”Vi kanske ska kalla dansen i
skolan för något annat?”
En studie om idrottslärares relation till dans och dansens roll i
idrott och hälsa.

Malin Isacson
Fakultetet för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Idrottsvetenskap/Lärarprogrammet
Avancerad nivå: 15 hp
Handledare: Christian Augustsson
Examinator: Stefan Wagnsson
2017-02-16

1

Sammanfattning
I denna studie undersöks idrottslärares dansundervisning på skolor i Sverige. Studiens syfte är
att se om lärarnas syn på dans har förändrats sedan innan deras utbildning och fram tills idag
samt om vad lärarna tror om dansen i framtiden. Utifrån detta syfte har dessa tre
frågeställningar tagits fram;
•

Vad hade lärarna för erfarenhet av dans innan utbildningen?

•

Vad har lärarna för relation till dans idag?

•

Vad tror lärarna om dansen i ämnet idrott och hälsa i framtiden?

Undersökningen har gjorts genom kvalitativa individuella djupintervjuer med sex verksamma
lärare på låg- mellan och högstadiet eller gymnasiet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har
jag intervjuat lärarna utifrån deras relation till dans och vilken påverkan dansen har haft i
deras yrkesliv och privat. Lärarna är verksamma på låg- mellan- högstadiet eller gymnasiet.
I studien framkommer det att endast en av sex lärare har erfarenhet av dans privat. De flesta
hade en positiv syn på dans innan deras utbildning och lärarnas relation till dans idag har
blivit mer positiv än innan utbildningen, då de blivit säkrare i takt med erfarenheten de fått.
Lärarna är kluvna vad gäller dansens roll i framtiden. En av sex lärare tror att dansen kommer
att försvinna helt. Två av sex lärare tror att dansen kommer växa då den redan nu har en stor
roll i styrdokumenten. Samtliga lärare anser att sällskapsdanserna kommer att försvinna och i
takt med nya kulturmöten kommer det leda till nya influenser och nya danser.
Nyckelord: Dans, Dansundervisning, Idrott och hälsa, Idrottslärare, Sociokulturellt perspektiv
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Abstract
In this study PE-teachers perceptions of dance teaching in schools in Sweden, were examined.
The study’s purpose is to see if the teachers’ approach to dance has changed since before their
education until today and what PE-teachers think about the dance in the future. Based on this
order, these three key issues have been developed;
•

What dance experience did the teachers had before their education?

•

Which relation to dance do the teachers have today?

•

What do the teachers think about dance in PE in the future?

The survey has been done by qualitative individual interviews with six teachers. From a
socio-cultural perspective, I interviewed teachers based on their relation to dance before their
education and what influence danse has had in their professional och private life. The teachers
are engaged on primary school, secondary school, high school and college.
The study shows that only one in six teachers have personal dance experience. The teachers’
relation to dance today has become more positive than before the training as they become
more secure as the experience gained. The teachers are split regarding the role of dance in the
future. One of six teachers think that the dance will disappear completely. Two of six teachers
thinks that the dance will grow as it already has a large role in the policy documents. All
teachers feel that social dances will disappear and new cultural meetings will lead to new
influences and new dances.
Keywords: Dance, dance training, Physical Education, PE teachers, Socio- cultural
perspective
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1 Inledning
I kursplanen för idrott och hälsa för grundskolan står det att ämnet bland annat ska syfta till
att utveckla elevernas allsidiga rörelseförmåga. De ska även möta många olika slags
aktiviteter, utveckla sin samarbetsförmåga och visa respekt för andra.1 När det gäller
kursplanen för gymnasiet ska det centrala innehållet bland annat vara rörelse till musik och
dans.2 Jag anser att dansen är ett bra exempel på en sådan aktivitet där framförallt
samarbetsförmågan och respekt för varandra kan utvecklas mycket.
Skolinspektionen gjorde 2010 en flygande tillsyn i ämnet idrott och hälsa. Där framkom det
att bollspel och bollekar var de aktiviteter som dominerade men det förekom sällan aktiviteter
som dans, estetiska rörelseuttryck, friluftsliv samt att kunna hantera nödsituationer trots att
dessa begrepp och aktiviteter beskrivs särskilt viktiga för ämnet.3
Om man ser till det centrala innehållet i kursplanen idrott och hälsa vad gäller rörelse och
dans för årskurs 1-3 samt 4-6, ska eleverna få takt och rytm i lekar, danser och rörelser till
musik. Tittar man på årskurserna 7-9 så, enligt mig, krävs det mer av eleverna. Då ska de
kunna traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.4
Samhället idag är splittrat när det gäller om dansen i skolan är viktig eller ej. I en artikel från
DN 2015 pratas det om att dansen inte alls är lika livsviktig som simningen är.5 Som ett svar
på denna artikel skriver Margareta Sörenson att dansen visst kan vara livsviktig och att dansen
har stor betydelse för samhället och kulturarvet. Dansen är minst lika nödvändig för barn och
ungdomar. Dans i skolan innefattar rytmik, danslek och modern dans, jazzdans med mera.
1

Skolverket. Kursplan - Idrott och Hälsa. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa Hämtad: 2016-11-17
2
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/idr?subjectCode=IDR&courseCode=IDRIDR01&lang=sv&tos=gy anchor_IDRIDR01 Hämtad 2016-11-17
3
Skolinspektionen, 2010. Mycket idrott och lite hälsa – skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i
idrott och hälsa.
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/flygandeinspektioner/2010/idrott/slutrapport-flygande-tillsyn-idrott.pdf
Hämtad: 2016-11-17
4
Skolverket. Kursplan - Idrott och Hälsa. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa Hämtad: 2016-11-17
5
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ingen-drunknar-utan-bugg/ Hämtad: 2016-12-01
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Skolan äger kulturarvet vilket bidrar till barnens personlighetsutveckling och deras
samhörighet med historia och samtid och med skolor med många språk kan dansen vara en
livlina, som simningen.6
Denna studie behandlar dansundervisning på olika skolor i Sverige. Jag vill ta reda på vad
lärarna på dessa skolor har för erfarenhet av dans, varför de tror att dans är med i idrott och
hälsa samt om hur lärarna tror att dansundervisningen kommer se ut i framtiden. Förutom att
det tycks saknas kunskaper om vad lärare tror om dansen i framtiden, är det även ett ämne
som jag har stor erfarenhet av från min egen skolgång och utbildning. Under min utbildning
mötte jag många som inte har sett dans som en självklar aktivitet under deras skolgång vilket
väckte mitt intresse och nyfikenhet kring ämnet.

6

http://www.expressen.se/kultur/margareta-sorenson-skoldans-som-livlina/ Hämtad: 2016-12-01
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2 Litteraturbearbetning
I detta avsnitt redogörs begreppen idrott och dans samt idrottens och dansens historia. Här
redovisas även tidigare forskning i ämnet, samt studiens teoretiska utgångspunkter.

2.1 Idrottens historia
Idrott är ett begrepp som används ofta men vad betyder det egentligen? Idrott är ett ord där
det kan framstå flera oklarheter och det har gjorts flera försök att definiera ordet. Enligt Blom
och Lindroth används ordet både som ett samlingsbegrepp men också som en benämning på
en typ av idrottsaktivitet. 7 De nämner även att under en statlig idrottsutredning betecknas
begreppet idrott som fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation
eller uppnå tävlingsresultat.8 Enligt NE är idrott en sammanfattande benämning på skilda slag
av kroppsövningar men även där nämns begreppet idrott som en fysisk aktivitet som
människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat och detta är en
fastlagd definition av begreppet.9
Idrotten har förekommit i alla typer av mänskliga civilisationer men har varierat i den
praktiska utformningen. Värderingar och motiveringar är viktiga aspekter som har spelat in
och det är svårt att säga om idrottens historia har skett under kontinuitet eller förändring. Det
har länge tävlats i till exempel löpning, brottning samt kast med redskap och många forskare
ser detta som en kontinuitet medan senare forskning har visat på att idrotten påverkas mycket
av samhället. Därmed kan inte frågan kring om idrottens historia skett under kontinuitet eller
förändring besvaras utan är snarare en blandning av bådadera.10 Mellan 7000-3000 f Kr.
uppstod de äldsta kända kulturerna då människan blev bofast och samhället utvecklades. I

7

Blom, K Arne., Lindroth, Jan. Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. Stockholm: SISU
Idrottsböcker. 1995. s. 10
8

Ibid. s. 11
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/idrott Hämtad 2016-11-28
10
Blom, K Arne., Lindroth, Jan. Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. Stockholm: SISU
Idrottsböcker. 1995. s. 17
9
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dessa kända samhällen har man gjort de första fynden av att människan utövade idrotter, men
däremot vet vi inte vilka former och med vilka avsikter som de utövades.11

