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Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Vår nyfikenhet och vårt intresse har styrt vårt val av ämne. Vi upplever att skolor i allmänhet 
har valt att prioritera bort dans. Vi ser på dans som en bra/viktig metod såväl för inlärning 
som också träning av det fysiska, sociala och kulturella samt vill ta reda på hur man ser på 
dans ute i verksamheterna. Enligt läroplaner och kursplaner ska dans finnas med som ett 
naturligt inslag. Når skolan upp till målen? 
 

Syfte 

Vi vill ur två perspektiv, elever respektive lärare, ta reda på deras uppfattning om dansens 
förekomst i skolan, deras inställning till dans och hur de ser på dansens roll och funktion. 
Detta har vi valt att titta på i årskurserna förskoleklass t.o.m. år 6.  
 

Metod 

Vi har gjort vår studie på två skolor som ligger i olika kommuner. Med utgångspunkt i syftet 
har vi valt att göra enkätfrågor med bestämda svarsalternativ, förutom i två frågor där vi 
använder öppna frågeställningarna, d.v.s. icke-strukturerade frågor. För att få en djupare 
uppfattning om pedagogernas syn på dans och hur de tror att barnen upplever det, valde vi att 
göra intervjuer. Vi intervjuade fyra pedagoger sammanlagt från de bägge skolorna. Vi har 
gjort enkäter med elever och totalt genomfördes dessa med 52 elever med en spridning från 
förskoleklass till år 6. Vi har använt oss av en både kvalitativ och kvantitativ metod i vår 
studie. 
 

Resultat  

Både elever och pedagoger anser att det skulle kunna förekomma mer dans i skolan. Deras 
uppfattning är att det oftast förekommer på musik och idrottslektionerna. De flesta är positivt 
inställda till dans och tycker själva om att dansa. De pedagoger som inte har ett personligt 
intresse av att dansa är inte de som först och främst använder sig av dans i sin undervisning. 
De elever som inte tycker att dans är roligt, upplever det ofta som jobbigt för att det kan bli 
pinsamt och är rädda för att göra fel och att de inte kan. Både pedagoger och elever är överens 
om att dansen är bra på många sätt, inte minst för allt det som den tränar. Man tränar bland 
annat fysik, samspel och motorik, samtidigt som det förstärker inlärning. Eleverna får 
möjligheten till att uttrycka sig och de tränar upp sin koordinationsförmåga.  
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Problemområde. 
 

Inledning. 
Denna studie är ett högskoleexamensarbete på c-nivå av två lärarstudenter. Lärarprogrammet 

innefattar VFU (Verksamhetsförlagd Utbildning), där vi kommit i kontakt med dans i olika 

hög grad. Det vi har upplevt av skolornas användning av dans under vår VFU samt under vår 

egen skolgång har lockat till studien. Ingen av oss har tävlingsdansat men vi har intresset för 

dans och har varit eller är med i dansföreningar. 

 

Dansen är ett världsfenomen, som kan se olika ut bl. a beroende på var man är. I Asien dansar 

man mest med hjälp av händerna. I Afrika dominerar bålrörelserna.  Däremot kan man säga 

att vi i Europa alltid har dansat och stampat takten med hjälp av fötterna (Vasarhelyi, 1977).  

 

För människor med invandrarbakgrund kan det vara dansen som håller dem samman, 

eftersom de kan vara långt borta från sina ursprungliga rötter. Dansen blir som ett sätt att 

behålla och bevara deras kultur i det nya landet (Grönlund, 1988). I de samhällen där det inte 

har förändrats så mycket, lever dansen och musiken fortfarande kvar som ett starkt inslag 

(Vasarhelyi, 1977). 

 

Vi hör nästan dagligen på tv och annan media om att dagens barn och ungdomar rör allt 

mindre på sig, och övervikt hos barn börjar bli ett allt större problem. Vi har sett att graden av 

dans inom skolans väggar varierar stort, inte bara mellan olika skolor utan även mellan 

klasser i samma skola. I en studie som publicerats i tidningen Idrottsläraren (Andersson, 24 

september, 2004) med fyra tusen ungdomar, kan man läsa att 60 % av pojkarna är aktiva i 

någon idrottsförening jämfört med endast 45 % av flickorna. Av de övriga 55 % av flickorna 

vill hela 70 % vara mer aktiva och exempel på aktiviteter de kan tänka sig är simning, dans, 

basket och styrketräning.  

 

Det behöver inte bara vara idrottslektion för att man ska använda dans, utan den kan 

genomföras på vilken lektion som helst. Dansen kan användas som en metod för träning av 

bland annat motorik, motion, socialt samspel samt kultur. Vi vill också få reda på vilka vinster 

man erhåller genom dansen, om pedagogerna är medvetna om dessa vinster och främst vad 

elever tycker om dans. De vinster som finns med dansen kan vara att man tränar på t ex 
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socialt samspel. Respekten för varandra förbättras, man blir bättre på att avläsa varandras 

kroppsspråk och att motoriken förbättras. Dansen kan ses som en samarbetsövning. I 

samhället krävs det att man kan samarbeta med olika människor, och genom framför allt 

pardansen kan man träna detta.  

 

Oftast uteblir dansundervisningen, på grund av flera orsaker. Bristfälliga kunskaper hos lärare 

eller avsaknad av metodik inom ämnet kan vara några av orsakerna (Kleinwichs 2005).  

 

Hur ser det ut på skolor idag? Är det intresset som styr och framför allt används det? 

Enligt våra egna erfarenheter existerar dans i begränsad omfattning inom skolans ramar och 

förekommer oftast under idrottslektionerna. Har dansen sin bestämda plats där? Är 

idrottslektioner mer än bara bollsport och löpning? Tas alla elevers intressen till vara? 

”(…) ordet dans förekommer inom skolans uppnåendemål i läroplanen, men däremot finns 

inte ordet bollspel med” (Andersson, 2003).  
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Syfte och frågeställningar. 
Vårt intresse för hur skolan behandlar ett ämne som dans har styrt vår inriktning. Vi upplever 

själva att skolor väldigt lite arbetar med dans. Och efter att gått igenom litteratur på området 

och funnit att barnens intresse för och upplevelser av dans inte har studerats närmre bestämde 

vi att fokusera på det. Vi utgår i första hand från ett elevperspektiv, men vi har även med ett 

lärarperspektiv i arbetet. Om vi som studenter får mer kunskap om dansens fördelar kan vi 

arbeta för att i vår egen verksamhet få in dans som ett naturligt inslag, och på så vis kan det 

eventuellt smitta av sig på den övriga personalen. Vi vill också se på dansen i förhållande till 

rörelse och musikforskning. Då vi inte funnit mycket forskning om just dans i sig fick vi ta 

vägar runt och koppla till rörelse och musik. 

 

Vår tanke är att intervjua några pedagoger, som frivilligt kan tänka sig att ställa upp. Tanken 

med detta är att få den alldagliga pedagogens syn på dans och dess förekomst, även hur de 

förhåller sig till dans. Vi vill inte att det ska kännas som ett tvång att delta.  

 

Valet av att se på dans under hela skoldagen och inte endast som hjälpmedel eller uttryck eller 

på gymnastiklektionen, gjordes med den tanken att vi vill ha en så korrekt uppfattning om 

spridningen som möjligt. Barnens ålder bestämde vi genom att vi anser att dans är som mest 

missgynnat i dessa åldrar i skolan.  

 

 

Vår frågeställning är:  

– I vilken utsträckning anser elever respektive lärare att dans förekommer i skolan? 

– Vilken inställning till dans förekommer hos elever respektive lärare? 

– Vilken roll/funktion har dansen i skolan ur ett elev- och lärarperspektiv? 



 4

Bakgrund. 
 

Definitioner av begreppet dans. 

Det finns ingen klar bild över vad dans egentligen är, men vi har funnit tre olika definitioner.  

Dessa definitioner motsäger inte varandra. Begreppets olika definitioner skiljer sig främst 

genom graden av koppling till musik. 

 

1. Ett sätt att se på dans är att röra sin kropp till musik. På nationalencyklopedins hemsida 

(www.ne.se) står att finna denna beskrivning av begreppet dans:  

”Rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst 

rum”. 

 

2. Jaques Dalcroze, föregångare på rytmikens område, betonar att dansen har en närhet till 

musiken. Man kan utföra de rytmiska kroppsrörelser som finns i dansen till musik. Han säger 

vidare att dansen är konsten att uttrycka de känslor man har med hjälp av rytmiska rörelser. 

Han förtydligar att dans i kroppslig rörelse uttrycker samma mönster för ögat som musiken 

skapar för örat. Detta berättar Grönlund (1988).   

 

3. Gertrud Ericson, (2000) hänvisar till Judith Hanna (1979/1987) som definierar dans som 

”(…) medvetet rytmiska kroppsrörelser vilka skiljer sig från vanlig motorisk aktivitet. 

Rörelserna har inneboende estetiska värden och dessa kan vara olika i skilda kulturer. Dans 

blir då ett icke-verbalt sätt att kommunicera.” (s. 25). Det finns ingen koppling till musik, utan 

det är själva rörelsen i sig som är viktig.  

En musik- och dansforskare vid namn Curt Sachs har en diskussion i boken World History of 

the Dance, där han betonar svårigheterna med att definiera vad dans är. Han anser en bra 

beskrivning vara att dans är en rytmisk rörelse utan några arbetsmotiv. Men aktiviteter som att 

springa, ro eller hugga ved är också rytmiska, därför har han förtydligat vidare att det ska vara 

utan några arbetsmotiv (Grönlund, 1988). 

 

Dansens kärna – musiken?  

Det är en vanlig uppfattning att kärnan i dansen är musiken. En del hävdar att man kan dansa 

utan musik. Grönlund tycker däremot att man kan dansa utan musikaliskt ackompanjemang, 

men att dansen alltid är förknippad med musik. Även om ingen yttre musik alltid behövs, 
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följer den som dansar hela tiden den inre musiken och musikupplevelsen. Dessa 

musikupplevelser färgas av de känslor och stämningar den dansande har (Kleinwichs, 2005). 

 

Dans till levande musik är optimalt, men dans behöver inte alltid vara så stort eller 

märkvärdigt. Man behöver faktiskt inte lägga upp en hel idrottslektion kring dans, utan det 

kan räcka med uppvärmningen. Dans kan passa bra som avspänning. Har man väl kommit 

över tröskeln och använder dans, kan det ge väldigt mycket (Andersson, 2003). 

 

Vad säger Lpo – 94 och kursplaner? 

Enligt läroplanen ska elever innan de har gått ur nionde klass på högstadiet fått undervisning i 

pardans. I begreppet pardans kan man lägga in danser som foxtrot, bugg och vals. Ofta ligger 

ansvaret på idrottsläraren att lära eleverna dessa danser. Dessa danser kan man betrakta som 

en kulturskatt som finns i vårt land (Kleinwichs, 2005). 

 

I Lpo – 94 står det om kulturarvet och vilken uppgift skolan har när det gäller detta arv. 

(http://www.distans.hkr.se/kkmtrl/politiska/lpo.pdf, sid 14). Här står det att… 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 

• Har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och har fått ett ökat intresse för att ta 

del av samhällets kulturutbud, 

• Har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, inklusive det 

samiska, samt västerländska kulturarv, 

• Kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många uttrycksformer som 

möjligt som språk, musik, drama och dans, 

• Har utvecklat förståelse för andra kulturer.”  

 

I kursplanen för Idrott och Hälsa, (Skolverket, 2000-07) står det i strävansmålen att skolan i 

sin undervisning ska sträva mot att eleven lär känna olika former av danser, lekar och 

idrottsformer. Efter det femte skolåret ska eleven behärska olika motoriska grundformer, och 

kunna utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Utöver detta ska eleven kunna utföra 

enkla danser och rörelsemönster till musik. I ämnet ska eleven utveckla sin fysiska, psykiska 

och sociala förmåga.  
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I kursplanen för musik står det att (Skolverket, 2000 – 07) skolan ska sträva efter att eleven 

blir förtrogen med formen inom musik, dess struktur, skriftspråk och uttrycksmedel. 

