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”Så länge livet har funnits har dansen funnits. Livet börjar med 

rörelser och vid livets slut stannar alla rörelser”  

(Wahlström, 1979, s.7). 



	  

Sammanfattning  	  
 
 
Studiens syfte är att undersöka lärares syn på dans som ett pedagogiskt verktyg. Studien 
kommer presentera fyra lärares syn på dans som ett pedagogiskt verktyg i grundskolans 
tidigare år genom en kvalitativ intervju. I bakgrunden beskrivs dansens relation till den 
svenska skolan ur olika aspekter för att beskriva hur dans kan vara ett pedagogiskt verktyg i 
grundskolan och hur det stödjs i styrdokumenten. Resultatet visar att lärarna är eniga om att 
dans är ett positivt inslag för elever i skolan. Hur dansen skulle, eller kunde användas i 
undervisningen råder det delade meningar om. Samtliga informanter såg fördelar med att ha 
dans som ett pedagogiskt verktyg då det fanns kunskap och uppfattning om att fysiska 
aktiviteter stimulerar och främjar ett lärande. Elevers attityder till dansen lyfts som en 
svårighet då en uppfattning om att en könsstereotyp attityd finns och av den anledningen 
avstår vissa elever från att delta i danssammanhang. I diskussionen problematiseras att 
lärare utan metodiska kunskaper använder dans i undervisningen samt om dans får vara en 
del av den allmänna undervisningen trots att det kan ge negativa effekter på den enskilda 
eleven. Hur de könsstereotypa attityderna som informanterna upplevde kan ha koppling till 
att de själva är kvinnor.  
 
 

Nyckelord: Dans, inkluderat klassrum, lärandeprocesser, pedagogiskt verktyg och skola 
 

English titel: Dance as an educational tool? – A qualitative study of teachers` views of 
dance as an educational tool in primary school. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



	  

Förord 
 
 
Jag vill börja med att berätta hur roligt det har varit att fördjupa sig i all litteratur, se hur 
många fler än jag är nyfikna på dans och dess inverkan på elevers lärande. Om det skulle ha 
funnits mer tid skulle jag vilja läsa alla studier och all litteratur som finns kring detta ämne!  
 
Jag vill tacka min sambo Olle för hans fantastiska stöd och all den hjälp han har erbjudit 
mig under denna intensiva period. Jag vill ge en stor kram och en heldag fylld med lek till 
min son som snällt har väntat på mig medan jag har skrivit och läst… skrivit och läst.  
Tack till min familj!  
 
Ett stort tack till min handledare Ninnie som tålmodigt och med snabba svar och 
återkoppling stöttat mig och väglett mig genom detta arbete.  
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1. Inledning 
 
Denna studie kommer att presentera fyra lärares syn på dans som ett pedagogiskt verktyg i 
grundskolans tidigare år. I bakgrunden kommer jag beskriva dansens relation till den 
svenska skolan ur olika aspekter så läsaren får en förförståelse om hur och varför dans kan 
vara ett pedagogiskt verktyg i grundskolan.  
 
Dansen har både en naturlig och självklar plats i skolan, men hur undervisningen ska ske är 
det inte uttalat och av vem. Dansen ger elever kunskapsbefästning i fler dimensioner och 
gynnar grupp och individ när det kommer till sociala och emotionella perspektiv. 
 
Tidigt i min utbildning började jag fundera över om dans kunde vara ett verktyg i elevers 
lärandeprocesser. Jag var ivrig att erbjuda alla elever dans i sin utbildning, inte bara för den 
konstart dans är, utan för alla fördelar jag upplevde att dans medförde till individen och till 
gruppen. Jag funderade på hur dans kunde erbjudas till elever i de mer teoretiska ämnena. 
Min tanke var att; för att det ska vara en naturlig del i undervisningen, måste läraren i 
elevernas omgivning införa dans och rörelse i olika ämnen och inkludera det i 
lärandeprocessen. Därav växte tanken kring ”dans som ett pedagogiskt verktyg” fram, det 
skulle vara ett sätt att genom klasslärare i grundskolans tidigare år låta dans ta mer plats än 
vad jag upplevde att den gör idag. För att inte utgå ifrån mina egna föreställningar behövde 
jag titta på vad dans har för plats i svenska skolor idag. Förutom dans och rörelse inom 
Idrott och Hälsa (Skolverket, 2011) visar övriga riktlinjer i Lgr11 att dans, tillsammans 
med övriga estetiska ämnens skall finnas tillgängliga som uttrycksmedel och för elever att 
möta och utforska under sin skolgång. Skolor och kommuner kan även använda sig av det 
nationella Institutet Dans i skolan. 2011 hade 100 kommuner Dans i skolan-verksamhet i 
sina regioner (www.dansiskolan.se). Dans i skolan är för de aktiva inom dans och lärande 
ett vedertaget begrepp som syftar till barnens naturliga behov av lek och rörelse där fantasin 
och gruppen står i centrum, där dansen är en konstform, rörelse samt ett uttrycksmedel. 
Lektioner hålls i regel av utbildade danslärare eller danspedagoger som är förtrogna med 
Dans i skolan-metodik (www.dansiskolan.se).  
 
I denna studie är syftet att undersöka om dans kan finnas i skolans undervisning som ett 
pedagogiskt verktyg – där dansen utgör ett medel för att lära och befästa kunskap. För att få 
en insikt i detta intervjuas lärare i grundskolans tidigare år om hur de ser på dans som ett 
pedagogiskt verktyg. Dans i skolan är centralt beskrivet i bakgrunden, detta för att skapa en 
förförståelse om hur dans kan användas i skolsammanhang.  
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2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka och få förståelse för lärares syn på dans som ett 
pedagogiskt verktyg i grundskolans tidigare år. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur kan dans användas som ett pedagogiskt verktyg? 
 
• Vilka svårigheter och möjligheter ser lärarna i att använda dans som ett pedagogiskt 

verktyg?  
 

• Vad har läraren för syn på dans och kan det påverka hur läraren ser på användandet 
av dans som ett pedagogiskt verktyg? 

 
• Hur upplever lärarna att de kan använda sig av dans som ett verktyg i sin 

undervisning?  
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3. Bakgrund  
 
Litteraturen som används för att presentera bakgrunden är delvis vetenskapliga artiklar från 
databasen ERIC samt litteratur och artiklar som berör området dans och/ eller lärande på ett 
relevant sätt för denna studie. Den valda litteraturen har berikat och stärkt arbetet och ett 
beslut har tagits att samtliga har sin plats i arbetet.  

3.1 Definition av dans  
 
För att kunna fortsätta diskutera dans så kommer detta avsnitt sätta en definition på dans 
och därmed ge förståelse för vad dans är och kan vara.  
 
Svenska akademiens (2014) hemsida beskriver dans i ett femtiotal olika former, dans-golv, 
dans-sös, dans-nummer och så vidare, men det finns ingen beskrivning av dansen som 
fenomen utan beskrivs i sitt sammanhang. Skillnaden mellan dans och rörelse är vag och 
skiftar mellan olika teorier och personliga uppfattningar. Att söka en absolut definition av 
rörelse är en helt annan slags vetenskaplig fråga och som rör sig i ett annat omfång än vad 
denna studie innefattar. Dans beskrivs istället som en serie rörelser och att rörelse är ett 
objekts förändring från sin ursprungliga position. Kan vi då kalla all rörelse för dans? 
Ronström (1992) menar att vi inte kan det. Han beskriver en mängd idrotter som har 
specifika och väl inövade rörelser som inte kan beskrivas som dans. Han konstaterar att 
dans och rörelse inte är samma sak, men rörelse finns med i dansen (Ronström, 1992). 
Lindqvist (2010) beskriver rörelsens olika betydelser i dansen och att den är beroende av 
kontexten. Andersson och Ferm Thorgersen (submitted) visar detta i en bild (se bilaga 6) 
som förklarar hur rörelse, beroende på kontexten blir till dans. I bilden framgår det att olika 
samspelande faktorer är avgörande när rörelse blir dans. Alltså beskrivs dans som en aktiv 
rörelse som är beroende av olika kontexter, men dans är inte samma sak som rörelse men 
det är vedertaget att rörelse finns i dans.  
 

3.2 Dans i styrdokument  
 

. Dans är frekvent förekommande under Idrott och Hälsa i Lgr11. I de tidigare åren nämns 
dans kopplat till leksammanhang, som till exempel; ”Enkla lekar och danser” (Skolverket, 
2011, s.52). I de äldre åldrarna nämns dans tillsammans med rörelse; ”I danser och rörelse- 
och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och 
sammanhang” (Skolverket, 2011, s.57). Annars nämns dans som något skolan och den 
enskilda läraren har som ansvar att erbjuda eleven, att eleven har fått uppleva dans och 
andra estetiska konstformer och uttryckssätt (Skolverket, 2011). 

3.2.1 Pedagogiska verktyg i styrdokument 
 

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
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musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga 
till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig” (Skolverket, 2011 s.11).  

Denna del presenterar att elever ska få uppleva olika uttryck för kunskap, något som kan 
kopplas med det som presenterades i föregående stycke (se 3.2).  I citatet kan vi även se att 
dans tillsammans med andra estetiska ämnen presenteras som ett inslag som eleverna ska få 
möta i skolans verksamhet. Detta är alltså utöver de mål som står beskrivet under Idrott och 
Hälsa (Skolverket, 2011).  

I Lgr11 finns stycken om en varierad undervisning och att eleven på olika sätt skall 
stimuleras, finna meningsfullhet, få ämnesfördjupning och utforska det egna ansvaret. För 
att stärka dessa punkter i läroplanen kan läraren ta till olika pedagogiska verktyg för att 
eleverna ska nå upp till dessa mål (Grönlund & Wigert, 2004; Skoning, 2008; Skoning, 
2010). I Lgr11 beskrivs lärarens uppdrag i skolan, bland annat har läraren i uppdrag att ta 
hänsyn till den enskilda elevens eget lärande, förutsättningar och sätt att tänka och ge denne 
utrymme att alstra och utforska medel för uttryck (Skolverket, 2011). Läroplanen 
poängterar lärarens ansvar för att alla elever ska få uppleva olika metoder och arbetssätt i 
sin undervisning.  

3.2.2 Syftet med pedagogiska verktyg i ett inkluderat klassrum 
 
Pedagogiska verktyg är olika medel läraren kan ta till för att variera sin undervisning och 
på så sätt nå fler elever och stimulera elevernas lärandeprocesser. I det inkluderande 
klassrummet beskriver Skoning (2008) att olika undervisningsmetoder skall erbjudas för att 
möta alla intelligenser, lärandestilar och elever. Inte enbart för att alla elever i det 
inkluderande klassrummet ska få möjlighet att behandla kunskap inom sin lärandestil, utan 
att även andra elever som ”normalt” inte lär sig främst genom exempelvis ett praktiskt 
lärande, ska få möjlighet att arbeta så för att uppnå ytterligare ett befästande lager av 
kunskapen (Skoning, 2008; Skoning 2010). Gardner (1998) beskriver elever med olika 
intelligenser och olika kombinationer av intelligenser, att alla har individuella sätt att lära 
och befästa kunskap. Vidare beskriver forskaren Vygotskij (1995) sin teori kring sambandet 
mellan fantasi och kreativitet för den människliga utvecklingen. Teorin syftar till att om 
människan är bakåtsträvande i sina intressen och tid och energi läggs där, så växer 
människan till slut åt samma håll. Till skillnad mot om människan arbetar kreativt och 
undersökande så skapas det en framåtriktad individ som utvecklas. Vygotskij förklarar även 
i sin teori att fantasi är grunden för kreativitet inom skapandet. Genom att använda och 
utveckla vår fantasi föds ytterligare kreativitet, något som i sin tur leder till nya skapelser 
inom såväl konst, vetenskap och teknisk utveckling.  
Garner (1998) ger exempel på hur elever med svårigheter att lära genom teoretiska metoder 
istället kan ta till sig kunskap genom en kinestetisk metod. Detta kan kombineras för att 
stötta upp de olika kunskapsområdena. Därmed har eleven erbjudits ett verktyg, ett 
alternativt sätt att befästa kunskap. Grönlund och Wigert (2004) bekräftar detta genom att 
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tala om vikten att ny kunskap får befästas i flera olika dimensioner under en 
lärandeprocess. Genom att arbeta med olika verktyg gynnas den inkluderade elevgruppen 
av varierad undervisning, oavsett elevens individuella främsta inlärningsmetod (Garner, 
1998; Grönlund & Wigert, 2004; Skoning, 2008; Skoning, 2010). 