2.2 Dansens historia
Wahlström menar på att dansen, liksom livet, finns alltid runt omkring oss och påverkar oss
även om vi inte själva märker det. Vi visar våra första intryck genom rörelser och vi uttrycker
våra känslor genom kroppsrörelser. Precis som med idrotten som kan ha olika former kan
även dansen ha olika former och det finns flera stilar som vi känner igen som t ex
naturfolkens danser, salongdanser som är väldigt eleganta, diskodans, balett etc.12
Men vad är då dans? Enligt Nationalencyklopedin är dans rörelser till rytm och melodi,
rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.13
Eftersom vi vet att människor i stort sett alltid utövat någon typ av rörelse eller idrott så kan vi
dessutom veta att dansen alltid funnits där människorna funnits, och dansen har till och med
funnits innan människan, hos däggdjur, fåglar, fiskar och insekter. Vi vet inte exakt hur
dansen såg ut i de första civilisationerna men genom spekulationer och granskning av
grottmålningar samt de ursprungliga danser som finns i primitiva länder idag och därefter dra
sina egna slutsatser. Dansen var en del av livet i helhet för naturmänniskan. Dansen kunde
utövas i parningssyfte för att imponera på det motsatta könet, i religiösa riter, eller för
stundens ingivelse. Man tror att dansen fungerade som en gest utåt. Genom att utnyttja
känslofulla gester och ansiktsuttryck i kombination med ljud och kroppsrörelser blev dansen
en alltmer naturlig funktion för att berätta en historia eller sprida ett meddelande. De äldsta
danserna bestod också av att man imiterade djur, uttryckte sig för längtan eller visade livets
kretslopp. Därmed var dansen en viktig roll för identifikationen med samhället då den la
grunden för det sociala men också den religiösa delen enligt stammens traditioner.14
Då naturmänniskan hade en animistisk religion trodde hon att djuren hade en själ, att själen
kunde återuppstå och förvandlas till något bättre samt att själen kunde vandra mellan djur och
människor. Religionen var magisk, mystiskt och en tro på naturliga fenomen som solen,
11

Blom, K Arne., Lindroth, Jan. Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. Stockholm: SISU
Idrottsböcker. 1995. s.30
12
Wahlström, Margo. Dansens historia. Lund: Studentlitteratur AB. 1979. Häftad 1990. s.7
13

14

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dans Hämtad 2016-11-29
Wahlström, Margo. Dansens historia. Lund: Studentlitteratur AB. 1979. Häftad 1990. s. 10-11
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månen och årstiderna etc. och såg allting runt omkring som liv. Dansen skapades för att ära
dessa olika liv och utövades av t ex jägarna innan jakten hade börjat.15 Då imiterade jägarna
det djuret de skulle jaga då de trodde att djurets magi skulle överföras till jägarna och därmed
få en lyckad jakt. Även fruktbarhetsdanser var viktiga där utförandet var till ära för frieri och
sexakt. Det förekom även dans i lek, för underhållning samt undervisning. Normer och lagar
uttrycktes genom dans.16 Beroende på roll i dansen visste man sin plats i samhället.17
Ruiner och väggmålningar kring civilisationer som fanns runt Medelhavet under den äldre
förkristna tiden har visat på att dansen var underhållning och att det fanns en dansteknik.
Dansen användes även för bildningssyfte. I Egypten utformades dansmönster till ritualer som
sedan utvecklades till konstart.18
Danserna blev alltmer komplicerade med tiden och därför var det bara vissa människor som
dansade medan andra såg på. Då skapades det religiösa skådespelet och sedan utvecklades
dansen till en kunglig underhållning. De dansande uppträdde själva, eller i grupper om två till
tre men oftast var det i större grupper. Under denna tid dansade man emellertid inte pardanser
för nöjes skull.19
När den kristna kyrkan växte sig starkare försvagades det romerska riket och den erotiska
dansen, dramatiska underhållningen och skådespelen förbjöds. Dansen levde vidare inom
kyrkan men endast om avsikten var helig. Allteftersom det uppfördes mindre kyrkor runt om
de stora katedralerna användes dansen flitigt då präster, munkar och lägre kyrkopersonal var
öppna för dansens användning, som sedan ledde till att dansen på kyrkornas festivaler blev
mycket populärt.20
Men dansen blev 1444 förbjuden då det högre prästerskapet ansåg att aktiviteten var högst
opassande och därefter fick man inte ha dryckesfester eller måla ansiktet på festivalerna.
Sekulariseringen tog sig framåt och dansens utvecklades i samma takt och folkdansen kom
åter, som hade sina rötter i ritualer från antiken, och rytmiska övningar så som att stampa takt
och klappa händer var i fokus. Lantbefolkningen utvecklade sedan två typer av folkdanser-

15

Wahlström, Margo. Dansens historia. Lund: Studentlitteratur AB. 1979. Häftad 1990. s. 10

16

Ibid. s.11

17

Ibid. s. 12
Ibid. s. 14
19
Ibid. s.15
20
Ibid. s. 20
18
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ringdans och pardans.21 Ringdanserna var högljudda medan pardanserna var lugnare och i och
med att danserna utfördes från plats till plats och land till land uppkom det individuella drag i
dansen. Bondedansen blev sedan adelns dans då de tog efter bönderna, men en något mer
stiligare dans för att passa in hovfolket. Då kläderna ofta var tunga och svåra att röra sig i blev
de ett hinder och dansstegen begränsades till glidsteg, nigningar och poseringar.22
Under renässansens tid hände mycket inom konsten, teatern och musiken men även inom
dansen. Nu skulle dessa tjäna det kungliga hovet för att göra kungligheterna ännu större. För
dansen del uppkom danskonsten vilket ledde till nya hovdanser och skådespel.
Sällskapsdansen blev stor och det är först på 1500-talets slut som vi kan finna ett
dokumenterat rörelsesystem där musik och danssteg framkom.23
Under 1800-talet kom det många nyheter som t ex att man bytte partner mitt under dansen och
hade många olika moment i samma dans. Även ringdansen utvecklades och då uppstod danser
som polka, mazurka och schottis, danser som vi känner till än idag. Valsen kom till Europa på
1830-talet och blev snabbt en populär salongdans i både Europa och Amerika.
Inpå 1900-talets början kom jazzmusiken från USA och dansen påverkades mycket av den.24
Många av de dansstilar som ungdomar dansar idag har afrikanska influenser vilket har
påverkat de amerikanska och europeiska kulturerna.25 Folkets Park blev även stort under
tidigt 1900-tal och besöktes främst av arbetande ungdomar men också studenter. Då det
dansats de vanligaste svenska folkdanserna har det bidragit till att danstraditionerna lever kvar
och att det än idag finns danskvällar. Under andra hälften av 1900-talet anordnades danser
genom fritidsgårdar i städer och större orter och på 1970-talet slog discodansen igenom på
fritidsgårdarna.26 I och med frigivningen från täta pardanser ledde det till att man som kvinna
kunde gå ut på dansgolvet själv, utan att ha blivit uppbjuden av någon man.27 Under denna
period växte även hip-hopkulturen fram i USA. Breakdance och streetdance inom hiphopkulturen blev stora då syftet var att sysselsätta arbetslösa ungdomar.28 Den moderna

21
22

Wahlström, Margo. Dansens historia. Lund: Studentlitteratur AB. 1979. Häftad 1990. s. 21
Ibid. s.22

23

Ibid. s. 25
Ibid. s. 51
25
Ängquist, Liisa. Dansande ungdom- en etnologisk studie. Studentlitteratur AB. 2006. s. 83
26
Ibid. s. 26-27
27
Ibid. S. 33-34
28
Ibid. S. 89-91
24
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housestilen har vuxit fram ur streetdance och är en blandning av bland annat afrikansk dans,
salsa och stepp.29

2.3 Tidigare forskning
En studie i England har fokuserat på dans och utvecklingen hos unga dansare. Utvecklingen
är en viktig fråga för danslärare, men lite forskning har bedrivits i området. Det är svårt att
definiera ordet talang och det innebär inte bara de fysiska faktorerna, utan också de psykiska.
Studien visar bland annat att motiverande klimat ökar välbefinnandet och kreativiteten hos
unga dansare, vilket man som danslärare kan dra nytta av genom att skapa ett motiverande
klimat.30
En annan, svensk, studie berör just detta med de psykiska faktorerna. Det har visat sig vara
positivt att jobba med psychological skills training (PST) för olika typer av idrottare och i
denna studie vill man undersöka om det blir liknande effekt när det gäller dansare. Studiens
syfte var att genomföra ett träningsprogram som riktar sig mot psykologiska färdigheter (PST)
hos dansarna och sedan utvärdera om dansarna använder sig av de olika teknikerna och om
programmet ger någon effekt. Det visar sig att resultaten kopplade till dansarna kommer till,
påminner om de forskningresultat man funnit bland idrottare. Dansarna tänker mer på
avkoppling, men att det är svårt att använda sig av PST utanför klassrummet. Det kan
underlätta för dansarna om man arbetar med PST under en längre period och med en högre
intensitet. Dansgruppen som hade den mest positiva inställningen till PST var den som var
mest aktiv under lektionen.31
Det har tidigare gjorts flera studier kring dansen i skolan, där både lärares och elevers syn på
dansens roll i ämnet idrott och hälsa varit i fokus. Två forskare inom idrott och hälsa är Jane
Meckbach och Suzanne Lundvall, verksamma på GIH i Stockholm. De har skrivit flera
publikationer för ämnet idrott och hälsa, däribland om dansen i idrott och hälsa. I en artikel
kring lärares syn på idrott och hälsa framkommer det att bollek/spel är det moment som