Dessutom ska eleven kunna förstå dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och 

epoker. Här kan man dra parallellen att rytm finns både inom musik och dans. Skolan ska 

arbeta för att eleven ”blir förtrogen med musikens beröringspunkter med andra 

kunskapsområden och utvecklar förmåga att kombinera musik med andra gestaltningsformer 

som bild, text, drama, dans och rörelse”.  

 

Ett samarbete kring dans. 

Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd, Nationellt Centrum för främjande av 

fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) och Elevorganisationen i Sverige har tagit 

beslut om ett utvecklingsprogram som sträcker sig mellan 2005 - 2009. Detta 

utvecklingsprogram går under namnet Dans i skolan. Den 25 april 2005 skrevs dokumentet 

under, som ska leda till att barn och ungdomar ska få dans på schemat (Kulturrådet, 2005-04-

25). Detta program har som uppgift inom detta samarbete bland annat att lyfta fram och 

dokumentera kommuner som arbetar med dans i skolan, stimulera metodutveckling, forskning 

och utvärdering samt verka för kompetensutveckling i dans för olika lärargrupper 

(Kulturrådet, 2005-04-25).  

 

Som huvudsakligt mål har NCFF att främja fysisk aktivitet. Dessutom har de som mål att alla 

barn ska få tillgång till dans som kunskapsområde. Bakgrunden till detta program är att de har 

en insikt om att barn och ungdomar rör sig alldeles för lite, och att dans kan erbjudas som 

alternativ för dem som inte gillar den traditionella idrottsundervisningen (Kulturrådet, 2005-

04-25). 

 

Startskottet för projektet gick i en förort till Stockholm. Meningen är att det ska spridas till 

samtliga grund- och gymnasieskolor. Lärare kommer att erbjudas kompetensutveckling inom 

dans. Vidare kommer dans att införas som ämne inom lärarutbildningen (Wallin, 2005).  
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Historik.  

 
Dans i de äldsta tider. 

Dans är en urgammal konstform, vars ursprungliga syfte var magiskt (i form av 

fruktbarhetsriter och krigsdanser). Den har i olika kulturer använts för att ge tur och jaktlykta 

(Grönlund, 1988). Man lärde ut jakt- och infångningstaktiker genom dansrörelser, och på 

grottmålningar från stenåldern kan man tydligt avläsa någon form av krigsdans, med spjut och 

andra vapen (Wahlström, 1979).  

 

I antikens Grekland ansågs rytmen vara så pass viktig att de lät olika former av rytm bilda en 

grund för hela det grekiska uppfostringssystemet och undervisningen (Kongsrud, 1970).  

 

Människan har dansat i alla tider och på alla kulturnivåer. Genom att dansa vill man ge uttryck 

för stämningar, framkalla vissa tillstånd eller åskådliggöra ett händelseförlopp. Men dansen 

kan också vara en glädjeyttring, eller att den som dansar vill underhålla publiken i någon form 

(Bra Böckers Lexikon, 1992). 

 

Genom århundraden har dans hängt samman med olika faser i människans liv. Genom dansen 

kan släkt och vänner samlas. Man kan använda den som en länk för att sammanföra olika 

generationer och kan därigenom bidra till att öka den sociala gemenskapen. De äldre i en 

familj kan lära de yngre medlemmarna något (Grönlund, 1988). 

 

Dansens utveckling från medeltiden.  

Den europeiska folkdansen har sina spår från medeltiden, och kan med säkerhet sägas ha sina 

rötter i magiska riter. De äldsta danserna bygger ytterst på visor, och har en berättande 

framställning. De nya danserna har däremot ofta ett inflytande från de högre ståndens 

sällskapsdans. Folkdanserna har ofta präglats av ålderdomliga och nationella drag. Numera 

används den överallt för nöjes skull. (Focus uppslagsbok, 1974). 

 

Men allteftersom förändrades dansen till att få en mer stiliserad form, som exempelvis den 

indiska tempeldansen. Sedan medeltiden i Europa har folkdans och sällskapsdans ömsesidigt 

påverkat varandra i växelverkan. Balettkonsten utvecklade sig ur den franska hovdansen, som 

fanns på 1600 – talet (Combi Lexikon, 1973). 
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Förr i tiden anställdes i de högre samhällsklasserna dansmästare till att lära ut de danser som 

just då var på modet till barnen. Samtidigt skulle lärarna lära barnen den föreskrivna etiketten. 

Vid den här tiden tog föräldrarna inte en lika aktiv del i barnens fostran, som sker idag. 

Dessutom krävde danserna under 1600 – och 1700 – talen en noggrann undervisning och för 

barnens del en flitighet i att öva dem (Barn och dans, 1993).   

 

Från urminnes tider har människan utnyttjat rytmen i en rad olika sammanhang. Rytmen kan 

finnas i arbetets gång och i den primitiva människans musik kan den vara dominerande. 

Kongsrud (1970) menar att de små barnens rörelser och handlingar kan ses som rytmiskt 

upprepande. De kan vara fascinerade av den rytm som finns i det oväsen de åstadkommer och 

av glädjen i själva rörelsen.  

 

För en hel del naturfolk och även forntida folk har dansen varit en viktig beståndsdel. Hos 

naturfolken har dansen ofta ett praktiskt eller religiöst syfte, vilket kunde vara att bota sjuka 

eller att öka fruktbarheten hos människan eller jorden. På Bali har dansen en så viktig 

funktion i människornas liv, att den nästan är lika integrerad i deras tillvaro som att andas 

eller äta. Det är så naturligt för dem att uttrycka sig genom rörelse, att Bali har kallats för ”en 

ö av dansare” (Bra Böckers Lexikon, 1992).  

 

I det afrikanska samhället hänger dans och musik så nära samman, att ordet dans saknas i 

afrikanska bantuspråk. I dessa språk har man i stället ett gemensamt begrepp för musik, dans 

och trumma – begrepp som vi i vårt samhälle delar upp.   

 

Dansen fram till idag. 

På 20-talet hade jazzmusiken nått Sverige från USA och det skulle dansas vissa danser till 

den, swing och jitterbugg var de vanligaste. Jazzens popularitet ökade under 30- & 40-talet 

och blev som allra störst under 50-talet. Under detta årtionde uppkom även en ungdomskultur, 

något som inte funnits förut. Begreppet ungdomar var nytt, vilket gjorde att man nu kunde 

vara något emellan barn och vuxen.  

 

Bugg, som tillsammans med foxtrot är den vanligaste sällskapsdansen i Sverige, har rötter i 

den jitterbugg som till en början dansades till swing men sedan förändrades för att kunna 

dansas till 1950-talets rockmusik. I nuvarande form är bugg kanske inte äldre än från 1970-

talet. Rockmusiken började komma och ungdomarna drog ut i folkparkerna. 
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Folkparkskulturen växte fram under 40-talet och 50-talet och efter 60-talet hade i stort sett 

vart enda brittiskt band turnerat genom folkparkerna i Sverige. För övrigt det enda land i 

världen som besitter denna romantiska tradition. Fram åt 80- & 90-talet börjar parkerna 

förlora besökare när artisterna hittat andra scener att spela på, andra platser att hålla 

gatufestivaler, rocktåg och konserter på. Under 70-talet dök en ny musikstil upp – disco. (Se 

John Travoltas repertoar med bl. a Saturday night fever och Grease.) Diskotek växte fram 

över hela Sverige och disco var den nya innedansen. Nu började det även produceras 

musikvideor, något som växte och växte och som idag är en miljardindustri. Artisterna skulle 

sjunga och dansa i videorna och ha dansare i bakgrunden. Den koreograferade dansen blev 

viktig. Tidigt under 1990-talet kom hip-hop till Sverige, breakdancen är en del av hip-hopen.   

 

I slutet av 1980 – talet och under 1990 – talet utvecklades ravekulturen. Under 1990 – talet 

flyttades influenser och symboler in på diskotek. Detta var som mest tydligt i England, men 

man kunde även se tendenser till detta i Sverige (Lalander & Johansson, 2002).  

 

Ericsson (2000) tar upp att dans i dagens samhälle är en aktivitet bland många andra som man 

kan välja att syssla med. Men dansen som konstform har fortfarande en undanskymd roll i 

samhället.   

 

Dansen har en plats i skolan idag tack vare kursplaner och läroplaner. Men pedagoger tolkar 

dess budskap på olika sätt. En pedagog kan tolka det som att eleverna ska få dansa någon 

gång innan år 5 är slut, medan någon annan kan tolka det som att dansen ska ha en lika 

självklar plats som exempelvis bollspel på idrotten. Så mängden dans beror till största delen 

på tolkningar som görs.  
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Teoretiska utgångspunkter. 

 

Hjärnforskning.  

Fysiologen Matti Bergström, hävdar att man måste ändra inriktning på dagens undervisning, 

detta för att man ska ta hänsyn till hjärnans utveckling. Bergström delar in skolämnena i tre 

olika kategorier. En kategori kallar han för kraftämnen (som slöjd, idrott, raster), den andre 

för kunskapsämnen (fysik, matematik, kemi) och den sista kallar han för värdeämnen 

(skapande ämnen, litteratur, historia och språk). Han anser att idag är kunskapsämnena 

överordnade de andra. Detta behöver förändras, och de andra ämnena behöver uppvärderas 

för att man ska kunna få en bra skola (Hägglund & Fredin, 2001). I de skapande ämnena finns 

inget rätt eller fel, och det finns en större frihet än i de teoretiska. 

 

Hjärnforskaren och nobelpristagaren Roger Sperry avslöjar genom sin upptäckt att båda 

hjärnhalvor måste användas för att vi människor ska fungera fullständigt. Han menar att den 

högra hjärnhalvan står för skapande och fantasi, och den vänstra står för logiskt tänkande och 

analyserande. Han påstår att vi i alla typer av aktiviteter använder båda hjärnhalvorna men att 

vi i vår undervisning har lagt tyngdpunkten på den vänstra hjärnhalvan och aktiviteter som 

gynnar den. Vi måste satsa mer på att stimulera den högra hjärnhalvan (Nordlund, Rolander & 

Larsson, 1998). Parlenvi (1985) skriver att den högra hjärnhalvan har förmågan att uppleva 

musik. Den hjälper oss också att uppfatta helheter samt uppleva färger, bilder och former. De 

rörelser som finns automatiserade hos oss, hjälper höger hjärnhalva att utföra rätt i den miljö 

vi befinner oss i.  

 
Inlärning med alla sinnen. 

Nordlund, Rolander & Larsson (1998) menar att undervisningen förr i stort sett nästan enbart 

riktade sig till elevernas intellekt. I dag, menar de, lär vi oss med alla våra sinnen, vårt psyke 

och vår kropp. Vetenskapsmän har kommit fram till att motion, attityder, känslomässiga 

processer och hälsa påverkar vår inlärning. Denna medvetenhet kallas för en holistisk 

inlärning.  

 

Psykologisk forskning. 

Gardner, som använder sig av modern psykologisk forskning, menar att det finns sju, och inte 

bara två, intelligenscentra. De språkliga och logisk-matematiska var de två första. Musikalisk, 
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spatial eller visuell, kinestetisk (kroppslig), interpersonell (social) samt intrapersonell 

(självkännedom) är de övriga fem intelligenserna. Nordlund, Rolander och Larsson (1998) 

menar att stimulering av dessa sju intelligenser påverkar båda hjärnhalvorna och hjälper oss 

att få en optimal inlärningssituation. 

 

Waldorfskolan. 

Waldorfpedagogiken grundades av österrikaren Rudolf Steiner (född 1861) och den delas upp 

i tre sjuårsperioder. Första perioden är 0 – 6 år i barnets liv. Sammanfattningsvis under denna 

period arbetar man med att världen är god. De arbetar med viljan till att utvecklas. Den vuxne 

visar lugn och förtröstan, och ska vara en bra förebild för barnet. Detta ger näring åt kropp 

och själ, lek och lärdom. Den andra sjuårsperioden (7 – 13 år) arbetar man med tanken att 

världen är skön. Man arbetar konstnärligt hellre än teoretiskt. Här kan man lägga in de 

skapande ämnena, bland annat dans och musik. Man visar på att världen i grunden är skön, 

för att ge kraft och styrka att senare försöka rätta till det som blivit fel i världen. I den sista 

perioden (14 – 21 år) möter eleverna tanken att världen är sann. Enligt waldorfpedagogiken 

vaknar intellektet i puberteten, och då är det hög tid för tänkandet och reflektionen. Eleverna 

ska ifrågasätta, tänka och undersöka självständigt, ta isär världen och sedan sätta ihop den 

igen (Svedberg & Zaar, 1998). 