3.3 Kritiska förhållningsätt till att dansa i skolan  
 
Som i annan undervisning i skolan så är elever olika motiverade och engagerade när det 
kommer till lektioner och dess upplägg (Bamford, 2006). Detsamma gäller dans i 
skolundervisningen. När läraren använder dans som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen, så har eleverna själva inte valt den aktiviteten och läraren kan stöta på 
olika attityder (Lindqvist, 2010).  Eleverna kan ha fördomar och bestämda föreställningar 
om dans. Ofta är det grundat i osäkerhet och oförstånd där eleven har liten eller obefintlig 
personlig erfarenhet av dans (Danshögskolan, 1990). Wigert (1999) beskriver hur pojkar 
utstrålar glädje på dansgolvet men muntligt förnekas oftast dansen av pojkar. Ericson 
(2000) beskriver att vid utvärderingar har en tvekande och ibland direkt avvisande attityd 
kunnat förekomma bland pojkar när det kommer till att tala om dansundervisning, medan 
flickor brukar vara övervägande positiva något som Lindqvist (2010) beskriver i sin studie 
likaså. Det finns en sammanställning av olika forskningsresultat som rör kroppsuppfattning 
och hur elever ser sig själva i samband med dansutövande (Oliver, 2008). Några negativa 
aspekter är exempelvis elever som har en skev självbild och i kombination med det 
kroppsliga utövandet kan detta resultera i bland annat ätstörningar. Lindqvist (2010) 
betonar att det är skillnad mellan dans i skola och en professionell satsning där andra 
kvalitéer och konkurrens är utmärkande och betydande. Danslärare utrycker att en viss 
osäkerhet kan förekomma hos eleverna när det ska dansas, det gäller främst osäkerhet kring 
exponering av sin kropp och att de i samband med detta upplever en utsatthet (Lindqvist, 
2010). Danslärare i Lindqvists (2010) studie poängterar att övningarna och dansmomenten 
ska vara trygga och att varje elev får delta efter egen förmåga och att alla barn deltar på lika 
villkor.  

3.4 Dans i svenska skolor  
 
I den kommunala svenska skolan så har inte dans, historiskt sett, haft en stark eller tydlig 
plats i undervisningen. Ericson (2000) beskriver hur dansen ses som en sällskaplig aktivitet 
och saknar den status som övriga skolämnen har. Dansutövandet i skolan har haft en liten 
del inom musikämnet och sedvanligt har idrottsläraren haft korta pass av någon eller några 
styrdanser under Idrott och Hälsa-undervisningen (Wigert, 1999). 

Estetiska ämnen har historiskt sätt haft en lägre status än de teoretiska ämnena i skolan. När 
musik, bild, dans och drama började nämnas i styrdokumenten sågs dessa ämnen som  
verktyg för att uppnå ett lärande snarare än vikten av att få uppleva konstarten (Pramling 
Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Wallerstedt, 2008). Estetiska ämnen kan 
än i modern tid ses som mindre viktiga i skolan och mer som lustfyllda aktiviteter för 
eleverna och som avbrott från de övriga lektionerna (Lindgren, 2006).  
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Under åren har olika pedagogiska perspektiv uppmärksammats i grundskolan och att arbeta 
i projektform har blivit ett populärt arbetssätt, något som har lämnat ett utrymme för 
dansen, en plats att utforska, utrycka och befästa kunskap (Hjort, 2011). Samtidigt har även 
forskningen gått framåt och resultat påvisar att elever lär sig mer och bättre av att ha en 
kreativ estetisk undervisning (Bamford, 2006). Jämfört med de övriga estetiska ämnena i 
grundskolan så har det tagit längre tid för dansen att få en legitim plats menar Dahlgren 
Björklund (2006). Hjort (2011) beskriver hur dans än inte är ett eget ämne i grundskolan 
med ett bedömningsunderlag. Lindqvist (2010) beskriver i sin avhandling att danslärare 
ändå anser att de arbetar med skolans styrdokument och skollag då de medvetet vill arbeta 
för de uppsatta målen och de värdegrunder som skolan vilar mot.  

3.4.1 Dans i skolan  
 
Det som skiljer Dans i skolan-dans mot en kvällskurs i exempelvis balett, street eller 
flamenco, är var fokus och syfte ligger. Bamford (2006) beskriver fyra perspektiv på 
konstens relation i och till skolan, bland dessa finns en skillnad mellan konstundervisning i 
skolan och undervisning med eller genom konsten. Det är genom det senare som fokus och 
syfte skiftar och elever lär sig inte i första hand om konstformen utan utforskar något annat 
(tillexempel, geometriska figurer eller alfabetet) genom och med hjälp av konstformen.  
 
Leken har en central plats i Dans i skolan-metodiken, genom leken kan barnen lära sig 
mycket (Davidsson, 1999; Lindqvist, 2002). Leken har en central betydelse eftersom barns 
utveckling sker naturligt genom leken (Lindqvist, 2002). I leken åskådliggör barnen 
karaktärer, händelser och upplevelser. Barnen undersöker och testar genom fantasin och de 
tar in omgivningen, leken är i sig själv en uttrycksform men kan rymma fler uttrycksformer 
menar Löfstedt (1999). 
 
En av grundarna till Dans i skolan-metodiken är Eva Dahlgren, som var pionjär inom dans i 
de svenska skolorna och lade grunden till Dans i skolan i Skellefteå kommun. Sörenson 
(2006) skrev att hon var specialist på att starta upp dansskolor, Eva sökte lediga lokaler och 
såg till att dansen fanns till för barnen. Kärnan i Eva Dahlgrens pedagogik handlar om 
barns grundläggande behov av lek och rörelse. Hon hade en övertygelse om att alla barn 
kan delta utifrån sina egna förutsättningar (Dahlgren, 2006). Dans är ett språk och ett 
kulturarv som barnen har rätt att möta i skolan. Dansen kan stärka barnets självkänsla och 
skapa gemenskap i gruppen. Med detta som grund införde Skellefteå kommun obligatorisk 
dans på schemat 1977 efter många år i förskolan och på fritidshem (Björklund Dahlgren, 
1990). Pionjärarbetet i Skellefteå kommun har haft betydelse för dansens progression i 
övriga Sverige, framförallt i de norra delarna. Andra faktorer har bland annat varit den 
ökade pedagogiska kompetensen hos lärare och olika politiska satsningar (Dahlgren 
Björklund, 2006; Lindqvist, 2010). 
 
Sjöstedt, Edelholm och Wigert (2005) förklarar att undervisning i dans ser olika ut 
beroende på vilken målgrupp den inriktar sig mot. Obligatorisk Dans i skolan - 
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undervisning bygger på fantasi, dansglädje och gemenskap. Den fysiska träningen och 
uppvisningen är inte lika viktigt, utan skapandet och elevernas upplevelser av dansen är 
syftet och det centrala i undervisningen. Författarna beskriver vidare hur lektionerna är 
uppdelade i olika områden; ett område är att härma, imitera och gestalta, likna något, 
exempelvis höstlöven, en snabb struts eller en hård sten. Ett annat område är att eleverna 
får improvisera, utveckla och känna på sin egen dans. Oftast bygger lektionen på en 
blandning av de olika områdena (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005). En tydlig start och 
slut med någon dansteknisk del i början och avslappning vid avslutningen kännetecknar 
Dans i skolan-lektioner. Ericson (2000) beskriver ”chockpedagogiken” inom Dans i skolan 
som Cecilia Björklund Dahlgren har utvecklat, vilket innebär tvära kast i dynamiken, korta 
tydliga moment, för att sedan byta till en annan övning. ”Chockpedagogiken” kräver ett 
högt tempo som genomsyras av lustfyllt dansande med en aktiv dansande danslärare.  

3.5 Att dansa fram kunskap  
 
Dans kan ha positiv inverkan på elevers lärandeprocess och sociala förmågor när de får 
arbeta fysiskt med kroppen och alla sinnen tillsammans i grupp. Björklund Dahlgren (1990) 
redogör för fem aspekter; den sociala, estetiska, kinestetiska, emotionella och kulturella. Ur 
dessa aspekter påverkas lärandeprocessen i mötet med dansen.  

3.5.1 Social 
 
Dans är en socialt uppbyggd aktivitet som genomsyras av glädje från deltagarna (Wiggert, 
1993). I en grupp kan dansen bidra till en ökad kamratanda och samhörighet (Bamford, 
2006). Dansen i sig bygger ofta på att gruppen skall utföra övningar som innebär att hålla 
varandra i händerna, röra sig unisont och att till exempel bli lyfta av en kamrat, då är det 
viktigt att gruppen känner en tillit till varandra för att genomföra momenten dansen 
erbjuder. Elever som upplevs dra sig från att uttrycka sig verbalt med andra i gruppen kan 
finna dansen som ett kroppsligt uttrycksmedel för att få kontakt med andra (Björklund 
Dahlgren, 1990). Lindqvist (2010) beskriver vad danslärare menar att dansen har för 
påverkan på elever och förklarar hur eleverna är med helt och hållet med hela sin kropp och 
att det inte finns tillfälle att ”gömma sig” bakom litteratur eller datorer. En annan 
deltagande danslärare beskriver i Lindqvists (2010) studie att dansen är som ett språk och 
att eleverna via det språket kan kommunicera känslor och tankegångar med varandra. 
Grinberg och Langlo Jagtøien (2000) och Wigger (1993) menar att eleverna via dansen 
upplever en kroppskontroll som ofta leder till god självkännedom vilket gynnar barnen i 
deras sociala förmågor. Författarna beskriver hur fysisk aktivitet tränar samtliga deltagare i 
samarbetsförmåga och sociala kompetenser.   

3.5.2 Estetisk 
 
Den estetiska aspekten stärker eleven i sin sinnliga insikt. Eleverna uppmanas under 
danslektioner att se till sitt eget skapande och de individuella rörelsekvalitéerna. En elev 
som får arbeta med kroppens rörelse kommer snart få en formkänsla och en uppfattning om 
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kvalité och dynamik (Björklund Dahlgren, 1990; Bamford, 2006). Lindqvist (2010) 
beskriver danslärares uppfattning om att dansen även är en estetisk lärandeprocess för 
eleverna.  

3.5.3 Kinestetisk  
 
Eleven tränas i kroppsmedvetenhet och kroppskontroll och hur kroppens rörelser kan 
förhålla sig till rum och tid, något som kan vara till elevens fördel då motoriken ofta blir 
otillförlitlig före och under puberteten (Björklund Dahlgren, 1990).  

Grinberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att barn som framställt en god kroppskontroll 
och kroppsmedvetenhet ofta känner en trygghet i sig själva. Att få en ökad eller förbättrad 
kroppskontroll och kroppsmedvetenhet är enligt Lindqvist (2010) något som samtliga 
elever kan uppnå, inga förkunskaper krävs och dansen blir ett tillfälle att uppmuntra och 
tränas i det.  

3.5.4 Emotionell  
 
Ur det emotionella perspektivet uppmuntras eleven att uttrycka tankar, impulser och 
känslor med hjälp av kroppen. På så sätt företräder kroppen det verbala språket och känslan 
blir mycket central. Eleven övar på att visa respekt för andra deltagandes resa för att hitta 
sitt känslouttryck i takt med hens egen resa (Björklund Dahlgren, 1990). Bamfords (2006) 
forskning visar på att estetiska ämnen ökar elevens självförtroende då denne ständigt får 
arbeta med olika känslouttryck. I Konventionen om barnets rättigheter (UD info, 2006) 
artikel 12-14 beskriver och upprätthåller barnets rätt att bilda egna åsikter, tankefrihet och 
yttrandefrihet genom de språk barnet själv väljer. Bland dessa exempel står konstnärlig 
form som ett exempel. Detta väger tungt då Sverige var bland de första som antog 
konventionen den 20 november 1989 (Hjort, 2011).  

3.5.5 Kulturell  
 
Dansen i sig är kultur-, lands- och religionsöverskridande och att eleverna får möta dans i 
olika kulturella sammanhang menar Björklund Dahlgren (1990) gör att dansen arbetar 
preventivt mot främlingsfientlighet. Dansen är i sig en kultur som skall finnas tillgänglig 
för elever oavsett kön, etnicitet och religion. Lindqvist (2010) skriver om att uppfattningen 
i skolmiljön är att dans är något för flickor, feminint, och pojkar tenderar att ha ett förakt 
mot dansen. Genom ett medvetet genustänk beskrivs hur danslärarna gör dansen 
könsneutral så alla elever får möta dansen. Hjort (2011) beskriver vikten av att få uppleva 
professionell dans oavsett genretillhörighet och hon jämför det med att lära sig läsa 
litteraturskrifter av olika slag. Genom att uppleva detta kulturmöte finns det många 
lärandetillfällen att bearbeta med tal, skrift och reflekterande tankar och diskussioner. Här 
visar Hjort (2011) på ett omvänt sätt att se på den estetiska lärandeprocessen.   
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3.5.6 Dans som ett pedagogiskt verktyg  
 
Skonings (2010) forskning tyder på att utvecklingen av nya undervisningsmetoder i ett 
inkluderat klassrum ger ett bättre och bredare stöd i grundskolan. Skoning har fokuserat på 
användandet av dans som verktyg i klassrumsundervisning och i de ämnen som dansen har 
använts i, har samtliga resultat visat på att eleverna visade en ökad förståelse för ämnet, det 
blev en bättre samvaro i klassrummet och eleverna visade en bättre inställning till 
skolämnet. Bamfords (2006) resultat stödjer detta och understryker att estetiska inslag i 
undervisningen gör att elever upplever lektionerna mer lustfyllda och skolkningen minskar. 
Skoning (2010) visar även på att den rörelseaktivitet som skedde i klassrummet ökade 
elevernas självkänsla och deras känslomässiga uttryck. Skoning (2008) skriver om det 
inkluderade klassrummet där det med hjälp av dansen i undervisningen gjorde att elever 
med funktionsnedsättning kunde involveras i den ”vanliga” undervisningen med enastående 
resultat. Det var det som grundade en vidare forskning där Skoning (2010) förde fram 
resultat för: ”Dancing the curriculum” som betyder (egen översättning) ”dansa 
läroplanen”. Där presenterar hon de fördelar som kommer med att inkludera dans och 
rörelseaktiviteter med ordinarie undervisning för elever med och utan funktionshinder. 
Skoning (2008) menar att det saknas bemötande till den bredd av intelligenser och 
begåvningar som det finns i skolan.   

