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Indledende betragtninger – opgavemotivation
I løbet af mine praktikperioder og min egen undervisning på læreruddannelsen, er det min erfaring
at folkeskoleelever, lærere og lærerstuderende ikke ser på indholdsområdet ”dans” med særlig stor
interesse eller vigtighed. Det er min fornemmelse, at mange mener, at dans ikke bør indgå i
idrætsundervisningen, og at området derfor ikke prioriteres særlig højt. Dette underbygges af Evarapporten fra 2004 som beskriver hvorledes der i folkeskolen, og især i overbygningen, foreligger
en bolddiskurs:
”På trods af de nuancerede begrundelser af hvorfor idræt er vigtigt, råder der i praksis en
”bolddiskurs” på en del skoler. Bolddiskursen er udtryk for et markant fokus dels på den fysiske
side af idræt, dels på de bevægelsesmønstre og den kropslige udfoldelse der er typisk for boldspil”1

I løbet af min egen praktikperiode har jeg foretaget undersøgelser, som tyder på, at det forholder sig
lige sådan her i Sønderjylland i 2012. Undersøgelserne er lavet på en 10. klasseskole, hvor 42 % af
eleverne har oplevet dans i løbet af deres idrætsundervisning. Det, at empirien er indsamlet på
Haderslevs kommunale 10. klasseskole, gør, at der er repræsentanter fra hele kommunen. Derfor må
dans i idrætsundervisningen generelt være underprioriteret i dele af folkeskolerne i Haderslev
kommune.
Det vil derfor være interessant at se på, hvilke aspekter og kvaliteter dans har, som kan bidrage til
idrætsunderundervisningen og elevens alsidige udvikling? For at se om dans overhovedet har sin
berettigelse i idrætsundervisningen.
Da formålet med idrætsundervisningen ifølge ”formålet for faget idræt” er:
”at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår
færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.”2
giver det god mening at se på, hvordan jeg som lærer kan fremme elevernes almene udvikling.

1
2

Evaluerings rapport s. 14
Fælles mål 2009, idræt stk. 1
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I ”Trinmål for faget idræt efter 9. klassetrin” opstilles trinmål som et idealet for elevens almene
udvikling i idrætsundervisningen. Disse mål skal man som lærer stræbe efter at opfylde i sin
undervisning. Et af disse trinmål er at eleven skal være i stand til at: ”udarbejde og udføre
fællesdanse/koreografier”3
Det er min vurdering, at en del af alsidigheden vil gå tabt, hvis der i idrætsundervisningen
foreligger en ren bolddiskurs, da dette trinmål fx ikke kan opfyldes. Det vil altså gå ud over
elevernes læring, da de fx ikke lærer at skabe koreografier.
Hvis folkeskoleloven, herunder alsidig udvikling og trinmål for faget idræt, skal nås, skal området
”dans” altså opprioriteres.
Den alsidige udvikling er et bredt begreb, der bl.a. rummer elevens intellektuelle, emotionelle,
sociale og fysiske udvikling. Det kan være svært, hvis ikke umuligt, at fokusere på hele den alsidige
udvikling på en gang. Derfor er jeg af den mening, at man som lærer skal have varierende fokus, så
man på et langsigtet plan, får dannet eleverne alsidigt. Et af disse fokus kunne være æstetisk
dannelse.

Den æstetiske dimension har ifølge Drotner fået en større betydning i det senmoderne samfund, da
der her lægges vægt på æstetiske kompetencer, da samfundet er fuldt af valgmuligheder og
foranderlighed. Æstetikken bliver det felt, hvor mennesket bl.a. kan finde sin egen originalitet og
udtryk, samt få redskaber til at tolke noget af kompleksiteten i samfundet. 4
I forbindelse med dans i idrætsundervisningen giver det mening for mig at se på elevens æstetiske
dannelse, da dans er en måde at udtrykke sig på:
”Dybest set er dansen som begreb forbundet med noget eksistentielt, og det æstetiske
udtryk har derfor uendeligt mange fremtoninger, fordi vi er selve dansen. Den lever
igennem vort menneskelige og personlige udtryk.” 5

I og med at jeg selv er gymnast og danser, er det særligt relevant for mig, at undersøge hvilke
læringsmuligheder, der er i dansen. Jeg har specialiseret mig til udskolingen, og derfor vil jeg se på,
hvad overbygningseleverne mere konkret kan lære af at have dans. Hvordan kan dansen som

3

Trin mål 9. kl
Brejnrod, 2005 s. 91-92
5
Winther, 2001 s. 124
4
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indholdsområde i idrætsundervisningen være med til at danne eleverne, så de bedre kan begå sig i
det senmoderne samfund?

Disse tanker har ført mig til følgende problemstilling:


I hvilket omfang kan dans i idrætsundervisningen være med til at fremme udvikling af
æstetisk dannelse hos (overbygnings)elever i det senmoderne samfund?
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Metode
Overordnet er opgaven delt i tre dele. En teoridel, en empiri del og en undersøgelse- og
diskussionsdel. Delene præsenteres i nævnte rækkefølge.

1. Teoridelen er opbygget således, at den tager udgangspunkt i en begrebsafklaring af de
begreber min problemstilling omhandler. Disse begreber er Det senmoderne samfund,
æstetisk dannelse og dans.
Først beskrives Det senmoderne samfund vha. Lars Qvortrup, hvorefter Wolfgang Klaki
inddrages til et dannelsesmæssigt aspekt. Herefter inddrages Thomas Ziehe for at forstå
nogle af de udfordringer, der ligger i senmoderniteten.
Til at klargøre begrebet æstetisk dannelse, deles begrebet op, således æstetik først defineres
vha. en kort historisk gennemgang af begrebet, hvorefter almen dannelse defineres. Kirsten
Drotner bruges til at forholde æstetisk dannelse til det senmoderne samfund.
Eftersom dans er et indholdsområde i idræt, inddrages perspektiver til læring og dannelse i
idrætsundervisningen vha. Edith Grunnet. Herefter indkredser jeg begrebet dans, hvilket
bl.a. gøres vha. Rudolf Laban og Helle Winther.
Jeg har valgt at analysere min teori i teoriafsnittet, da dette giver en god sammenhæng i min
opgave.

2. Empiridelen består af tre dele. Først en beskrivelse af empirien, hernæst en analyse af den
og sidst en fortolkning, hvor teorien inddrages til en bedre forståelse af datamaterialet.
Mit forskningsmateriale består af to undersøgelser: en spørgeskemaundersøgelse, som
eleverne udfyldte før og efter forløbet, samt en form for logbogsevaluering kaldet
minutevaluering, som eleverne udfyldte gennem forløbet.
De tre dele opbygges alle sådan at de 2 undersøgelser holdes adskilt. I tolkningen af
minutevalueringen inddrages dog data fra spørgeskemaundersøgelserne, hvorfor disse også
diskuteres i forhold til tolkningen.

3. Diskussionsdelen består af tre dele: en undersøgelse og diskussion af min problemstilling,
en konklusion og en perspektivering. I undersøgelsen og diskussionen inddrages teorien og
empirien for at undersøge min problemstilling. Diskussionen deles op i 3 dele; først
”æstetisk dannelse i praksis”, herefter en ”vurdering af empiri” og slutteligt ”dans konkret i
praksis”.
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I del 1: ”æstetisk dannelse i praksis” prøver jeg at se i hvilket omfang dans kan fremme den
æstetiske dannelse. En del af denne diskussion er foregået i tolkningsdelen, hvorfor
konklusioner til dette kun inddrages.
I del 2: ”vurdering af empiri” bedømmer jeg hvorledes mine undersøgelser har fungeret, og
om den kunne have været opbygget anderledes.
I del 3: ”dans konkret i praksis” prøver jeg at opstille nogle generelle retningslinjer for,
hvordan en så optimal undervisning i indholdsområdet dans kan opbygges som muligt.

Efter dette uddrager jeg de vigtigste perspektiver og konklusioner, jeg er nået frem til i løbet
af opgaven, i konklusionsafsnittet. Dette perspektiveres herefter til idrætsfagets
dannelsesideal ”almen handlekompetence”.
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Teori og analyse
For at kunne svare på min problemstilling, må jeg først afdække de forskellige begreber i denne.
Problemstillingen: ”Hvordan kan dans i idrætsundervisningen være med til at fremme udvikling af
æstetisk dannelse hos (overbygnings)elever i det senmoderne samfund.” indeholder begreberne:
Dans, æstetisk dannelse, og det senmoderne samfund. Først ser jeg på begrebet ”det senmoderne
samfund”.

Det senmoderne samfund
Lars Qvortrup beskriver det senmoderne samfund som ”hyperkomplekst”, herved mener han at
samfundet har mistet sit centrale omdrejningspunkt, hvorfor det ikke længere er muligt at få øje på
ét styrende princip. Derfor er der ikke længere en bestemt vinkel at se samfundet ud fra, der er
mange, og samfundet ser forskelligt ud, alt efter hvilken vinkel, vi vælger. Alt styrer tilsyneladende
sig selv i en kompleks sammenhæng af systemer, der påvirker hinanden.
Ifølge Qvortrup er det derfor essentielt at kunne reflektere i det senmoderne samfund, da man skal
kunne iagttage disse specielle forhold, samtidig med at man skal kunne iagttage sig selv. Intet er
simpelt mere, og alt handler om hvilket perspektiv der lægges på tingene.6

I overgangen fra det moderne til det senmoderne samfund udvikles der indenfor den pædagogiske
tænkning to store og indflydelsesrige retninger. Disse er den humanistiske pædagogik og den
kritiske pædagogik. Begge retninger har rod i det moderne samfunds værdier, men har ideer som
også fungerer ind i senmoderniteten. 7 Wolfgang Klafki sammenfatter den humanistiske pædagogik
og den kritisk-frigørende pædagogik med sit begreb kategorial dannelse. 8 I forbindelse med
undervisning og læring i det senmoderne samfund, opstiller Klafki et begreb kaldet ”det
eksemplariske princip” der skal kvalificere undervisningen. Dette vil jeg se på nu.

6

Brejnrod 2005 s. 58
Brejnrod 2005 s. 26
8
Brejnrod 2005 s. 34
7
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Wolfgang Klafki
Først kort om den kategoriale dannelse som Klafki formulerer således:
”Det gælder om, at eleven får åbnet sin virkelighed begrebsmæssigt, og dermed selv
bliver åbnet for den.”

Her sammenfatter han den humanistiske pædagogik repræsenteret med material dannelse og den
kritisk-frigørende linje repræsenteret vha. formal dannelse. Den materiale dannelse tager
udgangspunkt i, at dannelse sker gennem mødet med kulturen og ved at øge sin vidensmængde. Der
lægges altså vægt på indlæring af et stof, i modsætning til den formale dannelse som lægger vægt
på elevens indre udvikling. Den formale dannelse er rodfæstet i, at eleven skal udvikle sine
medfødte evner og evnen til projektarbejde. 9
Den kategoriale dannelse opstår som følge deraf, når et undervisningsmateriale indeholder disse
dannelsesformer. Dette betyder at der stilles et stort krav til velvalgt undervisningsstof, som skal
åbne eleverne for omverdenen. Derfor skal fagindholdet være eksemplarisk, det skal være
repræsentativt for faget, altså skal det vise grundelementerne, men også være interessant.10 Det
handler derfor ikke om at præsentere eleverne for den størst mulige mængde af fagligt materiale,
men derimod vha. et begrænset antal udvalgte eksempler, at få eleverne til at arbejde sig frem til en
forståelse af almengyldige sammenhænge. 11 Et eksempel kunne være at introducere eleverne for en
dansegenre fx streetdance eller ballroom, i stedet for at præsentere eleverne for alle de dansegenrer
der findes, da dette nærmest vil være en umulig opgave.

