott, vals, bugg, hambo, polka 

och schottis. Lärare 2 berättade att de också fick lära sig att använda modern musik till de 

traditionella danserna för att på så sätt kunna göra det roligare för eleverna. 

Skapa egna danser. Lärare 2, 3 och 4 berättade att de hade fått arbeta med att skapa egna 

danser. Lärare 2 berättade att de hade fått skapa danser tillsamman i grupp. Lärare 3 berättade 

att de fick välja musik och först göra en musikanalys för att sedan skapa en koreografi till 

musiken. Detta gjorde de parvis. Läraren kallade denna typ av dans för fridans.  

Aerobics. Lärare 4 berättade att de fick jobba ”en hel del” med aerobics. Lärare 5 som fått sin 

utbildning i ett annat land berättade att de fick sätta ihop ett aerobics program och det var den 

enda dans som de fick i den utbildningen.  

När lärare 6 berättade att de bara fick lära sig de traditionella sällskapsdanserna frågade jag 

om de inte fick lära sig till exempel aerobics. Läraren svarade: ”Det är väl inte dans, det är väl 

aerobics. Är det dans?”  

Jazzdans. Det var bara lärare 1 som hade haft scenisk dans i sin utbildning, i form av 

jazzdans. Läraren berättade: 

Jazzdans är ju grunden till alla danser tycker jag. Alla moderna influenser som kommer har ju 

jazzdans som grund. Vi hade ingen balett, mer än att vi fick lära oss grundpositionerna och lite 

kunskap om balett. Vi hade jazzdans med stång, vi fick lära oss att jazzdansen kommer från 

baletten. 
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Gav utbildningen tillräckliga kunskaper i dans? 

Några av lärarna gav tydliga svar medan andra var tveksamma. Vissa av dem fick sin 

utbildning för länge sedan och eftersom dansen och kursplanerna utvecklas har de lite 

inaktuell utbildning när det gäller dans. 

Ja. Lärare 1 var den enda som tydligt ansåg att utbildningen gett tillräckligt med kunskaper 

för dagens dansundervisning. Läraren sade: ”Jag tycker att jag har en jättebra grund att stå på. 

Jag tycker synd om nyutbildade idrottslärare som inte har det här.” Läraren syftade då på att 

den nya utbildningen inte har dans i samma utsträckning som förr. 

Nej. Lärare 4, 5 och 6 var tydliga med att de inte ansåg att de fått tillräckliga kunskaper i dans 

under deras utbildning. Lärare 6 sade: ”Nej, det tycker jag inte. Det var ju extremt lite dans 

om man jämför med allt annat. Speciellt när dans är ett av få ämnen som uttryckligen ska ingå 

i ämnet. Det känns som det var cirka 1-3 procent av utbildningen.” Lärare 4 nämnde också 

bristen på fortbildning i dans.  

Tveksam. Lärare 2 och 3 ger tveksamma svar på frågan om de fått tillräckligt med utbildning i 

dans. Lärare 2 svarade: 

Ja, jomen lite grann sådär, fast kanske mer på ytan. Jag tycker att man kanske skulle ha haft lite 

mer ändå, jag har ändå ett intresse jag tycker att det är kul så att för mig känns det som att jag 

sög ju upp allting och gjorde allting men hade även med mig en del sen innan. Se man till hur 

det står nu[i ämnesplanen, min anm.]också hur viktig musiken är i idrotten så tycker jag att det 

kanske skulle ha varit lite mer. Då kanske lite mer av allt för dels fick vi ju gå igenom de här 

traditionella danserna och sen blev det att hur man gör om de traditionella till lite roligare men 

jag skulle gärna ha provat på lite mer typ av moderna danserna, men det går väl i vågor.  

 

Lärare 3 sade: 

Det är länge sedan jag blev utbildad och då stod det ju inte moderna danser men de traditionella 

fick jag ju utbildning i även om det kanske inte var så där hemskt mycket jag kom inte ihåg 

riktigt, men moderna danser har jag ju ingen utbildning i inget av tiodanserna hade vi heller. Det 

var ju de klassiska. 