 

I vår studie fokuserar vi på den andra perioden (7 – 13 år), eftersom att det är i dessa åldrar 

som vi huvudsakligen har gjort vår undersökning i. Dessutom är det som beskrivs i 

waldorfskolans pedagogik i dessa åldrar det som ligger närmast vårt ämne. 

 

Det finns speciella ämnen just för Waldorfskolan. Eurytmi är ett av dem. Det är en 

rörelsekonst, som på ett fysiskt sätt försöker återge språkets och musikens klanger och ljud. 

Man lägger betoningen på vokaler, konsonanter, toner och intervaller och dess egna uttryck. 

Detta för en ”synlig musik” och ett ”tydligt språk”(Svedberg & Zaar, 1998). 

 

I eurytmin blir kroppen ett instrument, ett rörelseinstrument som människans inre kan spela 

på. I utbildningen ingår följande delarna: Att bygga instrumentet; hållning, rörlighet och 

balans. Att stämma instrumentet; övande av flöde, dynamik - att hitta rätt muskeltonus så att 

rörelsen strömmar fritt och Att spela på instrumentet; utveckla ett rörelsespråk. Rörelsen blir 

till en röst, med klangfärg, melodi, rytm och andning. 

(http://www.steinerhogskolan.se/index.php?id=54) 
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Dansens fördelar.  
Eva Wedin, lärarutbildare på Idrottshögskolan i Stockholm, säger följande om dans:  

 

Dans hjälper eleverna med kroppsuppfattningen och koordination. Dans handlar om att 

uttrycka känslor och estetiska värden. Man får även in sociala samspel och olika 

kulturer. 

 

Vidare säger hon att ”Rytm är något större än det som man dansar till. Musik och dans kan 

vara en hjälp i språkutvecklingen”.(Andersson, 2003) [Elektronisk].   

 

Dans som motorik och rörelse. 

Rudolf Labans har en definition av intellektuell prägel.  Dansen är enligt honom som ett spel 

med rörelser som synliggjorts, och är en komposition av rörelser som kan jämföras med det 

talade språket. Labans menar att då orden är uppbyggda av stavelser, är rörelserna uppbyggda 

av mindre element. När meningarna består av ord, består dansfraserna av rörelsesekvenser.  

 

Under sin verksamma tid sammanställde Labans 16 teman, som var avsedda att ge barn en 

medvetenhet och kunskap om kroppens rörelser i förhållande till kraft, tid och rum. Dessa 

teman utgick från Labans principer om rörelsekonsten. Hans tanke bakom dessa teman var att 

de skulle bilda ett underlag för bland annat improvisation. Vidare ansåg Laban att dansens 

enda framkomliga väg i skolan var genom det fria skapandet (Barn och dans, 1993). 

 

Rörelsens flexibilitet beror på rörligheten i lederna, men beror också på musklernas elasticitet. 

Med åren blir man stelare i kroppen och denna process startar redan i barndomen. För att 

bibehålla och öka den flexibilitet som finns hos förskolebarnen behövs det träning. Man måste 

tillåta barnen att få leka, klättra och sträcka ut sig över stolar, krypa ihop under bord och 

liknande (Wigert, 1982). Ericson (2000) menar att man i dansen använder sig av hela 

kroppen.  

 

I rörelser som till exempel galopp, som man kan kalla för sammansatta steg, övas 

koordinationsförmågan. Men i sådana steg måste man låta barnen få ta hjälp av armarna för 

balansens skull. Det är först när barnen blir äldre och de är på ett annat stadium som de kan 

koordinera armrörelse till olika danssteg. Barns rörelser kräver ett annat tempo än vad det gör 
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för vuxna. För barn kan ett fort tempo vara lättare än vad ett långsamt tempo är (Wigert, 

1982).  

 

Att dansen fyller en viktig funktion för människan märks redan i den tidiga barndomen. Det 

mycket lilla barnet kan dansa i mammas knä, eller gunga i takt till musiken i sina försök att gå 

och då de håller sig i något stöd. Men dessvärre hämmas barnens naturliga rörelseglädje med 

åldern. När barnet kommer upp i skolåldern blir det mer och mer att de sitter stilla i sina 

bänkar. Men det har visat sig att när barnet dansar tränar det sin motorik på ett allsidigt sätt. 

Detta är väldigt betydelsefullt eftersom det ligger till grund för senare utveckling. Detta visar 

bl. a Piaget på, och menar att det första levnadsårets sensomotoriska framsteg ligger till grund 

för all den kommande intellektuella utvecklingen hos barnet. Barn erövrar rummet genom de 

kroppsrörelser han eller hon gör, och genom att motoriken förbättras blir barnet mer medvetet 

om sin egen kropp, vilket leder vidare till att barnet får en bättre jaguppfattning (Grönlund, 

1988).  

 

Alla människor har en personlig rytm, som beror på ålder, kön, kroppstyp, karaktär och 

uppfostran. En människa kan ha en lätt och snabb rytm, medan en annan kan ha en tung och 

långsam rytm. Denna rytm förändras i takt med den personliga utvecklingen och är en del av 

en människas personlighet. I spontandansen visar varje individ sin rörelsestil, som är lika 

personlig som handstilen. Det är viktigt att hjälpa eleverna att hitta och utveckla sin egen 

rörelsestil (Kongsrud, 1970).  

 

Dans är jätteviktigt, inte bara ur träningssynpunkt utan för det sociala klimatet och för glädjen 

i att uttrycka sig genom rörelse till musik. Detta säger Andreas Ehrenreich, som arbetar som 

idrottslärare på Forellskolan i Tyresö. Han betonar att genom rytmik och rörelse hade man 

kunnat nå ut till elever som kanske inte gillar idrottslektionerna. Vidare säger han att 

kompetens för att leda dans borde finnas på skolan. Han tycker generellt att övningar i musik 

och rörelse lockar fram nya kamratkonstellationer (Andersson, 2003). 

 

Med de mindre barnen kan vi som vuxna leka in dans genom att använda oss av hopp, att ge 

barnen möjligheter till att få springa och på alla andra möjliga sätt att få röra sig rytmiskt. 

Ibland kan det bli en ren dans, ibland kanske de kan göra det i form av en lek. Detta beroende 

på vad deras fantasi ger dem en impuls till (Kongsrud, 1970). 
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Samspelta rörelser med kroppslig medvetenhet går under beteckningen kinestetiska sinnet. 

Det kinestetiska sinnet - rörelsesinnet talas det mycket om i flertalet litteratur. Beteckningen 

innefattar information om våra kroppsdelar i förhållande till varandra, en känsla för 

kroppsdelarnas samspel i rörelse (Dans i skolan, 1990). Detta sinne informerar oss om 

kroppshållning, balans och rörelse (Mellberg, 1993). Den auditiva rytmen hjälper oss förstå 

en rad ljuds tryck och varaktighet till varandra. Den kan vi finna i språket – varje språk har sin 

karaktäristiska rytm. Den visuella rytmen uppträder i linjernas, formernas och färgernas 

inbördes förhållanden (Kongsrud,1970).  

 

Dans kopplad till social träning och språk.  

I Dans i Skolan (1990), som är en metodikskrift från Danshögskolan, nämns att 

samarbetsförmågan övas, och en gemenskap i gruppen växer fram genom att dansa 

tillsammans.  

 

I förskoleåldrarna har tal och rörelse ett nära samband. Därför kan man låta barnen tala, gärna 

i rytmiska ramsor med rörelsebeskrivande ord (Wigert, 1982). 

 

Dansen kan ses lite som en frizon i skolan, där man får uttrycka sitt känsloliv, och där inget är 

rätt eller fel. Det handlar inte heller om att prestera. Man kan i dansen fokusera på att detta är 

mitt sätt att dansa och det där är ditt (Andersson, 2003). Samtidigt utvecklar man genom 

dansen empati, och man lär känna varandra på ett sätt som man inte kanske hade gjort i andra 

aktiviteter.  I det samhälle vi har i Sverige idag, är dansen en nödvändighet, anser Andersson, 

(2005). Detta för att alla människor ska kunna få ta del av dansen som ett fenomen som alla 

kan förstå och själva kan använda sig av.  

 

För tonåringar kan den fria och spontana dansen bli betydelsefull. Under denna period i sitt liv 

känner många tonåringar en mängd känslor, vilka de kan ha svårigheter med att uttrycka i ord. 

Om de inte får uttrycka sina känslor kommer det en dag att explodera. Genom att använda sig 

av spontan dans får ungdomarna möjligheten att genom rörelse uttrycka de känslor som de 

kan ha (Kongsrud, 1970).  

 

Dansen är ett språk som är nödvändigt och som behöver stärkas. Detta säger Gunilla 

Björklund Dahlgren som arbetar på kulturrådet. Hon talar om dans som ett språk, som är 
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direkt och ursprungligt, och att alla barn föds med lust och nyfikenhet att upptäcka världen. 

Och att upptäcka världen med hjälp av sin kropp (Andersson, 2005).  

 

Man kan säga att dansen är ett språk, som består av många mindre element. Dessa element 

kan vara t ex rörelser. Rörelsen skapas med hjälp av en inre impuls, vilken formas i rum och 

tid. Denna i sin tur begagnar sig av kroppens kraft, som inverkar på tyngdkraften (Kongsrud, 

1970). 

 

Estetiska uttryck – en konstform. 

Björklund Dahlgren betonar att dansen är mycket mer än bara motorik. Förutom att stärka 

kroppsmedvetenheten och motoriken, finns det en sinnlig kunskap. Man får träna på att 

använda sin egen fantasi i dansen, samtidigt som man rör sig till musiken. Det man vågar 

uttrycka genom dansen är kanske sådant som man inte vågar uttrycka med hjälp av ord. 

Genom dansen finns möjligheten till att utveckla ett självförtroende och man stärker sin 

identitet och kultur. Detta kan ske i en skola där utslagningen ofta är ganska hård. Skolan är 

en plats där man oftast ska vara på samma sätt, ha samma kläder o.s.v. (Andersson, 2005).  

 

Äldre barn fängslas i regel av både ren dans och dansdramationer, menar Kongsrud (1970). 

En dansdramation kan uppstå genom att man lyssnar på ett musikstycke. Efter att man har 

lyssnat klart på stycket delger man de andra vad man tänkte på när man hörde det. Bland de 

idéer som man får väljer man ut en eller flera, som kan bilda grunden till en dansdramation.   

 

Dans och musik kan ses som ett språk, som ger en kontakt människor emellan. Med hjälp av 

dansen kan man uttrycka det som inte går att uttrycka med ord. Känslan för rummet kan man 

säga är lika viktigt som rytmen. I och med hur rummet ser ut, präglar detta rörelsen. Rörelsen 

kan spridas ut eller begränsas, skapa gemenskap eller avstånd deltagarna emellan. Men när 

man väl har lärt känna rummet och hur stort avstånd som behövs till varandra, då är det lätt att 

anpassa dansen till det utrymme som finns och samtidigt göra rummet till en del av 

rörelseupplevelsen (Vasarhelyi, 1977). 

 

Dessutom tränar man genom dansen upp sin uthållighet. Individens känsla för musik och rytm 

ökar, detta leder till att vi får en gemensam upplevelse. Genom dansen ges en anledning till att 

de äldre barnen kan lära de yngre barnen någonting (Vasarhelyi, 1977). 
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Geraldine Dimondstein betonar särskilt att dans är en konstform och inte bara fysisk aktivitet. 

Därför säger hon vidare att dans måste innehålla en estetisk perception. Det finns ett dubbelt 

syfte med dansen som konstform: att dels kommunicera med jaget självt och att kommunicera 

med andra (Grönlund, 1988).  

 

För Ruth St Denis är dans en andlig upplevelse och en erfarenhet från det inre livet. Hon ser 

dansen som ett kommunikationsmedel som går från en själ till en annan. Med detta menar hon 

att man kan använda dansen för att uttrycka det som är alldeles för djupt för att kunna sägas 

med ord. Vidare ser hon att dansen är som en slags religion, som har en kraft som kan befria 

själen (Grönlund, 1988).  