Skoning (2010) beskriver i sin artikel om observationer från en klass av 27 elever där nio 
av eleverna har speciella behov och inlärningssvårigheter. Under en lektion med klassisk 
teoretisk undervisning hade lärarna fullt upp med att kontrollera arbetsmiljön i 
klassrummet, verbalt upprepa information ett flertal gånger och stoppa elever från olovlig 
rörelse i klassrummet. Skonings slutsats av detta var att en stor del av eleverna inte tog till 
sig undervisningens innehåll och att lärandet var ineffektivt. Sedan jämförs detta med ett 
tillfälle då eleverna i klassrummet ska dansa. Lärarna uppger att de har noterat färre 
beteendeproblem och att de olovliga rörelserna nu var den förväntade aktiviteten. Klassen 
hade under ett tidigare tillfälle läst en roman som de på olika sett nu skulle bearbeta. När 
språksvaga elever verbalt eller via text skulle återberätta romanen blev det innehållslöst. 
När samma elever skulle arbeta i grupp med att sätta rörelser och gestalta händelser och 
karaktärerna i romanen så uppfyllde dessa språksvaga elever betydligt fler mål och lärarna 
kunde se en fördjupad förståelse och framgång i lärandet för hela klassen.  

Elevernas kunskaper förstärks om erfarenheter kopplas till upplevelser så som dans, musik, 
drama eller annat kreativt skapande (Liberg, 2007; Merleau-Ponty, 1996). Liberg (2007) 
beskriver att dessa upplevelser med fördel kan integreras i klassundervisning då det berikar 
lärandemiljön och kan underlätta inlärning hos eleverna. Att exempelvis dansa och sedan 
läsa i samband med ett nytt inlärningsområde leder till att eleven upplever kunskapen via 
olika språkliga uttrycksformer och kanaler. Tanken med det är att eleven förhåller sig på 
olika sätt när hen ställs för skilda situationer och varierade redskap används för att hantera 
informationen och intrycken. Genom att bearbeta samma område men i olika situationer så 
hanterar och lagrar eleven informationen i sina ”rätta” kanaler, samtliga på sitt eget unika 
sätt (Liberg, 2007; Lindqvist 2002; Lindqvist 2010).  Genom att använda dans som ett 
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medel i lärandeprocessen så kommer elever möta olika aspekter av dans och på så vis 
förankra informationen och kunskapen i fler dimensioner. Att använda sig av konstnärliga 
uttrycksmedel kommer ge intrycken ett större avtryck (Bamford, 2006).  

3.6 Tidigare forskning om dans i skolundervisning  
 
Det estetiska begreppet nämns frekvent i den svenska läroplanen. Enligt Thorgersens 
(2007) studie Unspoken truths – About aesthetics in Swedish schools, så lämnas ett stort 
tolkningsutrymme för vad det estetiska begreppet betyder och hur lärare ska förhålla sig till 
detta. Thorgersen beskriver att estetik kan tolkas som ett användningsområde och verktyg 
för övrig inlärning eller som uttrycksmedel. I studien presenteras intervjuer där lärare 
uppger en önskan om ett ökat användningsområde av det estetiska i undervisningen men 
uppger sig brista i de didaktiska delarna.  
 
The Wow Factor skriven av Bamford (2006) beskriver hur konst i skolan kan se ut och att 
en hög kvalité i konstundervisningen främjar grundskolans elever till att engagera sig, 
skolka mindre. Det ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga.  Det har även 
visat effekter på att stärka den sociala samvaron i klasserna. Estetiska ämnen och kreativ, 
fantasifull undervisning förbättrar språkinlärning, matematisk förståelse samt elevers 
kritiska tänkande. Enligt Bamford, så är det när skolor har god kvalité i sin 
konstundervisning och när de inför konst i den ”vanliga” undervisningen som resultaten 
mäts högst.  För att hålla en hög kvalité finns det kriterier att uppfylla, tillexempel är 
samarbetet med externa aktörer viktigt. Att utmana eleverna i individuella risktaganden, för 
att sedan ge utrymme för att visa upp det eleven har presterat. Likaså är reflektion, 
bedömning och en likvärdig utbildning för alla elever viktig.  
 
Estetikens plats i skolan är något som Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) skriver om i 
sin rapport Kultur och estetik i skolan. Rapporten tar även upp andra aspekter som 
poängterar vikten av att låta skolan vara en plattform för kultur och estetik. Fyra olika 
aspekter presenteras. Den första aspekten är estetik som sinnlig kunskap, vilket innebär att 
elever ska få möta känslomässiga intryck med sina sinnen i skolan. Författarna ger exempel 
på musik, konst och dans. Den andra aspekten är verkligheten sedd genom estetiska uttryck 
och intryck, vilket förklaras som elevers möjlighet att möta andras estetiska uttryck, tolka 
dem och dra paralleller till sig själva. Formens betydelseskapande presenteras som en tredje 
aspekt som beskrivs som läran att tyda formens betydelse – och med former så menar 
författarna olika språk och uttryck som personlig stil, konst, musik. I språken finns en 
viktig kommunikation och det är betydande att vi ser, respekterar och förstår dessa språk. 
Precis som skolan är en social plattform så beskriver författarna den sista aspekten; 
estetiken som social form. Med de tidigare nämnda aspekterna så menar rapporten att 
estetiken är en viktig del av demokrati, yttrandefrihet och en miljö i och för lärande.  
 
För att undersöka genus, kropp och uttryck har Lindqvist (2010) skrivit en avhandling om 
Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Danslärares erfarenheter och uppfattning om 
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dansundervisningen är i centrum för denna avhandling. Syftet är att tolka och förstå 
danslärarnas inställning till genus och dans som kunskapsområde från ett 
danslärarperspektiv. I studien kan det urskiljas hur danslärarna ser skillnad mellan pojkar 
och flickor. I det första avseendet är det att det finns färre pojkar än flickor som är benägna 
att dansa, som försöker efterlikna danslärarens rörelser och som ger uttryck åt lyriska 
övningar. Det andra är att det finns en trend och en föreställning om att dans är feminint 
kodad och därmed finns det homofobiska föreställningar och klara skillnader mellan 
maskulina och feminina rörelser. Övervägande upplevde danslärarna att de använde sig av 
samma typ av rörelser för både flickor och pojkar. Denna studie visar många erfarenheter 
av dans där kön inte spelar någon roll, men också att dans i skolsammanhang kan stöta på 
könsstereotypa attityder.  

3.7 Sammanfattning  
 
För att sammanfatta informationen om dans, Dans i skolan, pedagogiska verktyg och 
elevers lärandeprocesser så vill jag använda ett citat från Alerby & Ferm (2006) som 
beskriver fenomenet dans i skolundervisning.  
 

I förlängningen blir frågan huruvida samverkan mellan olika ämnen sker på lika 
villkor, eller om det ena ämnet är överordnat det andra och ett av ämnena blir ett 
medel för att uppnå någonting i det andra ämnet. Vad gäller dans i skolan kan 
dansen, precis som alla andra ämnen, fungera dels som ett medel, dels utifrån ett 
egenvärde (Alerby & Ferm, 2006. s.7). 

Dans har både en naturlig och självklar plats i skolan, men hur och av vem undervisningen 
ska ske är inte uttalat. Dans ger elever kunskapsbefästning i fler dimensioner och gynnar 
grupp och individ utifrån sociala och emotionella perspektiv.   
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4. Vetenskaplig teori 
 
I denna del kommer den vetenskapliga teorin beskrivas. Teorin har legat som grund för att 
kunna tolka, förankra och förstå den empiriska undersökningen. Data har samlats in med en 
kvalitativ forskningsintervju och sedan har behandlats med en sociokulturell teori, baserad 
på Säljö (2000). För att förstå den vetenskapliga bakgrunden till min studie samt det 
empiriska material som samlats in, så har den sociokulturella teorin genomsyrat allt arbete 
för att förstå hur lärare kan betrakta dans som ett pedagogiskt verktyg.  

4.1 Sociokulturell teori 

Sociokultur innebär en utveckling av kognitiva förmågor i ett samspel mellan människor, 
där en erfarenhet och uppfattning bildas om sitt eget jag och andra människor. I ett 
lärandeperspektiv hävdar Säljö (2000) att lärandet sker när människor möts och interagerar 
med varandra i ett sociokulturellt sammanhang.  
 
Säljö (2000) beskriver hur den kulturella kontexten påverkar människan och präglar dennes 
sätt att lära, på så vis blir den människans historia ett villkor för hur lärandet ter sig idag. 
Vidare menar författaren att det ur ett sociokulturellt perspektiv är grundläggande att det en 
människa väljer att förmedla, via valt språk/uttrycksform, är tolkbart för omvärlden. Som i 
sin tur hanteras med individuella verktyg och får en varierad tolkning beroende på åhörare 
och dennes tidigare erfarenheter. Det är genom att studera dessa verktyg som individen 
använder som man kan få en förståelse för ett mänskligt lärande och processande. Säljö 
hävdar att det är omöjligt att studera detta utan det sociokulturella perspektivet. Då 
uttrycket, språket och de sociala omständigheterna har en avgörande roll för det 
individuella tänkandet och lärandet. Han påstår även att det är paradoxalt att lärande och 
tänkande har en enhetlighet i skiljaktiga kulturer.  
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5. Metod 
 
I följande avsnitt beskrivs den forskningsmetod som har använts för att genomföra studien, 
jag kommer redogöra för urval, genomförande, tidsdisponeringen i detta arbete. De etiska 
överväganden som har beaktats och presentera arbetets tillförlitlighet. Mars (2012) 
analysmetod presenteras avslutningsvis, denna analysmetod har jag inspirerats av för att 
analysera den data som insamlades.   
 
Denna studie görs med hjälp av en kvalitativ forskningsintervju (Kvale, 1997). 
Intervjumallen (se bilaga 5) utformades som en semistrukturerad djupintervju med öppna 
frågor för att ge ett stort utrymme för informanten att utveckla sina svar som hon själv 
önskar. De eventuella följdfrågorna baserades på de svar informanten gav, för att jag skulle 
få en ökad förståelse för informantens historia och de verktyg hen bär med sig.  

5.1 Urval 
 
En förfrågan skickades ut till klasslärare i F-6 runt om i en kommun i Mellansverige. 
Hälften av förfrågningarna skickades till lärare på skolor där dans på något vis erbjöds till 
eleverna i de tidigare åren (F-6). Dessa skolor erbjöd dans antingen i form av elevens val, 
idrott (mer än normalt, ex dansveckor), profilskola med dans som ämnesprofil eller liknade. 
Detta urval gjordes utifrån en granskning av det skolan valde att presentera på respektive 
hemsida.  Den andra hälften skickades till lärare på skolor där dans inte erbjöds mer än det 
Lgr11 beskriver under Idrott och hälsa (Skolverket, 2011). Detta urval gjordes på samma 
sätt som tidigare nämnt men utifrån motsatta kriterier. 
 
För att räkna med bortfall av de lärare som mottagit inbjudan så valde jag att tredubbla 
antalet inbjudningar gentemot det tänkta antalet i urvalsgruppen, om sex stycken 
informanter. Avsikten var att öka tillförlitligheten och visa på en bred urvalsgrupp som 
innehöll män och kvinnor från flera olika delar av den valda kommunen.  
 
Först ringde jag till skolan och fick prata med lärare och frågade via telefon om de var 
intresserade av att motta ett inbjudningsmail (se bilaga 1) där jag kort beskrev syftet med 
min intervju. Jag ringde sammanlagt 18 lärare varav 14 kvinnor och fyra män.  12 av dessa 
(samtliga kvinnor) visade ett intresse av att ta emot ett inbjudningsmail (se bilaga 1). 
Samma dag som telefonsamtalet skedde skickades inbjudan till respektive lärare. Sju lärare 
mailade tillbaka och bekräftade att de ville ställa upp på en intervju. Ett bekräftelsemail (se 
bilaga 2) skickades då tillsammans med ett informationsmail (se bilaga 3) samt ett 
samtyckesavtal (se bilaga 4) som lärarna uppmanades att läsa igenom innan 
intervjutillfället. Ytterligare några mailkonversationer utbyttes innan ett datum med tid och 
plats bestämdes. Samtliga sju lärare hade ett inbokat datum. På grund av bortfall så 
reducerades informantgruppen till fyra i stället för sex informanter. 
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Intervjuerna med Anna och Bea skedde relativt omgående, cirka en vecka från det första 
telefonsamtalet. Fem av lärarna ställde in intervjuerna med kort varsel. Ny kontakt togs 
med Cecilia, Denise och Eva som alla entusiastiskt tackade ja. Cecilia och Denise blev 
intervjuade dagen efter första telefonsamtalet medan Eva flyttade intervjun några gånger av 
olika anledningar och vid sista bestämda datumet så mailade hon återbud kvällen innan. Då 
hade processen dragit ut på tiden och att vänta ytterligare en vecka var inte realistiskt med 
den tidsbegränsning som fanns på studiens utformning. Informantgruppen resulterade i 
Anna, Bea, Cecilia och Denise vilket innebar två färre än den ursprungliga tanken på sex 
informanter. I Metoddiskussionen (se 7.1) problematiseras och diskuteras hur detta kan ha 
påverkat resultatet.  
 