 

Sammanfattning utifrån intervjusvaren 

Framför allt uppfattade de intervjuade idrottslärarna, att dans inom idrottsämnet är den 

traditionella sällskapsdansen. Denna typ av dans är också den som de flesta av de intervjuade 

lärarna har fått lära sig under idrottslärarutbildningen. Fabri och Mattsson (2009) uppfattade 

samma företeelse när de undersökte idrottslärarutbildningar i Sverige. Det visade sig också att 

det bara var en av de intervjuade lärarna som ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper i dans 

för att kunna bedriva dansundervisning med hänsyn till rådande ämnesplan. Samtliga av de 

intervjuade lärarna ansåg att dans är ett viktigt ämne. På frågan varför det är ett viktigt ämne 

fick jag lite olika svar på. Alla lärare ansåg att den sociala träningen inom dansen var 

viktigast, men även dans som fysisk träning och dans som uttrycksmedel och glädjespridare 

uttrycktes som viktigt. Detta är samma iakttagelser som Gertrud Ericson (2000) gjorde i sin 

undersökning. Att en utbildad danslärare undervisar dans på skolan såg alla positivt på även 

om majoriteten av de intervjuade lärarna hade svårt att se hur det praktiskt skulle lösas. De 
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utförda intervjuerna tydliggjorde skillnaden som finns mellan flickor och pojkars intresse för 

dans (Lindqvist, 2010). Samtliga lärare ansåg att pojkar har mindre intresse för dans i 

jämförelse med flickor, generellt sett.  
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Resultatanalys 
Utifrån forskningsfrågorna samt frågan om flickors och pojkars olika uppfattningar om dans 

sammanfattas och jämförs resultat av närläsning och intervjuer. Tänkbara slutsatser tas upp i 

relation med tidigare forskning.  

 

Dans som könsindelad aktivitet 

När arbetet med denna undersökning startade togs ett beslut att inte undersöka flickor och 

pojkars eventuella olika syn på dans. Anledningen till detta var tanken på att tiden inte skulle 

räcka till. Under arbetets gång har jag dock insett att könsfrågan har en så pass stor inverkan 

på dansens utveckling inom skolidrotten att jag inte kan lämna den utanför.  

 

Alla de intervjuade lärarna nämnde en viss problematik mellan pojkar och flickors olika syn 

på ämnet dans. Jag nämnde aldrig de olika könen under intervjuerna ändå förklarade samtliga 

lärare att intresset för dans är generellt större hos flickor än hos pojkar. Detta är något som 

Ericson (2000) också uppmärksammade i sina observationer. Hon menar att den som 

undervisar i dans måste bemöta den negativa inställningen hos pojkar på ett effektivt sätt. Om 

läraren inte gör det finns det risk att flickornas positiva förväntningar inte kommer att 

förverkligas. Lindqvist (2010) diskuterar också detta. Hon menar att pojkar ofta språkligt tar 

avstånd från dansen, men i själva undervisningssituationen är de lika intresserade som 

flickorna.  

 

Historiskt sett är detta en inställning som omgärdat dansen under lång tid. Under 1800-talet 

blev kvinnan centralgestalt inom den romantiska baletten. Ballerinan strävade mot skönhet 

och tyngdlöshet på scenen. I den romantiska baletten var männen ej eftertraktade om de inte 

rörde sig feminint (Styrke, 2010). När kvinnor började gymnastisera skapades en mer mjuk 

och rytmisk gymnastik. Den kvinnliga gymnastiken handlade inte bara om hälsa den var 

förenad med skönhet och välbefinnande och betonade sambandet mellan kropp och själ. 