I forbindelse med det senmoderne samfund, bliver Klafkis begreb det eksemplariske princip især
relevant, da det drejer som om at vise en del af helheden, da verden er kompleks og omskiftende
hele tiden. Det vigtige bliver at finde eksempler i undervisningen, der kan sige noget om den
generelle virkelighed. Dette er en metode til at udvælge undervisningsstoffet, så eleverne får mest
muligt ud af det, især i det hyperkomplekse samfund. Læreren skal altså vurdere hvilke temaer der
bedst kan repræsentere og udvikle de kompetencer og færdigheder eleverne får brug for i samfundet
for at kunne begå sig.

9

Brejnrod 2005, s 34
Brejnrod 2005, s 34-35
11
Klafki 2001, s. 166
10

8/75

Nine Vig Nielsen
L280152

Bacheloropgaven
Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen

UCSyd 2012
Fag: idræt

Nogle af de udfordringer, der er opstået i kraft af, at vi i dag lever i et senmoderne samfund og
derfor kan problematisere undervisningen, skildres af Thomas Ziehe igennem de tre dimensioner
”tematisering”, ”informalisering” og ”subjektivering”. Dette uddybes i følgende afsnit.
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Thomas Ziehe
Thomas Ziehe er generelt positivt indstillet overfor det senmoderne samfund. Dog mener han, at der
i forlængelse af den kulturelle frisættelse er sket nogle ændringer, som både skaber nye muligheder,
men ligeledes specifikke risici og ubehag. Disse ændringer belyser han igennem de 3 dimensioner
tematisering, informalisering og subjektivering. Dimensionerne skaber i skolen bestemte
afvisnings- og forkastelsesmønstre fra elevernes side, mener Ziehe. 12

Disse reaktionsmønstres uddybes nu i forhold til dimensionerne:
-

Tematisering: Unge har let adgang til de temaer og den viden, der belyses i skolen pga. den
øgede adgang til tv og internet. Derfor mindskes modtageligheden overfor dette, da det for
eleverne forekommer, at de allerede har en viden omkring temaet. Nysgerrigheden
mindskes, og eleverne kan hurtigt blive desillusionerede til at tro, at ”det ved de allerede”.

-

Informalisering: Mønstrene i vores dagligdag er blevet uformelle. Folk er mere afslappede
og tager ikke tingene så højtideligt mere. Da vi kan være uformelle med hinanden, kan alle
have hver deres tolkning af en situation. ”Almindelige” formelle krav bliver derfor
udfordret, og mellemmenneskelige møder bliver en håndtering af de forskellige definitioner
af situationen (det er fx ikke sikkert at alle elever opfatter undervisningen som en
læringssituation, selvom læreren gør.) Derfor udfordres autoriteterne.
Konstant stilles spørgsmålet: ”hvad kommer der ud af det”, da mange unge vil vide hvor de
ender, før de kaster sig ud i en proces. Derfor efterlyses beviser, så snart en proces ikke er
kortvarig. Elever reagerer derfor med en hurtig søgen efter troværdighed.

-

Subjektivering: Den personlige indre verden tillægges stor vigtighed og betydning, hvorfor
der opstår en stor orientering mod individet selv. Individet er meget mere bevidst om egne
følelser og egne handlemønstre. Dette medfører en større selvstændighed, men også et stort
behov for accept. En af risiciene er, at mennesket nu kun ser den indre verden som den
virkelige verden, hvorimod den ydre verden ikke er betydningsfuld. Folk kan blive selvhenvendte i den forstand, at de stiller spørgsmålet ”hvad har det med mig at gøre”, til emner,
der måske ikke skal have noget med dem at gøre. Der bruges meget tid på hvordan ”jeg har
det med situationen, og på at optimere sin egen tilværelse. 13

12
13

Ziehe 1999 s. 202-203
Ziehe 1999 s. 203-204
10/75

Nine Vig Nielsen
L280152

Bacheloropgaven
Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen

UCSyd 2012
Fag: idræt

Styrken ved de 3 dimensioner er, at de kan udgøre et forsvar mod udenforstående autoriteters
dominans. Problemet er, at mønstrene kan forhindre eleverne i at være nysgerrige overfor
elementer, der ikke har nogen forbindelse til personens bestræbelser på at finde ”sig selv”. 14

Grundlæggende er mennesket tilbøjeligt til at være egocentrisk og hvis denne
tilbøjelighed bliver kombineret en pædagogisk linje, som møder problemerne med et fokus på
individet, kan resultatet blive en øget egocentrisme. Herved opstår et fordrejet forhold, mener
Ziehe. Derudover mener han, at når identitetsdiskursen står side om side med egocentrismen,
skabes et større ubehag. 15
For at eleverne ikke for hurtigt vil identificere sig med en bestemt ide om sig selv, og derfor stopper
med at være åbne og modtagelige overfor nye ideer, har vi brug for modsatrettede impulser mod
denne identits-diskurs. Som impuls mod denne diskurs indfører Ziehe begrebet decentrering.
Decentrering vil sige at være i stand til at lære og kunne erkende forskelligheder; dette opnås ved at
introducere ”god anderledeshed”.16

I forhold til de tre dimensioner betyder den gode anderledeshed følgende:
-

Tematisering: Decentrering i forhold til indholdet i skolen. Eleverne skal provokeres, de
skal rystes i deres opfattelse af det, de betragter som selvfølgeligt. Derudover skal de lære at
kende forskel på deres indre og ydre verden. Indholdet i undervisningen må derfor gerne
være kunstig, ikke altid tæt på eleven.

-

Informalisering: Decentrering i vores måde at omgås hinanden. Skolen skal være anderledes
end den virkelige verden. Derfor skal skolen baseres på respekt for hinanden, og den skal
depersonaliseres. Decentrering med hensyn til den sociale interaktion, alt skal ikke være
personligt.

-

Subjektivering: Decentrering i forhold til mig selv. Individet skal lære at søge ikke at være i
den samme identitet hele tiden. Man skal altså lære at vælge selvet, og ikke være fastlåst i en
bestemt opfattelse af ens egen identitet. Eleverne skal lære at kende forskel på deres egen og
andres indre verdener 17

14

Ziehe s 202-203
Ziehe s 208-209
16
Ziehe s. 209
17
Ziehe s. 210-214
15
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Da jeg nu har beskrevet det senmoderne samfund, og de udfordringer dette indeholder, vil jeg gå
videre til en begrebsafklaring af ”æstetisk dannelse”.
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Æstetisk dannelse
Begrebet ”æstetisk dannelse” består af to begreber: begrebet ”æstetik” og begrebet ”dannelse”. For
bedre at forstå hele begrebet, ser jeg først på dem hver for sig, startende med ”æstetik”.
Æstetik
Dette begreb er et produkt af en række historiske og kulturelle normer og holdninger. Det kan
derfor ikke lade sig gøre at finde den ”sande” betydning af det æstetiske.18 Jeg vil prøve at finde en
betydning af æstetikbegrebet, som kan bruges i forhold til det senmoderne samfund. For at kunne
dette, må jeg se på begrebets betydning gennem tiderne. Selve ordet ”æstetik” stammer fra det
græske ord ”aisethesis”, som betyder ”sansning, fornemmelse og følelse”. 19

I oldtiden er æstetikkens primære funktion at pege på en guddommelig ide, som mennesket prøver
at tilnærme sig gennem sin fascination af skønheden.20 Æstetikken er altså bundet til skabelsen af
det smukke kunstværk, hvor alt passer ind i en harmonisk helhed. Dette er den klassiske opfattelse
af æstetik21
Denne opfattelse fortsætter op gennem middelalderen og renæssancen, hvor ”det skønne” dog
frigøres fra kirken, og derfor ikke længere er formidler af dennes budskaber. Den enkeltes
opfattelse af æstetik er dog stadig præget af kollektivets smagsidealer.22
Efter dette bevæger begrebet sig over i kulturradikalismen. Det æstetiske flytter sig fra ”det
skønne”, til at være en af flere synsvinkler verden kan betragtes og erkendes ud fra. Det skønne
betragtes nu subjektivt, og ”smagen” bliver derfor efterhånden frigjort fra den objektive sandhed.
Æstetikken funktion bliver at sætte problemer til debat, hvorfor den kritisk skal beskrive samtiden.23
Herefter bevæger opfattelsen sig over i den moderne opfattelse, hvor æstetikken nu kan knyttes til
alt. Dette medfører at det enkelte individ nu selv definerer, hvad det opfatter som æstetisk.
Æstetikkens funktion er at vække nye erkendekræfter i mennesket, og æstetikken skal derfor kunne
skabe mulighed for en erkendelse af det eksistentielle. Det æstetiske kan være smukt, hæsligt og
grænseoverskridende.24
18

Austring s. 9
Austring s. 12
20
Austring s. 15
21
Brejnrod, 2005 s. 90-91
22
Austring s. 18
23
Austring s. 20-21+27
24
Austring s. 29,31+37
19
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Denne opfattelse fortsætter ind i det senmoderne samfund, hvor æstetikken kan forstås som en type
formsprog, hvor sanselige og symbolske former anvendes til at fortolke vores oplevelser om os selv
og verden.25 Æstetikkens funktion bliver at fortælle og iscenesætte små historier, dette kan gøres ud
fra alt kunst. Individet skal skabe sit liv som et kunstværk, derfor bliver det æstetiske ekstra aktuelt i
den postmodernistiske opfattelse.26

I forbindelse med vores nutid defineres æstetikbegrebet:
”Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og
verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser”.27

Begrebet rummer mulighed for fortolkning af både os selv, som mennesker, men også en mulighed
for at tolke den verden vi lever i. Samtidig med at det er en måde at kommunikere fra, til og om
følelser. I det senmoderne samfund hersker alle opfattelserne af æstetikken, og derfor er det også
meget forskelligt fra person til person, hvad der opfattes som æstetisk.
For at forstå hele begrebet ”æstetisk dannelse”, vil jeg nu se på begrebet ”dannelse”

25

Austring s. 45+68
Brejnrod, 2005 s. 90-91
27
Austring s. 68
26
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Almen dannelse
Psykologisk-pædagogisk ordbog beskriver den almene dannelse som en betegnelse for den alsidige
udvikling af mennesket. Der tænkes her især på den alsidige oplysthed og orientering i kulturlivet.28
Menneskets alsidige udvikling er altså en indsigt i det, som er toneangivende i samfundet og det,
som mennesket skal være oplyst omkring, for at kunne begå sig. Det er derfor en helhed af viden,
færdigheder og holdninger. Den almene dannelse vil være under konstant forandring, da indholdet
af begrebet er bestemt af samfundet og kulturen, som konstant forandrer sig.