I urvalsbeskrivningen, och vidare i arbetet, kommer lärarna gå under synonymnamn. Det 
skall understrykas att dessa är helt fiktiva namn och har inte någon koppling till lärarens 
riktiga identitet. Av hänsyn till informanternas anonymitet kommer inga namn på skolorna 
att presenteras, inte heller vilken stadsdel skolan är placerad i/vid. Nedan följer en kort 
individuell presentation av informanterna. 
 
Anna är lärare i en årskurs fyra i en F-9 skola som ligger i ett ytterområde med 
övervägande elever från ett socioekonomiskt utsatt område. Skolan är mångkulturell, med 
varierad etnicitet på elever och lärare. Dessa kulturer synliggörs genom projekt, dans- och 
musikframträdanden samt konstutställningar som reflekterar den kultur som lever på 
skolan. Skolan har anammat en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik i de tidigare åren, 
något som syns i lärarnas reflektionsarbete, skolans ateljésatsning och vikten av idrott, 
friluftsaktiviteter, dans och musik i skolan.  Anna är delvis klasslärare i år 4 och delvis 
danslärare på skolans profilsatsning i dans i årskurserna 4 – 9. Hon har fem års erfarenhet 
av att undervisa som klasslärare i grundskolan men har undervisat i dans i många år.  
 
Bea är klasslärare på heltid i en årskurs fyra, där hon undervisar i alla ämnen förutom 
idrott, slöjd och musik. Skolan Bea jobbar på är en F-9 skola som ligger mitt i ett stort 
bostadsområde i kommunens utkant. Eleverna på denna skola bor oftast i detta 
bostadsområde som är ett socioekonomiskt utsatt område, ett så kallat ”miljonprojekts-
område”. Skolan satsar på hållbar utveckling och elevers eget ansvar och driv i studierna. 
Klasserna är ”små” för att lärarna ska kunna jobba nära eleverna i trygga grupper. Bea har 
arbetat på skolan i drygt 20 år och beskriver sig som hemma på denna skola. 
 
Cecilia är halvtid klasslärare i en årskurs fyra och den andra tjänsten är som pedagogista. 
Hon arbetar som pedagogiskt stöd och med utvecklingsarbete i förskoleklass och årskurs 1 
på skolan. Skolan är centralt belägen, men har ett brett intag av elever från hela kommunen 
och har klasser mellan F-9. Skolan har en vision om projektinriktat arbete med 
ämnesöverskridande undervisning. Reflektion och efterarbete är något som de aktivt arbetar 
med. Cecilia har arbetat i ca 15 år som lärare och har under senare år utbildat sig till 
pedagogista inom Reggio Emilia-pedagogiken.  
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Denise är lärare för en förskoleklass men arbetar också på skolans fritidshem där även äldre 
elever går. Skolan Denise arbetar på ligger i ett villaområde där skolan tar in F-6. Skolan 
har ett elevcentrerat lärande där elevernas egna lärandeprocesser är i centrum. Skolans 
ledord är bland annat att eleven ska vara med och påverka skolgången, samt att skolan 
arbetar för en kamratskola där eleverna är trygga i grupp och i sin arbetsmiljö. Denise har 
arbetat inom förskola i cirka fem år innan hon började i förskoleklass. Hon ser många 
fördelar med att ha arbetat i förskola innan och anser att mycket av den pedagogiska 
verksamhet som förskolan erbjuder kan man ta med till grundskolan.   

5.2 Kvalitativ intervju 
 
Till denna studie har en kvalitativ metod valts och Kvales (1997) beskrivning och process 
från förberedelse till kontakt till transkribering har hämtats från hans bok Den kvalitativa 
forskningsintervjun.  
 
Valet av den kvalitativa forskningsmetoden grundades i att jag sökte efter informanternas 
syn på ett visst fenomen, det vill säga; dans ett som pedagogiskt verktyg. För att svara på 
syftet och de frågeställningar studien har var den kvalitativa metoden ett optimalt val. 
Frågeställningarna var formulerade så att informanterna kunde ge individuella svar samt att 
de fick möjlighet att beskriva lite historik om sig själva, i enlighet med studiens 
sociokulturella perspektiv. På så sätt kunde informantens syn på verkligheten värderas och 
det har varit viktigt för studiens resultat att låta dem beskriva, formulera och tolka mina 
frågor utifrån sin värld. I kvalitativa studier beskriver Kvale (1997) att informanternas 
verklighetsbild kan vara varierande och att man i informantens svar inte söker efter någon 
absolut sanning, utan det är sanningen utifrån informantens perspektiv som är intressant.  

Till intervjun skapades en semistrukturerad intervjumall, dels för att låta informanterna få 
delge så mycket de ville och kunde för att berika arbetet ur ett sociokulturellt perspektiv, 
samt för att enkelt kunna styra följdfrågorna efter det som informanten beskrev så att det 
professionella samtalet blev naturligt och följsamt (Kvale, 1997; Säljö, 2000; Trost, 1993). 

5.3 Genomförande 
 
Efter att kontakten hade tagits så möttes jag och informanterna på förbestämd plats. Val av 
lokal hade jag lite att säga till om, men jag uppmuntrade informanten att välja en avskild 
och tyst plats där vi kunde tala ostört. När vi hade placerat oss i en lämplig lokal pratade vi 
lite allmänt och informanten berättade kort hur dagen hade sett ut. Denna inledning valde 
jag för att få en inblick i händelser som kunde ha påverkat informanten på något sätt som 
skulle kunna vara relevant för resultatet. Jag läste upp informationsbrevet och 
samtyckesavtalet (se bilaga 3 och 4). Jag frågade informanten om det fanns några frågor 
innan vi båda skev på samtyckesavtalet, i sådana fall besvarades detta innan någon 
eventuell påskrift. För att undvika en maktposition som intervjuare valde jag att garantera 
mig om att informanterna fått och förstått fullständig information och förkunskap om 
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intervjuns syfte och innehåll (Kvale, 1997). När avtalet var påskrivet startades 
ljudinspelningen.  
 
Intervjumallen (se bilaga 5) följdes och de eventuella följdfrågor som uppstod var i de 
flesta fall en upprepning av vad informanten hade delgivit och en uppmuntran till att 
”utveckla” eller ”hur menar du då?”. Intervjuerna varade mellan 20 till 35 minuter. I de 
flesta fall transkriberades intervjun samma dag (Kvale, 1997). I detta arbete har 
transkriberingen endast gjorts i analys- och bearbetningssyfte. När intervjuerna har skrivits 
ut har ljudupptagningen använts eftersom jag av personliga skäl föredrar att lyssna till det 
talande ordet hellre än att läsa. Vid direktcitat har transkriberingen använts.  

5.3.1 Tidfördelning  
	  
Studien tog form under september månad 2013 då ett PM framställdes. Där skissades det 
blivande syftet, metod samt centrala delar i bakgrunden. Under fem veckor mellan 23 
september till den 25 oktober hade jag verksamhetsförlagt utbildning, under dessa veckor 
låg arbetet i vila men många kompletterande tankar till arbetet uppstod samt utvecklade 
frågeställningar utifrån nya erfarenheter. Efter denna period hade jag förväntningar att bli 
tilldelad en handledare. På grund av ett missförstånd som uppstod mellan mig och behörig 
person på institutionen, blev jag utan handledare och kunde inte arbeta vidare med en tredje 
part som i mitt fall var skolan. Jag beslutade med rådande förslag från examinator att 
avvakta till mars månad med att gå upp med arbete till slutseminarium, istället för januari 
som den ursprungliga tanken var. Under denna inaktiva perioden (utan handledare) valde 
jag att fördjupa mig i litteratur och redan skriva uppsatser inom berörda områden. I januari 
2014 blev jag kontaktad av aktuell handledare och arbetet med studien kunde fortsätta. Vid 
detta läge hade jag inte fortsatt skriva på det befintliga Pm:et utan utgick ifrån det som 
skrevs i september 2013. Nedan beskrivs arbetet med denna studie i en figur för att enklare 
åskådliggöra upplägget.  
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5.4 Tillförlitlighet 
 
Patel och Davidsson (2003) beskriver tillförlitlighet i ett kvalitativt forskningsarbete som 
hur väl metoden uppnår informantens sanna värde och hur motståndskraftig metodvalet är 
mot ’slumpinflytanden’, som författarna benämner det. Det betyder hur väl genomarbetat 
arbetet är reflekteras i hur väl det kan stå emot tillfälligheter som kan påverka resultatet, 
tillfälligheter forskaren skulle kunna styra över välja att utesluta eller medvetet synliggöra 
dessa. Vidare beskriver författarna att i en kvalitativ forskningsprocess är validiteten 
genomgående, från bakgrundsarbetet genom metod och genomförande till resultat och 
slutdiskussion. Detta är något som skall luftas och ständigt följa forskaren i processen 
(Patel & Davidsson, 2003; Kvale, 1997).  
 
För att öka tillförlitligheten är det vissa delar jag vill lyfta för att visa på arbetets validitet. 
Den valda teorin underbygger arbetet väl och togs fram efter en granskning mellan andra 
aktuella teorier. Det sociokulturella perspektivet gav den individuella samt det kooperativa 
perspektivet jag önskade till arbetet. 
 
Intervjumallen arbetades fram under flera omgångar med hjälp av test informanter, två 
lärare från grundskolan och en musiklärare, dessa lärare var inte med i urvalsgruppen, deras 
svar kommer inte presentas någonstans i arbetet. Efter testintervjuer hade gjorts fick jag 
respons på de delar som testinformanterna upplevde som svårförstådda och där frågorna var 
för styrande och övriga synpunkter från den första kontakten till tips på val av miljö vid 
intervjutillfället. I samarbete med studiens handledare och testinformanternas synpunkter 
transkriberades den slutgiltiga intervjumallen.  
 
För att undvika ’intervjuareffekten’, att informanten söker det rätta svaret på frågorna, 
beskriver Patel och Davidsson (2003) att moderatorn bör vara väl förtrogen med metoden 
och intervjusituationen. I och med valet att inkludera testinformanter i processen så visar 
detta på tillfälle att öva och bli bekväm i situationen så att jag som moderator kan medvetet 
rikta frågorna och min uppmärksamhet så att informanten är så nära hennes sanning som 
möjligt, istället för det hon tror är det rätta svaret jag söker. Detta problematiseras vidare 
under diskussionskapitlet.   
 
Kvale (1997) beskriver processen att behandla den ljudupptagning och de eventuella 
anteckningar till skriftspråk och få med betydande variabler för svarets sanning. Kvale och 
likaså Patel och Davidsson (2003) ger exempel på hur betoning och kroppsspråk kan vara 
av betydande art utan att orden i den skrivna texten ändras. Som forskare är detta en viktig 
del att arbeta med då transkriberingen endast skall vara det talade ordet och ingen utfyllnad 
av varken kommatecken eller andra fraserande och betoningsavgörande inflikningar från 
forskaren. För att stärka validiteten i detta moment har jag arbetat igenom transkriberingen 
parallelt med original ljudfilen i analysen och framställandet av resultatet. Detta var till en 
början en åtgärd för egna preferenser som jag sedan reflekterade över som en tillförlitlig 
åtgärd.  
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5.5 Etiska övervägande  
 
Vetenskapsrådet (2002) betonar att när en studie framställs skall forskaren överväga och 
beakta de etiska principerna som kan uppstå i de olika faserna i den kommande studien. De 
forskningsetiska principerna kan åskådliggöras som fyra huvudkrav som har till syfte att 
skapa normer mellan forskare och deltagande. Likt Kvale (1997) frågade jag mig själv om 
någon kan komma till skada av denna information eller om urvalsgruppen kunde ändras till 
en mindre sårbar grupp. Svaret var alltid nej och informanterna var informerade om att de 
fick delge sig så mycket de själva ville, det fanns inget tvång att berätta något.  
 
Nedan följer en beskrivning hur dessa fyra forskningsetiska principer har behandlats under 
arbetets gång. Under detta avsnitt benämns personer som deltagit i intervjun som deltagare 
och informanter, detta för att skilja på deltagare som var samtliga som kontaktades och tog 
emot information om studien – men som inte medverkade på en intervju. Informanterna är 
dess fyra som intervjuades och ligger till grund för studiens resultat.  
 
Informationskravet: Innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte. 
Deltagarna skall informeras om det frivilliga deltagandet och deras rätta att avbryta sin 
medverkan när de helst vill. Information bör ges av de slag som kan vara avgörande om ett 
deltagande i studien är av deltagarens intresse. Hänsynstagande som har rört 
informationskravet har jag tillämpat ett information samt samtycket brev (se bilaga 3 och 4) 
som de tillfrågade fick via mail efter det att de tackat ja utifrån en muntlig genomgång av 
studien syfte och det jag önskade från deltagaren i form av tid och förkunskaper inom det 
berörda ämnet i studien.  
 
Samtyckeskravet: Innebär att forskaren bör inhämta ett samtyckte från deltagarna som 
själva har rätt att bestämma om och hur länge de vill delta. I fall deltagaren beslutar sig för 
att avsluta sin medverkan följer inga konsekvenser. Ut ifrån etta krav framställde jag ett 
skriftligt samtyckesavtal (se bilaga 4) som deltagaren själv läst igenom och fått det läst högt 
för sig av mig vid intervjutillfället. I detta tog det upp vad deltagaren samtyckte till och 
dennes rättigheter redogjordes för. Både informanten och moderatorn skrev på tillsammans, 
om inga frågor eller liknande uppstod. 
 