29

Ängquist, Liisa. Dansande ungdom- en etnologisk studie. Studentlitteratur AB. 2006. s. 99
Aujla, I., Nordin-Bates, S., Redding, E., Jobbins, V. Developing talent among young dancers: Findings from the
UK Centres for Advanced Training. Theatre, dance and performance training, 5 (1): s. 15-30 http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:747889/FULLTEXT01.pdf
31
Klockare, E. A Psychological Skills Training Program for Dancers- Evaluation of the Dancers’ Use of
Psychological Skills Training Techniques and Possible Effects of the Program. Gymnastik- och idrottshögskolan,
GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap. 2014 http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:714073/FULLTEXT01.pdf Hämtad: 2016-12-20
30
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dominerar medan t ex dans, friidrott och teori är det som förekommer minst. Det framkommer
även att undervisningstiden, lokaler och storlek på undervisningsgrupper är hinder för att
kunna nå målen med sin undervisning.32
Det har även gjorts studier där det framkommer att tjejer tycker bäst om bollspel, dans,
bollekar och racketspel medan orientering, friidrott, skridskor och redskap ansåg tjejerna var
sämre aktiviteter. Killarna ansåg att bollspel, bollek, racketspel och styrketräning var bästa
aktiviteterna men sämre aktiviteter var dans, aerobics, redskap, orientering och friidrott.33

2.4 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska begrepp och kopplas till litteratur.
2.4.1 Sociokulturellt perspektiv
Roger Säljö, proffesor i pedagogisk psykologi, tar upp sociokulturellt eller kulturpsykologiskt
perspektiv och förklarar det såhär: ”…det handlar om hur människor tillägnar sig och formas
av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av de redskap som kulturen
tillhandahåller”.34 Han beskriver att en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv
på lärande och mänskligt handlande/tänkande är att man intresserar sig för hur individer och
grupper utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. När man pratar om sociokulturellt perspektiv
använder man sig av termerna redskap eller verktyg, och det menas med de resurser, både
språkliga, intellektuella och fysiska, som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i
den. Säljö menar på att människan är en biologisk varelse med en uppsättning fysiska och
mentala resurser som vi fått av naturen. Vi är inte annorlunda våra förfäder i hjärnans
uppbyggnad, men vi skiljer oss från våra förfäder när det gäller förändringar i vår omvärld. Vi
hanterar omvärlden genom att observera och bearbeta den och vi samarbetar bättre med andra
människor till skillnad från våra förfäder. Genom interaktion med andra människor skapar vi
kunskaper och färdigheter. Tidigare generationers erfarenheter och insikter gör att vi kan
utnyttja dessa erfarenheter när vi använder redskapet. Den utvecklingen sker hela tiden och
32
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kommunikation/interaktion mellan människor är avgörande. De redskap som ingår i kulturen
är både intellektuella och praktiska, och inte antingen eller.35 Det är i detta sammanhang vi
kan sätta in dansen där det sker en ständig icke-verbal kommunikation mellan lärare-elever
och elever emellan.
Människans sätt att bete sig, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten styrs av sociala
och kulturella erfarenheter och människans skapar sin egen omvärld. Säljö beskriver det
såhär;
Våra sätt att bete oss, tänka, kommunicera, och uppfatta verkligheten, är formade av sociala och
kulturella erfarenheter och kan inte i särskilt stor utsträckning förklaras med hänvisning till instinkter eller
genetiskt programmerade reflexer och beteenden. Liknande biologiska förutsättningar hos människor i
olika delar av världen har resulterat i en mångfald olika kulturer med skilda världsbilder och olika
kunskapsbaser. Människan skapar- på gott och ont- sin omvärld och anpassar sig inte enbart passivt till de
förutsättningar som finns. Hon utvecklas och lär dessutom till stor del i den värld hon skapat.36

Samspelet med omvärlden sker ganska tidigt hos barn, men det är mycket skiftande om man
jämför olika kulturer, samhällen och historiska epoker. De konkreta villkoren och materiella
förutsättningar som man socialiseras i skiljer sig åt. Även förväntningar och kulturella normer
kring hur barn ska agera och vara i olika aktiviteter är sådant som skiljer sig åt. Det finns även
skilda förväntningar och sociala erfarenheter mellan pojkar och flickor i olika samhällen.37
Säljö anser att det är genom kommunikation som man blir delaktig i kunskaper och
färdigheter. Genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen blir barnet
medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur alla iakttagelser och intryck
som finns runt omkring. Därmed finns redan vissa perspektiv och förhållningssätt till
omvärlden redan inbyggda hos ett barn.38
Varje samhälle har ett behov av att försäkra sig om att teoretiska och fysiska färdigheter som
man utvecklat ska föras vidare till kommande generationer. Man riskerar att förlora de
insikter man gjort om man inte skaffar miljöer och kommunikativa situationer där dessa görs
tillgängliga. Återskapande av kunskap och färdigheter är något som försiggår i alla kulturer
35
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och under alla sociala och historiska villkor men det som skiljer samhällen och kulturer åt är
hur man återskapar kunskapen, både psykologiskt och socialt, och vem som har ansvaret.39
Under andra hälften av 1800-talet sker en utveckling av kunskaper och tekniker. Skolans
uppgift var att förmedla dessa kunskaper och tekniker vidare till nya generationer. Relationen
mellan skolans väld och vad som försiggår i andra miljöer blev mer indirekt och skolan fick
en allt mer viktigare position då verksamheten skulle fylla olika syften.40
Människan kan inte undgå att lära och deltagande i olika former av verksamheter ger
människan erfarenheter. ”Sociokulturell kompetens och behärskning av intellektuella och
fysiska redskap förutsätter fysiska och kommunikativa erfarenheter”41, skriver Säljö. I
interaktion mellan människor får kunskaper och färdigheter liv och det är möjligt att det är
den enda tes som håller oavsett vilka redskap människan utvecklar.42
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har jag valt att intervjua idrottslärare utifrån deras
relation till dans och vilken påverkan dansen har haft på dem i deras vardag och yrkesliv.
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3 Syfte och frågeställningar
Mitt syfte med denna studie är att undersöka om lärarnas syn på dansen i idrott och hälsa har
förändrats från innan de började sin utbildning fram till idag samt att studera vad de tror om
dansen i framtiden.
Utifrån detta syfte har jag framtagit dessa frågeställningar:
-

Vad hade lärarna för erfarenhet av dans innan utbildningen?

-

Vad har lärarna för relation till dans idag?

-

Vad tror lärarna om dansen i ämnet idrott och hälsa i framtiden?
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4 Metod
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet som använts vid undersökningen för att besvara
frågeställningarna i studien. Här nedan beskrivs design, urval, intervjuguide, genomförande,
databearbetning, reliabilitet och validitet samt etiskt förhållningssätt.

4.1 Design
I metodteorin finns det två inriktningar; kvalitativa och kvantitativa metodteorier. Både
kvantitativa och kvalitativa metoder är inriktade på att förstå miljön och samhället vi
människor lever i och hur människor, grupper osv. fungerar, handlar och påverkas av olika
faktorer etc.43
Syftet med den kvantitativa metoden är att finna mer generell/allmän information om en
större grupp av t ex individer, händelser eller situationer. Man vill hitta det gemensamma,
representativa för en population. Begrepp som reliabilitet och validitet är centrala och man
försöker även göra statistisk utvärdering. Utgångspunkten för kvantitativa metoder är att det
man studerar ska göras mätbart.44
Kvalitativa metoder syftar till att förstå hur människor föreställer sig världen. Det handlar mer
om att beskriva och förstå processer i sociala situationer och få förståelse för upplevelser,
känslor och erfarenheter. Intresset ligger i det individuella, särskiljande och att finna
sammanhang och strukturer, därigenom gå på djupet och få en riklig information om ett fåtal
undersökningsdeltagare, till skillnad från kvantitativa metoder som söker ytlig information
om en större population, som jag nämnt ovan.45 Intervjuer är den mest använda metoden inom
kvalitativ metod och kan utföras på många sätt.46 Intervjuerna delas sedan in i strukturerade,
semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer.47
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För denna studie valde jag att använda mig av kvalitativ metod för att besvara studiens syfte.
Kvalitativa och semistrukturerade intervjuer har använts i denna studie, där jag haft ett
frågeformulär men inte helt strukturerade, utan att respondenten fått svara utifrån egna tankar,
idéer och erfarenheter.

4.2 Urval
Enligt Hassmén och Hassmén är det viktigt att som forskare hitta individer som kan ge så
informationsrik och djup data som möjligt. De menar på att det finns flera urvalsmetoder och
jag har valt att använda mig av bekvämlighets- eller tillgänglighetsurval, vilket betyder att
deltagarna går snabbt att få tag på, att de finns i forskarens omgivning samt handplockat urval
för att sannolikt anses undersökningsdeltagarna ge undersökningen den bästa informationen.
Deltagarna ska uppnå ett förbestämt kriterium.48 I denna studie var kriteriet att deltagarna
skulle varit eller vara verksamma lärare i idrott och hälsa. Urvalet begränsades till sex lärare,
där det skiljer sig mycket kring vilken årskurs lärarna är verksamma. Tre av deltagarna är
verksamma både på låg-mellanstadiet, en på högstadiet samt två på gymnasiet.
4.2.1 Bortfall
Tanken från början var att åtta lärare skulle delta i studien men då det är lärare som är
verksamma i skolans värld blev det två bortfall på grund av tidsbrist innan jul för deltagarna.
Då studien ska genomföras under en bestämd tid valde jag att inte göra dessa intervjuer efter
julledighet.