Selvom begrebet er samfundsbestemt, har Psykologisk-pædagogisk ordbog et generelt ideal for den
almene dannelse:
”idealet er det harmoniske menneske, der har nået et maksimum af udvikling på de
menneskelige og kulturelle områder, der fremmer hele personlighedens udvikling
intellektuelt, emotionelt, socialt og fysisk.”29

For at fremme den alsidige udvikling, skal mennesket altså arbejde med hele personlighedens
udvikling, både intellektuelt, emotionelt, socialt og fysisk.

Eftersom begrebet er kultur- og samfundsbestemt, har jeg ikke valgt at se på, hvad forskellige
teoretikere og filosoffer siger omkring begrebet, da disse altid vil være præget af deres samtid. På
denne måde, skulle jeg gerne nærme mig en objektiv beskrivelse.

Folkeskolens formålsparagraf § 1. beskriver hvorledes folkeskolen i samarbejde med forældrene
skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling. Da dette er et meget bredt begreb, har jeg i min
opgave valgt at fokusere på æstetisk dannelse, som kan være et, af mange, midler til at fremme den
almene dannelse.

28
29

Hansen 2008, s. 23
Hansen 2008, s. 23
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Æstetisk dannelse
Æstetisk dannelse består af talrige verdensanskuelser og aktiviteter, og kan derfor, ligesom
æstetikken, ikke præcist sammenfattes i et begreb. På grund af denne mangfoldige
verdensanskuelse og da æstetikken er en erfarings-, udtryks og kommunikationsform mennesket har
udviklet, ligger der et dannelsespotetiale i æstetikken specielt i forhold til det senmoderne samfund.
Det senmoderne samfund er hyperkomplekst og kræver at mennesket kan iagttage samfundet fra
forskellige synsvinkler og løbende tage stilling til forskellige inputs.30

Drotner indkredser det æstetiske område, til alt der kan give en æstetisk oplevelse såsom kunst,
dans mm. Æstetisk dannelse vil opstå i en læreproces kombineret af sansning, følelse, forestilling
og fantasi, hvor individet møder en bestemt kultur, speciel kuluropfattelse og udveksler erfaringer
med denne. På baggrund af dette kan alt det æstetiske materiale, vi møder, skabe æstetisk dannelse.
Dannelsen kan også opstå, når individet arbejder med formskabende aktiviteter.31

I kraft af det senmoderne samfund, har det æstetiske, ifølge Drotner, fået større betydning, da der
lægges mere vægt på æstetiske kompetencer. De kompetencer, der især er brug for, er følgende:


Tolkningsredskaber: Det er nødvendigt at skabe æstetisk bevidsthed for at forstå den nutid
vi lever i. Verden skal igennem æstetikken tolkes ud fra flydende rammer, da verden netop
er uberegnelig og foranderlig i senmoderniteten. Tolkningen er derfor essentiel for at kunne
forstå de forskellige tegn og betydninger, som verden er fyldt med.
Æstetikken skal derfor være med til at udfylde den grundlæggende mangel på mening, og
hjælpe mennesket til at forstå verden i det senmoderne samfund.



Fantasi og kreativtet: Evnen til at kunne konstruere virkelighedens elementer på en ny måde
er central, da mennesket i det senmoderne samfund skal kunne improvisere og kombinere
uventede elementer med hinanden, bryde vanerne og overskride grænser. Derfor er fantasi
og kreativitet kompetencer, som er nødvendige.



Redskaber til menings- og identitetsdannelse: Eftersom samfundet er fuldt af
valgmuligheder og foranderlighed, er disse redskaber væsentlige. Vi skal selv bestemme
meningen med livet, og helst iscenesætte os selv på en unik og original måde, derfor bliver

30
31

Brejnrod s. 88-89
Brejnrod, 2005 s. 88-90
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det æstetiske essentielt, da det er her, mennesket kan ”øve” sig, finde sin egen originalitet og
udtryk.32

For at overskue alle dannelsesmulighederne i det æstetiske i det senmoderne samfund, må alle
forskellige opfattelser inddrages, da de indeholder forskellige dannelsesmuligheder. Det
hyperkomplekse samfund kræver at mennesket kan ytre sig og være original. Til dette bliver vi nødt
til at have nogle inputs, som kan hjælpe til at definere og danne os. Æstetikkens bredes spektrum
kan medvirke til denne proces og hjælpe eleverne med at udvikle æstetiske kompetencer, som kan
hjælpe dem med at begå sig hensigtsmæssigt i samfundet og forstå verden subjektivt.
Jeg har nu afklaret begreberne ”det senmoderne samfund” og ”æstetisk dannelse”. Overordnet
omhandler min problemstilling dannelse i idrætsundervisningen, derfor vil jeg først se på hvilke
perspektiver Edith Grunnet har på dette. Dernæst vil jeg se på begrebet dans.

32

Brejnrod, 2005 s. 91-92
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Idræt og dannelse
Edith Grunnet mener at egen kropslig kompetence og formåen medfører en række følelsesmæssige
oplevelser, hvorfor dette får stor indflydelse på identitetsdannelsen. Derfor er kroppen en central
faktor, som har indflydelse på menneskers selvopfattelse.
Kroppen er den første fortolker af verden, så intellektet må tage udgangspunkt i kropserfaringerne,
for at fortolke situationer. Disse erfaringer og erindringer kroppen har, kan være svære at gøre
bevidste. Grunnet er af den mening, at man i arbejdet med kroppen og idrætten skal være både
teoretiker og praktiker, eftersom den teoretiske viden vil få et mere personligt aspekt gennem
oplevede erfaringer. Dette personlige aspekt ved viden kaldes for ”tavs viden”. Der tilføjes altså en
dimension til den teoretiske viden, som bearbejdes og udvikles gennem praksis handling og
refleksion.33

Ifølge Grunnet involverer læring hele personer og disses samlede potentiale på 3 forskellige planer.
Hvis individet fungerer kvalificeret på disse 3 niveauer, er individet kompetent til at tage vare på sig
selv og sin tilværelse. Derfor skal man lære at fungere på alle planer, som er:
-

et færdigheds- og præstationsplan

-

et kundskabs- og refleksionsplan

-

et selvværds- og meningsplan. 34

I forhold til idrætsundervisningen, bør læringen derfor bygge på kropslige oplevelses- færdighedsog kundskabsaspekter. Dette medfører, at der bør være undervisning ”i”,” gennem” og ”om”
bevægelse.
-

I bevægelse er færdigheds- og præstationsplanet, hvor aktiviteten opleves indefra. Det
handler derfor om de kvaliteter, aktiviteten rummer for individet. Dette giver mulighed for
at realisere sig selv i kropslige sammenhænge, hvorved man skaber lærdom om sig selv og
den verden man lever i. Grundtanken er at kundskaber om kroppen kommer gennem
kroppen, og derfor lærer man fx at danse ved konkret at danse og ikke ved at læse om det.

-

Gennem bevægelse er kundskabs- og refleksionsplanet, hvor grundtanken er, at der i idræt
gennem en syntese af aktiviteter med fysiske, intellektuelle, sociale og følelsesmæssige
aspekter fremmes dannelse.

33
34
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Grunnet s. 80-81
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Man skal altså sætte mål, som ligger udenfor bevægelsen. Praksis og refleksion må derfor
kombineres. Fx kan man have et socialt mål i arbejdet med folkedanse.
-

Om bevægelse er selvværds- og meningsplanet, hvor det handler om at sætte arbejdet ind i
en bred sammenhæng. Derfor omfatter dette en teoretisk viden, da tanken er, at bevægelser
er andet end handlinger. Bevægelse involverer også kommunikation, sociale og etiske
erfaringer mm.

For at få hele læringspotentialet med i en idrætsundervisning, er det derfor essentielt at de 3
dimensioner inddrages i idrætsundervisningen. Opmærksomheden kan på skift rettes mod de
forskellige områder, da det nok er overambitiøst at have fokus på alle 3 på en gang. Disse
dimensioner kan inddrages indenfor alle undervisningsområderne i idrætsundervisningen. Et af
disse indholdsområder er dans. Jeg vil nu forsøge at klargøre begrebet dans.
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Dans
I og med jeg selv er gymnast og danser, skulle man tro at jeg umiddelbart ved hvad begrebet ”dans”
betyder. Det er dog ikke så simpelt; jeg har selvfølgelig en idé om det, men hvorledes begrebet
defineres, har været et stort samtaleemne i min studiegruppe igennem tiden på seminariet. Det jeg
indtil videre er nået frem til er:
”Dans er en bevægelsesmæssig måde at udtrykke sig på vha. egne eller andres trin og
bevægelser, ofte i forbindelse med musik.”
Det bliver derfor interessant at se på, hvad andre siger om ”dans”. I Politikkens danskordbog
beskrives dans som:
”En række trin og bevægelser som udføres af én el. flere personer i takt til musik”35

I denne fremstilling af dans, beskrives dans som noget der blot har med trin bevægelser at gøre. Det
er altså hovedsagelig en ydre kvalitet; der fokuseres på, det andre umiddelbart kan se, altså trinnene
der danses. Personligt mener jeg dog ikke, denne definition er bred nok, da dans indeholder
kvaliteter, som måske ikke umiddelbart kan ses. Derfor vil jeg nu se på hvorledes danseteoretikeren
Rudolf Laban skildrer dans. Han beskriver dans som:
”the basic art of man, the art of living.”36
For Laban er det ”at danse” menneskets basale foretagende, det er kunsten at leve. Han forstår
bevægelser som noget levende, der er forbundet med danserens personlighed. Derfor prøver han at
forstå principperne bag dette menneskelige udtryksliv vha. sin bevægelseslære ”BESS konceptet”,
som jeg dog ikke vil komme nærmere ind på i denne opgave.
Labans grundtanke var, at det enkelte individ skulle finde sin egen dans. I mødet mellem og i
brugen af kontraster og modsætninger opstår harmoni med den ydre og indre verden.
Kroppens rytme og impulser tillægger Laban stor betydning og mener, at individet ikke kan udvikle
sit potentiale uden en fornemmelse for og opmærksomhed på rytmen. 37

35

Politikkens danskordbog s. 134
Winther, 2001 s. 125
37
Winther, 2001 s. 125-126
36
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Rudolf Laban tillægger altså dansen stor betydning og mener, at dansen er grundlæggende for
individets liv. Den dansendes udtryk er essentiel, og derfor står hans måde at tolke dans på i
kontrast til Politikkens danskordbog.