Konfidentialitetskravet: De personuppgifter som deltagare lämnar skall med största möjliga 
mån hållas konfidentiellt. Det skall inte gå att identifiera personerna i studien för en 
utomstående. Tillämpningen av detta krav skedde dels genom kodade namn i studiens skrift 
av informanterna samt separerade dokument med informanternas personinformation, de 
kodade namnen samt transkriberingarna med de kodade namnen. Dessa dokument är var 
och en placerade i enskilda låsta mappar på en dator. Efter ett år kommer sedan dessa 
dokument att raderas. De deltagare som inte blev intervjuade, raderades samtliga uppgifter 
då dessa längre inte var aktuella för studiens resultat eller process.  
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Nyttjandekravet: Uppgifter som forskaren samlat in får inte användas i något annat bruk än 
till studien som forskaren har uppgivit. Detta har tagits till hänsyn under samtyckesavtalet 
samt informationsbrevet (se bilaga 3 och 4). Informanten är informerad och införstådd av 
nyttjandet av intervjun och dess deltagande. 
 
Efter intervjun avslutades tackade jag för att informanten tagit sig tid och utifrån minnet 
summerade den intervjun vi just haft och frågade om det var något som jag hade 
missuppfattat eller om det fanns något som behövde tilläggas. Jag informerade även om att, 
trots det att intervjun nu var avslutat så fanns det möjlighet att dra sig ur studien och sitt 
deltagande för att förtydliga och återupprepa samtyckeskravet (Kvale, 1997; 
Vetenskapsrådet, 2002).  

5.6 Analys  
 
Den analytiska modellen är hämtad från Mars (2012), där hon redogör för hur hon har 
behandlat sitt material på olika sätt.  Hon beskriver det som en pendling mellan ”helhet och 
delar samt närhet och distans” (Mars, 2012 s.28). Hennes analysmetod innehåller fem 
olika faser för att bearbeta insamlad data. Till detta analysarbete kommer fyra av dessa 
faser att användas, fas 4, Kvantifiering, kommer inte att tillämpas. Nedan presenteras de 
centrala delarna av de fyra faserna som kommer att behandlas för att i direkt anslutning 
koppla Mars (2012) analysmodell till egen analys.  

Fas 1, Upplevelsedagbok, innebär att Mars tittade igenom allt insamlat material och 
antecknade stoff ur olika perspektiv. Vidare beskriver författaren dessa perspektiv utifrån 
de olika roller och den förförståelse hon bar med sig under studiens gång, samt ur dessa 
perspektiv uppleva och plocka upp olika betydande delar från materialet. I denna studie 
användes fas 1 efter att allt material hade samlats in från samtliga informanter och 
intervjuerna hade transkriberats till text, då gick jag igenom innehållet och granskade dessa 
ur två perspektiv. Forskare och danslärare, dessa två kan beskrivas som outsider som är 
forskaren och en insider som är dansläraren (Mars, 2012).  Genom dessa två perspektiv 
tittade jag igenom samtliga intervjuer och läste igenom de transkriberade texterna, varje del 
separat. När jag började med att granska filmerna ur ett forskarperspektiv så upplevde jag 
svårigheter att hålla danslärarperspektivet borta då denna förförståelse väger tyngst för mig 
av dessa två perspektiv. Därför avbröt jag och började med att anteckna mina observationer 
ur ett danslärarperspektiv, i och med detta blev forskarperspektivet mer djupgående och jag 
upplevde mig urtömd på all den undermedvetna observationen som danslärare. 
Anteckningarna delades in i fyra underrubriker. Forskarperspektiv – film, 
Dansärarperspektiv – film, Forskarperspektiv – text och danslärarperspektiv – text.  

Fas 2 Vaska fram kategorier, i detta fall ser Mars på filminspelningar och kategoriserar 
dessa med hjälp av koder ur den lärandeprocess hon ser.  Lika så utgick jag från mina 
anteckningar från första fasen samt studiens syfte och frågeställningar tog jag mig an att 
kategorisera intervjuerna. Detta gjordes utifrån informanternas svar. 
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Tidigare upplevelser – Här talar informanterna om egna erfarenheter av dans – lärande – 
klasskonstellationer och förkunskap om pedagogiska verktyg.  
Undervisning – Här beskriver informanterna hur deras undervisning ser ut idag – vilken 
grupp de möter i undervisningen – svårigheter och möjligheter i gruppen. 
Föreställningar – här beskrivs dans som ett pedagogiskt verktyg i informantens egen 
undervisning utifrån den individuella föreställningen. 
 
Fas 3 Koda kategorier, efter att ha delat upp stoffet i kategorier gör hon en djupare analys 
med hjälp av transkriberingen och plockar fram citat som var av betydande karaktär för 
studiens syfte. Följande gjorde jag ett försök i att koda kategorierna från föregående fas. 
Detta moment var det mest utmanande då jag inte upplevde mig hade kunskap och 
förståelse om hur jag på ett relevant sett kunde koda de innehåll jag hade under 
kategorierna. Den variation jag upplevde som kunde koda innehållet var Främmande 
och/eller Bekant. Detta kunde jag göra utifrån den förförståelse jag hade fått från 
informanten, att i svaret analysera från vilket ”läger” informanten talade om vissa ämnen. 
Till exempel; om det var från egna erfarenheter eller om informanten talade rent 
hypotetiskt. Detta ledde till en djupare analys av kategorierna.  

Fas 4 Kvantifiering I denna del använder Mars (2012) diagram för att synliggöra lärandet 
över tid, något jag under processens gång inte ansåg vara givande och meningsfullt för 
analysen och tog beslutat att utesluta fas 4. 

Fas 5 Helhet, avslutningsvis binder hon samman alla delar till en berättelse från det som 
arbetats fram för att få en betydande och välarbetad helhetsbild. Med denna metod 
beskriver Mars (2012) hur en variation uppstår med att titta på de små delarna och sedan 
separat titta på helheten för att sen bida samman dessa och få fram sitt forskningsresultat. 
På samma sätt avslutade jag analysarbetet med att sammanställdes allt material för att skapa 
en helhet i form av en berättande text. Detta gjordes utifrån anteckningar ur de olika 
perspektiven och kategorierna, transkriberingarna och upplevelsedagboken om 
informanterna syn på dans som ett pedagogiskt verktyg. Denna text utgör resultatet i 
nästkommande kapitel.  
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6. Resultat 
 
Studiens resultat baseras på en analys av de kvalitativa intervjuerna från fyra lärare aktiva 
på fyra olika skolor i en och samma kommun i mellansverige. Syftet var att undersöka och 
få förståelse om lärares syn på dans som ett pedagogiskt verktyg. Lärarna som deltog var 
Anna, Bea, Cecilia och Denise, lärarna är presenterade med symboliska namn som inte är 
kopplade till deras riktiga namn på något sätt. Följande är resultatet uppdelat i teman där 
det analysarbetet kommer presenteras utifrån Mars (2012) analysmetod (se 5.6 Analys).  
 
Resultaten visar att lärarna var eniga om att dans, i den meningen att det är en fysisk, aktiv 
aktivitet, är ett positivt inslag för elever i skolan. Att fysisk, kroppslig rörelse är bra och 
gynnar eleverna i övriga teoretiska ämnen var samtliga lärare överens om. Vad dans är och 
hur dansen skulle, eller kunde, användas i undervisningen rådde det delade meningar om.  
Hälften av lärarna använde sig regelbundet av dans i sin undervisning medan de övriga 
upplevde sig sakna intresse och kunskap om hur dansen kunde inkluderas i undervisningen.  
 
Vidare under Resultat- och Diskussionskapitlet kommer informantens direkta citat att 
citeras och skrivas i kursiv stil, detta för att markera de ord och meningar som av betydande 
själ har valts att skrivas ut ordagrant istället för att sammanfattas.  
 

6.1 Informanternas syn på dans och dans i skolundervisning 
 
I detta avsnitt presenteras de svar som lärarna uppgav kring deras syn på dans och dans i 
skolundervisningen där även uppfattningen om vad dans som ett pedagogiskt verktyg 
kunde vara. Dessa svar var helt baserade på informanternas egna erfarenheter, 
föreställningar och andra faktorer som kan ha påverkat lärarens syn på dans. I intervjun (se 
bilaga 5) var de första frågorna öppna och syftet med det var att se vad ett ord gav för 
associeringar.  

6.1.1 Informanternas syn på dans 
 
Glädje, rörelse, skapa och dansen i skolan… ”som man hade när man var liten”, det var 
med dessa ord som informanterna valde att beskriva dansen. Överlag så ligger det en 
positiv andra över vad dans är för dessa informanter, även om graden av intresse växlar 
något. Anna och Denise beskriver dans som en av deras livspassioner och det är tydligt hur 
de båda sträcker på sig och använde sig av armarna och kroppsspråket mer, för att 
förtydliga den verbala beskrivningen och känslouttrycket. Detta blir till kontrast då Bea 
beskriver dans som ”schottis, något som alla måste kunna, men det är inget som intresserar 
mig” men ändå fortsätter hon att benämna dans i positiva termer som skapa, fantasi och 
roligt. Cecilia beskriver även dans som avslappning, för att specificera med att det är 
”tankeavslappning”. Hon beskriver dansen som något som tar upp hennes tankeverksamhet 
med takt, rytm och rörelser, men att allt annat släpper och det ger en form av avslappning.  
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Samtliga informanter beskriver dans i positiva termer. Även om deras personliga 
engagemang varierar så visar informanternas beskrivningar att de upplever dans och rörelse 
som något positivt. De visar även att de upplever och har föreställningar om att dansen i 
skolan har positiva effekter.  

6.1.2 Informanternas syn på dans i skolundervisning 

Dansen i skolan beskrivs av informanterna som en möjlighet för eleverna ”att röra på sig”, 
”att bryta traditionella undervisningsmönster”, ha en ”rolig aktivitet”, ”möjlighet att lära 
sig med kroppen” och ”att uttrycka sig om man är språksvag eller rent av inte behärskar 
det talade språket, eller det svenska språket”, att ”uppleva en del av den svenska 
kulturen”. Här beskrivs dans ur olika aspekter. Dansen beskrivs som en konstform, en del 
av en lärandeprocess och en fysisk aktivitet. Informanterna talar om dansen som ett 
multiredskap, ett verktyg eller en aktivitet som på en och samma gång behandlar flera 
aspekter och områden.  

Bea, som själv erkänt sig som mindre intresserad av dans, beskriver en satsning då 
”danskonstnärer” besökte skolan och hade danslektioner med eleverna under en tid och de 
fick uppträda för skolan och föräldrar. Bea lyfter fram dansen förmåga att ”sammansvetsa 
gruppen och elever som tidigare inte har kunnat arbeta tillsammans stod innan 
uppvisningen och övade dansstegen tillsammans”. Jag frågade om detta fenomen fortsatte 
trots att danslektionerna upphörde. Bea beskrev det som en tillfällighet och sa att snart 
brottades de på rasten igen.  
 
Denise som arbetar med yngre barn beskriver en annan acceptans hos hennes elever än hon 
föreställer sig finnas i de äldre åldrarna, ur två perspektiv. För det första så ligger dansen 
nära leken som fortfarande är väldigt central i förskoleklassens verksamhet. Vidare 
beskriver hon hur de jobbar (på en gång) med att använda dansen regelbundet och att det då 
inte blir någon konstlad företeelse utan ”barnen kan lika gärna dansa alfabetet som att vi 
leker eller läser det, helt plötsligt kan vi slå på cd-spelaren och dansa till ABC-sången”. I 
och med att de kan arbeta regelbundet med dansen samt att barnen är yngre har de inte 
hunnit få tankar om att det är ”tjejigt” eller att dans inte har samma status som andra 
aktiviteter. Dessa attityder som Denise beskriver ser hon som könsrelaterade och att ju äldre 
eleverna blir desto mer kan hon se hur klyftan mellan tjejer och killar ökar, samt 
acceptansen om vad som är ’okey’ att göra för killar respektive tjejer. Anna beskriver detta 
som ett faktum. Eftersom hon arbetar med dans som elevens val och som profil så ser hon 
att dansen har en feminin stämpel på sig och att det är övervägande tjejer som väljer dans 
när de får ett val. När hon plockar in dansen i klassrummet för hela hennes klass, som är en 
årskurs fyra, så beskriver hon att pojkarna i klassen gärna deltar i aktiviteten men ”för 
sakens skull så är det många killar som skrattar och hånar arbetet och rörelserna, men 
som ändå deltar. I min klass så är jag övertygad om att killarna gör det för att upprätthålla 
en roll, men jag vet att de gillar att röra på sig”.  
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6.1.3 Dans som verktyg för inlärning 
	  
”Jag vet inte så mycket om dans, men jag kan ju bara anta att det precis som fysisk aktivitet 
gynnar inlärningen hos barnen” säger Bea. Hon refererar speciellt till att barn med 
inlärningssvårigheter och överaktiva barn borde ha glädje av detta. Bea resonerar vidare att 
barn med diagnoser, som autism, ofta använder sig av rörelse för att befästa och bearbeta 
ny kunskap. Hon drar slutsatsen att då borde elever som tar till sig kunskap med teoretiska 
metoder även lära sig ”på en annan nivå, eller flera nivåer än om de bara, läser eller får 
något berättat för sig”. Cecilia förespråkar varierad undervisning då hon själv ser hur 
kunskapen blir mer ”hållbar” då eleverna minns händelser kopplat till lärotillfället. Anna 
delar med sig av hennes skoltid var och att hon själv hade inlärningssvårigheter och 
behövde bearbeta information på olika sätt. Hon berättar hur hon behövde ”höra, läsa, 
göra och lära någon annan innan det fastnade för mig”. Hon beskriver hur hon hela tiden 
måste påminna sig själv om att lägga upp undervisningen på olika sätt. Hon anser att det 
skulle vara skönt om det pratades mer om en varierad undervisningsmetod, då hon själv kan 
”fastna” i ett undervisningsmönster. Hon uttrycker även att”det är bra att prata och 
berätta det här för nu får jag massa idéer om hur jag kan plocka in dansen till det 
geografiska arbete vi håller på med nu” utbrister Anna efter en stunds tystnad.  