Under större delen av 1900-talet utövade sällan pojkar denna typ av mer rytmisk gymnastik 

och kvinnor hade ingen anledning att utföra den manliga gymnastiken, som betonade 

kraftfullhet, styrka och kontrollerade rörelser (Lundvall, Meckbach, 2003).  

 

I de två första läroplanerna från 1962 och 1969 förespråkades att flickor och pojkar skulle 

undervisas åtskilda inom idrottsämnet: ”Från och med årskurs 5 skall flickor och pojkar om 

möjligt bilda skilda grupper” (Lgr62:348). I samma läroplan står det att flickors 

gymnastikundervisning bör få en mer estetisk prägel från och med årskurs fem. I 

nästkommande läroplan, Lgr80, är tanken med skilda grupper för de olika könen borttagen. 

Från och med 1980 samläser alltså flickor och pojkar idrottsämnet vilket betydde att 

gymnastikmomentets två olika linjer, den manliga och den kvinnliga, skulle mötas och bli en. 

Lundvall och Meckbach (2003) menar att när övergången till samläsning skedde inom 

idrottslärarutbildningen (1977-78) lämnade männen den fristående gymnastiken, den 

gymnastik som innehöll individuell dans, och ägnade sig bara åt redskapsgymnastik. De 

kvinnliga lärarna skapade tillsammans med musiklärarna musik- och rytmikundervisning som 
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innehöll skapande arbete. Denna undervisning ersatte dock inte den fristående gymnastikens 

motion, och kreativa rörelseform. Därmed försvann den kvinnliga fristående gymnastiken och 

med den de dansrelaterade momenten från skolans idrottsundervisning.  

 

Som intervjuerna visade är det än idag generellt sett svårt att få pojkar att tycka om dans. Jag 

funderar på om de två olika linjerna av den fristående gymnastiken som fanns fram till 80-

talet har lämnat spår som än idag finns kvar.  En annan fundering är om skräcken för 

tjejbaciller är en kvarleva från den tiden då samundervisning mellan könen bara skedde under 

dansmomentet. För att få svar på dessa frågor krävs mer forskning än denna studie kan svara 

på. 

 

Dans på idrottslektioner 

På vilket sätt uppfattar idrottslärare dans som ämne inom idrottsämnet? 

 

Enligt de intervjuer som gjorts ses dans som ett viktigt ämne inom idrottsämnet. Skolverket är 

tydlig med att dans är ett viktigt ämne inom idrottsämnet. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) nämns 

inga specifika idrotter. Däremot nämns dans både i det centrala innehållet och i 

betygskriterierna. I utbildningar av idrottslärare ses också dans som något viktigt. Det finns 

till exempel färdighetskrav i dans vid examination. Det är bara friidrott, simning, orientering 

och gymnastik som har färdighetskrav inom de olika idrotterna (Fabri, Mattsson, 2009).  

 

Den typ av dans som dominerar i dansundervisningen är sällskapsdans. Detta beskriver även 

Palmér (2008) samt Fabri och Mattsson (2009). Med läroplanerna som utgångspunkt har det 

historiskt inte alltid sett ut så. De tre första läroplanerna (Lgr62, Lgr69, Lgr80) beskrev 

idrottsämnet med huvudmoment. Gymnastik som var ett av huvudmomenten innehöll 

uppgifter som innebar att eleverna fick lära sig att dansa individuellt, improvisera och 

uttrycka sig genom dansen. Huvudmomentet dans innehöll de traditionella sällskapsdanserna. 

När huvudmomenten ersattes av kunskapsområden i Lpo94 togs gymnastiken bort och dessa 

dansrelaterade moment försvann. Dans fanns dock kvar som kunskapsområde men innehöll 

fortfarande endast de traditionella sällskapsdanserna.  