Labans beskrivelse er meget bred, da han ser dansen som det intuitive bevægelsesliv for mennesker,
hvorfor alle former for bevægelse, der ikke er motiveret ved en funktion, bliver til dans. Jeg vil
prøve at finde en mere begrænset fremstilling af dans som begreb. Helle Winther definerer dans
således:
”Dansen er dybest set en eksistentiel bevægelsesform, som handler om det at være
menneske: At danse er at bevæge sig i spændingsfeltet mellem fodfæste og
himmelkys.”38

Umiddelbart virker denne beskrivelse ikke mere konkret, og den beskriver også dansen, som noget
essentielt for det at være menneske. For en bedre forståelse vil jeg se nærmere på, hvad Winther
mener med sætningen: ”At danse er at bevæge sig i spændingsfeltet mellem fodfæste og
himmelkys”.
Ved ”fodfæste” menes det at høre til et sted, at være forbundet med noget og være hjemme i sig
selv. Når man har dette, tør man også miste det et øjeblik og derfor kunne bevæge sig ind i noget
nyt. Derfor kan fodfæstet også være forudsætningen for udvikling og bevægelsen mod noget nyt.
Den rummer derfor både den rituelle dans og den uprøvede dans.
”Himmel” symboliserer den næsten himmelske tilstand, som kan opnås i dansen; fornemmelsen af
at kunne forsvinde ind i dansen og bare være i den. Derudover indeholder metaforen det, at dansere
ved systematisk træning kan blive så gode, at de kan foregive en illusion, om at overskride
tyngdekraften.
”Kysset” symboliserer det mellemmenneskelige møde, der er i dansen. Selvom kommunikation i
dans ofte er uden lyd, kan relationerne imellem de dansende blive meget nære. 39
Ved Winthers beskrivelse af dans, menes derfor at det ”at danse” vil sige, at man er hjemme i sig
selv, og derfor tør afprøve nye bevægelser. Dette kan medføre en ekstatisk tilstand af bare at være i

38
39
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dansen – og omvendt. De dansende kommunikerer non-verbalt og udtrykker sig derved vha. deres
krop og bevægelser.

Denne definition af dans jeg vil tage udgangspunkt i igennem min opgave. Den rummer mere end
min egen begrebsafklaring, idet den også indeholder en mulighed for udvikling af identitet hos
individet, hvor min egen forforståelse hovedsagelig omhandlede individets udtryk i dansen.

I en nærmere beskrivelse af dans, beskriver Winther dans som et kulturfænomen, der er i konstant
forandring. 40
Fælles for alle danse er dog, at der arbejdes med sammensætninger af bevægelser. En sådan
sammensætning kaldes en koreografi. Målet med koreografien kan enten være træningsmæssig fx
”zumba” eller udtryksmæssig fx ”hip-hop”.41

Alle koreografier er spændt ud mellem form og følelse. Formen omhandler hvordan vi gør, dvs.
strukturen i dansen. Her menes det synlige i dansen, det der umiddelbart kan ses af andre. Det er
den ydre kvalitet ved dansen.
Følelsen berører hvordan vi er, dvs. udtrykket i dansen. Her er en mere ”subjektiv” forståelse af
dansen, da to personer der danser samme trin, godt kan opnå forskellige følelser og udtryk i dansen.
Det er den indre kvalitet ved dansen. Dans er derfor et kropsliggjort udtryk, hvorfor en koreografi
altid vil forholde sig til æstetik, enten mere eller mindre bevidst. Eftersom æstetik er et flertydigt
begreb og subjektivt, vil dans altid være individuel, historisk og kulturelt baseret 42
Dansegenren hiphop er fx forankret i en anden kultur end ballet, derfor er det også forskellig typer
mennesker, der danser disse stilarter.

Da dansen er kulturelt baseret, samt en måde at udtrykke sig på, er den levende. Den udvikler sig,
og der opstår derfor nye stilarter. I mit undervisningsforløb har jeg taget udgangspunkt i
dansestilarterne indenfor ”streetdance” kulturen. Baggrunden til netop dette valg af dansestil, vil
blive uddybet nærmere i min fortolkning af empirien fra mit undervisningsforløb. Først vil jeg dog
beskrive og analysere denne empiri.

40

Winther, 2001 s. 8
Winther 2001 s. 172
42
Winther, 2001 s. 172-173
41
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Empiri
Som forskningsmateriale, har jeg lavet to forskellige former for undersøgelser; en
spørgeskemaundersøgelse og en løbende minutevaluering gennem forløbet. Undersøgelserne er
lavet på min 4. års praktikskole. Denne skole er en ren 10. klasseskole, og har derfor elever fra hele
Haderslev kommune.
I mit undervisningsforløb underviste jeg ”idrætsverdenen” i et danseforløb. Eleverne skal fra
skolestart vælge sig ind på en ”verden”, som de interesserer sig for. Mine undersøgelser bygger
derfor på 72 idrætselever, som selv har valgt at have 8 timers idræt om ugen. Af de 72 elever var 60
drenge, og 12 piger.
På grund af de mange elever på linjen, er der sat 3 lærere af til undervisningen. Derfor blev eleverne
delt op i 2 hold, hvoraf jeg havde det ene hold om tirsdagen og det andet om fredagen. Det ene hold
var blandet drenge og piger, og det andet blev lavet som et rent drengehold.
Undervisningen strakte sig over 3 uger, og hvert modul varede 4 lektioner. Dog mistede det ene
hold 1 modul pga. ferie. Derfor fik det ene hold elever (Hold A) 3 moduler danseundervisning og
det andet hold (Hold B) fik 2 moduler danseundervisning.
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Beskrivelse af empiri
Jeg starter med at beskrive spørgeskemaundersøgelsen, da den tidsmæssigt er den første
undersøgelse jeg lavede. Undersøgelserne blev bygget op således, at eleverne besvarede et
spørgeskema i november måned, ca. en måned før forløbet. Igennem undervisningsforløbet skulle
eleverne løbende minutevaluere. To uger efter forløbet udfyldte eleverne samme spørgeskema, som
de besvarede før forløbet.
Spørgeskemaundersøgelse:
Med denne evalueringsform havde jeg tre mål:

Mål før undervisningsforløbet:
1. Dans som indholdsområde i idrætsundervisningen:
a. Undersøge om eleverne har mødt indholdsområdet gennem deres folkeskoletid.
b. Kunne sammenligne med boldspilsundervisning
c. Kunne beskrive elevernes kompetencer indenfor dans, til planlægning af
undervisningsforløbet.
d. Forventninger til et danseforløb, til planlægning af undervisningsforløbet

2. Begrebet dans:
a. Elevernes forståelse af begrebet ”dans” og det ”at danse”

Mål efter undervisningsforløbet:
3. Begrebet dans
a. Har elevernes forståelse af begrebet ”dans” og det ”at danse” rykket sig?

Generelt er spørgeskemaundersøgelser en kvantitativ undersøgelse. Men da mine mål med
undersøgelsen har et flertydigt sigte, bliver undersøgelsen anderledes. Hensigten med
spørgeskemaet var både at forklare ”dans i idrætsundervisningen” som fænomen, men også at
forstå, hvorledes eleverne forstår fænomenet ”dans” og forstå, hvordan de forholder sig til dette.
Min undersøgelse blev derfor både kvantitativ og kvalitativ.
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Dette skal jeg tage hensyn til i min analyse og fortolkning af empirien, eftersom kvantitative
undersøgelser ofte giver entydige svar, hvorimod kvalitative undersøgelser giver flertydig svar.43

Mit spørgeskema kan ses i bilag 1 og indeholder både kvantitative og kvalitative spørgsmål
De kvantitative spørgsmål i spørgeskemaet er lavet relativt lukkede, da eleverne skal vælge et svar
blandt flere svarmuligheder. De kvalitative spørgsmål er åbne, således eleverne skal svare med
deres egne ord og formuleringer.
Ifølge Emil Kruuse er fordelene ved denne evalueringsform:
-

Lukkede spørgsmål:
o Stiller mindre krav til respondenternes hukommelse og formuleringsfærdigheder
o De er lettere at kvalificere, resultaterne kan bearbejdes statistisk.
o Resultaterne er mere reliable over tid end åbne spørgsmål
o Der er større sandsynlighed for at få svar, da det kan være svært at udtrykke sig frit
og formulere sig skriftligt.

-

Åbne spørgsmål
o Stiller mindre krav til konstruktionen af spørgsmålene, da der ikke skal laves
svarkategorier.
o Man kan få fyldigere besvarelser end ved lukkede spørgsmål
o Besvarelsen bliver mere individuel

Og ulemperne:
-

Lukkede spørgsmål
o Kan være svære at konstruere, da man skal have en tilstrækkelig viden, til at lave
svarmulighederne.

-

Åbne spørgsmål
o De kan være svære at sammenfatte i kategorier
o Bearbejdelsen kan tage lang tid
o Fortolkningen kan være vanskelig
o Kan give begrænsede svar, hvis respondenten ikke kan eller vil formulere sig
skriftligt.44

43
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Minutevaluering:
Evalueringsformen er en forenklet form for selvevaluering og er en hurtig måde at evaluere på.
Eleverne skal skriftligt besvare tre spørgsmål i slutningen af timen, hvorfor evalueringsformen
minder om logbogsskrivning, dog noget forkortet. 45
Logbogsskrivning er en kvalitativ evalueringsform, da man med en lille forhåndsviden, prøver at
forstå fænomener, i dette tilfælde ”dans i idrætsundervisningen”, hvilke tanker havde eleverne
omkring dette, og hvad lærte de ifølge sig selv. Ideen er at jeg skal kunne danne mig et billede af
fænomenet ud fra en tolkning af elevernes forestillingsverden. 46

Minutevaluering er egentlig en evalueringsmetode fra matematik, men eftersom målet med
evalueringen er, at få eleverne til at metareflektere over undervisningen og deres egen læring, mente
jeg at metoden også kunne være udbytterig i idræt.
Evalueringsformen skulle derudover få eleverne til at skriftliggøre deres arbejde, hvilket kan være
med til at gøre indlæringen hurtigere og bedre. Oprindeligt er ideen at eleverne skal svare på to
spørgsmål: ”Hvad har jeg lært?” Og ”Hvad kan jeg blive bedre til?”. Jeg har selv udbygget med et
ekstra spørgsmål, da jeg godt ville have elevernes umiddelbare tanker omkring undervisningen,
uden at de skulle sætte det i forhold til deres læring.47
I forhold til dansen er ideen også at eleverne skal reflektere over, hvad de kan blive bedre til, og
måske få lyst til at øve dette.

I mit forløb skulle eleverne enkeltvis nedskrive:
1. Tanker om dagens undervisning
2. Hvad har jeg lært?
3. Hvad kan jeg blive bedre til?

Dette blev gjort efter hvert modul af 4 lektioner.

Ud fra spørgsmålene kunne eleverne frit skrive hvad de ville. Jeg begrænsede dem ikke ved at sætte
yderligere krav til besvarelsen. Dette skulle medføre at jeg fik elevernes umiddelbare tanker
omkring deres udvikling og at jeg ikke kom til at styre, hvad de svarede. Dog gennemgik jeg inden
45

Skott 2008 s.348-350
Kruuse 2007 s. 33-35
47
Skott 2008 s.348-350
46
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evalueringen, målene for dagens undervisning, således eleverne måske kunne se meningen med de
aktiviteter vi havde lavet i undervisningen.
Evalueringsformen er fri i den forstand, at eleverne kan skrive hvad de vil, så længe de svarer på
spørgsmålene. Der kan være en fare i dette, da nogle elever ikke mener, de har lært noget. Dette
prøvede jeg at undgå ved at gennemgå målene for undervisningen med eleverne. En anden fare kan
være, at nogle elever kan have svært ved at udtrykke sig skriftligt, og at det ikke er muligt at få
uddybet besvarelserne, da ideen med evalueringsformen jo netop er, at den skal være kort.