 

Gabo Falk som i hög grad har präglat den svenska barndansen har skapat en metod som kallas 

för rytmisk lek, som är i samma anda som Alice Tegnérs visor och Elsa Beskows sagor. Med 

hänsyn till små barns naturliga rörelser och förmåga hämtade hon inspiration från den svenska 

sagovärlden. Med sina övningar avsåg hon att utveckla en musikalisk och rytmisk vakenhet 

hos de barn som deltog (Barn och dans, 1993).  

 

Dans med handikappade barn. 

Det är speciellt viktigt att handikappade barn får dansa efter sin egen förmåga, då dansen kan 

underlätta och hjälpa barnet till att utveckla en positiv självbild. Utöver det kan dansen hjälpa 

det handikappade barnet till att utveckla kreativt tänkande och problemlösning, samt väcka 

barnets inre behov att vilja röra på sig. Alla barn utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt och 

estetiskt genom att dansa, menar den amerikanske barndanspedagogen Nancy Brooks Schmitz 

(Grönlund, 1988), som arbetat mycket med handikappade barn.  

 

Man kan säga att rytmen kan upplevas taktilt. Detta på det sättet att en döv kan dansa till 

musikens vibrationer som han eller hon känner av genom golvet. Med hjälp av känseln kan en 

blind med fingrarna känna rytmen i linjerna och formerna i en skulptur. Detta kallas för en 

sekundär rymdperception, eftersom rytmen egentligen är tänkt och utformad auditivt och 

visuellt (Kongsrud, 1970).    
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Dans inom skolan.  

Wallin (2005) skriver att om man har danslektioner utlagda på schemat, kan detta ge mer 

koncentrerade och friskare elever. Dessa elever har dessutom lättare för att lära sig. Dansen 

ger barnen ett naturligt sätt att uttrycka sig, och eleverna får möjligheten till att blomma ut.   

 

Det finns flera olika sätt att använda sig av dans på. Dels genom att ha det på uppvärmning, 

genom lärarledda instruktioner och uppgiftsorienterad dans. Men man kan också använda sig 

av en blandning mellan blandad instruktion och uppgiftsorienterad undervisning (Huitfeldt, 

m. fl. 1998).  

 

All dans behöver inte vara så estetiskt vackert. Skolor kan arbeta med musik utifrån speciella 

teman. Ett exempel kan vara att man utgår från populära teveserier som barnen tittar på. Dans 

ska man inte bara ha som träningsform, utan man kan använda sig av dansen för att uppnå 

övergripande mål för grundskolan. Bland annat kan man genom dansen få en inblick i andra 

kulturer eller för att utveckla sin förmåga till kreativt skapande. Ordet dans förekommer i 

läroplanens uppnåendemål. (Andersson, 2003).  

 

Lisa Ullman skriver varför hon anser att dans borde införas på schemat i den grundläggande 

undervisningen i England. Hon ser att dansen har andra kvaliteter än sport och gymnastik. 

Hon menar att man är engagerad i rörelsen i stället för att, som i andra rörelseaktiviteter, vara 

inriktad mer på det praktiska resultatet. När man skapar och uttrycker sig med hjälp av dansen 

så är man upptagen med att handskas med dansens eget material – vilket är rörelsen. Genom 

kroppens rörelser kan man lära sig att relatera vårt inre till den yttre världen. Kort kan man 

uttrycka det som att man tar emot impulser utifrån, vilka man reagerar på och visar våra 

spontana inre impulser utåt. På så vis uttrycker man närvaron av livsenergi (Grönlund, 1988).  

 

Björklund Dahlgren säger att på många platser arbetar lärare mycket med dans, men på de 

allra flesta ställen kan det bli avsevärt mycket bättre. Hon säger att vi gemensamt måste arbeta 

för att dans ska bli ett starkare språk hos barn och ungdomar. Det är viktigt att barnen själva 

får vara aktiva kulturskapare (Andersson, 2005).  

 

Rörelseaktiviteter kan kopplas samman med information om t ex natur och djur i en större 

utsträckning än vad som sker idag. Fysisk aktivitet kan innebära mer än bara fysisk träning. 
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Enligt författarnas erfarenheter kan man leda rörelseaktiviteter utifrån vissa teman, vilket kan 

medföra att eleverna (oavsett ålder) aktiveras, motiveras och engageras på ett mer 

koncentrerat och effektivt sätt. Detta om rörelseaktiviteterna används som ett komplement till 

traditionella inlärningsmetoder. Rörelse kan göra så att undervisningen upplevs som mer 

relevant för barnen. Den blir ett bidrag till helhetssynen, där man engagerar kroppen och 

själen på samma gång. Det man upplever och deltar i har en positiv effekt på minnet, så 

rörelse kan också förstärka inlärningen (Steinberg & Borghäll, 1982).  

 

Inom t ex musiken, som är en del av vårt kulturarv, kan man stimulera till fysisk träning men 

också få en ökad förståelse och kunskap om omvärlden. Genom t ex sagor, bilder, händelser, 

begrepp och dikter kan man få möjligheter till rörelseaktivitet. Men rörelseaktiviteter kan ge 

barnen en ökad förståelse, inlevelse och insikt. Det kan bli lättare för ett barn att sätta sig in i 

en situation eller ett fenomen med hjälp av rörelse eller drama (Steinberg & Borghäll, 1982). 



 19

Metod. 
 

Val av metod. 
För att nå vårt mål har vi valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har 

valt att bemöta eleverna och få deras syn på dans huvudsakligen genom en kvantitativ metod, 

d.v.s. enkäter. Nu har vi i och för sig två öppna frågor med i enkäten, så det finns ett visst 

inslag av en kvalitativ enkät också.  Vi ville få reda på hur mycket eleverna upplever att dans 

förekommer i skolan. Vi ville också se deras inställning till dans och om de kan veta eller 

gissa sig till vilken funktion den har. Man kan se vårt val av metod som en typ av 

gruppenkäter, vilka är ganska vanligt förekommande inom skolan där många är samlade. 

Fördelen med enkäter är att vi kan förklara egendomligheter och eventuellt fråga pedagogerna 

om oklarheter som uppkom då vi gjorde enkäterna (Trost, 2001). 

 

Vi ville ha reda på hur eleverna upplever dans, och då ville vi ha så många svar som möjligt. 

För att få en mer rättvis bild av hur det ser ut på skolorna ville vi att vår undersökning 

representerade så många elever som möjligt. Därför valde vi enkäter till barnen. Vi tror att det 

inte hade gett så mycket mer med intervjuer. I stället valde vi att lägga till öppna frågor, för 

att ändå få mer utförliga svar från eleverna. Även om det var oftast ja- och nejalternativ för 

barnen att välja på, tyckte vi att svaren och frågorna gick så djupt som vi ville ta reda på. Vi 

vill ha en skattning av eleverna på hur mycket dans förekommer och vad de anser om dansen i 

det stora hela. Vi ville inte få reda på hur man kan få in mer av det i skolan till exempel.  

 

Vi ville ha en jämn åldersspridning. De yngre eleverna som inte kan läsa fick vi sitta med och 

läsa frågorna för en och en. En större grupp elever hade även inneburit fler yngre elever att 

sitta med och detta hade tagit tid, vilket skolorna inte hann med. På detta sätt fick vi inte 

heller något bortfall utan var säkra på att vi fick in alla enkäterna igen. 

 

För att djupare förstå hur skolan väljer att arbeta med dans har vi valt en kvalitativ 

intervjuform till pedagogerna (se bilaga 2). Vi ville få reda på hur pedagogerna resonerade 

kring dans och då är en kvalitativ studie rimlig för pedagogernas del (Trost, 2001). Denna typ 

av intervjuform är ämnesorienterad, där två personer samtalar om ett ämne som är av intresse 

för dem (Kvale, 1997). Nu är kanske inte all den personal vi intervjuar intresserad av dans 

som fenomen, men dans är ändå ett av skolans uppdrag. Så de vi intervjuar borde alla ha 
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någon åsikt om dansundervisningen i skolan. För att redovisa så exakt som möjligt av vad de 

intervjuade svarat tolkar vi texten och försöker förstå vad just de menat.  

 

Anledningen till att vi valde att intervjua pedagogerna var för att vi ville få deras bild av 

dansen som fenomen. Vi ville också få en vidare bild av vad de anser och vad de tror att 

barnen tycker. Om vi hade gjort enkäter med pedagogerna kanske vi inte hade fått så pass 

utförliga svar.  

 

Urval. 
Vi ville ha en spännvidd från förskoleklass till år 6 för vi anser att det är här dansen 

förekommer minst under skolåren. Vi tror också att det är viktigt att i dessa tidiga åldrar lägga 

grunden för rörelse till musik och framför allt bevara/utveckla taktkänslan.  

 

För att avgränsa och ha ett tydligt syfte bestämde vi oss för att inte räkna in 

fritidsverksamheten i skoldagens aktiviteter. Vi tog dock med ett par frågor om 

fritidsverksamheten som vi sedan valde att inte använda oss utav i arbetet (se Bilaga 1).  

 

Vi har varit i två olika kommuner och, genom lottning slumpmässigt valt ut två skolor som vi 

samlat in våra data från. Detta kallas för obundna slumpmässiga urval (Trost, 2001). 

Anledningen till att vi valde två olika kommuner är att om vi hade valt en kommun, hade vi 

sett mer hur det såg ut just i den kommunen och kanske främst på den skolan. Men genom 

valet av två kommuner, får vi en vidare syn på hur det ser ut. En av skolorna var känd sedan 

tidigare, medan ingen av oss varit i kontakt med den andra förr.  

 

För att genomföra enkäterna med eleverna räknade vi med att vi skulle kunna fråga efter 

frivilliga och att de självmant skulle anmäla sig. Vi tog det för givet och hade inte tänkt ut 

någon backup-plan. När detta fungerat väl på den första skolan hade vi inga planer på att 

ändra metod inför nästa skola. Där gick det som tur var lika bra.  

 

Uppskattningsvis är eleverna på de bägge skolorna tillsammans ca 700. Vi gjorde enkäter med 

52 stycken elever. Trost (2001) tar upp att det nästan är omöjligt att bestämma hur stort ett 

urval ska vara, men han menar på att ju större urval desto större är sannolikheten att man 

representerar hela populationen man vill undersöka.  
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Datainsamling. 
Med godkända sammanställda intervjufrågor och enkäter tog vi kontakt med skolorna för 

insamlingen av data. När vi kom dit informerade vi om vilka vi var och vad vi var där för. Vi 

frågade efter frivilliga elever och pekade slumpvis ut av dem som anmälde sig genom 

handuppräckning. Vi gjorde vårt urval på detta sätt för att vi anser att tvång kan leda till 

hämningar och korta svar. Även pedagogerna fick frivilligt anmäla sig. Anledningen till att vi 

inte valde att ta med alla frivilliga elever, var att vi ville ha en någorlunda jämn 

könsfördelning. Vi upplevde nämligen under våra besök ute i verksamheterna att det var en 

jämn könsfördelning på skolorna och därför ville vi ha det så även i vår undersökning. Då 

ansåg vi att vi borde ha på ett ungefär lika många flickor som pojkar i studien. Nu var det så 

att det överlag var fler pojkar än flickor som anmälde sitt intresse till att delta. Vi försökte 

plocka ut så jämnt som möjligt. I en av grupperna fick vi hjälp av en lärare med att plocka ut 

elever.  

 

Eleverna i de yngre åldrarna hjälpte vi med enkäterna genom att läsa frågor och svar som en 

slags halvintervju. Vi gjorde så att vi satte oss på var sitt ställe med var sin elev och hjälpte 

dem med att fylla i enkäten. På så vis kunde vi uppmärksamma om det var något som de inte 

förstod och om vi behövde förklara något. De äldre eleverna placerade vi åtskilda för att de 

inte skulle påverka varandra. Vi fanns till hands för att hjälpa till att förklara om det var något 

de undrade över. I och med att vi valde ut eleverna på detta sätt, och att de följde med oss och 

svarade på enkäterna, medförde detta att det inte blev något bortfall.  