6.2 Dans som pedagogiskt verktyg – möjligheter och svårigheter   
 
Dans i teorin är bra och fördelarna är tydliga enligt informanterna. Dem uppmuntrades att 
fundera över vilka svårigheter lärare skulle kunna stöta på i undervisningen, generella 
föreställningar och attityder till dans som ett pedagogiskt verktyg, i en hypotetisk situation. 
Informanterna gav enbart svar som speglade elevgruppen, att det var avgörande hur 
elevgruppen hade för dagsform och deras attityder till skillnad mot eventuella faktorer den 
undervisande läraren skulle kunna bära med sig. Samtliga informanter gav svar av samma 
innebörd, men med någon avvikande formulering. 
  
De möjligheter lärarna såg var att elever som kanske är svaga inom teoretisk inlärning 
finner ett sätt att ta till sig kunskap. Att göra undervisningen mer varierad och intressant 
gynnar hela gruppen. Anna och Denise belyser att till vissa delar i undervisningen passar 
dansen för att befästa kunskap och att det då finns större möjligheter att använda dans som 
ett pedagogiskt verktyg.  

Informanterna var unisona i sina svar om svårigheter, kärnan är det samma men 
ingångsvinklarna var uppdelade på två olika sätt. Det ena sättet, som tre av informanterna 
valde att beskriva det på, var att få med alla elever i klassen. Den fjärde informanten valde 
att förklara det som att vissa individer i gruppen kan ställa sig negativa, något som kan 
smitta av sig på övriga elever. Bea tar upp en aspekt när hon talar om det tillfälliga 
dansbesöket hon hade i sin klass för ett antal år sedan. Hon beskriver hur hon ser 
förbättringar i elevernas relationer mellan varandra och hur dansen påverkade den sociala 
tillvaron mellan dessa elever positivt, men denna effekt varade enbart under dansens 
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närvaro i klassen och hur elevernas tidigare fysiskt våldsamma beteende kom tillbaka efter 
att dansprojektet var över.  

6.3 Lärarens eget nyttjande av dans som ett pedagogiskt verktyg  
 
Informanterna visade på delade upplevelser av sitt eget nyttjande av dansen som ett 
pedagogiskt verktyg.  Hälften av dem anser sig använda dans regelbundet i sin 
undervisning och ser fördelar, möjligheter och rum för dans som ett verktyg i lärandet. Den 
andra hälften erkänner dansens fördelar i undervisningen men kan själva inte föreställa sig 
att använda det. Anledningar till detta är att lärarna känner att de brister i kunskap och 
intresse att inkludera ett sådant ”komplext” verktyg som kräver kunskap inom området, 
något båda förklarar sig sakna.  
 
Anna och Denise beskriver sig själva som ”användare” av dans som pedagogiskt verktyg.  
Bea och Cecilia beskriver att de är positivt inställda, men kommer inte själva att använda 
sig av dansen som ett pedagogiskt verktyg, däremot ser de gärna sina elever möta dansen i 
skolan.  

6.3.1 Dansens plats i lärarens egen undervisning 

 Precis som i ovanstående så hade informanterna olika uppfattningar. Bea och Cecilia, som 
inte såg sig själva kunna nyttja dansen som ett pedagogiskt verktyg, såg sig heller inte hur 
dansen kunde användas i undervisningen.  

Anna och Denise som båda var för nyttjandet av dans som ett pedagogiskt verktyg såg 
många möjligheter. Anna som vid intervjutillfället arbetade med de svenska landskapen 
skulle göra en ”Norrlandsdans”, för att öva in de olika landskapen i Norrland inför ett prov 
om några veckor. Hon tänkte då jämföra resultaten med prov då de inte använde dans vid 
inlärningen gällande andra svenska landskap.  

Denise som arbetade med en förskoleklass pratade om elevernas arbete med alfabetet och 
hur hon använder dansen när de lär känna nya bokstäver. Vid intervjutillfället hade de 
tidigare samma dag hälsat på bokstaven P och då hade eleverna dansat så många saker de 
kunde komma på som innehöll bokstaven P i sig. Denise gav exempel på; ”Panda, Polis, 
Padda, Pingisboll och Pannkaka”. Hon beskriver hur eleverna i dansen uppmuntras till att 
gestalta dessa saker till musik och till slut har de en ”P-dans”. Sedan möter eleverna 
bokstaven P på andra sätt, så dansen är här en del i lärandeprocessen, beskriver Denise.  
 

6.4 Sammanfattning  
 
Resultatet har visat att lärarna var eniga om att dans är ett positivt inslag för elever i skolan. 
Att fysisk, kroppslig rörelse är bra och gynnar eleverna i övriga teoretiska ämnen var 
samtliga informanter överens om. Hur dansen skulle, eller kunde, användas i 
undervisningen rådde det delade meningar om då några informanter benämnde sig som 
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användare av dans som ett pedagogiskt verktyg medan andra var mer passiva eller 
återhållsamma, när det gällde det egna bruket av dansen. Dessa ’passiva’ informanter 
upplevde sig sakna intresse och kunskap om hur dansen kunde inkluderas i undervisningen. 
Samtliga informanter såg fördelar med att ha dans som ett pedagogiskt verktyg då det fanns 
kunskap och uppfattning om att fysiska aktiviteter stimulerar och främjar ett lärande. Även 
den sociala aspekten lyftes då det beskrives som en fördel att de sociala förmågorna mellan 
eleverna förbättras samtidigt som det problematiserades att det är bundet till den period 
som dansen är aktuell i klassen. Elevers attityder framhölls som en svårighet att bemöta. 
Det beskrivs finnas en uppfattning om att, främst killar, har en könsstereotyp attityd till 
dansen och kan se denna som ”tjejig” och av den anledningen kan välja att avstå från att 
delta i danssammanhang. 
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7. Diskussion 
 
Under diskussion kommer tre underrubriker presenteras. Första delen är metoddiskussion, 
här beskrivs och analyseras genomförandet. I den andra delen kommer 
resultatdiskussionen, redovisar jag mina reflekterande tankar över det stoff som redogjorts i 
resultatet för att sedan kopplat till det som presenterades i bakgrunden. Tredje och sista 
delen är förslag på vidare forskning utifrån det jag upplever fattas i denna studie eller vad 
som kan kompletteras inom området.  

7.1 Metoddiskussion 

För att besvara frågeställningarna och syftet valdes en kvalitativ forskningsintervju som var 
semistrukturerad, detta för att ge informanten friheten att uttrycka sig fritt så att intervjun 
skulle bli ett professionellt samtal istället för en utfrågning (Kvale, 1997). Som i detta fall, 
om informanten visade en negativ inställning till dans från början så kunde följdfrågorna 
styras så att informanten fick utveckla sina tankar och beskriva utifrån sin utgångspunkt. 
Detta kunde inte varit möjligt om jag hade valt en kvantitativ undersökning, i form av 
enkäter. Den risk jag upplevde under intervjumomentet var att informanten skulle söka ett 
”korrekt” svar och ändra sina svar beroende på vad hon föreställde sig vara det rätta svaret 
på min fråga. I en intervjusituation är det svårt att undvika en maktposition som intervjuare 
(Kvale, 1997). Genom att ge informanten så mycket information om frågorna som möjligt 
och verbalt uttrycka att alla svar och all syn på dans och olika pedagogiska metoder/ 
verktyg är berikande för studien, var min tanke att detta skulle minimera den upplevda 
maktpositionen. Samtidigt är det problematiskt då informanterna var medvetna om att 
studien handlade om dans som pedagogiskt verktyg vilket i sig talar för att använda dans i 
sin pedagogiska verksamhet. Detta kan mycket väl ha påverkat mina resultat på så sätt att 
informanterna upplevde att de var tvungna att presentera dans som något positivt, trots det 
att de inte själva kände så. Jag funderar främst över om de informanter som presenterade 
sig som icke användare av dans i sin undervisning kan ha förskönat sin syn på dans. Det är 
möjligt att de ville ’visa’ sin medvetenhet om att dans är bra, precis som att idrotta och 
hålla sig fysisk aktiv är bra för hälsan, så skulle dans också vara det.  

I informationsbrevet och i de uppgifter informanterna fick innan själva intervjutillfället 
framgick det att intervjun skulle handla om lärares syn på dans som ett pedagogiskt 
verktyg. Jag övervägde länge om jag skulle ta med det, eller informera om ämnet vid själva 
intervjutillfället. Efter att ha använt mig av mina testinformanter så kände jag att 
informanten ändå borde få reda på vad intervjun skulle handla om. Eftersom det var en 
genomgående fråga vid testinbjudan (den som senare skulle ske via telefonsamtal), skulle 
det ha känts fel och icke förtroendeingivande att inte informera korrekt. När de ’riktiga’ 
informanterna kontaktades via telefon eller mail var jag noga med att alltid understryka att 
erfarenhet av dans eller att föredra dans i undervisning INTE var av betydande art. Oavsett 
syn kring ämnet så var informantens syn på dans som ett pedagogiskt verktyg av högsta 
relevans för denna studie. Enligt Säljö (2000) påverkas människan av den sociala och 
kulturella omgivning den lever i. Om informanten inte har något intresse av dans eller 
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personligen inte ser dans som något givande (sett ur personligt tycke och smak), kan en 
sådan lärare inkludera dansen i sin undervisning men samtidigt hålla en genuin och 
övertygande undervisning av hög kvalité? Dessa lärare skapar en sociokulturell värld för 
dagens elever och därför fann jag det intressant att undersöka detta hos lärarna. Samtliga 
informanter menade unisont att dans är ett positivt inslag i undervisningen och det kan 
gynna elever i olika lärandeprocesser och ur olika aspekter. Här hade jag en homogen 
uppfattning och uppnådde inte den spridning jag hade önskat. Däremot presenterades en 
delning i hur informanterna själva såg sig använda dans som ett pedagogiskt verktyg. 
Hälften var för användandet medan den andra hälften var mot användandet i den egna 
undervisningen, här ser jag en mer hetrogen grupp vilket visar på en något större spridning 
på informanternas syn på dans som pedagogiskt verktyg. Utifrån detta upplever jag 
metoden som fördelaktig och den har bidragit till att studien har fått önskvärt utfall i form 
av bredd i informanternas olika upplevelser kring dans. Valet att informera om studiens 
syfte och innehåll i informationsbrevet står jag fast vid då detta var av betydande art 
gällande informantens förtroende till mig och eventuellt avgörande för dennes deltagande. 
 
Intervjumallen (se bilaga 5) var utformad med så öppna frågor som möjligt och frågor som 
inte kunde besvaras med ett ja eller nej (Kvale, 1997). Detta var viktigt för mig då jag ville 
ha en djupare förståelse om varför informanterna tänkte eller tyckte på ett visst sätt. Det 
fanns sex öppna frågor som jag som intervjuare förhöll mig till utan att känna mig styrd att 
behöva ställa samtliga frågor i en viss ordning. Om frågorna redan hade besvarats vid ett 
tidigare tillfälle kunde nästkommande fråga behandlas (Kvale, 1997). För mig passade det 
bra med en känsla av ett ”nyfiket samtal” mellan mig och informanten, dels för att tona ner 
den maktposition jag som intervjuare besatt och dels för att få informanten att vilja berätta 
så mycket som möjligt ur sitt perspektiv. Trots att jag har en förförståelse och en tydlig 
personlig ståndpunkt angående dans som ett pedagogiskt verktyg, så var jag genuint 
nyfiken på vad andra klasslärare, som kanske hade någon eller obefintlig erfarenhet av 
dans, såg på användandet av dans som ett pedagogiskt verktyg.   
 