4.3 Intervjuguide
Intervjuguiden består av fem frågor som berör tre olika teman; dåtid, nutid, framtid. Frågorna
är utformade efter studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1).
Tema ett syftar till att ta reda på lärarnas erfarenhet till dans innan de utbildade sig till
idrottslärare.
48
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Tema två syftar till att ta reda på hur lärarnas relation till dans är idag; om synen på dans
blivit annorlunda sedan innan de började utbildningen samt hur man kan jobba med dans i
undervisningen.
Tema tre är inriktat mot framtidstänket och vad lärarna tror händer med dansen i ämnet idrott
och hälsa i framtiden.

4.4 Genomförande
Som jag nämnt tidigare valde jag att intervjua lärare ur ett bekvämlighets- eller
tillgänglighetsurval, vilket innebär att jag strategiskt valde ut lärare som jag varit i kontakt
med på olika sätt sedan tidigare och som även kan besvara mina frågeställningar. Den första
kontakten med dessa deltagare skedde via sociala medier på ett lättsamt sätt där jag frågade
om de kan tänkas ställa upp, vilket blev ett positivt svar från samtliga.
Intervjuerna har skett vid fem olika dagar och tillfällen. Då lärarna är verksamma i olika
skolor har avståndet för att få till en personlig intervju vid ett bra tillfälle varit svår i vissa fall.
I de fallen har intervjuer skett via videosamtal, för att få så snarlik intervju och upplevelse
som möjligt. Intervjuerna har spelats in med hjälp av mobiltelefon och sedan transkriberats
ordagrant i text, där varje intervju pågått mellan cirka 15-20 minuter.
Intervjufrågorna har bestått av öppna frågor där deltagarna fått svara fritt på frågorna och
varje deltagare har fått samma frågor i samma ordning. Därefter har intervjuerna genomgått
en innehållsanalys där jag tolkat och analyserat svaren.

4.5 Databearbetning
Efter att alla intervjuer var klara transkriberades intervjuerna ord för ord. Enligt Hassmén och
Hassmén är transkribering nödvändigt och för att inte få en negativ påverkan på reliabilitet
och validitet är det viktigt att transkriberingen görs noggrant.49 För att förtydliga svaret hos
respondenterna valde jag att skriva ut materialet för att få en överblick på liknelser och
skillnader. Materialet har sedan sammanställts i en sammanfattande text som nämns senare i
resultatkapitlet i denna rapport.
49
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4.6 Reliabilitet och validitet
Utifrån ett kvantitativt och mätrelaterat perspektiv pratar man ofta om reliabilitet och
validitet. Om man ska omvandla dessa två begrepp till ett kvalitativt perspektiv kan man
förklara reliabilitet som tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet medan man kan förklara
validitet som sanning, trohet, giltighet och styrka.
Att uppnå hög tillförlitlighet (reliabilitet) när man genomför intervjuer kan vara svårt om de
intervjuade inte är ärliga i sina svar. Då respondenterna blivit individuellt intervjuade minskas
risken att respondenterna påverkar varandra. Respondenterna fick alla samma intervjufrågor
och fick sedan svara fritt på dem. Däremot finns det en risk att jag som intervjuare tolkat
gester, rörelser eller tal annorlunda. Detta skulle ge en låg reliabilitet.
Giltighet (validitet) handlar om att studien verkligen undersöker det som ska undersökas. I
detta fall att intervjuerna verkligen speglar studiens syfte och om det går att dra meningsfulla
och användbara slutsatser utifrån intervjuerna.50 Denna studie har en hög giltighet då studien
undersöker det som ska undersökas och intervjufrågorna är formade efter syftet med studien.

4.7 Etiskt förhållningssätt
För att skydda individer som ställer upp som deltagare i undersökningar har vissa råd och
riktlinjer gjorts. Man brukar prata om fyra krav inom forskningsetiken: Informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.51
Informationskravet innefattar att forskaren ska informera respondenten om studiens syfte.
Kontakten med mina respondenter skedde först via sociala medier där jag som forskare
förklarade studiens syfte och tillvägagångssätt för datainsamling.
Samtyckeskravet handlar om att respondenten själv får bestämma om denne vill delta och att
denne när som helst får avbryta intervjun. Efter information getts ut fick respondenterna ta
ställning till om de ville delta eller inte. Därefter kom jag och respondenterna överens om dag,
tid och plats som intervjuerna skulle ske.
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När det gäller konfidentialitetskravet är respondenten till viss del anonym. Om studien hade
varit helt anonym hade jag som forskare inte vetat vem de intervjuade personerna är, men då
deltagarna i denna studie valts ut, som jag nämnt tidigare, genom bekvämlighets- eller
tillgänglighetsurval är jag medveten om vilka deltagarna är. Däremot kommer detta inte
framgå i studien vilket gör att studien uppfyller konfidentialitetskravet, det vill säga att
intervjun är konfidentiell och att endast jag som forskare vet vem respondenten är.
Nyttjandekravet rör sig om att insamlad data endast används till studien och inget annat vilket
jag förklarade för personerna innan jag börjat intervjuerna.

20

5 Resultat
I detta kapitel redogörs vad varje intervjuad person svarat utifrån intervjuguiden och
uppsatsens frågeställningar.

5.1 Intervjubeskrivning
Här nedan presenteras intervjuerna, var person för sig. Denna presentation delas in i olika
stycken; kort presentation om läraren, lärarens erfarenheter kring dans innan och efter
lärarutbildningen, lärarens tankar kring dans i skolan idag samt dansens roll i skolan i
framtiden. Namnen är fiktiva och de intervjuade personerna heter egentligen något annat.
5.1.1 Jonathan
Jonathan är 28 år och har läst till idrottslärare på Karlstads universitet. Han har varit verksam
idrottslärare på två olika skolor under 3 år med elever från årskurs 1 till 5.
Jonathan har inte mycket erfarenhet av dans mer än under skoltiden då det ofta var dans i
form av sällskapsdanser och då var det framförallt bugg som dansades. Discodans är även
något han minns men det är för att det var stort i hemorten när han växte upp men inget han
dansade själv. Sedan blev han äldre och kom in i kroglivet, vilket bestod av mest trampande
och någon vevande arm, innan hans lärarutbildning tog fart. Han beskriver det såhär:
Men det är buggen jag kommer ihåg mest, sällskapsdanser och discodans för att jag kommer därifrån, där
det är väldigt stort. Eh… Sen blev man väl lite äldre och gick på krogen och då är det väl mest snurra runt
och vifta den hära (visar rörelsen) och såna rörelser som…