 

Intervjuerna genomförde vi med en pedagog åt gången. Vi ville se skillnader i svaren hos 

olika pedagoger från samma skola. Vi använde oss av en bandspelare för att vare sig vi eller 

den vi intervjuade skulle (pga. att vi i såfall antecknade) bli stressade eller hämmade under 

intervjun. Enligt Kvale (1997) kan en bandspelare vara bra för att intervjuaren ska kunna 

koncentrera sig på ämnet och dialogen i intervjun. Vi satt bägge två med, där en av oss hade 

huvuduppgiften att intervjua och den andra som ett stöd. Intervjufrågorna var av berättande 

slag.  
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Etiska ställningstaganden. 
Till en av skolorna hörde vi av oss via mail till en i personalen där vi frågade om det gick bra 

om vi kom ut och gjorde vår undersökning. Hon diskuterade med andra, och som svar fick vi 

att vi var välkomna dit.  

 

I den andra skolan gick vi vägen via rektorn. Via telefon berättade vi om oss, om studien vi 

skulle göra och vad vi ville ha hjälp med. Vi informerade om vad vi skulle göra med den data 

vi fick in. Rektorn godkände att vi kom ut till skolan och hon tog på sig ansvaret att informera 

den övriga personalen på skolan. Hon kunde inte garantera att de ville ställa upp, utan det var 

något de fick ta ställning till när vi kom. Alla vi intervjuat har frivilligt ställt upp.  

 

Det nämns fyra huvudkrav i Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), Ett utav dem 

är Informationskravet.  

 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta.(Vetenskapsrådet, 2002, s 7) 

 

Ett annat krav är Samtyckeskravet, som menar att man ska inhämta ett samtycke från 

föräldrarna om uppgiftslämnarna är under 15 år och undersökningen bedöms vara av etiskt 

känslig karaktär. Vi bedömde att våra enkätfrågor ej var av sådant slag. Dessutom fick vi ett 

godkännande av rektorn.  

 

För att inte riskera att de pedagoger vi intervjuat kan kännas igen, har vi valt att kalla dem 

informanter, med nummer mellan 1-4. Våra enkätfrågor var av den karaktären att vi bedömde 

att det inte hade inverkat på elevernas integritet. Eleverna var anonyma och svaren 

behandlades mellan oss författare. Att bevara svarspersonernas integritet är ett av de 

grundläggande etikkraven i en undersökning (Wallén, 1992).  

   

Vi delade in eleverna i grupper efter ålder. För att fylla ut grupperna frågade vi vid vissa 

tillfällen efter frivilliga elever i speciella åldrar. I en klass på ett av ställena vi var, frågade vi 
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efter speciella åldrar. Pedagogen tog då med oss utanför klassrummet och förklarade att det 

var en känslig fråga av vissa anledningar. Detta hade ingen inverkan på vårt urval då vi 

tillsammans löste det på ett smidigt sätt. 

 

Resultaten kan inte användas för att skada någon eller få några direkta konsekvenser, då 

resultatet inte kan ses som generellt. I Forskningsetiska principer (2002) publicerade av 

Vetenskapsrådet uttrycks att man i varje vetenskaplig undersökning avväger värdet av det 

förväntade resultatet med de negativa konsekvenser det kan få för berörda personer och andra 

både på kort och lång sikt.  

  

Trovärdighet. 
I vår studie ingår 52 elever. Med tanke på att vi ville ha med svar från tidiga åldrar som har 

svårt för att svara på enkäter och att vi vill ha en jämn spridning på åldrarna, valde vi att inte 

göra fler än 52 enkäter.  

 

Vi har intervjuat fyra pedagoger med olika yrkeskategorier och olika åldrar.  

 

Begränsningar i designen. 
Gällande eleverna hade det kanske varit svårt att med kvalitativ metod få ihop så många svar 

till ett giltigt värde. Det fanns också en tidspress från skolans sida, som spelar in i 

sammanhanget. 

 

Med pedagogerna har man större möjlighet att tränga in på djupet och se det ur pedagogens 

synvinkel. Att inte ta tillvara på de kunskaper som pedagogerna besitter och då göra detta 

genom intervjuer hade varit något som vi hade ångrat i efterhand. Genom intervjuerna fick vi 

förklarat på ett sätt som gjorde att vi förstod vad pedagogerna menar. Hade vi gått ut med en 

enkätundersökning med öppna frågor till pedagogerna, hade det blivit svårt att gå tillbaka om 

det hade varit något vi hade undrat över och fått detta förklarat.   Frekvensen av dans i skolan 

hade säkert varit lättare att sammanställa om det hade gjorts enkäter här med. Även fördelarna 

med dans kan bli fler när man inte har pressen att komma på några, å andra sidan kanske det 

inte blir lika bra förklarat varför de anser det.  
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Resultat. 
De fyra intervjuade har vi här valt att kalla informanter. För att skilja dem åt kallar vi dem 

informant 1 – 4. 

 

I vilken utsträckning anser elever respektive lärare att dans förekommer i 

skolan? 
 

Eleverna. 

Av de 52 eleverna i vår undersökningsgrupp upplever 21 st att de dansat på idrottslektionerna 

och 31 elever att de inte har gjort det. När vi jämförde med hur många som upplever att de har 

dansat på musikundervisningen visar det sig vara en större andel än på idrottsundervisningen. 

Hela 27 elever påstår att de har dansat på idrotten. Enligt våra enkätsvar upplevde 6 elever i 

sjätte klass att de aldrig dansat under idrottslektionerna.  

 

I enkäterna fick eleverna fylla i vilka lektioner de dansat på. Utöver idrotten och musiken var 

det inte många svar. På matematiklektionerna kunde 6 elever påminna sig att de dansat och 

fyra svarade att de dansat under svensklektionerna. På engelskan påstår sig endast två elever 

komma ihåg att de dansat. Utöver idrott och musik har Informant 3 nämnt att det förekommit 

på engelsklektionen. Detta verkar inte eleverna ha uppmärksammat. 

 

När vi sammanställde enkätsvaren kunde det uttydas att majoriteten av eleverna gärna skulle 

se att det fanns mer dans i skolan, eller åtminstone inte i mindre utsträckning. Resultatet visar 

även på att vissa elever vill ha både mer och mindre dans i skolan. 

 

26 elever svarade att de dansar på fritiden. Med fritiden menar vi när de inte går i skolan, ex 

hemma, hos kompisar, på kurs eller disco. Detta är hälften av undersökningsgruppen.  

 

Pedagogerna. 

Pedagogerna svarar att man lägger huvudansvaret på idrottsläraren. Informant 1 svarade att de 

arbetade ämnesövergripande och tematiskt, och fick på så vis in dans i andra ämnen också. I 

ett tema som de arbetade med var det inte frivilligt för eleverna att välja om de ville vara med. 

Trots det upplevde alla elever att det var roligt, berättade hon. Det finns möjligheter att 

uppträda för eleverna, då är det frivilligt och inget tvång. Det ska vara roligt. Pedagogerna kan 
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se att det förekommer lite grand på idrotten, men de såg gärna att det förekom mer. Informant 

4 berättade att de inte hade tillgång till en idrottslokal och p.g.a. detta inte kunde arbeta med 

just dans.  

 

När vi frågade informant 3 i vilken utsträckning dans förekommer, fick vi som svar att det är 

upp till idrottslärarna. Men naturligtvis beror det också på vilket intresse klassläraren har för 

dansämnet – är läraren intresserad, lägger han/hon in möjligheter till dans på ett annat sätt än 

en lärare som inte haft intresset, berättar informant 4. De flesta informanter svarar att de 

uppmuntrar den fria dansen. Ställer sig exempelvis någon elev upp och börjar dansa, avbryts 

de inte av pedagogerna. Informant 2 upplever det som att skolan inte erbjuder möjligheter till 

dans, utan att det är upp till klasslärarna själva om man vill använda sig av det.  

 

Informanterna hade gärna sett dans i större utsträckning i skolan. På en av skolorna vi 

besökte, sa en pedagog när vi presenterade vårt ämne ”det där är vi dåliga på”. Utav eleverna 

är de allra flesta nöjda med mängden dans eller hade velat ha mer av det i skolan. Informant 3 

anser att eleverna inte erbjuds möjligheter till dans genom skolan.  

 

Analys.  
Sammanfattningsvis ser eleverna att dans förekommer mest på musik- respektive 

idrottslektionerna. Samtidigt får vi intrycket av att pedagogerna lägger det största ansvaret på 

idrottsläraren. Utöver dessa lektioner kan de knappt se någon användning av den. Både elever 

och pedagoger tycker att dans är något som kunde förekomma mer i skolan. Att informant 1 

svarat att de blandar in dans i temaarbete kan ha att göra med att hon som klasslärare håller i 

idrotten för sina elever själv.  

 

Enligt vår undersökning upplevde 6 stycken sjätteklassare att de aldrig dansat på 

idrottslektionen. När man läser kursplanerna för grundskolan, och speciellt för idrottsämnet, 

kan man finna tydliga riktlinjer för att dans ska förekomma i undervisningen. I kursplanen 

(Skolverket, 2005) för ämnet idrott och hälsa står det som mål för slutet av femte skolåret att 

eleven ska kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik. I kursplanen för musik 

nämns det mer som ett gestaltande inslag till musiken. På musiklektionerna upplever fler 

elever att de dansat än på idrotten.  
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Både elever och lärare pekar i riktning mot idrottslektionerna när det gäller dans. Bara en 

lärare säger att dans kan ske även på musiklektionerna, de andra lärarna nämner inte alls lika 

tydligt något om detta. Dans har använts när personal har arbetat med teman. Under 

intervjuerna förklarar de flesta pedagogerna det i vi – form, t ex ”…vi gör det alldeles för 

lite”. Något som kan tolkas som att de känner sig medskyldiga till den låga förekomsten i 

skolan. Både elever och pedagoger önskar att det skulle finnas mer dans i skolan.  
 

De få elever som svarat att de dansat på andra ämneslektioner än musik- och 

idrottslektionerna kan ha ett bra minne eller så kan det vara så att de haft samma lärare i de 

olika ämnena och därför ha lite svårt att skilja på vilken lektion de faktiskt gjorde vad på. Vi 

kan se att de lektioner (svenska och matte) som de flesta eleverna mindes ha dansat på inte var 

något av det som pedagogerna tog upp. Det var endast en som nämnde annat ämne än idrott 

och musik och då gällde det engelska. Engelskan var det endast två av 52 elever som svarat 

att de dansat på. Orsakerna kan vara som ovan nämnt att de haft samma lärare och därför 

blandar ihop lektionerna, det kan bero på att de inte har uppfattat det som dans eller att de gör 

det alldeles för sällan för att de ska komma ihåg. 

 

Att hälften av eleverna säger att de dansar på fritiden, kan tyda på att det finns ett intresse för 

det.  
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Vilken inställning till dans har elever respektive lärare? 

 
Vilken inställning har eleverna. 

Majoriteten av eleverna tycker att det är roligt att dansa. Mycket för att man får röra på sig, 

röra på hela kroppen och fötterna. Eleverna nämner också den sociala biten, att man träffar 

kompisarna, att man är cool och att man blir sedd när man dansar. Man får dansa på olika sätt, 

t ex breakdance, balett och tango. Men samtidigt vill eleverna vara förberedda så att de inte 

gör bort sig, eftersom att det upplevs som pinsamt då. Det är roligt att dansa för att man blir 

känd. En flicka ( 7 år) säger, i en av de halvintervjuer vi fick göra under enkäterna,  att ”det är 

roligt att dansa – då försöker man göra sig lite mer tuff, du vet.”  

 

Vilken inställning har pedagogerna. 

Finns intresset hos lärarna, ökar möjligheterna till att det läggs in som ett naturligt inslag 

under skoldagen. Vissa lärare kan uppleva att de inte kan dansa, så därför blir det att de inte 

själva gör något med dans under sin arbetsdag. Det blir så att de lägger över det på någon 

annan. Vilket för det mesta blir på idrottslärarna.  

 

Informant 3 uppger att hon själv har svårt att vara still när hon hör musik på radion, att det 

rycker i hela kroppen och att hon blir glad. Att det är roligt att dansa anser även informant 1. 

Informant 2 har även hon ett intresse för dans och menar på att hon vuxit upp med att dansa 

med kvasten på köksgolvet hemma. Informant 4 säger: ”Ja, alltså, jag själv är inte bra på såna 

här folkdanser eller dans över huvud taget, så jag har väl inte uppmuntrat just den delen 

eftersom inte jag kan det.” 