Da minutevalueringen er en simplificeret form for logbogsskrivning, bruger jeg Emil Kruuse til at
se på fordelene og ulemperne ved denne evalueringsform.
Ifølge Kruuse er fordelene ved ”logbogen” som evalueringsform:
-

Skriftlighed gør stoffet lettere tilgængeligt for analyser

-

Den skrivende bevidstgør sig om, hvorfor den skrivende handler som vedkommende
gør.

-

Der skrives mens forfatteren tydeligt kan huske det.

Ulemperne er:
-

Det kan være svært at udtrykke sig skriftligt

-

Det kræver disciplin at skrive og selvkontrol ikke at standse i utide 48

-

Det er ikke muligt at uddybe svarene.

Sædvanligvis i kvalitative undersøgelser laves der dybdegående undersøger af få personer. For at
mit materiale ikke skal blive for omfattende, har jeg valgt at se på de elever på hold A. som har
været tilstedeværende og noteret ned efter alle idrætsmodulerne. I stedet for 72 elever, omhandler
undersøgelsen 15, hvilket stadig er en del til en dybdegående undersøgelse af alle.

48

Kruuse 2007 s.325-326
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Analyse af empiri
Mit første datamateriale var spørgeskemaundersøgelsen i november måned. Derfor starter jeg med
at analysere denne. Jeg ser på besvarelserne af alle de elever, som har udfyldt spørgeskemaerne.
Spørgeskemaundersøgelse 1, uge 45 2011
Eftersom denne undersøgelse hovedsagelig er kvantitativ, bearbejder jeg de fleste resultater
statistisk. Resultaterne til data og udregningerne kan derfor findes i bilag 2. Her skriver jeg således
”kun” svarene i statistisk form. Disse spørgsmål behandler jeg først. Der var i alt 57 elever, som
besvarede spørgeskemaet.

1. 42 % har igennem idrætsundervisningen i folkeskolen oplevet dans som indholdsområde.
2. Hvor ofte eleverne har haft dans som indholdsområde:

1 gang
2 gange
3-5 gange
Hvert 2. år
Hvert år

Af elever som har
haft dans i
procent
37,5
12,5
45,8
0
4,2

Summeret

Af alle elever i
procent

Summeret

37,5
50,0
95,8
95,8
100

15,8
5,3
19,3
0
1,8

15,8
21,1
40,4
40,4
42,1

Dette vil altså sige at 58 % ikke har haft dans som indholdsområde i idrætsundervisningen, 21,1 %
af eleverne har haft dans 1 eller 2 gange. 40,4 % har haft dans mellem 1 og 5 gange og 1,8 % har
haft dans hvert år. Af de elever, der har oplevet dans i idrætsundervisningen, har 50 % haft dans 1
eller 2 gange.

3. Hvilke slags danse eleverne dansede i idrætsundervisningen. Dette var et forholdsvis åbent
spørgsmål. For at kunne behandle dataene, har jeg delt dem op i genre:

Pardans
Zumba/fitness
Hip-hop
Jumpstyle
Ved ikke

Af elever som har
haft dans i
procent
4,2
25
20,8
12,5
37,5

Af alle elever i
procent
1,8
10,5
8,8
5,3
15,8
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Der er derfor flest af eleverne som har danset en eller anden form for fitnessdans – såsom Zumba.
37,5 % af de elever, som har danset, ved ikke hvilke danse, de har danset, og 8,8 % af alle eleverne
har prøvet at danse hip-hop.

4. Elevernes forestilling om hvorfor de ikke har haft dans. Dette spørgsmål er kvalitativt, og
behandles senere i opgaven.
5. 96,5 % har igennem idrætsundervisningen i folkeskolen oplevet boldspil som
indholdsområde.
6. Hvor ofte eleverne har haft dans som indholdsområde:

1 gang
2 gange
3-5 gange
Hvert 2. år
Hvert år

Af elever som har
haft boldspil i
procent
0
1,8
12,7
0
85,5

Summeret

Af alle elever i
procent

Summeret

0
1,8
14,5
14,5
100

0
1,8
12,3
0
82,5

0
1,8
14,1
14,1
96,6

Dette vil altså sige at 3,5 % ikke har haft boldspil som indholdsområde i idrætsundervisningen, 82,5
% af alle eleverne har haft boldspil hvert år. Af de elever der har oplevet boldspil i
idrætsundervisningen, har 85,5 % haft boldspil hvert år, mens 14,5 % har oplevet boldspil mellem 1
og 5 gange.

7. Hvilke slags boldspil eleverne spillede i idrætsundervisningen. Dette var et forholdsvis
åbent spørgsmål. For at kunne behandle dataene, har jeg ud fra besvarelserne, delt dem op i
boldspilskategorier:
Af elever som har
haft dans i
procent
Fodbold
81,8
Håndbold
61,8
Volley
30,9
Anden slagbold
27,3
Basket
40
Badminton/Tennis 25,5
Andet
29,1

Af alle elever i
procent
78,9
59,6
29,8
26,3
38,6
24,6
28,1
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Størstedelen af eleverne har i løbet af deres idrætsundervisning, spillet flere forskellige boldspil, og
flere skriver i spørgeskemaet at de har spillet ”alle boldspil”. 78,9 % af alle eleverne har spillet
fodbold.

8. Elevernes forventninger til et danseforløb i idrætsundervisningen. For at kunne behandle
dataene i dette åbne spørgsmål, har jeg delt besvarelserne op i ”positive”, ”negative” og
neutrale forventninger:
a. 42,1 % af eleverne har positive forventninger
b. 50,9 % har negative forventninger

c. 7 % af eleverne har neutrale forventninger eller ved ikke hvad de skal forvente.

9. Hvor meget eleverne mener de kender til begrebet dans:

Meget lidt
Lidt
Moderat
Meget
Rigtig meget

Elevers kendskab
til dans i procent.
54,4
38,6
5,3
1,8
0

Summeret
54,4
93
98,2
100
100

54, 4 % af alle eleverne mener, at de har et meget lille kendskab til dans, 93 % at de har et meget
lille eller lille kendskab til det. Der er 1,8 %, der mener, de kender meget til begrebet.

10. Elevernes forestilling om dans. Dette spørgsmål er kvalitativt, og behandles derfor senere.
11. 87,7 % af eleverne dyrker sport i deres fritid
12. Hvilke sportsgrene eleverne dyrker:

Fodbold
Fitness
Håndbold
Løb
Ishockey
Tennis
Gymnastik
Badminton
Andet

Antal elever der
dyrker sporten i
procent
42,1
21,1
10,5
12,3
7
7
5,3
5,3
21,1

30/75

Nine Vig Nielsen
L280152

Bacheloropgaven
Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen

UCSyd 2012
Fag: idræt

Eleverne i idrætsverdenen dyrker meget forskellige sportsgrene. Hvis der var under 3 elever til en
bestemt sportsgren, har jeg sat dem i kategorien ”andet” for overskuelighedens skyld. 42,1 % af
eleverne spiller fodbold og 21,1 % går til fitness. Ingen går til dans.
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Kvalitative spørgsmål
Efter at have analyseret de kvantitative spørgsmål statistisk; vil jeg nu behandle spørgsmål 4 og 10,
som er kvalitative. For at forstå fænomenet dans udvælger jeg nogle eksempler, som jeg mener, er
interessante for min problemstilling. Jeg er opmærksom på at dette problematiserer min
pålidelighed, da jeg i udvælgelsen af disse eksempler, ikke kan udvælge helt objektivt. Jeg prøver at
gøre udvælgelsen så videnskabelig som muligt, ved at vælge forskellige former for svar, og ikke
kun vælge dem, der passer ind til min problemformulering. Jeg udvælger 4 eksempler ved hvert
spørgsmål, da det er en overskuelig mængde data, som stadig kan være rimelig varieret.
Jeg starter med spørgsmål 4.

4. Hvorfor tror du ikke du har haft dans i folkeskolen?
En generel besvarelse er besvarelsen ”ved ikke”, det har 10,5 % af de elever, der ikke har
oplevet dans igennem deres folkeskoletid, svaret. Nedenstående er andre eksempler på svar
fra eleverne a, b, c, og d.
a. ”Det er vel ikke noget man normalt laver, det er nok kun dem der har interrese for
det der går til det.”
b. ”Dans er fimset”
c. ”Det ved jeg ikke. Måske fordi jeg ikke tror jeg kan lære det”
d. ”Fordi ingen gad ha det, så det blev nedstemt.”

10. Hvad er dans?
Dette spørgsmål er der 10,5 % af eleverne, der ikke har skrevet noget til. For bedre at kunne se
om der har været en forandring af elevernes forståelse i dans, udvælger jeg citater fra elever,
som alle også har udfyldt et spørgeskema efter forløbet. Nedenstående er andre eksempler på
svar fra disse elever kaldet e, f, g, og h:
e. ”Det er dans”
f. ”Jeg vil ikke kalde det en sport mere en hobby”
g. ”Det er en måde du kan udfordre dig selv og stadig se godt ud, og det er en måde du
kan udtrykke musikken på.”
h. ”Pinligt”
Spørgeskemaundersøgelse 2, uge 6 2012
Denne undersøgelse er magen til den første, og derfor behandler jeg disse data på samme måde.
Målet med spørgeskemaundersøgelsen 2. gang, var at se om elevernes tanker omkring dans havde
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rykket sig i forhold til før. Derfor ser jeg udelukkende på spørgsmål 8-10. Udregninger og data
findes i bilag 3. Der var i alt 33, som besvarede spørgeskemaet denne gang.
8. Elevernes forventninger til et danseforløb i idrætsundervisningen. For at kunne behandle
dataene i dette åbne spørgsmål, har jeg først delt besvarelserne op i ”positive”- og
”negative” forventninger:
a. 78,8 % af eleverne har positive forventninger
b. 21,2 % har negative forventninger
c.

0 % af eleverne har neutrale forventninger eller ved ikke hvad de skal forvente.

9. Hvor meget eleverne mener de kender til begrebet dans:

Meget lidt
Lidt
Moderat
Meget
Rigtig meget

Elevers kendskab
til dans i procent.
36,6
36,6
21,2
3
3

Summeret
36,6
73,2
94,4
97,4
100

36,6 % af alle eleverne mener at de har et meget lille kendskab til dans, 73,2 % at de har et meget
lille eller lille kendskab til det. Der er 6 % der mener de kender meget eller rigtig meget til begrebet.