Under utbildningen fick Jonathan sedan testa på allt mellan klassisk polka, schottis och
polonäs till modern jazzdans. I och med att utbildningen gav en rätt så bred kunskap gav det
honom en annan, roligare syn på dans:
Man kan göra på så många olika sätt som man kanske inte är, trodde innan jag pluggade till lärare eller…
Sen har man ju sett mycket. Allt vad det är… Just dance som man kör idag, det är ju hur stort som helst
och göra egna danser, som jag låter mina elever få göra. Det finns så mycket mer. Vidare syn, jag har sett
att det finns så mycket mer att göra. Och dans behöver inte riktigt va så, för jag förknippade det förr med
nåt, ah, gammalt och stelt och tråkigt och nåt man var tvungen att göra i skolan ungefär.
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Efter examen var det dags att ta tag i dansen på eget bevåg, något som han tyckte varit svårt
till en början men kommit in i snabbt och sett att det finns mycket att jobba med och på
många olika sätt. Jonathan tror att dansen är med i läroplanen för att det finns många bra
egenskaper med dans, som han också förklarar för sina elever. Han uttrycker sig såhär: ”…
genom dans så blir du vältränad, du tränar koordination, balans, samspel…” och menar på att
det har många fysiska fördelar men att man även tränar det sociala samspelet människor
emellan. Han anser att rörelse till musik kan man dra nytta av att få in dans, men att rörelse
till musik kan vara så mycket mer än just specifikt dans. ”Det är bra att ha med rörelse till
musik när man ska bedöma elever då man snabbt kan se om en elev har bra taktkänsla och hur
koordinationen är hos eleven”, säger han.
När det gäller utvecklingen för dans inom ämnet idrott och hälsa anser Jonathan är svårt att
precisera sig, men att det finns väldigt mycket att jobba med. Hans egen utveckling som blir
varje gång han har dans samt elevernas utveckling är exempel som han tar upp. Jonathan har
en tanke kring att dansen på låg- mellan och högstadiet är något mer styrd än vad den är på
gymnasiet. Han tror att eleverna får mer frihet och har dansen mer som ett projekt under flera
lektioner där de ska sätta ihop en dans och sedan visa dansen för varandra. Frågan fortsätter
kring hur man kan använda musik till rörelse i fler moment än just dansen. Då förklarar han
att han sett många olika varianter som till exempel fotbollsaerobics, basketdans,
innebandydans etc. men erkänner att han själv är dålig på att ta tillvara på rörelse till musik i
andra delmoment än just dans och menar på att det ska finnas kunskap, vilja och tid. Det som
hämmar honom är just kunskapen och tiden, men viljan finns där. Vidare pratar han om just
vilja och framförallt inspirationen, men att tiden inte finns. Det uttrycker han såhär: ”Idag
finns det nästan för mycket inspiration för oss idrottslärare, vilket gör att man vill så mycket
men har så lite tid till att få in det i fler moment.” Jonathan påpekar även att han gärna skulle
vilja få fortbildning i dans.
Jonathan tror absolut att dansen kommer att finnas kvar i styrdokumenten och få en än större
och viktigare roll i skolan i framtiden. Han tycker att det är mer rörelse till musik idag än vad
det var för 10 år sedan med tanke på gruppledda pass på gym, dansklasser, etc. och den
trenden kommer fortgå, enligt honom. Likaså gäller det i skolans värld då skolan ska anpassa
sig och vara en del av samhället. Pardansen kommer försvinna allt mer och han tror att i takt
med teknikens utveckling kommer även dansens utveckling i form av Just dance och andra
dansprogram. Jonathan tycker att dansen är så pass viktig att han säger sig inte kunna vara
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utan den och dessutom inte följa läroplanen om den skulle utebli. Samtidigt pratar han om det
skulle komma någon ny forskning eller om skolresultat skulle visa att något annat blir
viktigare än idrott och hälsa. Då måste kanske delmoment i ämnet sållas bort och möjligtvis
dansen bli lidande om man vill satsa på annat, men om skolan fortsätter som den är nu så tror
han att dansens roll kommer att bestå, om inte växa. Han avslutar med: ”Som det ser ut nu så
tror jag att dansen kommer att vara kvar i minst så stor omfattning som den är idag, kanske
ännu större”.
5.1.2 Sofia
Sofia är 32 år och har läst till idrottslärare på Karlstads universitet. Hon har jobbat 3 år och är
verksam på gymnasiet.
Sofia läste estetiska programmet när hon själv gick på gymnasiet, men har ingen erfarenhet av
dans mer än just då och under utbildningen. Hon har ingen pedagogisk erfarenhet av dans,
utan det hon känner igen sig själv i är möjligtvis dansen som blivit på krogen.
Sofia tycker det är svårt att svara på om relationen till dans skiljer sig från förr till nu då hon
alltid tyckt att det är roligt med dans. Däremot blir relationen annorlunda då hon jobbar med
det mer nu och så sett blir relationen annorlunda, men känslan för dans har alltid varit
densamma, att det är roligt. Däremot uttrycker hon sig att det är svårt att undervisa i dans och
att dansen är i förändring. Hon säger såhär:
Det är svårt att undervisa i dans, skulle jag säga. Man har fått anpassa det lite. Först, när jag började… Nu
har ju inte jag jobbat sådär jättelänge, men i början så försökte jag dansa mycket av de där traditionella
danserna som ’Oh Susanna’ och trojkan. Det gör jag lite fortfarande, men jag tar in lite mer av det här typ
Just dance, där man får härma rörelserna och lite mer moderna danser nu för att det känns som att det är det
de tycker är roligare… Det skiljer sig lite men jag har fortfarande med lite traditionellt men mer av det
moderna nu än precis i början. Jag har alltid tyckt att det är roligt med dans, men däremot så tycker jag det
är svårare att motivera eleverna till de traditionella danserna till skillnad från de moderna.

Sofia tror att dansen är med i styrdokumenten för att dansen hade en så stor roll i samhället
förr och att det har mycket med tradition att göra. Hon tror också att dansen nu fått stor roll i
styrdokumenten för att man som lärare lätt kan se hur elevernas koordination är, om de kan
anpassa sina rörelser och om de har en bra kroppsuppfattning. Dansen är ett väldigt bra
exempel på att se dessa aspekter.
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Angående utvecklingsmöjligheter tror Sofia att det är många idrottslärare som känner sig
osäkra när det gäller dansen. Hon tror att en satsning på fortbildning i dans för alla
idrottslärare skulle utveckla både lärarna och ämnet mycket och därmed skulle nya idéer växa
fortare. När jag ställer frågan om man kan få in dansen i fler moment tror hon att det går, om
bara mer idéer och tid skulle finnas. På hennes skola använder de sig mycket av musik till
framförallt styrke- och konditionsträning och därmed kan man koppla det rörelser till musik.
Däremot att få in mer dans i andra moment kan de absolut bli bättre på.
Sofia är kluven när det gäller dansen i framtiden. Hon tror att dansen kommer att finnas kvar
ett tag till, just för att det är ett väldigt bra sätt att se elevernas koordination, men då det är
många elever som tycker det är pinsamt och jobbigt så tror hon att den nog kommer
försvinna. Sofia beskriver att hon har elever med utländsk bakgrund som inte vill eller får ta i
varandra av olika skäl. Det kan ha en stor påverkan på kommande styrdokument. Hon har
själv valt bort pardanser som bugg och polka där man ska hålla i varandras händer och istället
har hon lagt fokus på bland annat ringdanser. Det man kan utveckla och tänka på till
framtiden på Sofias skola är att prata mer om dansen. Angående den utvecklingen säger hon
såhär:
Det kan man ju bli bättre på, att prata mer om… Eh, för det gör vi inte. Vi har diskuterat det mycket i vårt
arbetslag att ehm… Som det har varit tidigare har det varit att man bara dansar och så förstår ingen riktigt
varför. Eh, att man förankrar syftet på något vis till eleverna och prata om bakgrund och kulturella och
sociala aspekter med dans för att de ska få med sig det med, för att det är lite för lite av det just nu. Det
kanske är därför det blir lite mer motstånd också.

Motståndet till dans blir mycket större när Sofia har en grupp där en stor majoritet är killar,
för att de på något sätt ska hävda sig och visa att det inte är coolt att dansa. I en annan grupp
där tjejer har stor majoritet är det en mycket mer positiv inställning till det och fler vill dansa.
De få killar i den gruppen påverkas av den positiva stämningen och därmed är de väldigt
öppna för dansen. Det sociala spelar stor roll enligt Sofia och uttrycker sig såhär:
Det är oftast de där brötiga killarna som ska vägra och det påverkar ju de andra i gruppen, vilket gör att
det blir en dålig och negativ stämning. Då ska alla vara helt emot, annars är de töntiga. Killarna i den
gruppen där tjejerna är i majoritet blir däremot inte mesiga, utan de ses mer som modiga för att de kör på
och gör sitt bästa. Den sociala aspekten tror jag spelar väldigt stor roll när det gäller dans. Beroende på
grupp så blir individen påverkad väldigt mycket, så det vore roligt att sätta de där brötiga killarna i en
grupp där majoriteten är tjejer, bara för att få se om deras inställning skulle bli bättre.
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5.1.3 Daniel
Daniel är 38 år och jobbat på gymnasiet i 11 år. Han utbildade sig till idrottslärare på
Göteborgs universitet och har sedan dess arbetat på samma gymnasieskola sedan han blev
klar med utbildningen.
Daniel beskriver dansen som något viktigt, men att han inte haft något direkt erfarenhet av
dansen innan utbildningen. Han beskriver att det är mer genom skolidrotten som han fått lära
sig lite om dans men det var mer kontinuerligt under låg- och mellanstadiet men mindre på
högstadiet och sedan mer på gymnasiet igen. Dansen under denna tiden skedde på discon och
när han kom upp i åldern var det dansen på krogen som han minns. Daniel har alltid gillat
dansen då han själv är väldigt intresserad av musik. Han har flera års erfarenhet av att spela
olika instrument och varit medlem i flera band så rytmen och taktkänslan har alltid funnits där
och glädjen det ger med sig.
Privat anser Daniel att hans relation till dans inte skiljer sig så mycket från förr till nu då han
tycker att det är roligt. Däremot så dansar han mer nu än när han själv var tonåring, då hans
son går i dans och gymnastik. Daniel påstår att han gör lite mer, annorlunda saker nu än vad
han gjorde när han var yngre. Han beskriver det såhär:
Jag har ju som sagt Olle som är 7 år nu. Om jag tänker där så… Om jag tänker efter så dansar jag ju mer
nu, med honom, än vad jag gjorde förr. Man har varit med honom, för han går på dans, och då är man ju
med och dansar. Även hemma har det blivit en hel del dans då, när man sätter på musik. Då är det svårt
att stå still, både för honom och för mig. Olov går även i gymnastik och då är det ofta dans i
uppvärmningen. Då ger man kanske lite mer, alltså… Att jag gör lite annorlunda saker nu. Det är ju
jätteroligt att dansa med barn så.