 

Det som informant 1 upplever har varit roligast är att pojkarna är med och dansar mer idag än 

tidigare, och att de också är med och uppträder. Annars upplever hon att det kan upplevas som 

mer flickaktigt med dans.  

 

Eleverna vill dansa som deras idoler gör och som de dansar i musikvideorna de ser på tv, 

menar informant 4. Denna inställning fann även informant 1, som upplevde att eleverna gärna 

vill härma artisterna på TV. Eleverna ber spontant om att få dansa, både hiphop och annat de 

sett. Ibland när det finns tillfälle anordnas det uppträdanden vilket eleverna tycker är väldigt 

roligt. 
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Flertalet av informanterna påpekar att det oftast är flickorna som är intresserade av dans, men 

efterhand som breakdance och streetdance har spridit sig mer i världen har det inspirerat 

pojkarna till att också tycka om olika danser. Informant 1 i en åldersintegrerad klass fann en 

positiv inställning till dans bland sina elever, även hos pojkarna. Hon menar dock att de vid 

några tillfällen har gjort så att flickor och pojkar dansar tillsammans. Pojkarna väljer att dansa 

breakdance, medan flickorna väljer andra typer av danser och rörelser.  

 

Informant 3 nämner att vissa barn av annan kultur älskar att dansa och har sin speciella 

dansstil. Man kan också se att elever av annan kultur spontant kan ställa sig upp och börja 

röra sig. Informant 4 förklarar det med att de barnen har väldigt mycket rytm i kroppen. Det 

berättas att ”det känns som att de har dans lättillgängligt ändå, från andra håll än skolan”. 

Till och med de som säger att de inte dansar har svårt att låta bli att följa med i rytmen, menar 

hon. 

 

Många av informanterna påpekar att det har mycket med självkänslan, självförtroendet att 

göra, att det är bättre att inte försöka än att försöka och göra bort sig. De menar att dans är 

väldigt utsatt, det syns så väl om man inte följer med och om man inte har taktkänslan. 

Eleverna anser sig kanske inte kunna eller så är de blyga, menar pedagogerna på. Bara en 

sådan sak som att behöva hålla någon i handen, ha fysisk kontakt, kan bli för utelämnande 

eller jobbigt för eleven och man får som pedagog acceptera om de inte vill. Detta kan 

jämföras med all annan praktisk-estetisk verksamhet, att man är rädd att göra fel. Det är lika 

illa att inte följa med i rytmerna som att sjunga falskt eller rita fult, menar informant 2. 

 

Pedagogerna kan se en tendens hos eleverna, att de drar sig för att dansa. De upplever att 

eleverna kan tycka det är pinsamt att göra bort sig, göra fel eller att eleverna upplever att de 

inte kan.  

 

Analys. 
Resultatet visar på att eleverna tycker det är roligt att dansa främst för att de blir 

uppmärksammade och anses coola om de kan. De uppträder gärna som artisterna på TV gör. 

Tjejer tycker oftast det är roligt att dansa men sen bl a streetdance och breakdance gjort intåg i 
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Sverige så har även pojkarna hakat på. Det kan vara pinsamt med dans om man inte kan 

dansa, något som vi även kan se en tendens till hos pedagogerna.  

 

Breakdance är en dans som kanske anses lite mer cool och som inte innebär någon fysisk 

kontakt för barnen. Det är något som vi kan se som tendens hos pojkarna. Kanske hänger 

detta samman med att de ser deras idoler dansa på detta sätt via media. Idoler som de tycker är 

coola, vilket medför att de tycker att det är okej att dansa så.  

 

För pojkar fyller breakdance ofta en större funktion än hos flickor. Dansen bygger på vad som 

anses som manliga rörelser; som djärvhet, styrka, självförtroende och aggressivitet. Grunden 

till dansen är ändå lek. Den fyller ett behov, som i sin tur får dem att acceptera dans. Detta 

kan leda till att dans får en annan ställning i vårt samhälle idag, en starkare sådan, och i sin tur 

även bli en aktivitet för den manliga delen av befolkningen (Barn och dans, 1993). Dansen 

består av utmaningar mellan individer eller grupper. 

 

När vi tittar närmre på pedagogernas attityder gentemot dansen så kan vi se att informant 1 

har en positiv inställning till dans, och arbetar med den ämnesintegrerat i undervisningen. 

Hon nämner att det är lite flickaktigt med dans, men genom att de arbetar med alla eleverna i 

dansen motverkar detta traditionella könsmönster. Läroplanen, lpo – 94, säger att detta är en 

av de uppgifter som skolan ska arbeta med. Både elever och pedagoger talar i riktningen att 

breakdance är ett växande fenomen, som framför allt lockar pojkarna till att dansa.  

 

Vi kan se att som pedagogerna upplever att eleverna drar sig för att dansa för att de inte kan, 

vilket framkommer i pedagogernas svar. De flesta pedagogerna själva upplever att de inte 

heller kan dansa, och använder sig därför inte av dans själva i undervisningssituationer. De 

som har intresset för dansen är de som också arbetar med den i skolan, medan de som inte har 

intresset för den inte ens uppmuntrar eleverna till dans. För att uppmuntra någon till att dansa 

kan vi inte se att det krävs av personen att själv kunna det och vi förstår inte riktigt hur 

informant 4 tänkt med sitt uttalande. Nog för att hon själv inte upplever att hon kan, men hon 

hade alltid kunnat försöka efter sin förmåga. Detta hade hon kunnat göra tillsammans med 

barnen. Med detta menar vi att hon hade kunnat vara en förebild för barnen och visat dem att 

det inte fel med att inte kunna dansa så bra. Det viktigaste är att man ändå försöker. Men vi 

tror att hon kan ha menat att hon inte arbetar aktivt med dans, men att hon inte sätter käppar i 

hjulet om de dansar frivilligt.  
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Både pedagoger och elever kan vara präglade av en osäkerhet eller en rädsla för att göra fel. 

Men egentligen finns inget rätt eller fel när det gäller dans, utan det handlar i grunden om att 

dansa på sitt eget sätt. Man kan börja undra över vad de egentligen jämför sig med, om de inte 

själva dansar – hur ska de då kunna bli bättre på det? Genom att dansa blir man på sikt bättre 

på att röra sig till musiken och få ett utökat rörelseregister. Då kan man uppleva att det är 

roligare.  
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Vilken roll/funktion har dansen i skolan ur ett elev- och lärarperspektiv? 
Vi skrev ner de områden vi kunde komma på där dans kan ha en inverkan. Vi sammanställde 

våra svar och därefter dela in dem i de kategorier vi ansåg passa. Några gick i varandra och vi 

skapade därför andra rubriker som gav utrymme för flera kategorier.  

 

Den sociala betydelsen. 

Eleverna: En 13 –årig pojke svarade att om man ska gifta sig med någon så kan det vara bra 

att kunna dansa. De menar att när man dansar så träffar man kompisar. ”Det är coolt att 

dansa”, menar två elever. Om ens kamrater dansar en viss dans, är det bra om man också kan 

den så att man inte känner sig utanför.  

 

Pedagogerna: ”Det är bara några elever som spontant dansar och är duktiga och vet om det 

också och får beröm från kompisarna runt om kring” - informant 4. Hon menar att det också 

kan vara ett tillfälle när alla skämmer ut sig, där det är tillåtet att vara fjantig. Informant 1 

låter de elever som går på aerobics, vilket innehåller en del danssteg, få undervisa de andra 

eleverna. Hon pratar om att eleverna erbjuds möjlighet till dansuppvisningar för både klassen 

och hela skolan. Informant 2 tror att det är väldigt mycket kamratpåverkan som styr om man 

känner sig bekväm med dansen. Dans påstår hon är en social konstruktion och om man inte 

umgås med likasinnade så blir det inte att man dansar i någon större utsträckning. 

 

Den fysiska betydelsen.  

Eleverna: Några av de svar vi fick var att man rör på sig, man tränar hela kroppen och 

musklerna. Man blir smal av dans. En elev menade att om man rör på sig så orkar man mer. 

 

Pedagogerna: I en intervju med informant 3 nämns att mycket dans och rörelse är väldigt 

viktigt för den framtida motoriken, och ju tidigare man börjar desto bättre är det. Hon påpekar 

också att det är viktigt med dans för att få röra sig, men likaså för att ge uttryck för känslor. I 

en intervju med informant 4 sades det att först och främst tränas motorik, kroppsuppfattning 

och kroppskontroll i dansen. Sedan kommer musiken in på andra plats. Om man har med 

kroppen i rörelsen, kommer det att spegla vidare på den fortsatta rörelsen. Pedagogerna som 

ställt upp på våra intervjuer har allihop nämnt att det är bra träning för motoriken att dansa. 

Informant 1 påstår att det är hemskt mycket som ingår, att man egentligen tränar alla sinnen 

när man dansar. Att dansa i skolan är inte bara fysisk träning, en skola vill att eleverna ska få 
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prova på det först och främst för att alla barn kanske inte får det hemma, att det inte är en 

självklarhet. Syftet är helt enkelt att eleverna ska få bekanta sig med dans och uppleva det. 

 

Lära genom rörelsen. 

Elever: Om man inte kan dansa på rätt sätt eller inte har full kontroll över sina rörelser, menar 

eleverna att det blir pinsamt. Två elever svarade att man lär sig snabbt och att man lär sig 

något.  

 

Pedagoger: Kroppsuppfattning och kroppskontroll är något informant 4 menar måste komma 

före musiken, när man ska dansa. Informant 2, säger att man har funnit ett samband mellan 

dans och matematiskt tänkande. Detta för att man kan klappa rytmer eller röra sig rytmiskt till 

dansen, eller räkna takter. Hon anser att det handlar mycket om logik  

 

Den kulturella betydelsen. 

Eleverna: Det kan vara roligt för att man får dansa olika danser, som t ex tango, balett och 

breaka. Två elever menar att om man kan dansa så kan man vara med i melodifestivalen. Som 

vi tidigare nämnt har en pojke kopplat ihop bröllop med dans och anser det vara bra att kunna 

dansa om man ska gifta sig någon gång.  

 

Pedagogerna: Informant 2 menar att alla svenska barn kanske inte kommer i kontakt med dans 

hemma för att det inte är en allmän tradition att dansa i Sverige. Medan informant 4 vidare 

förklarar att barn i invandrarfamiljer, med annan kulturell bakgrund stöter på dans på något 

sätt genom sina traditioner. Enligt informant 3 är det mest flickor och de romska pojkarna, 

som hon främst nämner, som verkar intresserade av att dansa. Sedan finns det även andra 

grupper som kan ha ett intresse för dansen, men som inte framkommer i våra intervjuer. 

 

Den emotionella betydelsen. 

Eleverna: En elev svarade att man blir glad av dans och flera svarade att det är roligt. Att de 

känner att de får röra på sig har stor betydelse för hur de känner sig.  

 

Pedagogerna: Informant 3 upplever att elever med handikapp oftast är väldigt glada i sång och 

musik och tror det är för att de får ett annat sätt att uttrycka sig. Det de kan göra i dansen, de 

rörelser som eleverna klarar av och kan vara med på, kan betyda så mycket för dem, menar 

hon. Musiken och dansen, även i en liten form, är jätteviktig för glädjen i livet. ”Dansen för 
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mig hör ihop med glädje, rörelse och musik.” ”Musiken är frigörande och så att vi använder ju 

texterna till musiken som språkutvecklande instrument” säger informant 2.  

 

Den estetiska betydelsen. 

Eleverna: De nämner som exempel uppträdande i olika former då man dansar eller då det kan 

vara bra att kunna dansa, Melodifestivalen är ett.  

 

Pedagogerna: Informant 3 pekar på många saker som du kan använda dig av dans för. Du kan 

levandegöra din fantasi genom rörelserna och gestalta ett träd, en känsla eller uttrycka dina 

åsikter. Hon menar att barn har hur mycket fantasi som helst om de får tillåta den att växa från 

början. Att förstärka uttrycket av en musiksort kan man också göra genom dans. En 

hårdrockare har t ex ett sätt att dansa på medan en som spelar tvärflöjt har ett annat sätt. 