Kvalitative spørgsmål
Efter at have analyseret de kvantitative spørgsmål statistisk; vil jeg nu behandle spørgsmål 10, som
er kvalitativ. Denne gang er der 6 % af eleverne, der ikke har skrevet noget til dette spørgsmål. Jeg
ser på besvarelserne fra de samme elever (elev e, f, g, og h), som i spørgeskemaet fra uge 45:

10. Hvad er dans?
e. ”Det består af en masse koreografi”
f. ”En form for motion”
g. ”En måde at udtrykke sig på”
h. ”Noget hvor man bevæger kroppen til musik”
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Minutevaluering
Denne undersøgelse er kvalitativ, da jeg prøver at forstå fænomenet ”dans i idrætsundervisningen.
Jeg vil gerne vide hvilke tanker eleverne havde omkring undervisningen, og hvad de ifølge sig selv
lærte. Undersøgelsen omhandler 15 elever, som jeg skal analysere mere dybdegående, end at stille
resultaterne op statistisk, hvilke også ville være problematisk pga. evalueringsformen. For at få
databehandlingen så videnskabelig som muligt, har jeg da valgt at se på de generelle besvarelser.
Jeg vil derfor prøve at skabe et typisk billede af, hvad der kendetegner deres evaluering. Det er
derfor de typiske udsagn jeg kigger efter.

Behandlingen af dataene deles op i forlængelse af de 3 moduler. Dette vil sige at jeg kigger på hvert
modul og skaber typiske billeder ud fra hvert modul. Analysen af minutevalueringen bliver derfor
delt op i 3 dele: 1. modul, 2. modul og 3. modul. Som også deles op i de 3 spørgsmål eleverne blev
stillet. Startende med den tidsmæssige første, altså 1. modul:
1. Modul ”Stomp og funk”:
a.

Tanker om dagens undervisning:
En typisk udsagn er ”det har været sjovt” eller ”sjovere end forventet”.
Dette har 14 ud af de 15 skrevet. Den sidste mener det har været ”fint nok,
bedre end forventet.”.
Et andet generelt udsagn er, at eleverne synes at funkdelen var mere
interessant end stompdelen.
Generelt for pigerne er, at de ikke brød sig om ”navnelegen”.

b.

Hvad har jeg lært?
De fleste mener de har lært ”rytme” og ”at tælle takter”, samt ”at danse”

c.

Hvad kan jeg blive bedre til?
Ca. halvdelen mener at de kan blive bedre til at danse. En stor del mener
også at de kan blive bedre til at holde rytmen og tæller takter.
Et andet generelt udsagn er, at eleverne mener, de kan blive bedre rent
motorisk.
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2. Modul ”funk og breakdance”:
a.

Tanker om dagens undervisning
Efter dette modul synes alle elever at det har været enten ”sjovt”, ”super”
eller ”fint”. En del mener, det har været sværere end i 1. modul.

b.

Hvad har jeg lært?
Et generelt billede for modul 2, er at eleverne mener, de har lært at danse
”breakdance” og har lært ”freezes”.
En del mener, de har lært at tælle takter.

c.

Hvad kan jeg blive bedre til?
Alle undtagen én mener, de kan blive bedre til at danse; en del nævner
forskellige breakdance-trin, som de kan blive bedre til. Oftest nævnes
”ormen” og ”freezes”.

3. Modul ”hiphop og performance”:
a.

Tanker om dagens undervisning
Generelt for eleverne mente de, at undervisningen enten var ”sjov” eller
”fin”.
Halvdelen synes at performancedelen var sjovest, mens den anden del
mener, at hiphopdelen var sjovest.

b.

Hvad har jeg lært?
Et typisk udsagn for eleverne er, at de har lært at danse hiphop. En stor del
mener, at de har lært en masse trin og også selv har lært at lave nogle trin.

c.

Hvad kan jeg blive bedre til?
Generelt for eleverne mener de, at de kan blive bedre til at danse.

Generelt for alle besvarelserne i minutevalueringen er, at de er meget kortfattede.

Da jeg nu har analyseret begge mine undersøgelser, vil jeg nu prøve at fortolke disse vha. min teori.

35/75

Nine Vig Nielsen
L280152

Bacheloropgaven
Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen

UCSyd 2012
Fag: idræt

Tolkning af empiri
I en fortolkning af empiri, er det essentielt at forholde fortolkningsmetoden til forskningsmaterialets
form. Er empirien kvantitativ eller kvalitativ? Eftersom min empiri består af begge, vil jeg kort
beskrive de forskellige fortolkningsmetoder.
Det er vigtigt at have sig for øje at enhver form for fortolkning sker i overensstemmelse med en
tradition og fortolkninger altid sker i forhold til tolkerens situation. 49

Det kan være problematisk at lave deciderede fortolkninger af kvantitative undersøgelser, og især
spørgeskemaer, da man oftest kun kan foretage simple registreringer og sammenligninger. 50
I forhold til kvalitative forskningsmetoder findes der 3 fortolkningssammenhænge og det kan være
givtigt at adskille disse, som er: Selvforståelse, commen sense-fortolkningsniveauet og en teoretisk
fortolkning.51
I min tolkning af forskningsmaterialet vil jeg forholdsvis bruge min beskrevne teori, og herved lave
en teoretisk fortolkning. Dog vil jeg i tolkningen nogle gange læse imellem linjerne, hvorved jeg
også bruger fortolkningsniveauet ”commen sense”. I min fortolkning af minutevalueringerne, vil
jeg bruge nogle af de registreringer, jeg har konstateret i spørgeskemaundersøgelsen.
Derfor vil jeg starte med at fortolke spørgeskemaerne; hvor jeg opdeler fortolkningen i kvantitative
og kvalitative spørgsmål. Herefter vil jeg tolke på minutevalueringen, som fortolkes kvalitativt.

49

Kruuse 2007 s. 215
Kruuse 2007,2 s. 304
51
Kruuse 2007 s. 221
50
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Spørgeskema
Jeg ser først på hvilke mål, jeg havde med disse undersøgelser. Målene for undersøgelsen har jeg
delt op i ”mål før undervisningsforløbet” og ”mål efter undervisningsforløb”. De specifikke mål kan
ses i empiribeskrivelsen. Til ”mål før undervisningen” bruger jeg spørgeskemaundersøgelsen fra
uge 45, hvorefter spørgeskemaundersøgelsen fra uge 6, bruges til en sammenligning af elevernes
begrebsforståelse af dans. Jeg ser på målene i numerisk orden, altså starter jeg med mål 1.

37/75

Nine Vig Nielsen
L280152

Bacheloropgaven
Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen

UCSyd 2012
Fag: idræt

Emnets berettigelse
Mål 1; a + b: Dans som indholdsområde i idrætsundervisningen.
Ifølge evalueringsrapporten fra 2004 hersker en bolddiskurs i idrætsundervisningen i folkeskolen,
hvor boldspil, specielt i overbygningen, er en dominerende aktivitet og hvor fokus er på den fysiske
del af idrætten.52 Dette vil altså sige, at centrum for undervisning i forhold til Grunnets begreb er
læring i bevægelse.
Her skal tilføjes at evalueringsrapporten er lavet i 2004, og at forholdene ude i folkeskolerne kan
være ændret siden, den er udformet. Der kommer en ny evalueringsrapport senere i 2012, som jeg
dog ikke kan bruge, da den ikke er udgivet endnu. Derfor ser jeg nu på mine egne data fra
spørgeskema 1, for at se om det stadig forholder sig sådan.

Ud fra spørgsmål 1 ses at 42 % har haft dans igennem deres idrætsundervisning i folkeskolen,
hvorimod 96,5 % (spørgsmål 5), har haft boldspil. Der er altså en tydelig forskel på den modtagne
undervisning i de forskellige indholdsområder. 1,8 % af eleverne har modtaget undervisning
omhandlende dans hvert år (spørgsmål 2), hvor hele 82,5 % har haft en eller anden form for
boldspil som tema hvert år.
Selvom der er fejlkilder ved denne form for undersøgelse fx elevernes hukommelse og
begrebskendskab, (det er ikke sikkert, de ved, at de har danset, eller ikke kan huske det) er
differensen i resultaterne så stor, at jeg vurderer, der stadig kan forekomme en bolddiskurs i mange
folkeskoler i Haderslev kommune, hvor eleverne kommer fra.

Evalueringsrapporten nævner flere aspekter, som kan være til grund for dette forhold, bl.a. at
eleverne synes, det er sjovest og lettest at spille bold, især drengene, samt idrætslærere der ikke er
kvalificerede nok og derfor vælger ”den nemme udvej”. 53
I forhold til min spørgeskemaundersøgelse, vil jeg nu inddrage spørgsmål 4, hvor 4 elever giver et
bud på, hvorfor de ikke har haft dans i idrætsundervisningen.
Elev ”a” mener at dans ikke er noget man ”normalt” laver, og at det kun er dem, der har interesse
for dans, som går til det. Formuleringen ”der går til det”, er lidt sjov, da folkeskolen, og hermed
idrætsundervisningen, er obligatorisk. Det er altså ikke noget man kan ”gå til”.

52
53

Eva-rapport s. 14-15
Eva-rapport s. 15
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Eleven kan her tænke på foreningsidrætten, som man ”går til”. Det antydes altså at dans, er noget
der hører til i fritidsidrætten, som en sport man går til. Min vurdering er derfor, at eleven ikke
mener, dans hører til i idrætstimerne, da eleven måske ikke mener, den er relevant.
Elev ”b” udtrykker at ”dans er fimset”. Her kan menes, at dans ikke er for drenge, da betydningen
af ordet fimset er negativ, og noget man bruger om ”feminine drenge”. Dette kunne tyde på, at
eleverne (især drengene) har været med til at bestemme indholdet i idrætsundervisningen, og at
drengene dominerede. Elev ”d” udtaler noget i samme retning: ”Fordi ingen gad det, så det blev
nedstemt.” Disse citater stemmer godt overens med evalueringsrapportens resultater.
Elev ”c” svarer i en lidt anden retning, eftersom denne mener, at dans måske ikke har været en del
af undervisningen, fordi det ikke er muligt for eleven at lære det: ”Det ved jeg ikke. Måske fordi jeg
ikke tror jeg kan lære det”. Formuleringen her er vag, hvilket kan tyde på at eleven er i tvivl om,
hvorvidt han/hun skal svare. Det er dog interessant at eleven ikke mener, at han/hun er i stand til at
lære at danse. Dette tyder på at personen ikke selv mener, at han/hun har kropslig kompetence til at
danse. Da dette bruges som begrundelse for ikke at have haft indholdsområdet, kan det tyde på, at
eleven har en opfattelse af idrætsundervisning alene er ”læring i bevægelse” og ikke har andre
aspekter.

Det interessante bliver nu, om der overhovedet kan laves undervisning i området dans, som elever i
udskoling kan motiveres til at deltage til, og om eleverne i så fald vil få et læringsudbytte af denne
undervisning. Dette vil jeg prøve at komme nærmere ind på i min diskussion. Nu vil jeg først se på
elevernes faglige forudsætninger før undervisningsforløbet.
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Faglige forudsætninger
Mål 1; c og d: Dans som indholdsområde i idrætsundervisningen.
I forsøget på at få et så stort læringsudbytte af mit undervisningsforløb som muligt, har jeg taget
udgangspunkt i Thomas Ziehes begreb decentrering. I første omgang i forhold til dimensionen
tematisering. Jeg ville derfor forsøge at provokere eleverne i en sådan retning, at de blev ”rystet” i
deres opfattelse af dans. Derfor måtte jeg først se på elevernes opfattelser og kompetencer indenfor
dans, således undervisningsforløbet ikke omhandlede det, eleverne har danset før, eller det som de
opfatter dans som.
I forhold til den æstetiske dannelse er Drotner af den mening, at dannelsen opstår, når individet
udveksler erfaringer med en bestemt kultur eller kulturopfattelse. Hertil er dans som tema godt, da
dans netop er kulturel baseret ifølge Helle Winther. Jeg bruger derfor streetdansen som
eksemplarisk princip.