Han förklarar vidare att inom yrket så har relationen till dansen blivit bättre med åren och
erfarenheten i sig som lärare. I början var Daniel mer försiktig och osäker. Han citerar såhär;
”När jag var nyexaminerad så var jag betydligt mer osäker och man tyckte att det var jobbigt,
men med åren så känner man sig säkrare”. Dansen har varit blivit ett roligare delmoment i
idrotten. I och med teknikens utveckling. Daniel anser att program som Just Dance är bra att
använda för att minska pinsamheter som kan uppstå bland eleverna. Det är lättare att se om
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eleverna har bra rörelseförmåga och koordination med mera genom dans. Daniel beskriver
vidare det såhär:
Jag har insett att det här med… att nå kunskapskrav i idrotten. Där vet jag ju att det är många som kan
visa till exempel på hur de utför de olika rörelsekvalitéerna genom sin dans…

Han använder sig mer av dansen nu än vad han gjort tidigare då han fått en mer positiv bild
till dansen och just det att lättare kunna se elevernas olika rörelsekvalitéer. Han ser även att
det är positivt att man som lärare är med eleverna och dansar, framförallt när det gäller Just
Dance, för att visa att man faktiskt inte är så duktig själv utan också kan göra fel. Daniel
upplever att det blir en lättare stämning i gruppen. Daniel använder sig även av att eleverna
ska göra sina egna danser under några veckor, som ett projekt, och sedan ska eleverna få visa
för varandra. Det är en bra samarbetsövning och eleverna skapar oftast en bra relation med
varandra under denna period. När vi kommer in på sällskapsdanser säger Daniel såhär:
”Sällskapsdanser försvinner allt mer och mer och vi kör endast några få, två-tre gånger, i
kursen”. Efter detta kom vi naturligt in på fråga tre.
Daniel tror att dansen är med i idrott för att idrott handlar framförallt om att röra på sig på
olika sätt. Dansen skapar en bredd på alla olika rörelser som finns, så det inte bara är specifikt
bollspel eller redskapsgymnastik som idrotten ska rikta in sig på. Daniel tror även att den
sociala aspekten är viktig. Han uttrycker sig såhär; ”Det sociala spelar stor roll i dansen och
samspelet med andra elever förbättras betydligt efter dansen, i alla fall i mina klasser”.
Utvecklingen inom dansen kan vara att använda sig mer av tekniken. Daniel och hans
kollegor använder sig redan av tekniken men anser att man alltid kan göra det bättre. Han
uttrycker sig såhär:
I och med att tekniken hela tiden utvecklas så gäller det att även vi som lärare har lite koll och hänger
med i utvecklingen. Det kan vara lite klurigt och det blir inte lättare med åren om man säger så. Fördelen i
mitt arbetslag är att vi är väldigt blandade åldersmässigt. Det har gjort att de unga kommer med fler tips
och idéer kring ny teknik än vad jag själv och mina äldre kollegor kanske har. Däremot kan man alltid bli
bättre, och det gäller väl generellt.

När jag frågar om framtiden för dansen i ämnet idrott och hälsa kommer Daniel åter in på att
han valt bort en hel del sällskapsdans och det beror mycket på att han fått elever med utländsk
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bakgrund. De har framförallt inte velat delta i pardanser av olika skäl. Traditionella danser
kommer att försvinna mer och mer medan ringdanser eller enskilda danser kommer att ta
över. Daniel nämner även att han upplever att det är betydligt svårare att genomföra
traditionella danser om du har en grupp där majoriteten är killar. Stämningen är lite mer
negativ, men om han använder sig av Just Dance brukar det fungera bättre, men han anser att
det blir lite mer tramsigt och även någon som vägrar vara med. Däremot är det sällan några
som inte är med när det är blandklasser. Daniel kör mer dans om han har en blandklass då han
känner att det fungerar bättre till skillnad från när han har en klass där majoriteten är killar.
5.1.4 Helena
Helena är 43 år och har jobbat som idrottslärare i 17 år men jobbar numera som
hemkunskapslärare. Hon läste på GIH i Örebro, har jobbat på fyra olika skolor och har
erfarenhet från både låg- och mellanstadiet samt högstadiet, men har jobbat mest på
högstadiet. Anledningen till varför Helena bytte ämne var för att jobbet som idrottslärare
tillslut slet ut kroppen mer än vad den tränades. Hon tycker att det är viktigt att jag nämner att
hon haft värk i lederna sedan ung ålder och att det blev för svårt att genomföra vissa delar i
idrotten som till exempel redskapsgymnastik, därav ämnesbyte, men att hon alltid älskat
idrotten och fortfarande gör.
Helenas inställning till dans har alltid varit positivt. Hon minns att jenka och bugg dansades
under mellanstadiet och på högstadietiden blev buggen det som dansades mest. Under
gymnasiet minns hon inte om de fick göra någon egen dans, men hon kommer ihåg att det var
olika sällskapsdanser som bugg, vals och foxtrot som dansades. Privat har Helena alltid gillat
att dansa, men har ingen erfarenhet mer än discon och krogdans, även om hon gärna hade
velat testa att dansa Rock n’ Roll-dans, som var stort i hennes hemort på den tiden.
Relationen till dans har inte ändrats om man ser till inställningen men i och med arbetet har
Helena testat olika saker med åren. När hon jobbade på mellanstadiet arbetade hon mer med
rörelse till musik medan på högstadiet riktade hon in sig mer på traditionella sällskapsdanser.
När jag frågade henne varför hon valt just det säger hon såhär; ”Jag har själv alltid fått lära
mig de traditionella sällskapsdanserna så det föll sig naturligt att jag själv skulle lära ut det
och det är väl för att jag inte kan så mycket annat…”.
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Helena tror att dans är med i idrott och hälsa för att föra traditioner vidare men också för det
sociala samspelet. Hon har dock inte lika bra koll på vad kunskapskraven är i idrott och hälsa
i Lgr 11, då hon inte jobbat som idrottslärare sedan den senaste läroplanen kom. Hon
uttrycker sig såhär; ” Då jag inte jobbat sedan Lgr 11 kom så är det svårt att svara på frågan
då jag inte riktigt har koll, men jag tror det är för att föra traditioner vidare och för att få ett
bra socialt samspel eleverna emellan”.
Vad gäller utvecklingen inom dansen ser Helena mest utvecklingen på sig själv som
idrottslärare. Hade hon varit aktiv idag hade hon velat ta in mer modernare danser och använt
sig av dagens teknik mer. Hon tror att det är i takt med teknikens utveckling som man som
lärare ska vara snabb på att hänga på, då hittar man nya sätt att undervisa på.
Framtiden ser mörk ut för dansen i ämnet när det gäller sällskapsdanser, tror Helena.
”Pardanser och sällskapsdanser kommer nog att försvinna helt, men det vore både roligt och
bra om andra danser växer fram istället”, säger hon.
5.1.5 Magnus
Magnus är 47 år. Han har jobbat som idrottslärare till och från under 13 år på fyra olika skolor
och jobbar nu som idrottslärare på högstadiet. Han har erfarenhet från både låg- mellan och
högstadiet, men främst högstadiet. Han utbildade sig på Karlstads universitet men har inte helt
avslutat studierna, däremot är idrott och hälsa-delen i studierna helt klara.
Magnus har ingen tidigare erfarenhet av dans mer än genom sin egen skolgång och krogdans.
Han minns att bugg, foxtrot och vals var det han fick med sig under sina skolår. Dansen har
sedan inträffat på krogen, bland kalas och fester.
Magnus relation till dans har ändrats lite från tiden innan till tiden som idrottslärare. När
Magnus var liten och under tonåren tyckte han att det var lite jobbigt när de skulle dansa i
skolan och när det var discon, men det försvann med åren. Inställningen som Magnus har idag
till dans är positiv och han tycker att det är ett roligt delmoment inom idrotten att undervisa i,
men han dansar gärna inte privat om han inte måste. Sällskapsdanser, ringdanser och andra
traditionella danser är sådant som försvunnit med åren. Han har testat hiphop och street på
lektionerna för några år sedan och de senaste åren har Magnus använt sig mer av teknik. Han
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har visat dansklipp på Youtube som inspiration till eleverna, när de själva ska skapa en dans,
och han har även använt sig av Just Dance.
Magnus anser att det är viktigt för människan att få uttrycka sig estetiskt, vilket man gör i
dansen. Han tror att dansen är med i idrotten för att lärare ska kunna stimulera elevers behov
av att uttrycka sig på olika sätt. Magnus påpekar även vikten av det kreativa lärandet och att
det tränas väldigt bra genom dansen. Han tar även upp om den kroppsliga rörelseförmågan
och den sociala aspekten som dansen för med sig. Den sociala aspekten uttrycker sig på ett
annat sätt genom dansen än vad den gör genom bollsporter. I dansen tränas man på att
respektera varandra, man tar i varandra, man ska hålla takten och man har oftast roligt ihop.
Vad gäller utvecklingsmöjligheter inom dansen ser Magnus till själv och sin undervisning.
Han säger såhär; ”När det gäller mig och min undervisning så kommer jag nog utveckla
dansen i takt med IT, där jag tror att mycket kommer att hända”. Han säger även att man som
idrottslärare är väldigt individuell och att man har specialiserat sig på olika delmoment.
Magnus har kollegor som är väldigt duktiga på dans så han tror att de kommer att fortsätta
använda sig själva i undervisningen, medan han själv tror att tekniken kommer bli hans stöd i
dansundervisningen då han känner sig lite begränsad.
Magnus tror att dansen definitivt kommer att vara kvar inom idrotten då det är ett estetiskt
delmoment som stimulerar kreativitet, som inte många andra ämnen kan göra. Han tror att
tekniken kommer spela stor roll i framtiden och att modernare danser kommer att konkurrera
ut de gamla traditionella sällskapsdanserna. Magnus tror även att kulturer spelar in och han
uttrycker sig såhär; ”Olika kulturer kommer att mötas och antagligen kommer det göra att
andra danser kommer att dansas, än de vi har dansat och dansar idag”.
5.1.6. Staffan
Staffan är 63 år och har 40 års erfarenhet som idrottslärare på låg- och mellanstadiet. Han
läste sin utbildning på GIH i Örebro och har jobbat på fyra olika skolor.
Staffan var som tonåring ute och dansade mycket och på den tiden var det sällskapsdanser
som bugg, foxtrot och vals. Han började sedan sin idrottslärarutbildning som 20-åring och
fick under den perioden ännu mer erfarenhet av dans. Det var framförallt folkdanser och
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modern dans men de fick även testa på balett. Staffans klassföreståndare var danspedagog
vilket föll sig naturligt för denne att ha mycket dans i undervisningen.
Relationen till dansen har alltid varit något positivt och roligt, både privat och inom yrket för
Staffan. Han har alltid haft med traditionella danser och sällskapsdanser i sin undervisning,
men vilka danser har varierat med åren och kommer i vågor. De senaste åren har han låtit
eleverna på mellanstadiet fått välja musik själva får att skapa egna danser. I lågstadiet jobbar
han mer för att hitta en rörelseglädje hos eleverna för att minska de negativa bilder som lätt
kan uppstå när man hör ordet dans. Han har även tagit tillfället i akt med att låta äldre elever
undervisa dans för yngre elever, vilket ger en lättare bedömningssituation för Staffans del.
Vad gäller varför dans är med i idrott och hälsa uttrycker sig Staffan såhär; ”Ja, dansen är ju
en social grej där man ska kunna samarbeta med sin danspartner.” Han tycker att det är bra att
Lgr 11 har med dansen så pass tydligt men han förstår de elever, och även lärare, som tycker
att det är svårt och jobbigt.
Dansens utvecklingsmöjligheter ser Staffan som något som kommer i takt med teknikens
utveckling. Att ta in rörelse till musik när man till exempel spelar fotboll eller basket ser han
som en möjlighet. Han nämner även att han vet flera stora idrottsmän som dansat balett i ung
ålder för att få en bra kroppsuppfattning, fokus och stabilitet. Det är något som han själv hade
velat se hos en ung grupp idrottsflickor/pojkar.
Staffan tror att dansen kommer att stanna kvar i ämnet idrott och hälsa eftersom den redan nu
har stor betydelse i styrdokumenten. Till framtiden vill han att dansen ska byta namn för att få
en mer positiv kling. Han säger såhär:
Sen är det ju såhär att dans kanske skulle heta något annat? För det har ju klingat genom åren, i alla fall
hos ungarna på mellanstadiet, det har ju klingat lite negativt.