 

Samtidigt som nya läroplaner förändrade idrottsämnet förändrades också innehållet i 

idrottslärarutbildningen. Redan 1986 omformades gymnastikämnet i utbildningen. Den 

fristående gymnastiken togs bort från gymnastikkursen och återfanns istället i kursen Rytmik, 

rörelse och dans. I denna kurs fick studenterna lära sig att arbeta med rytmik och rörelse. I 

dansmomentet fick de kunskaper om dansens betydelse i olika kulturer, svenska och utländska 

danser samt dansens möjligheter till rekreation (Lundvall, Meckbach, 2003). Jag menar att 

den del av dansen som var konstnärlig i skolan togs bort i idrottslärarutbildningen redan innan 

det skedde i styrdokumenten.   

 

Under intervjuerna fick jag olika svar på varför dans är ett viktigt ämne inom idrottsämnet. 

Något som samtliga lärare nämnde som viktigt var den sociala funktionen. Det fanns dock två 
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olika synsätt på den sociala funktionen. Ena synsättet var att eleverna skulle utveckla sin 

förmåga att ta i andra människor och närma sig det motsatta könet. Ett starkt argument varför 

detta var viktigt var att eleverna kanske skulle undvika alkohol och droger om de lärt sig att 

hantera denna typ av fysisk kontakt i skolan genom större självsäkerhet. Det andra synsättet 

hos de intervjuade idrottslärarna var att eleverna genom dansen skulle utveckla ett bättre 

kroppsligt självförtroende och på så sätt kunna klara av det sociala livet på ett bättre sätt. 

Skillnaden mellan dessa två synsätt är att det första fokuserar på att individen ska bli trygg i 

sociala situationer med andra människor genom att lära sig att umgås (vänja sig vid 

situationen) och att möta och ta i andra människor. Det andra synsättet fokuserar på att 

individen på ett djupare plan ska utveckla självkännedom och trygghet, bli trygg i sig själv 

och genom ökad integritet lättare ta plats och sätta gränser i mötet med andra och på så sätt ha 

lättare för att ta plats och möta andra människor. Denna trygghet kan skapas genom att lära 

känna sig egen kropp via dans. Lindqvists (2010) skriver inte om dans inom idrottsämnet utan 

om dans som undervisas av danslärare. Hon beskriver hur elevernas kroppskännedom kan 

förbättras med hjälp av den konstnärliga dansen: ”… menar flertalet danslärare att just dans 

ger en ökad kroppsmedvetenhet eller kroppskännedom. Detta kan förstås genom att koppla 

kroppskännedom till att uttrycka idéer, tankar och känslor med kroppen.” (Lindqvist, 

2010:119). En intressant fråga är om samma självkännedom utvecklas hos eleverna med hjälp 

av sällskapsdansen?  

 

Andra argument till att dans uppfattas som ett viktigt ämne av de intervjuade idrottslärarna är 

musik och rytm, fysisk träning, glädje och att det är en viktig uttrycksform. Lindquist (2010) 

skriver om samtliga argument i sin avhandling. Hon beskriver dans som ett ämne som 

förbättrar elevernas kondition, styrka, glädje och mod. Hon uppfattar en ökad gemenskap hos 

de klasser som har ”Dans i skolan” och eleverna upplever det som lustfylld träning som är en 

uppskattad motsats till allt stillasittande i skolan. Takt och rytm är även något som nämns i det 

centrala innehållet för Idrott och hälsa-kursen i Lgr 11(Skolverket, 2011). Värt att nämna är 

att det bara var en av de intervjuade lärarna som uttryckligen talade om att dans är en 

uttrycksform som är viktig och som därför måste få finnas i skolan.  

 

Konstnärlig dans i skolan 

På vilket sätt uppfattar idrottslärare att dans som konstnärligt ämne bör finnas i skolan? 