Efter en analyse af spørgeskemaet fremgik det, at 58 % ikke havde danset før, hvilket medfører at
dansen for disse elever i sig selv er decentrerende. I forhold til de andre 42 %, havde 21 % prøvet at
danse hiphop (spørgsmål 3). Dette vil sige at 8,8 % af alle eleverne har prøvet hiphop som stilart.
Jeg vurderede, at elevernes kompetencer indenfor indholdsområdet dans ikke kunne være specielt
udviklede, da 58 % ikke har haft undervisning i det, og ingen af eleverne går til dans i deres fritid
(spørgsmål 12). Derfor ønskede jeg et danseområde, der indeholdt mulighed for at arbejde meget
med takt og samtidig indeholdt meget forskellige stilarter indenfor samme dansekultur.

Ifølge spørgsmål 8 havde 50 %, altså halvdelen af eleverne negative forventninger til et
danseforløb. For at skabe en så høj motivation som muligt, tog jeg derfor udgangspunkt i en af de
dansegenrer, som jeg bedst selv kan lide. Min tanke er, at jeg lettere kan motivere eleverne vha.
eget engagement. Dette er en generel mening ifølge evalueringsrapporten, som dokumenterer at
både elever og lærere i høj grad mener, at elevernes engagement afhænger af idrætslæreren. 54

Dette var årsagerne til, at jeg tog udgangspunkt i dansekulturen streetdance, som stammer fra
streetkulturen. Jeg var bevidst om at hiphop er en del af denne kultur, men da streetdance
indeholder mange andre dansegenrer, og eftersom det var 8,8 % af eleverne der havde prøvet
hiphop før, mente jeg ikke det gjorde noget – streetkulturen ligger stadig langt fra elevernes

54
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opfattelse af dans. Denne kultur indeholder bl.a. ”stomp” og ”breakdance” som eleverne ikke har
prøvet.
Elevernes kendskab til begrebet ”dans”
Mål 2.a Elevernes forståelse af begrebet ”dans”
Ifølge spørgsmål 9 har 54,4 % af eleverne et meget lille kendskab til dans, hvilket hænger godt
sammen med at 58 % ikke har prøvet at danse. 93 % mener, at de enten har et lille eller et meget
lille kendskab til begrebet.

Alt dette tolkede jeg på inden undervisningsforløbet blev udformet og praktiseret, og det
interessante er efter min mening, om undervisningen i dans har været med til at fremme elevernes
æstetiske dannelse og herigennem deres alsidige udvikling. Som en hjælp til dette vil jeg prøve at
fortolke på mål 3, som skulle vise, hvorledes elevernes forståelse af begrebet dans har flyttet sig,
hvis det har det, igennem undervisningsforløbet.
Ifølge Grunnet hjælper dette mig i min undersøgelse af problemstillingen, da dannelse og læring
fremmes igennem tre planer. Også beskrevet som læring i, gennem og om bevægelse.
Jeg undersøger her om eleverne har udviklet deres begrebsforståelse af begrebet dans. Jeg kigger
derfor på elevernes læring om bevægelse. Altså det teoretiske indenfor dans.

Jeg ser på eleverne f, g, h, og i en efter en, hvorefter jeg prøver at finde nogle generelle ændringer.
Mål 3; a har elevernes forståelse af begrebet ”dans” rykket sig.
Elev ”f”:
Elev ”f” skildrer før forløbet dans som ”det er dans”. Dette kan jeg ikke sige så meget om, da
eleven reelt ikke beskriver begrebet. Dette kan dog tyde på, at eleven ikke har en viden om dans.
Efter forløbet beskriver eleven dans som ”det består af en masse koreografi”. Det at eleven bruger
ordet ”koreografi” kan være et tegn på at eleven har fået en begrebsudvidelse indenfor området.
Eleven har altså fået en teoretisk viden indenfor dans, hvorfor der ifølge Grunnet, må have været en
form for læring. I denne forståelse af begrebet lægges der vægt på dansens ”form”.
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Elev ”g”
Før undervisningsforløbet fremstiller Elev ”g” dans således: ”Jeg vil ikke kalde det en sport mere
en hobby”. Han mener altså ikke at dans er en sport. For at tolke dette citat mere uddybende, vil jeg
se på hvad betydningen er hobby og sport er ifølge politikkens danskordbog.
Ordbogen beskriver hobby således ”interesse som man dyrker” 55 hvor den beskriver ordet sport
som en: ”virksomhed som kræver legemlig styrke og behændighed, og som udøves for at nå et
højere præstationsniveau og ofte for at opnå resultater i konkurrence med andre”.56 Eftersom jeg
ikke kan spørge nærmere ind til eleven, hvorledes han opfatter ordene, må jeg gå ud fra, at det er
denne forståelse, han har.
Ud fra elevens ordvalg tolker jeg, at eleven mener, at der i idrætsundervisningen skal dyrkes sport,
og ikke hobbyer. Hvorfor eleven må være af den mening, at dans ikke hører hjemme i
idrætsundervisningen.
Dette stemmer godt overens med evalueringsrapporten, som beskriver bolddiskursen i folkeskolen,
der indeholder de typiske bevægelsesmønstre og kropslige udfoldelser, der er indenfor boldspil,
derfor er der især fokus på den fysiske side af idrætten.57 Konkurrence må således være en stor del
af en idrætsundervisning, som indeholder meget boldspil. Som følge deraf kan aktivitet uden nogen
ydre motivationsfaktor virke som noget, der ikke hører hjemme i idrætsundervisningen.
Efter undervisningsforløbet beskriver samme elev dans som: ”en form for motion”. Dette må
betyde, at eleven ser dans som noget, hvor målet er træningsmæssigt. Betydningen af ordet motion
er ifølge ordbogen ”bevægelse af kroppen for at styrke heldbred og velbefindende”58. En af
forskellene på ordet hobby og motion er, at motion er noget, hvor kroppen er fysisk aktiv. Dette
behøver en hobby ikke at være. Elevens forståelse af dans må derfor være rykket i retningen af, at
dans er noget med bevægelse. Denne elev lægger derfor også vægt på dansens form.
Elev ”h”
”det er en måde du kan udfordre dig selv og stadig se godt ud, og det er en måde du kan udtrykke
musikken på.” Således beskriver denne elev dans, før undervisningsforløbet. Eleven beskriver her
dans med et udtryksmæssigt mål, og berører den følelsesmæssige side af dans. Det er interessant, at
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han siger at ”du kan udtrykke musikken på”. I og med at eleven skriver ”se godt ud” forholder
eleven sig æstetisk til begrebet.
Efter forløbet beskriver eleven dans som ”en måde at udtrykke sig på”. Han er altså gået fra en
forståelse af, at dans er noget, hvor man udtrykker musik, til en forståelse af at man udtrykker sig
selv eventuelt vha. musik. Hans opfattelse af dans må derfor nu være mere individuel, end den var
før.
Elev ”j”
Denne elev beskriver dans som ”pinligt”. Dette kan fortolkes på to måder, enten som om at eleven
synes, det er pinligt, at han/hun ikke har et kendskab til begrebet dans, eller også at eleven synes det
er pinligt at danse. Efter forløbet beskriver samme elev dans som ”noget hvor man bevæger
kroppen til musik”
I forhold til den første fortolkning, altså at eleven ikke ved noget omkring dans, kan dette tyde på, at
eleven har fået en begrebsudvidelse indenfor området. Eleven har altså fået en teoretisk viden
indenfor dans, hvorfor der ifølge Grunnet må have været en form for læring. I denne forståelse af
begrebet lægges der vægt på dansens ”form”.
I forhold til den anden fortolkning, hvor jeg tolker, at eleven mener, at dans er pinlig, har eleven
bevæget sig til en mere objektiv erkendelse af dans som en bevægelse til musik i stedet for at være
noget pinligt/ikke pinligt.

Efter en tolkning af de 4 elevers ændring i begrebsforståelsen af dans vil jeg nu se på, hvordan
forståelsen af dans har flyttet sig generelt i forhold til eleverne i min praktikklasse. Jeg ser derfor på
spørgsmål 9, omhandlende hvor meget eleverne selv mener, de kender til begrebet dans før og efter
undervisningsforløbet.
Inden forløbet mente 54,4 % at de vidste ”meget lidt” om dans, efter forløbet var dette faldet til
36,6 %. 38,6 mente at de vidste ”lidt” om begrebet inden forløbet og efter var dette faldet en smule
til 36,6 % Der er altså færre elever, der mener, de ved enten ”meget lidt” eller ”lidt” omkring
området dans, ca. 1 ud af 5 elever mener nu de ved ”moderat” omkring begrebet, nemlig 21 %. Før
forløbet var der kun 5,3 %, der mente dette. Jeg kan altså se en forholdsvis stor stigning i elevernes
egen forståelse af begrebet. Der må derfor have været læring om bevægelse ifølge Grunnet.
Hvor der før ikke var nogen, der mente, de vidste ”rigtig meget” omkring dans, er der nu 3 %. Det
skal dog lige tilføjes at 3 % i dette tilfælde ”kun” er en enkelt elev, men det er stadig med til at vise
en generel fremgang i, hvor meget eleverne selv mener, de kender til begrebet dans.
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Eftersom der ikke var lige mange elever, der deltog i spørgeskemaundersøgelserne, har jeg beregnet
resultaterne i procent, herved kan de bedre sammenlignes. Dog skal der fx tages højde for, at 1
person i den første undersøgelse svarer til 1,8 % mens 1 person i anden undersøgelse svarer til 3
procent. Derfor er der egentlig lige mange elever, som mener, de ved ”meget” om dans, selvom det
procentmæssigt ikke er det samme. Det er dog stadig muligt at se en generel fremgang i omfanget
af elevernes forståelse for dans.
Da jeg nu har fortolket spørgeskemaerne, vil jeg gå videre til at fortolke minutevalueringerne.
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Minutevaluering
Målet med denne forskningsmetode var at få eleverne til at metareflektere over undervisningen og
deres læring. Mit overordnede mål med undervisningsforløbet var at fremme elevernes æstetiske
dannelse, derfor skulle læringen gerne underbygge dette. Om undervisningen har været med til at
fremme æstetisk dannelse, vil jeg se på igennem elevernes refleksioner.
Æstetisk dannelse kan svært sammenfattes i et begreb, og kan derfor være svært at ”måle” på. På
grund af dette er jeg nødt til at operationalisere min teori til nogle fokuspunkter, som jeg kan bruge
til at se på min praksis og herfra vurdere min empiri.
Derfor starter jeg med at indkredse disse tegn i forhold til min beskrevne teori.