Staffan funderar på om man som lärare ska säga rörelse till musik istället för dans. Han minns
själv hur reaktionen var när han gick på högstadiet och lärarna sa att de skulle dansa. Då blev
det en negativ stämning blev killarna. Kulturer från olika delar av världen kanske möts och
det medför andra typer av danser. Ringdanser och moderna danser kanske blir mer vanligt än
de traditionella sällskapsdanserna. Staffan kom in på spåret med danspedagoger och att det är
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en bra start, en slags kick-off och energiboost för eleverna inför dansen. Han avslutar dock
med:
Är vi utbildade idrottslärare så ska vi ändå klara av dansundervisningen själva kan jag tycka. Annars kan
man undra vad vi haft utbildningen till om vi inte klarar av alla delmoment som ämnet innefattar.

5.2 Analys
Nedan görs en sammanfattning och analys av resultaten. Varje stycke är en ny frågeställning.
5.2.1 Erfarenheter av dans innan utbildningen
Man kan tydligt se från intervjuerna att samtliga lärare har en positiv bild till dans och att det
är något som de tycker är roligt i undervisningen, även om inte alla sex lärare känner sig så
bra på det. Däremot skiljer sig Staffan, som är en av sex lärare, från de andra då hans
erfarenhet av dans har varit utanför skoltid och krogen, innan han gick idrottsutbildningen. De
andra lärarna känner att de endast har erfarenhet från deras egen skolgång och att de fick med
sig mycket från deras idrottsutbildning.
5.2.2 Relation till dans från förr till nu
Som jag tidigare nämnt är samtliga respondenter positiva till dansen, men alla har inte varit
positiva till den från början. Magnus tyckte under mellan- och högstadiet att dansen var lite
jobbig men den känslan är inte lika stor idag. Även ifall inställningen är positiv så vill han
gärna inte dansa inför andra, vuxna, människor då han känner sig för osäker. Idag har
samtliga lärare en bra relation till dansen och tycker sig fått en bättre relation med åren efter
utbildningen och fram tills idag. Flera av lärarna tror att det är på grund av den erfarenheten
man får med sig med åren och när man blir säkrare i sin roll blir det både roligare och bättre.
5.2.3 Varför dans är med i idrott och hälsa
Fem av sex lärare tror att dansen är med för den sociala aspekten. Sofia tror att dansen främst
är med för att föra traditioner vidare och även Helena är inne på samma spår. Daniel och
Jonathan trycker mycket på allt det fysiska som dansen för med sig. Det är både kondition,
koordination och styrka med mera som tränas och rörelseförmågan blir bättre genom dans.
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Magnus tror att dansen är med för det estetiska och för att stimulera de elever som vill
uttrycka sig på det sättet. Fyra av sex lärare tar upp bedömning och att dansen är ett väldigt
bra sätt att kunna se hur eleverna rör sig och om de når kunskapskraven.
5.2.4 Utvecklingsmöjligheter inom dans
Samtliga respondenter har nämnt teknik och att det är en utvecklingsmöjlighet för dansen.
Flera av dem har sett utvecklingen hos sig själva och att de bör ta in modernare danser och
mer teknik. Flera av lärarna ser även att det går att få in dansen i fler delmoment men att tid,
idéer och kunskap inte riktigt finns där. Det är något som de kan bli bättre på. Sofia tycker att
man som idrottslärare bör få en fortbildning inom dansen för att kunna utveckla dansen mer
och som lärare hålla sig uppdaterad.
5.2.5 Dansen i framtiden
Alla lärare tror att sällskapsdanserna och de traditionella pardanserna kommer att försvinna
med tiden men endast en tror att dansen kommer att försvinna helt. Två lärare tror att dansen
kommer att växa sig starkare då den redan fått en så stor roll i styrdokumenten. Flera av
lärarna tror att flera olika kulturer kommer mötas och medföra nya typer av danser. En tro att
mer enskilda danser och danser i mindre grupper kommer att komma med åren. I takt med
teknikens utveckling kommer även dansens utveckling att se annorlunda ut i framtiden.
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6 Diskussion
Här nedan förs en diskussion kring studiens resultat och metodvalet.

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att se om lärarnas syn på dans har förändrats från innan de gick
sin utbildning till idag. Man kan tydligt se att samtliga respondenter har en mer positiv
inställning till dansen idag då ingen tycker att det är jobbigt eller att någon lärare använder sig
av utbildad danspedagog i undervisningen.
Vad gäller lärarnas erfarenheter är det bara en som har erfarenhet av dans utanför skolan. Här
kan tänkas att åldersskillnaden spelar stor roll kring vad man har för erfarenhet av dans. När
Staffan var ung, på -60-70-talet, dansades det mer sällskapsdanser och då föll det sig kanske
mer naturligt att man dansade sällskapsdanser när man var ute på kvällarna, till skillnad från
de andra lärarna som är födda på -70-80- och 90-talet. Samtliga lärare undervisar själva sin
dansundervisning. Det visade sig i studien att två av lärarna, vars egna erfarenheter var mer åt
de traditionella sällskapsdanserna, gjorde att de även undervisade i just de traditionella
danserna mycket mer än de moderna danserna. Detta tyder på att lärarna påverkats av
kulturen som de fick med sig när de själva gick i skolan och/eller privat för att sedan föra det
vidare till nästa generation. Som tidigare nämnt anser Säljö att; ”Varje samhälle har ett behov
av att försäkra sig om att teoretiska och fysiska färdigheter som man utvecklat ska föras
vidare till kommande generationer”.52 Jag anser att lärarna är en del av samhället och för
vidare den kunskap och färdigheter som de själva har.
Lärarna tror att ju mer bekväm man känner sig så blir delmomentet roligare för både elever
och en själv. Med åren lyckas man samla på sig en del erfarenheter och det blir att man tycker
att det är roligare.
Lärarna var överlag överens om att den sociala aspekten spelar stor roll i varför dans är med i
styrdokumenten. Jag tror att den sociala aspekten, att föra traditioner vidare och att kunna röra
sig på många olika sätt är stor, men när Magnus tog upp kring det estetiska lärandet så
funderade jag i nya banor. Det estetiska syns inte lika väl i alla andra ämnen i skolan och
därför kanske vi i skolans värld bör vara mer rädda om dansen och jobba för att behålla den?
52
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Framtiden för dansen ser ljus ut om man kollar till dagens styrdokument. Frågan är om de
gamla traditionella danserna kommer att försvinna och de modernare danserna ta över.
Lärarna tror att sällskapsdanserna kommer att försvinna med tiden och jag är beredd att hålla
med, hur mycket jag än vill ha kvar dem. Influenser från andra kulturer kommer att påverka
dansen och ringdanser och de enskilda danserna kanske expanderar. Sofia och Daniel har
redan fått uppleva hur kulturer krockar och har därmed ändrat sin dansundervisning. Det som
vi anser normalt här är kanske inte det i andra kulturer. Som tidigare nämnt anser Säljö att:
…förväntningar och kulturella normer kring hur barn ska agera och vara i olika aktiviteter är sådant som
skiljer sig åt. Det finns även skilda förväntningar och sociala erfarenheter mellan pojkar och flickor i
olika samhällen.53