Val av lokal för intervjun lämnade jag till informanten. I mitt informationsmail (se bilaga 2) 
skrev jag att jag skulle komma och möta informanten på plats och tid som passade bäst med 
syfte att underlätta för informanten. Vid intervjun med Anna och Cecilia satt vi på ställen 
där både andra lärare och elever kunde se oss, vilket kan ha stört koncentrationen och 
fokus. Däremot satt vi inte vid någon intervju där någon annan kunde höra vår 
konversation. Om jag skulle ha gjort om intervjuerna skulle jag ha tagit någon minut innan 
vi satte oss ner för att förklara vikten av avskildhet. Möjligheterna fanns säkert att sitta mer 
privat, men jag var angelägen om att inte ta för mycket tid från informanten och var ivrig 
att börja så snart som möjligt. Detta kan ha gett inverkan på informanten och följt med in i 
intervjun, något som skulle kunna resultera i att informanten inte utvecklade sina svar till 
fullo. De kan ha upplevt mig som stressad, istället för angelägen om att inte ta upp onödig 
tid, samt att de kan ha blivit distraherade av elever och känt ett läraransvar och på något vis 
stannat kvar i sin lärarroll och undermedvetet svarat professionellt istället utifrån sin privata 
uppfattning.    
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7.1.1 Val av analysmetod 
 
Valet av analysmetod var inspirerad av Mars (2012) sätt att analysera data. Jag uppskattade 
analysmetoden att i olika omgångar arbeta fram kategorier och finna fler dimensioner i 
materialet. Det gav mig möjlighet att uppleva och analysera materialet ur olika perspektiv. 
Det jag upplevde när jag tittade på intervjuerna var att jag ur danslärarperspektivet kände 
mer engagemang och skrev ner fler anteckningar, och intervjun upplevdes mer som ett 
samtal. Ur forskarperspektivet så hade jag den sociokulturella ”linsen” på mig och såg allt 
ur det perspektivet och drog kopplingar och slutsatser som jag inte gjorde ur ett danslärar-
perspektiv. Valet att utesluta Fas 4 som innebar att visa statistisk data, som Mars (2012) 
använder det för att visa på ett lärande över tid, gjorde att jag stannade upp i processen. Jag 
hade ju inte statistisk data att förmedla i form av tabeller eller diagram. Om jag skulle ha 
gjort en studie där jag intervjuat lärare och undersökt deras syn på dans som ett pedagogiskt 
före och efter en tid när de hade använt sig av verktyget hade denna fas givetvis varit av 
stor vikt. Detta var dock inte aktuellt i min studie.   

7.1.2 Antal deltagare – påverkan av resultatet 
 
Från början var tanken att sex lärare skulle ha medverkat i de kvalitativa intervjuerna. Det 
hade varit önskvärt då jag hade hoppats på att det skulle bidra till en bredd och djup i 
resultatet. På grund av ett stort bortfall och lärare som ställde in nära inpå den planerade 
intervjun upplevde jag det svårt, tidsmässigt, att ta nya kontakter och boka in fler tillfällen 
för intervjuer. Därav resulterade informantgruppen på fyra istället för sex. Kan detta ha 
påverkat mitt resultat? Jag vill även titta på det faktum att inga manliga informanter deltog i 
studien. Hur kan det påverkat, med tanke på att det framkom både i bakgrunden och i 
resultatet att dans hade en form av könsstereotyp tillhörighet och pojkar ansåg det vara 
tjejigt. Skulle liknande föreställningar finnas i en klass där en manlig lärare använde sig av 
dans som ett pedagogiskt verktyg? Detta kommer även behandlas vidare under 
resultatdiskussion (se 7.2).  
 
Om informanterna hade varit sex istället för fyra hade jag möjligen fått en annan bredd och 
tillförlitligheten skulle öka, men resultatet skulle nog inte skilja. Jag föreställer mig att om 
man arbetar som lärare är det vedertaget att vara kunnig och medveten om elevers olika sätt 
att lära, även upplyst om att fysisk aktivitet är bra för kropp och intellekt, det stimulerar och 
aktiverar.  Det resultat som nu presenteras visar ändå på en spridning i uppfattning om det 
egna bruket av dans som ett pedagogiskt verktyg. Det fanns en enighet om att det dansen 
ger eleverna är av positiv art. Här skulle det ha varit intressant att få en informant som hade 
ett mer kritiskt förhållningssätt. Det hade berikat och stärkt arbetet och visat på en varierad 
lärarsyn. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 
Följande del redovisar den diskussion som återkopplar till resultatet till den vetenskapliga 
bakgrund som tidigare presenterats i arbetet. Problematiken med att lärare utan metodiska 
kunskaper skall använda dans i undervisningen tas upp och diskuteras, likaså om dans skall 
få vara en del av den allmänna undervisningen då detta kan ge negativa effekter på den 
enskilda eleven. Har de könsstereotypa attityderna som presenterats under resultaten 
koppling till att informanterna själva var kvinnor och om det skulle ha varit någon skillnad 
på de upplevda attityderna om en man hade använt dans som ett pedagogiskt verktyg? 
 
Studiens resultat visar att lärare i grundskolans tidigare år har en medvetenhet kring en 
varierad undervisning som gynnar det inkluderande klassrummet (Bamford, 2006; Skoning, 
2010). Att dans kan ses genom olika ”användningsområden” som lärarna Anna och Denise 
beskriver, överensstämmer med Björklund Dahlgrens (1990) syn på dansen ur olika 
aspekter. Även Lindqvist (2010) visar på liknande resultat, att genom dansen nå elever 
genom olika aspekter som kan gynna dem i deras utveckling, bland annat socialt, 
kinestetiskt och kulturellt. Det finns många lärare som visar en medvetenhet kring dansens 
positiva inverkan på lärandeprocessen att en osäkerhet och saknad av metodik inom ämnet 
finns (Lindqvist, 2010). Bamford (2006) beskriver en skillnad på konst-undervisning och 
undervisning genom konsten. I detta fall skulle lärandet ske genom konsten, där konsten är 
dans. Vidare beskriver Bamford (2006) en viktig aspekt för att uppnå en god effekt av 
konstens plats i skolan är att garantera god kvalité i den givna konstundervisningen. I detta 
resultat syftar inte lärarna till att vara, främst, en konst-undervisare utan en lärare i sitt 
ämne som med hjälp av dansen uppnår en varierad undervisningsmetod som kan hjälpa 
elever att befästa kunskap i flera dimensioner (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003), för att 
låta estetiken ta plast i undervisningen och utforska egna och andras estetiska uttryck och 
arbeta med att tolka dess och se till sitt eget uttryck (Hjort, 2011; Skolverket, 2011; UD 
info, 2006). 
 
Resultaten visar att lärarna hade en gemensam syn på att dans, dans som en form av fysisk 
aktivitet, som bidrog med positiva aspekter för eleverna och undervisningen. Vidare 
framgår det i resultatet att hälften av lärarna upplevde att de saknade intresse och 
nödvändig metodisk kunskap för att använda sig av dansen som ett pedagogiskt verktyg. 
Resterande del av informantgruppen uppger att de använder sig av dans som ett 
återkommande och regelbundet inslag i undervisningen. Dessa lärare beskriver även dansen 
som ett multiverktyg och att dansen presenteras och möts av eleverna i flera aspekter, dels 
som ett verktyg för lärandeprocessen men även som ett uttrycksmedel som dans är men 
även ur den sociala aspekten. Dessa lärare hade båda erfarenhet av dans och andra estetiska 
ämnen och kände ett självförtroende gällande estetiska uttrycksmedel. Detta var något som 
lärarna individuellt hade ett intresse för och upplevde sig själva vara väl införstådda med de 
didaktiska och metodiska egenskaper som krävdes för att involvera dansen i 
undervisningen. Lärarna som beskrev sig sakna intresse och kunskap var ändå måna om 
dansens plats i skolundervisningen, men menade att de själva inte ’ville’ stå för den 
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undervisningen, men att en meriterad lärare skulle erbjuda eleverna ett möte med dansen. 
Bamford (2006) förklarar och betonar vikten av kvalité i undervisningen kring konsten. 
Hon förklarar att för att nå resultat och markanta skillnader så krävs en god kvalité i 
undervisningen i form av väl utbildade lärare, men även en kontakt med externa utövare 
inom de specifika konstfacken. Även detta knyter Hjort (2011) an till då hon beskriver att 
likväl ett möte med en roman så är kulturmötet med exempelvis, en dansföreställning eller 
konstutställning, av stor vikt för eleverna. De externa intryck eleverna får höjer statusen 
och mervärdet och det finns en tydlig fördel genom att låta lärare med spetskompetens 
engagera elever i det kulturella utövandet. För vad händer med kvalitén om en lärare som 
inte finner sig trygg och bekväm i ett konstutövande och ”tvingas” in i det? Håller det 
pedagogiska syftet om att lära sig genom de olika aspekterna om undervisningen inte håller 
god kvalité? I så fall kan begreppet Dans som pedagogiskt verktyg problematiseras. 
Grundtanken var att göra dansen tillgänglig för alla, låta elever uppleva det regelbundet i 
sin undervisning och ge möjlighet för lärare att ta in kreativa metoder för en varierad 
undervisningsform ifrågasättas. Den eventuella bristen på kvalité går att koppla tillbaka till 
det Hjort (2011) beskrev om att elever får möjlighet att läsa en roman så ska dem få 
uppleva konsten, om vi granskar dessa jämförelser ur Bamfords (2006) perspektiv, med 
hennes syn om god kvalité och om rätt kompetens inom sitt konstfack så blir frågan om vi 
skulle låta elever i grundskolan ta sig an en roman som inte var granskad och publicerad, 
rättad och välskriven? Om jag tittar på varför en elev ska eller uppmuntras att läsa en roman 
ur ett lärandeperspektiv, så är det för att öva upp läsförmågan, inspireras till sitt eget 
skrivande – alltså få en förebild inom skrivkonsten som kan uppmuntra till egen utveckling. 
Om dessa då är anledningarna så blir svaret på frågan nej, det skulle inte vara önskvärt att 
en elev läste en roman som varken var granskad, rättad eller välskriven – vilket en 
publicerad roman är. Denna möjlighet till lärande minskar, speciellt om eleven råkar få en 
roman som inte uppfyller de krav som finns på språk, form och genrer. Utifrån Bamfords 
(2006) perspektiv på dans i skolundervisningen, i detta fall dans som ett pedagogiskt 
verktyg, varför skall inte dansundervisningen följa samma krav? Bör en elev möta dans, 
oavsett syfte, av en lärare som inte besitter den danspedagogiska kunskap som behövs för 
att använda dans på ett sätt som är gynnsamt för elevens lärande? Varför ska inte dans vara 
granskad, rättad och välskriven som en roman förväntas vara? För att bli danslärare krävs 
många års universitetsutbildning, blir då det allmänna bruket av dans som ett pedagogiskt 
verktyg en bagatellisering av den danspedagogiska kunskap som de utbildade danslärarna 
besitter? Mitt svar är tudelat.  Jag ser tydliga fördelar med att göra dans mer tillgänglig och 
mer kravlöst, låta dans vara spontan och naturlig för barn och att det ska vara ett naturligt 
sätt att kommunicera, lära och uppleva.  För att ge elever den möjligheten så tror jag att den 
som förmedlar dans skall vara väl förtrogen med de fördelar dans har och uppskatta de 
möjligheter som erbjuds i mötet med dans både för den enskilda individen och gruppen i 
mötet med dans. För att kunna göra det råder det inge tvivel på att lärare bör ha en 
inkörsport i dansens didaktik. Förslag på detta är att genom ett lärarlyft visa på olika 
pedagogiska verktyg och visa på hur dans kan användas och med enkla övningar förmedla 
dessa. För när jag visualiserar dans som ett pedagogiskt verktyg i ett klassrum så ser jag 
just enkla övningar som är glädjefyllda och engagerar elever och lärare. Jag ser inte 
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dansteknik, eller genre anpassad uppvärmning med kompletterande stretch, utan det basala 
kroppsspråket och rörelsen alla har i sig och har rätt att få uttrycka. Relationen mellan dans, 
lek och musik kan hjälpa elever att få ett lustfyllt lärande som engagerar dem (Lindqvist, 
2002). Till detta så krävs en engagerad lärare, men som har tillgång till de metodiska 
verktygen som krävs för att genomföra undervisning, vilket Bamford (2006) beskriver det 
som ”Art as education” vilket menas att konsten blir ett medel för lärandet.   
 
Skoning (2008; 2010) beskriver hur elever i behov av särskilt stöd gynnas av dans i 
klassrummet. Något informanterna i denna studie likaså tog upp och visade en förståelse 
över att även liknande undervisning kunde gynna elever i den ”ordinarie” skolan och i ett 
inkluderat klassrum med elever med heterogena läroprocesser och olika nivåer i sin 
språkliga utveckling. Anna beskrev hur elever i hennes klass var språksvaga och ibland inte 
behärskade det svenska verbala språket, enligt Anna var dans ett utmärkt verktyg att ta till, 
dansen blir ett språkrör för barnen. Kroppsspråket kan alla kommunicera med oavsett vilka 
verbala språk eleven behärskar (Thorgersens, 2007). En problematik som kan uppstå när 
kroppen är i centrum, kan vara att elever med svag självbild kan drabbas mer än de gynnas 
när det kommer till kroppscentrerade aktiviteter. Lindqvist (2010) belyser problematiken 
med att elever som har bristande självbild kan utveckla olika former av ätstörningar när det 
kommer till att delta i aktiviteter där kroppen är i fokus. Detta strider mot Konventionen om 
barnets rättighet, då det står att beslut skall tas som är för ”Barnets bästa” (UD info, 2006). 
Undervisning som då kan vara direkt skadligt för elevens hälsa är alltså ingen undervisning 
som bör förekomma. Detta argument kan få stor betydelse gällande individualiserad 
undervisning. Men samtidigt så är det bevisat att elever lär sig av att bli utmanade 
(Bamford, 2006) och att möta andra sätt att tänka och resonera är en del av målen skrivet i 
läroplanen (Skolverket, 2011). Är det realistiskt att ha undervisning för en grupp där valet 
av miljö, gruppförhållanden och undervisningsmetod är gynnsam för samtliga deltagande i 
gruppen? Jag har en övertygelse om att möta dans som ett pedagogiskt verktyg, kanske inte 
är något som faller varje elev i smaken, men det är inte skadligt. Även om eleven inte får 
någon mätbar vinst av att få dans som en del av undervisningen, så tror jag inte att eleven 
förlorar något på att uppleva detta och få möjlighet att reflektera över sitt lärande på ett 
annat sätt.  
 