 

Som jag nämnde ovan är de traditionella sällskapsdanserna det vanligaste inslaget gällande 

dans inom idrottslärarutbildningarna. Den uttrycksfulla dansen ägnas det mycket mindre tid 

till trots att estetik och kroppsrörelse är en betydelsefull del av idrottsundervisningen (Fabri, 

Mattsson, 2009). Lindqvist (2010) skriver också att dansen inom idrottsämnet inte premieras 

som en uttrycksform utan som en fysisk träningsform. Lindqvist menar också att danslärare 

betonar betydelsen av dansen som ett självständigt och konstnärligt ämne. Det är alltså 

danslärarna själva som strävar efter att dans som konstnärligt ämne ska finnas i skolan.  

 

Vid mina intervjuer med idrottslärarna svarade alla att skolan skulle ha nytta av en danslärare 

som undervisade i dans som ett konstnärligt ämne. Det var dock bara en av dem som uttryckte 
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att en danslärare skulle kunna bedriva deras undervisning av dans på ett bättre sätt än de 

själva. De andra fem ansåg att en danslärare skulle kunna fungera som ett komplement till den 

vanliga undervisningen. Att fyra av de intervjuade lärarna diskuterade hur det praktiskt skulle 

kunna lösas med en danslärare i skolan, tycker jag visar att konstnärlig dans, för dem, inte är 

ett förankrat ämne som har en naturlig plats i skolan. Istället är det ett ämne som bara får ta 

plats om det finns tid och pengar över. Resultatet av närläsningen av läroplanstexterna visar 

att den konstnärliga dansen successivt har försvunnit från idrottsämnet, samtidigt som 

Lundvall och Meckbach (2003) visar att gymnastiken med det fria friståendet fick mindre 

utrymme i idrottslärarnas utbildning. Enligt mig har detta naturligtvis påverkat idrottslärarnas 

syn på den konstnärliga dansen.  

 

Utbildning av idrottslärare 

På vilket sätt upplever idrottslärare deras egen danskunskap, erhållen under 

idrottslärarutbildningen? 

 

Det var bara en av de intervjuade lärarna som tydligt svarade att den egna utbildningen gett 

tillräckliga kunskaper i dans. Gemensamt för de övriga lärarna var att det var danser utöver 

sällskapsdanserna som det saknades kunskaper i.  

Som jag beskrivit ovan avvecklades den fristående gymnastiken med dess dansrelaterade 

moment från både läroplanerna och från idrottslärarutbildningarna. I dag är det till 

övervägande del sällskapsdans som studenter på idrottslärarutbildningar får ta del av (Fabri, 

Mattsson, 2009). När jag under intervjuerna ställde frågan hur lärarna tolkade begreppet 

moderna danser, fick jag ganska likvärdiga svar. Det var dock bara en av lärarna som ansåg 

sig behärska dessa moderna danser.  

 

Historisk utveckling 

På vilket sätt har idrottsämnets historiska utveckling påverkat idrottslärarnas syn på dans 

som ämne inom idrottsämnet? 

 

Enligt Lundvalls och Meckbachs (2003) avhandling innebar pojkar och flickors samläsning 

inom idrottsämnet, som infördes i och med Lgr80, att den fristående gymnastiken togs bort 

från idrottslärarutbildningarna eftersom de manliga studenterna fokuserade på 

redskapsgymnastik istället, och de kvinnliga studenterna skapade ett nytt ämne tillsammans 

med musiklärarna. Detta skedde i slutet på 70-talet. 

 

 I min egen närläsning kunde jag se att i och med Lpo94 försvann begreppet huvudmoment 

vilket medförde att gymnastik och dess dansrelaterade moment inte längre var ett krav i 

undervisningen. Som jag ser det kan dessa förändringar ha påverkat idrottslärarna på så sätt 

att den konstnärliga delen av dans inte blev en del av deras egen utbildning eller deras jobb på 

skolorna. Om idrottslärarstudenterna redan på slutet av 70-talet upphörde att utbilda sig inom 
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den fristående gymnastiken kan de inte ha skapat en egen tradition för ämnet då det togs bort 

som obligatoriskt moment i Lpo94. På så sätt försvann de dansrelaterade momenten, inom 

gymnastiken, från både läroplanen och idrottslärarnas kunskapsområde och tradition.  

Diskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka idrottslärares uppfattningar om dans som ett 

konstnärligt ämne inom idrottsämnet. Genom närläsning av läroplanstexter och intervjuer med 

idrottslärare hoppades jag få svar på det formulerade syftet. Via läroplanstexterna och läsning 

av tidigare forskning gjordes en historisk djupdykning inom idrottsämnet. Detta för att få en 

förståelse för ämnets historia som har lett till att ämnet ser ut som det gör idag. Insikten om 

idrottsämnets historia tillsammans med intervjuerna av idrottslärarna har gett mig en djupare 

förståelse för det arbete som idrottslärarna förväntas utföra. Det är ett komplext arbete som 

har förändrats genom åren. Idrottslärarna ska idag behärska alla idrottens inriktningar även på 

det teoretiska planet. Även dans ska ingå i idrottsundervisningen vilket betyder att lärarna ska 

behärska även det området. Jag som är danslärare anser att bara dansområdet är ett näst intill 

oändligt kunskapsområde och ser en problematik i att erhålla tillräckliga kunskaper inom både 

idrott, hälsa, samt dans.  

 

Den slutsats jag kommer fram till efter detta arbete är att idrottslärare inte ser dans inom 

idrottsämnet som ett konstnärligt ämne. Som jag ser det beror detta på framför allt två orsaker. 

Den ena orsaken är deras egen utbildning. Utifrån de svar jag fått i intervjuer och den 

information jag tagit del av vid läsning av tidigare forskning uppfattar jag det som att dans 

som konstnärligt ämne ej i någon stor utsträckning undervisas på idrottslärarutbildningar. Den 

andra orsaken är de direktiv som idrottslärarna får via styrdokumenten. Dagens styrdokument 

ställer inga krav på att dans som konstnärligt ämne ska undervisas i skolan och då många av 

idrottslärarna inte fått kunskap om dans som konstnärligt ämne under sin egen utbildning är 

det inget som undervisas av eget intresse.  

 

Däremot var det tydligt att de intervjuade lärarna ansåg att dans är ett viktigt ämne inom 

idrottsundervisningen. Vilket även skolverket och idrottslärarutbildningarna uttrycker. Jag 

tolkar både intervjusvaren och tidigare forskning på så sätt att det är sällskapsdans som för det 

mesta undervisas på idrottslektionerna.  

 

För att få större tyngd i arbetet hade det krävts intervjuer med fler idrottslärare, men tyvärr 

hade jag inte tillräckligt med tid för att hinna med det. Eftersom arbetet blev relativt inriktat 

på ämnets historia kan jag nu i efterhand se det intressanta med att bara intervjua idrottslärare 

som fick sin utbildning på 60-talet eller 90-talet för att sedan göra en jämförelse av 

utbildningarnas innehåll. Genusproblematiken inom dans och dans är också en intressant 

forskningsfråga som skulle vara intressant att fördjupa sig i. Dessa studier överlåter jag till 

framtiden.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor idrottslärare 

 
1. Anser du att dans är ett viktigt ämne i skolan? 

Varför/varför inte? 
 

2. Hur upplever du att elevernas intresse för dans är? 

 
3. Dans kan ses på olika sätt, vad är dans för dig? 

 
 

4. Vad är för dig viktigt att eleverna lär sig under dansundervisningen i skolan och 

tar med sig vidare i livet? 

 
5. Skulle skolan ha nytta av en utbildad danslärare som undervisade dans som ett 

konstnärligt ämne? Motivera.  

 
 

6. I Lgr11 står det i ämnet centrala innehåll för åk. 7-9: ”Traditionella och 

moderna danser…” Hur tolkar du traditionella och moderna danser? 

 

 
7. Vilken form av dans fick du lära dig under din egen utbildning? 

Fick du lära dig traditionella och moderna danser under din egen utbildning? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