Vad gäller dansens utveckling tror lärarna mycket på IT i framtiden och även att få in dansen i
fler moment. I och med teknikens utveckling kommer antagligen dansen att utvecklas med,
men frågan är när. Det skulle gå att få in rörelse till musik och/eller dans i fler moment men
då gäller det att man är påhittig.
Flera av lärarna påpekar att tiden, kunskaper och idéer är det som gör att dansen inte
utvecklats så mycket i deras undervisning. Att få fortbildning i dans, eller att ta hjälp av en
danspedagog för att få nya idéer till undervisningen är en bra tanke men jag är kluven till den.
Staffan har en poäng i att om vi är utbildade så ska vi klara av alla delmoment i vårt ämne.
Ett problem som både Sofia och Daniel tog upp som exempel från deras klasser var killarnas
syn och inställning på dans. I kapitlet ’tidigare forskning’ redogjorde jag för en studie som
visade att dansen inte är lika populär bland killar som bland tjejer.54 Även i denna studie visar
sig dansen inte vara lika intressant för killarna som för tjejerna. Detta har även jag märkt av
på mina klasser. Jag personligen har alltid dansat sällskapsdanser i form av bugg, foxtrot och
vals hemma i vardagsrummet med mamma och pappa men jag dansar även modern dans och
jazzdans. Olika kulturer och vad det dansas för olika danser runt om i världen intresserar mig.
Det har gjort att jag försöker få med så många olika danser som möjligt i min undervisning.
Jag hoppas att om jag har med fler danser i min undervisning leder det till att pojkarna ska
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tycka att det är roligare. Problemet kan vara hur man lockar elever till att ha en positiv bild
och något som de förknippar med glädje. Precis som Staffan säger; det kanske inte är så dumt
att byta bort ordet dans till bara rörelse till musik i framtiden, eller är det det?
Som studien i England visar kan ett motiverande klimat öka välbefinnandet och kreativiteten
hos dansare.55 Detsamma gäller antagligen klimatet i skolan. Svårigheten är att veta hur ett
motiverande klimat är då det kan vara, och antagligen är, individuellt för varje elev.

6.2 Metoddiskussion
Att använda mig av kvalitativa, individuella intervjuer anser jag varit en lämplig metod för att
få svar på mitt syfte i denna studie. Anledningen till att jag valde en kvalitativ metod var för
att få djupare svar än vad en kvantitativ enkätstudie hade visat. De skolor där lärarna är
verksamma har ungefär lika förutsättningar. I denna studie var det en deltagare vars ålder och
erfarenhet skiljde sig betydligt från de andra. Nu i efterhand hade det varit intressant om det
hade varit större åldersskillnad på fler deltagare och se om erfarenheterna hade varit
annorlunda.
Intervjuerna har varit semi-strukturerade då jag hade en relativt öppen dialog med
respondenterna utan att komma ifrån frågan. Intervjuguiden och frågorna kunde ha bearbetats
mer och haft en mer teoretisk bakgrund, innan jag började intervjua lärarna.
Validiteten i denna studie är hög då det jag frågat lärarna om har varit relevant till studiens
syfte. Jag anser även att denna studie har hög reliabilitet då lärarna fått samma frågor men fått
svara fritt från vad de själva tycker. Då studien är en liten kvalitativ undersökning sett till
antalet deltagare är denna generaliseringsbarhet låg.

6.3 Fortsatt forskning
Det vore intressant att se generellt hur relationen till dans är hos yrkesverksamma idrottslärare
i Sverige. Det vore även intressant att undersöka vad för typ av danser som eleverna får lära
sig runt om på skolor i Sverige. Att få se om det finns likheter och skillnader på
dansundervisningen på låg-mellan- och högstadiet samt gymnasiet vore även intressant. Med
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tanke på att tidigare forskning visar på att det finns idrottslärare som inte har utbildning vore
det även intressant att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan outbildade och
utbildade lärare i dansundervisningen.

6.4 Slutsatser
Studiens syfte var att se om lärarnas syn på dans har förändrats sedan innan deras utbildning
och fram tills idag samt om vad lärarna tror om dansen i framtiden. I studien framkommer det
att lärarnas relation till dans innan deras utbildning var för det mesta positiv, men att den
blivit mer positiv under tidens gång inom yrket. Lärarna anser att erfarenheten som kommit
med åren har gjort att de känner sig säkrare vilket lett till att de slappnat av mer och därmed
har dansen blivit roligare. Studien pekar på att lärarna har en bra relation till dans, men det är
svårt att veta vad som kommer hända i framtiden med dansen i ämnet idrott och hälsa. En av
lärarna tror att dansen kommer att försvinna helt, medan de övriga lärarna tror att de danser
som vi anser traditionella och som hör till vår kultur, kommer att försvinna helt. Influenser
från omvärlden kommer göra att andra danser kommer att brukas och dansen kommer att bli
mer IT-anpassad. Eleverna kommer gå ifrån pardanser och dansa mer ringdanser, gruppdanser
och individuella danser. Flera av lärarna anser att tidsbrist och kunskapsbrist har gjort att
dansen inte utvecklats så mycket i deras undervisning. Genom fortbildning kan man få mer
idéer, inspiration och en push framåt i utvecklingen och i undervisningen.
Resultaten i denna studie kan inte visa några generella slutsatser om lärares relation till
dansen i idrott och hälsa och heller inte om framtiden för dansen i ämnet. I min studie har jag
tagit lärdom, men jag vill också förmedla för blivande och examinera lärare i idrott och hälsa
att dansen behöver få en positivare bild av samtliga elever och lärare för att få ut det bästa av
dansen. Jag tror att om vi lyckas skapa en mer positiv syn kring dansen och en mer
avslappnad miljö skulle det underlätta för de elever som tycker att det är töntigt, tråkigt, svårt,
pinsamt, jobbigt etc. Frågan är bara hur. Vi kanske ska kalla dansen i skolan för något annat?

36

Referenser
Länkar
http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Larandets-form-innehall.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/flygandeinspektioner/2010/idrott/slutrapport-flygande-tillsyn-idrott.pdf
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dans
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ingen-drunknar-utan-bugg/
http://www.expressen.se/kultur/margareta-sorenson-skoldans-som-livlina/

Böcker
Aujla, I., Nordin-Bates, S., Redding, E., Jobbins, V. Developing talent among young dancers:
Findings from the UK Centres for Advanced Training. Theatre, dance and performance
training, 5 (1). 2014.
Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 5:e upplagan.
2016
Blom, K Arne., Lindroth, Jan. Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse.
Stockholm: SISU Idrottsböcker. 1995.
Hassmén, Nathalie., Hassmén, Peter. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm:
SISU Idrottsböcker. 2008
Klockare, E. A Psychological Skills Training Program for Dancers- Evaluation of the
Dancers’ Use of Psychological Skills Training Techniques and Possible Effects of the
Program. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och
hälsovetenskap. 2014
Skolverket. Kursplan. Idrott och hälsa. Hämtad 2016-11-17
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa
Skolverket. Kursplan. Idrott och hälsa. Hämtad 2016-11-17

37

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/idr?subjectCode=IDR&courseCode=IDRIDR01&l
ang=sv&tos=gy - anchor_IDRIDR01
Säljö, Roger. Lärande i praktiken- ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.
3.e upplagan. 2014.
Wahlström, Margo. Dansens historia. Lund: Studentlitteratur AB. 1979. Häftad 1990.
Ängquist, Liisa. Dansande ungdom- en etnologisk studie. Studentlitteratur AB. 2006

Intervjuer
Jonathan, idrottslärare. Individuell intervju 2016-12-06
Staffan, idrottslärare. Individuell intervju 2016-12-09
Sofia, idrottslärare. Individuell intervju 2016-12-15
Helena, idrottslärare. Individuell intervju 2016-12-15
Daniel, idrottslärare. Individuell intervju 2016-12-16
Magnus, idrottslärare. Individuell intervju 2016-12-17

38

Bilaga.1-Intervjuguide
1. Vad har du för erfarenhet av dans innan du blev idrottslärare?
2. Skiljer sig din relation till dans från förr till nu? Både privat och inom yrket.
3. Varför tror du att dans är med i idrott och hälsa?
4. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter inom dans?
5. Hur tror du att dansen ser ut i framtiden i ämnet idrott och hälsa? Finns den kvar?
Varför? Varför inte?

39