I resultatet utläses informanternas föreställningar om svårigheter och möjligheter med att 
använda dans som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Här beskriver informanten 
utifrån ett allmänt perspektiv, inte från sitt individuella ämne eller undervisning. Samtliga 
lärare beskriver könsstereotypa attityder som en svårighet. Pojkar kan visa en attityd mot 
dans och avisa det för att upprätthålla sin könsroll eller att inte beblanda sig med ”tjejiga” 
aktiviteter (Lindqvist, 2010). Denise beskriver vikten av att eleverna från tidig ålder får 
möta dansen naturligt och kontinuerligt i undervisning. På så sätt normaliserar man som 
lärare det och det blir inget udda fenomen. Då kan detta påverka hur de äldre eleverna 
kommer förhålla sig i framtiden (Lindqvist, 2010).  I studien så var samtliga informanter 
kvinnor, dessa kvinnor utgick onekligen från egna erfarenheter när de beskrev dessa 
attityder. De två lärare som regelbundet använde sig av dans i sin undervisning, är då själva 
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förmedlare av dansen och dessutom kvinnor, kan detta ha någon påverkan av de attityder 
som lärarna uppger i resultatet? Det tror jag absolut, en kvinnlig lärare som använder dans i 
undervisningen ger näring åt föreställningen om att dans är ”tjejigt”. Om det skulle funnits 
en klasslärare som var man och använde dansen i sin undervisning, hade dessa 
könsstereotypa attityder fortfarande varit lika framstående? Wigert (1999) beskriver hur 
män kan möta pojkar i dansen på ett sätt som en kvinna inte kan. Wigert beskriver vidare 
att pojkar i skolan tyr sig och tar till sig dansen på ett annat sätt när den är en undervisande 
man, detta på grund av att dem kan relatera mer till rörelsemönstren. Men jag undrar om vi 
inte spär på de könsstereotypa attityderna om män ska undervisa i ”manlig dans” och 
kvinnor ska undervisa i ”kvinnlig dans”. Min ståndpunkt är att elever ska få möta dans där 
rörelsen är bestämd utifrån hur eleven är och hur eleven rör sig, oavsett könstillhörighet. 
Anna och Denise förklarar hur de ser på elevers attityd till dans och att det upplevs som 
”tjejigt” och att pojkarna har en negativ inställning till dansen i och med de stereotypa 
föreställningar som finns. Lindqvist (2010) belyser genusaspekten och via informanterna i 
hennes studie så undervisar de inte dans på olika sätt för tjejer eller killar. De påstår att 
dansen är könsneutral, dock så svarade endast danslärare som är kvinnor på den kvalitativa 
intervjun.  
 
Bea beskriver ett tillfälle för x antal år sedan då danskonstnärer kom till hennes dåvarande 
klass och hade workshopsliknande undervisning för klassen. Hon beskrev denna period 
som positivt för elever då de tyckte att detta var roligt och att dem sedan fick visa upp för 
föräldrar och skolan. Bea nämner även att hon såg sociala fördelar, framför allt hos två 
elever som tidigare inte kunnat samarbeta på lektionerna, stod och gick igenom svåra steg 
tillsammans och hjälptes åt för att göra ett bra jobb på föreställningen. Grinberg och Langlo 
Jagtøien (2000) beskriver att eleverna via dansen upplever en kroppskontroll som ofta leder 
till en god självkännedom vilket gynnar barnen i deras sociala förmågor. Författarna 
beskriver hur fysisk aktivitet samtidigt tränar deltagare i samarbetsförmåga och sociala 
kompetenser. Något Bea hade bevittnad och beskriver hur detta fenomen var kortvarigt och 
att de snart visade brister i sin samarbetsförmåga. Detta upplevde Bea skedde efter det att 
perioden med dans hade avslutats. Därför anser jag att dansen i skolan inte ger den effekt 
som var förväntad under en kort blockundervisning. Speciellt inte i grundskolan där 
majoriteten av eleverna främjas av att möta dans. Dans är en konstform som kräver tid att 
våga ta till sig för många elever. Det finns elever som kan uppfatta sig som ”utsatta” 
eftersom kroppen är exponerad förklarar Lindqvist (2010). För att dessa elever ska få en 
möjlighet att känna sig bekväma anser jag att tid och kontinuerliga möten med dansen är 
nyckeln till att se förändring i ett användande av dans som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen för grundskolans tidigare år. 
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7.3 Avslutande reflektioner och framtida forskning.  

Dans är ett verktyg, en konstform och ett uttrycksmedel, något som skolan, barn och vuxna 
ska få möjlighet att möta. Dans är kanske inte något som passar alla, men i någon av dessa 
kontexter så kanske en människa finner lite glädje och välmående. För mig så är det viktigt, 
att hitta sätt att göra vardagen och livet lite mer lustfyllt och ibland lättare. Jag ser elever 
från förskolan och genom hela grundskolan jobba och jobba, de ska prestera, resultat ska 
kunna visas och jämföras. Idag är det så lätt att glömma bort glädjen i lärande, att ha roligt 
och kunna släppa loss lite och låta en fartvind röra till ett tillfixat yttre. För mig är 
kroppsspråket det mest genuina i en människas vokabulär och jag anser att det skall få 
användas och underhållas likväl som något annat språk. För mig är dans viktigt och jag vill 
att det ska bli viktigt för fler där ute, därför tycker jag att fortsatt forskning är viktig. 

Förslag på fortsatt forskning  

• Undersöka barns attityder till dans med en klass som använder dans som ett 
pedagogiskt verktyg ledd av en man vs en kvinna.  

•  Undersöka lärares syn på dans som ett pedagogiskt verktyg före och efter en period 
av användande (både män och kvinnor som informanter). 

 
• Användandet av dans som pedagogiskt verktyg och dess inverkan på elevers 

lärande. 
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Bilaga 1 

 
Inbjudningsmail 

 
 
 
 
Hejsan lärare i grundskolans tidigare år.  

 

Jag heter Isabelle Lindgren och läser till lärare. Just nu skriver jag mitt examensarbete där 

jag ska undersöka hur lärare ser på dans som ett pedagogiskt verktyg. För att undersöka 

detta ska jag göra ett flertal intervjuer med lärare runt om i X kommun. Jag är 

jätteintresserad av att veta vad just du, eller någon av dina kollegor, har att säga kring mitt 

forskningsområde, oavsett vad dina förkunskaper är!  

 

Intervjun kommer ta max 30 minuter och jag kommer att komma till en plats som passar 

dig bäst!  Jag ser gärna att intervjun sker redan v 6, passar det dig?  

 

Vänligen svara på detta mail med namn och kontaktuppgifter så återkommer jag till dig.  

 

Om du har frågor, maila dessa eller ring på telefonnummer 0707 xx xx xx. 

 

Vänlig hälsning  

Isabelle Lindgren.  
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Bilaga  
 

Bekräftelsemail 
	  
 

 

Tack för att du har valt att delta i forskningsintervjun till mitt examensarbete.  

I detta mail medföljer ett informationsbrev och ett samtyckes avtal. Dem kan du läsa vid ett 

tillfälle innan intervjun, med dessa kommer även att gås igenom innan intervjun startar.  

 

Jag ser fram mot att få ta del av dina tankar och åsikter! 

Tack på förhand, med vänlig hälsning 

Isabelle Lindgren 
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Bilaga 3 
Informationsbrev 

 
Hej,	   mitt	   namn	   är	   Isabelle	   Lindgren	   och	   jag	   skriver	   examensarbete	   i	   min	  

lärarutbildning	  för	  grundskolans	  tidigare	  år	  på	  Luleås	  tekniska	  universitet.	  	  

	  

Som	   en	   del	   i	   mitt	   examensarbete	   skall	   jag	  med	   en	   kvalitativ	  metod	   undersöka	   hur	  

lärare,	   aktiva	   i	   grundskolans	   yngre	   år,	   upplever	   dans	   som	   ett	   pedagogiskt	   verktyg.	  	  

Intervjufrågorna	   kommer	   inte	   delas	   ut	   i	   förväg	   utan	   kommer	   att	   gås	   igenom	   innan	  

samtyckesavtalet	  skriv	  på.	  	  	  

	  

För	   att	   delta	   i	   denna	   intervju	   behöver	   den	   intervjuade	   inte	   ha	   någon	   tidigare	  

erfarenhet	  av	  att	  använda	  sig	  av	  dans	  som	  ett	  pedagogiskt	  verktyg,	  alla	  erfarenheter,	  

tankar	  och	  uppfattningar	  är	  av	  lika	  stort	  värde.	  	  	  

	  

Den	   intervjuades	   identitet	   kommer	   att	   hållas	   anonym	   och	   inte	   avslöjas	   för	   varken	  

handledare	  eller	  examinator.	  	  

	  

Själva	   intervjun	   kommer	   att	   pågå	   i	   ca	   30	   minuter	   och	   plats	   och	   datum	   bestäms	  

individuellt.	   Intervjun	  kommer	  att	   fångas	  upp	  med	  hjälp	  av	  röstupptagning.	  Detta	  är	  

för	  att	  underlätta	  samtalen	  mellan	  mig	  och	  den	  jag	  intervjuar,	  så	  att	  anteckningar	  inte	  

skall	   avbryta	   en	   pågående	   konversation.	   Anteckningar	   kan	   förekomma	   och	   jag	   kan	  

redovisa	  för	  mina	  anteckningar	  om	  så	  önskas	  av	  den	  intervjuade.	  	  

	  

Har	   du	  möjlighet	   att	   delta,	   vänligen	   ta	  med	   samtyckesavtalet	   till	   intervjutillfället	   då	  

det	  fylls	  i	  när	  båda	  parter	  är	  närvarande.	  Om	  du	  har	  några	  frågor	  eller	  får	  förhinder,	  

vänligen	  kontakta	  mig	  på	  telefonnumret	  nedan.	  	  

	  

Hälsningar,	  Isabelle	  Lindgren	  	  	  
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Bilaga 4	  

Samtyckesavtal 
	  

Här	   med	   samtycker	   jag	   till	   min	   delaktighet	   i	   intervjun	   till	   Isabelle	   Lindgrens	  

examensarbete.	  	  

	  

Jag	   samtycker	   till	   att	   min	   identitet	   kommer	   att	   hållas	   anonym	   i	   det	   framställande	  

examensarbetet	  och	  till	  handledare	  och	  examinator.	  Mina	  personliga	  uppgifter	  är	  till	  

för	   Isabelle	   Lindgrens	   bruk	   att	   kunna	   kontakta	   mig	   om	   eventuella	   frågor	   eller	   om	  

något	   i	   tekniken	   har	   brustit	   och	   jag	   behöver	   komplettera	   min	   intervju.	   Annars	  

kommer	  mina	  uppgifter	  sparas	  i	  en	  låst	  elektronisk	  mapp	  –	  skild	  från	  min	  intervju	  –	  i	  

ett	  års	  tid,	  sedan	  kommer	  mina	  uppgifter	  att	  raderas.	  	  	  

	  

Jag	  är	  medveten	  och	   informerad	  om	  att	   intervjun	  med	  elektronisk	  hjälp	  kommer	  att	  

spelas	  in	  med	  röstupptagning	  och	  kommer	  sedan	  att	  transkriberas	  till	  text.	  	  

Jag	  ska	   tala	  sanningsenligt	  ur	  mitt	  eget	  perspektiv	  och	  ge	  så	  mycket	   information	   jag	  

känner	  att	   jag	  kan	  för	  att	  berika	  arbetet.	   Jag	  är	  medveten	  och	  informerad	  om	  att	  det	  

inte	  finns	  rätt	  eller	  fel	  svar	  till	  det	  frågor	  som	  ställs.	  	  

	  

Jag	   samtycker	   till	   mitt	   deltagande	   och	   är	  medveten	   och	   informerad	   om	   att	   jag	   kan	  

lämna	  studien	  och	  mitt	  deltagande	  när	  jag	  vill,	  även	  efter	  det	  att	  intervjun	  är	  avklarad.	  	  
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Deltagarens	  namn:____________________________________________________________________	  

	  

Kontakt:_______________________________________________________________________________	  

	  

Datum:________________________________________________________________________________	  

	  

	  

Isabelle	  Lindgren:__________________________________________________________________	  

	  

Datum:_______________________________________________________________________________	  
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Bilaga 5 
Intervjumall 

 

1. Börja med att berätta något om dig själv och hur din arbetssituation ser ut idag.  

 

 

 

2. Om du hör ordet dans, vad tänker du på då?  

 

 

 

3. Dans i skolundervisningen, vad är dina tankar kring det? 

 

 

 

4. Tror du att dans kan användas som ett pedagogiskt verktyg? Förklara varför eller 

varför inte. 

 

 

 

 

5. Vilka svårigheter och möjligheter tror du det kan finnas med att använda just dans 

som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen?  

 

 

 

 

6. Skulle du kunna föreställa dig att använda dans som ett pedagogiskt verktyg i din 

undervisning, i så fall när och på vilket sätt skulle du använda det?  
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Bilaga 6 
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