Eleverna verkar vara mycket intresserade av dans i uppvisningsform, detta genom att de 

gestaltar någon annan eller en sorts dans-/musikstil. I ett tema kan dans fungera som ett bra 

underlag eller som en festlig avslutning. Informant 1 berättar om hur de dansat schottis som 

avlutning på ett tema om Asagudarna. De dansade till melodin Schottis på Valhall. Alla 

barnen uppskattade det menar hon. 

 

Dans för våra sinnen. 

Eleverna har inte nämnt något inom detta område, men informant 1 tänkte att det är säkert bra 

med dans för alla sinnena.  

 

Analys. 
Dans har en positiv effekt på en rad olika områden, inte bara ur den fysiska aspekten, utan 

också på sociala och inlärningssituationer. Även om eleverna ser rätt så enkelt på saken och 

pedagogerna har pedagogisk utbildning, så har de svarat någorlunda lika på vad dansen har 

för roll och funktion. Både bland pedagoger och elever framhålls främst den fysiska och 

sociala aspekten av dans, vilket man kan tolka är det mest uppenbara. Men samtidigt har det 

framkommit att det t ex finns ett samband mellan dans och matematiskt tänk. Glädjen i att 

dansa nämns, både av elever samt pedagoger. Eleverna, som har mindre tränade ögon att se 

det pedagogiska i en situation, har ändå hittat saker att påpeka som vi har kunnat få in i de 

flesta kategorier vi har med. Vissa kan även platsa i fler, där har vi gjort ett val om vart vi ska 

lägga det.  
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De äldre barnen hade en större insikt om vad dansen kan vara bra för. Men för de yngre 

barnen är dansen främst ett roligt moment, och de är inte så medvetna om vad man egentligen 

tränar genom dansen.  

 

Social betydelse. 

Kan man dansa riktigt bra så får man beröm av kompisarna. Det kan vara väl så betydelsefullt 

för eleven och lyfta hans eller hennes självförtroende. Ge dem modet att möta nya utmaningar 

med inställningen: Jag klarar det här!  

 

Fysisk betydelse. 

Det som vi kan se direkt är att både elever och pedagoger påtalar det fysiska. Det är det första 

som pedagogerna kommit att tänka på och det är det som till och med de yngre barnen påvisat 

som följd av dans. Eleverna ser träningseffekten med dans, att man kan bli smal, att man 

tränar kroppen och musklerna. Vi upplever att eleverna ser det som en träningsform eller en 

typ av motion. Medan eleverna framhäver träningen genom motion och kondition så ser 

pedagogerna mer träningen av framför allt motoriken. Orsaken kan vara att barn inte lägger in 

samma saker i begreppet som de vuxna. Träna för dem är kanske mer styrketräna eller 

gymnastisera, medan en pedagog ser det som man kan öva upp. Vår fråga var: Varför kan det 

vara bra att kunna dansa? Vad tror du att man tränar? En fråga som i sig kan vara svår för t ex 

en åttaåring att svara på. Frågan kan ha förvirrat mer än förtydligat. Dessutom var det två 

frågor i en, vilket troligtvis gjorde dem mer förvirrade.  

 

Lära genom rörelsen. 

Informant 2 relaterade matematik med musik och rytm. Kursplanen för musik benämner 

också det matematiska släktskapet, genom begrepp som ex. vis taktart, rytm, tonart och 

ackord. Både Sperry, som Nordlund, Rolander & Larsson (1998) nämner, och Parlenvi (1985) 

har forskat och kommit fram till att den högra hjärnhalvan, som står för det kreativa, måste 

stimuleras mer för att vi ska fungera som fullständiga människor. Den vänstra hjärnhalvan får 

mest stimulans genom kunskapsämnena och det ger en obalans. De behövs bägge två för vår 

optimala inlärning.  
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Kulturell betydelse. 

Informanterna påpekar att vi i den svenska kulturen inte har någon allmän tradition som vi 

dansar vid. Det eleverna kan se är att man dansar vid bröllop och melodifestivalen. Vi kan 

dock hitta traditioner som svenskar dansar vid. Vad sägs om midsommar och jul, vilka 

troligtvis är de största tillfällena då vi dansar för att fira. Även om danserna i sig inte skiljer 

sig så mycket från varandra vid dessa tillfällen.  

 

Emotionell betydelse. 

Det som både informanter och elever tar upp är glädjen. De tycker det är roligt och upplever 

att de blir glada av att dansa. Vi anser att det ska vara roligt om man ska lära sig något. Att 

uttrycka sig genom dans kan även vara lättande och göra att man börjar fnissa och småle. Om 

man upplever att man inte kan dansa kan det bli känsligt när de hamnar i en sådan situation. 

Även de som har svårt med kroppskontakt kan känna sig kränkta om de paras ihop med 

främmande människor i speciella situationer. Dansen är ett sätt att uttrycka sina känslor som 

man inte kan sätta ord på eller som ligger inom en och bara vill ut. Genom att dansa till 

musik kan det man vill uttrycka också sägas genom rytmer och texter bland annat.  

 

På Apotekets hemsida står att finna att motion gör gott i själen. De menar att flera studier 

visar hur de som motionerar två-tre gånger per vecka upplever färre depressioner, mindre 

ilska, stress och störningsmoment än de som sitter framför TV:n och datorn hela dagarna. 

Lyckohormoner, endorfiner, frigörs när vi rör oss, det gör att vi blir lugnare och gladare.  

(http://www.apoteket.se/apoteket/jsp/polopoly.jsp?d=3785&a=3911&t=2242&print=true) 

 

En estetisk betydelse. 

Ur ett estetiskt perspektiv kan eleverna se dansens betydelse för dem när de bl.a. ska ha 

uppträdande. Pedagogerna pratar om att eleverna gärna gestaltar någon annan, en idol eller 

artist. Som informant 3 nämner tror vi detta är ett försök att levandegöra fantasin i rörelser. 

Att vara någon annan för en stund, att uttrycka sig, att bli sedd.  

 

Betydelse för sinnen. 

Det var endast en pedagog som nämnde sinnena, men tyvärr utvecklades det inte mer. Detta 

för att vi i efterhand kom på att vi kunde ha bett den person vi intervjuade om en vidare 

utveckling av vad hon egentligen menade med detta. Vi kan själva se att du i dans kan få med 

synen (alla rörelser), känseln (både av att röra sig själv och i pardans med kroppslig kontakt), 
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hörsel (vid dans till musik) och luktsinnet (dans medför att det kan förekomma en del 

kroppsliga odörer och en och annan parfym). Det enda vi inte kan se att det har en självklar 

plats i dansen är smaksinnet. 

 

En av orsakerna till att vissa inte vill dansa kan vara motoriska svårigheter, det kan t ex vara 

svårt att ha kontroll på samordningen av sina rörelser. Informant 3 påvisar att ju tidigare man 

börjar desto bättre är det för motoriken. Hon ger också en eloge till dem som leker in musik, 

rytmik och dans i förskolan. 
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Diskussion. 
 

En metodvalsdiskussion . 
Nu i efterhand kan vi uppleva att vårt syfte inte var tillräckligt tydligt. Trost. (2001) skriver att 

man måste ha syftet klar innan man påbörjar arbetet med att konstruera de mätinstrument man 

ska använda sig av. Men han skriver också vidare att det förekommer allt för ofta att syftet 

inte är tillräckligt klart formulerat och att uppdragsgivaren inte helt och hållet vet vad han/hon 

vill få reda på.  

 

Många av de frågor vi ställde både i enkäterna och intervjuerna kunde vi ha utvecklat och på 

så vis kunnat få ut mer av det. Vi upplevde att vi var dåliga på att komma på följdfrågor 

speciellt i intervjuerna. Nu i efterhand kan vi tycka att vi borde ha gjort en provintervju innan, 

vilket aldrig blev av. Då hade vi blivit lite mer ”varma i kläderna”, och kanske 

uppmärksammat lite fler ställen där vi kunde komma in med följdfrågor och liknande. Bristen 

på erfarenhet gjorde att vi kände osäkerhet över intervjusituationen.  

 

Vissa av enkätfrågorna kunde tolkas på olika sätt, vilket inte var vår egentliga mening. De 

kunde upplevas som lite otydliga. Trost (2001) menar att man ska använda ett så vanligt språk 

som möjligt och inte några konstiga ord. Så det kunde vi säkert kanske ha gjort på ett annat 

sätt, med tanke på vilken prägel skolorna hade. Vi kunde kanske också ha tagit fler barn i 

enkätundersökningen, för att få en tydligare bild av ämnet, men då hade vi fått släppa på vår 

tanke med att ha en jämn åldersfördelning. För att representera hela skolorna, valde vi att ha 

kvar det som vi hade.  

 

Med tanke på att vår utvalda grupp elever var blandad med utländska barn var det vissa som 

hade problem med att förstå våra frågor. Det visade sig att ord som ”fritid” och 

”dansförening” var svåra ord. Vissa av eleverna svarade även att de ville ha både mer och 

mindre dans i skolan. Detta tolkar vi som att de tycker frågorna var svåra. Man kan även 

ifrågasätta hur trovärdiga svaren är. För att kanske ha undvikit detta, hade vi kunnat testa 

frågorna innan på en kontrollgrupp, vilket vi inte hade gjort. Då kanske frågorna hade varit 

lättare att förstå, och vi hade kunnat ändra de otydligheter som fanns i dem.   
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Vår egen tanke till varför vi inte valde observationer till vår undersökning, var att det hade 

varit väldigt tidskrävande (Patel & Davidsson, 1994). Det hade kanske fungerat som metod 

för att ta reda på elevernas inställning, men inte till de övriga frågorna. Och det hade varit 

svårt att observera vad barnen hade haft för åsikter om dans som fenomen. Vi hade inte heller 

en sådan problemställning att sådan metod hade varit lämplig. Men hade man gjort 

observationer, kanske vi hade fått en annan typ av kunskap om vad eleverna anser om dans. 

Detta för att man ser dess uttryck och hur de är direkt i dansen. På så vis hade vi fått ta del av 

spontana kommentarer som kanske hade uppkommit. Ett ytterligare problem hade varit om 

man skall vara deltagande observatör eller passiv. (Patel, R & Tebelius, U, 1987) I vilket fall 

som helst hade det varit nödvändigt att anordna en aktivitet med dans för oss att observera, 

vilket kan ge en skev bild av förekomsten på skolan. Sedan får vi ta ställning till om vi ska 

vara kända eller okända för eleverna. Som kända krävs att vi kanske är med i skolan ett par 

dagar för att de ska bli bekväma med oss där. Det får ses som tidskrävande för den här 

undersökningen. Som okända får vi ta hänsyn till det i deras reaktioner. 

 

Om vi hade gjort intervjuer med eleverna hade det inneburit att antalet elever varit lägre vilket 

skulle leda till att det kanske gett en smalare bild av hur det är på skolorna än vad vår 

undersökning visar. Men eleverna hade kanske kunnat ge mer utförliga svar, och kommit med 

mer tankar. 

 

Hade vi valt att intervjua specifika pedagoger inom ex musik eller idrott hade bilden kanske 

sett ut annorlunda. Nu valde vi att inte ha med dessa yrkeskategorier för att vi ville se på 

skolan i stort hur de arbetar med detta. Sedan finns det inte alltid fast anställda idrottslärare på 

alla skolor, utan det är ofta klasslärarna som har hand om idrotten. Naturligtvis hade man 

kunnat gå till en annan skola och frågat en idrottslärare, men detta tänkte vi inte på då. Musik- 

och idrottspedagoger kanske upplever som att det är delat ansvar eller att ett samarbete 

pedagoger emellan faktiskt sker på skolan, trots att alla inte har uppfattat detta. Även rektor 

hade kanske kunnat ge oss en annan vinkling på det. Detta är något man kunde fortsatt med 

om tid hade funnits.  
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En resultatdiskussion 
När vi gjort enkäterna med eleverna och tittade igenom dem, såg vi att några elever hade 

svarat ja på frågorna om de ville ha mer dans i skolan och om de ville ha mindre dans i 

skolan. Detta gjorde det svårt för oss att veta om vi skulle räkna dessa som bortfall eller om 

de kanske tycker att det borde vara mer ibland och mindre ibland. En pojke som svarade på 

frågan om han tyckte det var roligt med dans, svarade att det är roligt ibland och tråkigt 

ibland. Just vid detta tillfälle då vi gjorde enkäterna tyckte han att det var roligt. Kanske har 

de tänkt på samma sätt? Med tanke på att detta inte är en generell undersökning och att vi 

heller inte inriktar oss på statistik så valde vi att ha med dessa enkäter och att också räkna 

bägge svaren. Det var vårt fel som formulerat frågorna på det viset.   

 

Med hjälp av de frågor vi har haft har vi fått svar på vår frågeställning. Så här i efterhand kan 

vi tro att ett annat metodval hade medfört djupare svar för eleverna. Vi frågade aldrig 

pedagogerna hur de arbetade med dans, så det hade man kunnat utveckla i arbetet. En av våra 

frågor var: Varför är det roligt med dans? Men vi hade ingen motfråga för de som inte tyckte 

det var roligt. Det kunde ha varit bra att veta det också och det kanske kunde hjälpa oss förstå 

hur vi kan fånga de eleverna och hjälpa dem utvecklas genom dansen.  

 

Att pedagogerna upplever det som att de är dåliga på att använda sig av dans, kan tyda på 

medvetenheten om att de ska arbeta ämnesövergripande och det är inte bara är på idrotten som 

man kan använda sig av dans. Men samtidigt pekar några av pedagogerna på idrottslärarnas 

uppgift med dansen, det är främst deras uppgift med mer dans. Det kan hända att pedagogerna 

resonerar att det ska finnas mest på idrottslektionerna, men även på andra områden också. 

 

Om man ser utifrån waldorfpedagogiken har skapande ämnen (dit vi räknar dansen) en helt 

annan plats, eftersom att de arbetar hellre konstnärligt än teoretiskt i de yngre åldrarna i 

skolan (Svedberg & Zaar, 1998).  Enligt Rudolf Steiner, Waldorfpedagogikens grundare, är 

eleverna inte mogna att bearbeta den teoretiska kunskapen förrän de nått tonåren. Man kan 

använda sig av de skapande ämnena på ett annat sätt för att eleverna ska kunna ta till sig 

kunskap, än vad man behöver i de högre åldrarna. Detta kan man se som att man tar till sig 

kunskap på många olika sätt, och att inget av dessa sätt är fel.  
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Enligt våra enkätsvar upplevde 6 elever i sjätte klass att de aldrig dansat under 

idrottslektionerna. Det kan man börja fundera över vad det kan bero på. Kan det vara så att de 

har gjort det alldeles för sällan eller aldrig på lektionerna, eller att eleverna inte har varit 

tillräckligt medvetna om den eventuella dans som de har sysslat med är dans. Samtidigt har 

eleverna genom enkäterna uttryckt att dans är roligt och vill ha mer av det.  

 

Hälften av alla de elever som vi gjorde enkäter med antydde att de dansade på fritiden. Vi 

tolkar detta som att det finns ett stort intresse, och man kan börja undra om pedagoger är 

medvetna om detta intresse. Men samtidigt har det alltid funnits dans inom skolans väggar. 

Den största delen har alltid bestått av sällskapsdansen, som ingått i idrotts- och musikämnena. 

Utöver det har eleverna själva fått anordna disco, skoldanser och klassfester. (Dans i skolan, 

1990).   

 

Det finns inte så mycket forskning om just fenomenet dans, utan vi har fått utgå mycket från 

rörelse, rytm och musik. Även om inte all rörelse är dans så är dans fortfarande rörelse.  

 

De sju intelligenscentra som Gardner pratar om kan flera utav dem kopplas till dans, vi tänker 

närmast på det musikaliska, spatiala eller visuella, kroppsliga, sociala samt självkännedomen. 

Att stimulera dessa sju påstår Gardner ska påverka bägge hjärnhalvor för en optimal inlärning 

(Nordlund, Rolander och Larsson, 1998). Det här är något vi verkligen tror på. Att man lär sig 

bäst när man får använda hela kroppen. Vi vill även hänvisa till sinnenas roll i dansen. Att 

åtminstone fyra av de fem vanliga sinnena står att finnas i dansen.  

 

Dans handlar om känslor och stämningar. I dansen kan man uppleva lustfylld längtan och 

glädje, man kan hämta tröst och stöd i svåra stunder. Detta genom att de kan få möjligheten 

till att röra sig fritt till musiken, röra sig som de känner för och även att de får en gemenskap 

med andra i dansen. Om pedagogerna använder sig av danslek förenas dansens och lekens 

möjligheter till att utveckla barnets personlighet. Dansleken hjälper till så att barnet kan 

uttrycka sig såväl språkligt som kroppsligt. I dansleken erbjuds barnet två olika medier – dans 

och lek. Var för sig kan de hjälpa det enskilda barnet att bli av med eller minska 

känslomässiga spänningar. Dansleken stärker kontakten med andra och samarbetsförmågan 

ökar. Fantasi, uttrycksförmågan och rörelseglädjen väcks (Grönlund, 1988). 
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Att barnen får goda kunskaper i dans kan i många sammanhang ge eleverna ett gott 

självförtroende. Det finns så mycket man kan vinna på genom att medvetet arbeta med dans 

inom skolan. Oavsett vilka danser man än väljer att arbeta med, så får eleverna oerhörda 

erfarenheter till att röra sig till musik och en rytmkänsla. Detta leder i sin tur till att eleverna 

får en god förmåga till att kunna uttrycka känslor och sinnesstämningar med hjälp av kroppen 

(Huitfeldt m.fl. 1998). Den rytmkänsla man erhåller genom dans, kan man senare ha nytta i 

andra idrotter också ex bentagen i bröstsim. Dessa kan man härleda till rytmen. Om man inte 

har en viss rytm i bentagen, kommer man inte framåt på ett tillfredsställande sätt, och då kan 

det bli väldigt ansträngande att simma eller så sjunker man.  

 

Vi tycker själva att dansen har en naturlig plats i dagens skola. Detta för att dansen ger så 

mycket positivt till barnen och för att man kan integrera den i så många olika verksamheter. 

Vi kan själva uppleva att skolan är alldeles för inriktad på det teoretiska som barnen ska 

kunna behärska. Dessa delar är i sig viktiga, det kan ingen säga emot. Men vi tycker att man 

kan ta till dansen som en metod för att nå de mål som eleverna ska uppnå i alla ämnen. 

Dansen kan vara ett komplement till de traditionella undervisningsmetoderna. De praktiska 

momenten under skoldagen (har) ska ha  en lika naturlig plats som de teoretiska.  

 

Dessutom visade det sig på de skolor som vi gjorde vår undersökning att överlag tyckte 

eleverna att det var roligt med dans, att de flesta av dem antingen ville ha mer dans i skolan 

eller var nöjda med den nivå det var på nu. Vi tycker att som personal i en skola skulle man 

kunna ta tillvara på detta intresse och få in det som ett naturligt inslag i verksamheten. Inte så 

att det tar över helt och konkurrerar ut allt annat. Det vi menar är att det borde vara en större 

variation i de arbetssätten som man som pedagog använder sig av. I dansen kan man få in de 

allra flesta ämnen, bland annat matematiken och svenskan, om man bara har lite fantasi. 

 

Naturligtvis förstår vi att viss personal känner det som att de inte behärskar dans själva, och 

då känner sig hindrade av att använda sig av det. Men samtidigt finns det alltid någon eller 

några på varje skola som kan dans och som inte känner något hinder för att använda sig av 

det.  Då hade man kunnat dra nytta de kunskaper som dessa personer besitter. All personal har 

något som de är bra på, och man kan ha ansvar för det som man själv är bra på.  
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Som snart nyexaminerade pedagoger känns det viktigt för oss att arbeta med en varierad 

undervisning och känner inte alls dans som ett hinder. Vi vill ha med mycket skapande som 

metod till inlärning. Dansen har en naturlig plats i vår kommande verksamhet.  

 

Vidare forskning. 
Under vår studies gång har vi fått idéer till vidare forskning. Det hade varit intressant att titta 

vidare på de kulturella skillnaderna, om och hur det skiljer sig mellan olika etniska grupper. 

Ett annat perspektiv man kunde ha vinklat det från är genusperspektiv. Hur ser det egentligen 

ut med pojkar och flickors inställning till dans? Som en av våra informanter nämnde så anses 

det kanske lite mer flickaktigt. Har pojkarna tagit revansch?  

 

Nu i efterhand hade det varit intressant att se på hur en idrotts- och musiklärare ser på dansen 

som fenomen. Detta för att vi inte hade med dessa lärare i detta arbete. Hur arbetar dessa 

yrkeskategorier med dansen som fenomen? Vill de ha mer eller mindre dans i skolan? Hur 

tänker de? 

 

Vi vill avsluta vår studie med följande mening…  

 

”Så länge livet har funnits har dansen funnits. Livet börjar med en rörelse och vid livets slut 

stannar alla rörelser” (s 7, Wahlström, 1979). 
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 Enkätformulär.      Bilaga 1. 
 

• Är du……… 
() Pojke () Flicka 

 
• Hur gammal är du? 

6 år         7 år       8 år     9 år   10 år    11 år 12 år         
13 år  

 
• Vad tycker du om dans? 

() Roligt. () Ganska roligt. () Roligt ibland () Sådär      
() Inte alls roligt 

 
• Brukar du dansa i skolan? 

() Ja  () Nej. 
 

• Brukar du dansa efter skoltid? 
() Ja  () Nej 

 
• Skulle du vilja hålla på med dans efter skoltid? 

() Ja  () Nej 
 

• Är du med i någon dansförening? 
() Ja  () Nej. 
Om Ja, vad heter den? _____________ 
 

• Har du varit med på dansuppvisning i skolan någon gång? 
() Ja  () Nej. 

 
• Om ni har möjligheten till dansuppvisning i skolan, skulle du vilja vara med om 

du fick möjligheten? 
() Ja  () Nej. 

 
• Skulle du vilja ha mer dans i skolan? 

() Ja  () Nej 
 

• Skulle du vilja ha mindre dans i skolan? 
() Ja  () Nej 

 
• Om ni har haft dansundervisning i skolan, har du blivit intresserad av dans? 

() Ja  () Nej 
 

• Om du tycker om dans, vad är det som är så roligt med det? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
     VÄND! 



 

 
• Varför kan det vara bra att kunna dansa? Vad tror du att man tränar? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• Brukar du gå på disco när skolan anordnar detta? 
() Ja   () Nej        () Ibland 

 
• Om inte skolan anordnar disco, hade du velat att de hade gjort det? 

() Ja  () Nej. 
 

• Dansar ni någon gång på idrotten? 
() Ja  () Nej   

 
• Har ni dansat på lektionen när ni har undervisning i: 

() Matte  
() Svenska  
() Musik 
() OÄ 
() Bild 
() Engelska 
() Historia 
() Religion  

 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Intervjuguide.      Bilaga 2. 
 

• Berätta om vad du tror att barn tycker om dans. 
 

• Arbetar ni med dans på er skola? Har du någon tanke bakom varför/varför inte du 
använder dig av dans och i så fall vad är din tanke till det? 

 
• Vilka är de största anledningarna till att ni använder/inte använder er av dans? 
 
• Vad är det, tror du som lärare, som gör dans så intressant för barnen? 

 
• Har ni dansuppvisningar och i så fall dansar alla barn vid dansuppvisningar?  
      - Om inte, varför tror du att vissa barn inte gör det? 

  
• Arbetar ni (medvetet) med att få barnen till att dansa? 

(Anser du att de erbjuds möjligheter till dans både fri, koreograferad och 
”umgängesform” – traditionell?) 

 
• Vad tycker du att man tränar genom dans? 

 
• Tror du att man skulle kunna få alla barn till att vilja dansa? 

 
• Har du själv ett intresse för dans? 

 
• Vem håller i dansundervisningen? 

 
• Får ni något bidrag? Vet ni om det finns? Vad går pengarna till? 

 
• I vilken omfattning använder du dig av sånglekar i ditt arbete? Har du någon tanke 

bakom varför/varför inte du använder dig av detta och i så fall vad är din tanke till 
det? 

 
• Hur upplever barnen sånglekar? 
 

 
 
+ eventuella följdfrågor 
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