Fokuspunkter
I forhold til Grunnets planer, opstår læring i, gennem og om bevægelse. Læring i bevægelse
omhandler elevernes færdigheder, derfor giver det mening at se på, om eleven bliver bedre til at
danse forskellige trin eller lærer de nye trin.
Planet læring om bevægelse omfatter teoretisk viden, hvorfor jeg vil se på om eleverne lærer nogle
”dansebegreber” fx navne på øvelser osv.

Det senmoderne samfund lægger større vægt på æstetiske kompetencer, en af disse kompetencer er
fantasi og kreativitet. En dansekoreografi er spændt ud imellem form og følelse, og i forhold til
fantasi- og kreativitetskompetencen giver det god mening at se på, om eleverne er i stand til at
kreere former. Er de i stand til at skabe en (lille) koreografi, eller sammensætte nogle trin?

I min analyse af spørgeskemaerne, fremgik det at 50,5 % af eleverne havde en negativ forventning
til undervisningsforløbet i dans. Sætter jeg dette i forhold til Ziehes begreber decentrering og
tematisering, vil det sige, at jeg skal ryste elevernes opfattelse af dans. Gøres dette, kan et tegn
være, at eleverne har det sjovt, eftersom mange af dem forventer noget negativt.
I Helle Winthers definition af dans beskriver hun det ”at danse” som at bevæge sig i
spændingsfeltet mellem fodfæste og himmelkys. Ved fodfæste menes det at være hjemme i sig selv,
turde give slip i dette og bevæge sig ud i noget nyt. Eftersom 58 % af eleverne ikke har haft dans
før, vil det ”at danse” for dem, være noget helt nyt. Derfor vil jeg også se på om eleverne er
deltagende, da de herved lærer noget om at danse, og måske også lærer at danse.
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Mine fokuspunkter bliver således:
-

Har eleven lært nye trin?

-

Bruger eleverne teoretiske begreber?

-

Kan eleverne sammensætte trin?

-

Har eleverne det sjovt?

-

Er eleverne deltagende?

Jeg kigger på modulerne et efter et, startende med det første af modulerne. I analysen så jeg efter
generelle udsagn, og det er disse jeg bruger til min fortolkning. Noget af fortolkningen vil blive
tolket på i forhold til mit undervisningsforløb, som kan ses i bilag 4.
Første modul ”stomp og funk”
Tanker om dagens undervisning:
Et generelt udsagn var, at eleverne syntes at ”det har været sjovt” eller ”sjovere end forventet.”
Undervisningen har altså flyttet på elevernes opfattelse, deres forventninger blev altså ikke indfriet,
og de kan herved måske skabe en ny opfattelse af det at danse. Eleverne havde altså en positiv
respons på mit forsøg på at skabe decentrering i forhold til indholdet i skolen. Dette kan tyde på, at
der har været læring.

Et typisk udsagn var desuden, at eleverne syntes, funkdelen var mere interessant end stompdelen. I
stompdelen lagde jeg meget vægt på, at eleverne skulle lære at høre rytme og takt og derefter selv
skabe dette vha. kroppen. I funkdelen lærte funktrin, hvorefter de skulle ”vise” sekvensen for
hinanden.
Alt dette var nyt for alle elever, da ingen før havde prøvet at danse stomp eller funk. Funk minder
dog lidt om hiphop, som 8,8 % har prøvet før.
Set i forhold til Thomas Ziehes begreb informalisering kan grunden til, at eleverne syntes funkdelen
var mere interessant være, at de bedre kunne forstå processen. Altså hvad der skulle komme ud af
undervisningen, her skulle de lære en ”dans”, hvorimod de i stomp skulle lave rytmer med kroppen.
Selvom jeg arbejdede med klare mål for eleverne, er det min vurdering, at eleverne stadig havde
forholdsvis svært ved at se, hvad der kom ud af at arbejde med rytme og takt i forhold til dans. Da
”rigtig dans” jo er med musik til.
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Generelt for pigerne følte de ubehag ved ”navnelegen”. Navnelegen startede jeg med, da jeg ville
have eleverne til selv at skabe noget helt selv fra starten – og så kunne jeg samtidig lære deres
navne. Dette ubehag kan være skyldes at man som individ er ”udstillet” i denne leg, alle står i en
rundkreds og kigger på en person, som laver en rytme, hvorefter alle gentager denne.
Ziehe beskriver vha. begrebet subjektivering, hvorledes individet i kraft af det senmoderne samfund
er blevet mere selvstændigt, men derfor også har en større behov for accept. I det eleverne kastes ud
i noget helt nyt og for et øjeblik mister ”fodfæstet” i det, de laver, kan de føle sig meget usikre og
udstillede. Hvad nu hvis de andre ikke synes, rytmen er ”god” nok. Eleverne kan opleve en angst
for ikke at være accepterede, og dette kan være en af grundene til at især pigerne ikke brød sig om
denne aktivitet.
Dette giver god mening, da eleverne ikke nødvendigvis føler de har ”fodfæste” overhovedet, fordi
de ikke har prøvet at danse før, og derfor måske ikke kan føle sig ”hjemme” i sig selv. De ved ikke,
hvordan kroppen forholder sig i forhold til dans, og derfor kan det være rigtig ubehageligt at
bevæge sig ud i noget nyt.

Hvad har jeg lært?:
Eleverne mener, at de i disse lektioner har lært ”rytme” og at ”tælle takter”. Jeg kan her se, at
eleverne har fået kendskab til begreberne ”rytme” og ”takter”. Derfor må der ifølge Grunnet i hvert
fald have været læring om bevægelse, da eleverne nu kender nogle teoretiske begreber indenfor
dans. Hvis eleverne rent faktisk også har lært at følge en rytme og en takt, har der også været læring
i bevægelse. Dette ville være lettere at vurdere på, hvis jeg havde noget visuelt materiale, så jeg
kunne vurdere det, men da en del af dansen også omhandler den subjektive følelse, tænker jeg, at
eleverne må have fået en kropsmæssig erfaring med rytme og takt.
De fleste mener derudover, at de har lært at ”danse”. Det er min personlige mening, at dette måske
er en lidt hurtig konklusion fra eleverne, da de prøvet dans for første gang i denne lektion. Derimod
har eleverne fået kendskab til visse dele af dansen og nogle af dens begreber. Halvdelen af eleverne
udtrykker dertil også, at de mener, de kan blive bedre til at danse.
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Hvad kan jeg blive bedre til?
En stor del af eleverne mener selv, at de udover at danse også kan blive bedre til at holde rytmen og
tælle takter. Dette kan tyde på, at eleverne har lært de teoretiske begreber, hvad det er og gør osv.,
men stadig mangler at få det automatiseret i kroppen. Dette giver god mening, da det kan være
rigtig svært. Eleverne mener samtidig, at de kan blive bedre rent motorisk, hvilket nok også har
grund i, at de er startet på noget nyt rent kropsmæssigt.
Andet modul ”funk og breakdance”:
Tanker om dagens undervisning
Efter dette modul udtrykte eleverne at undervisningen havde været ”sjovt”, ”super” eller ”fint”.
Dette vil jeg ikke uddybe, da jeg i forhold til model 1, allerede har fortolket på betydningen af, at
eleverne mener således.
En del elever er af den mening, at dette modul har været sværere end i første modul, hvilket giver
god mening, da jeg hævede det tekniske niveau en smule.

Hvad har jeg lært?
Et generelt billede for modul 2 er, at eleverne mener, de har lært at danse ”breakdance” og har lært
”freezes”. Igen har eleverne lært nogle tekniske begreber, og der har derfor været en form for læring
om bevægelse.
En del mener, de har lært at tælle takter, hvilket kan tyde på at eleverne har fået øvet dette mere
siden første modul. De har måske nu fået rytme og takt mere ind i kroppen, og ikke ”kun” har lært
begrebet at kende.

Hvad kan jeg blive bedre til?
Alle undtagen én mener, de kan blive bedre til at danse ligesom efter første modul, derfor vil jeg
ikke uddybe dette.
En del nævner forskellige breakdance-trin, som de kan blive bedre til. Oftest nævnes ”ormen” og
”freezes”. Det tekniske niveau i disse øvelser er lidt højere hvilket måske fører til, at eleverne føler,
at de kan blive bedre til disse øvelser.
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Tredje modul ”hiphop og performance”:
Tanker om dagens undervisning
Generelt for eleverne mente de igen, at undervisningen enten var ”sjov” eller ”fin”. Dette uddyber
jeg ikke.

Halvdelen synes at hiphopdelen var sjovest, mens den anden del mener at performancedelen var
sjovest. Hiphopdelen bestod af aktiviteter, som lagde op til de øvelser, eleverne senere skulle lære i
en hiphop sekvens. Performancedelen var opbygget således, at eleverne i grupper skulle udvælge
noget musik, og selv lave en koreografi til musikken.

En af grundene til at nogle elever følte, at hiphopdelen var sjovest, kan skyldes at stilarten for nogle
var velkendt. De har måske følt sig mere hjemme i denne form for dans, og derfor har de haft et
bedre ”fodfæste”. Udover dette kan en grund også være, at disse elever ikke har en så udviklet
kreativitet, og derfor ikke bryder sig om selv at skabe trin. Omvendt kan de elever, der syntes
performancedelen var sjovest, måske mene dette, fordi de godt kan lide at arbejde kreativt. En
anden grund kan være, at de har det godt med at iscenesætte sig selv, og derfor godt kan lide at vise
deres danse for andre. Denne iscenesættelse af individet kan være med til at skabe redskaber til
menings- og identitetsdannelse, som er en af de æstetiske kompetence, der prioriteres i det
senmoderne samfund.

Hvad har jeg lært?
Et typisk udsagn for eleverne er, at de har lært at danse hiphop. En stor del mener, at de har lært en
masse trin, og også selv lært at lave nogle trin. Det, at eleverne mener, at de har lært selv at
sammensætte trin, var også et af de fokuspunkter jeg kiggede efter. Dette tyder på, at eleverne har
arbejdet kreativt og fantasifuldt. Derfor kan undervisningen have været med til at fremme nogle
elevers kreative kompetence, som er en del af de æstetiske kompetencer.

Hvad kan jeg blive bedre til?
Generelt for eleverne mener de, at de kan blive bedre til at danse, som i de andre moduler, derfor vil
jeg ikke uddybe dette.
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Alle besvarelserne i minutevalueringen er generelt meget kortfattede. Dette gør evalueringerne
svære at tolke på. Eftersom evalueringen er skriftlig, er det heller ikke muligt at få uddybet svarene,
hvilket også kan gøre tolkningen besværlig.

Jeg vil nu gå videre til diskussionsdelen, hvor problemstillingen og valget af empirien diskuteres.
Derefter vil jeg se på, hvordan man kan skabe en så optimal undervisning i dans som muligt.
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Undersøgelse og diskussion
Problemformuleringen lyder:
”I hvilket omfang kan dans i idrætsundervisningen være med til at fremme udvikling af æstetisk
dannelse hos (overbygnings)elever i det senmoderne samfund?”

Problemstillingen og problemformuleringen indeholder egentlig to problemer:
1. Kan dans være med til at fremme æstetisk dannelse hos elever i det senmoderne samfund?
og
2. Hvordan opbygges en undervisning, således at eleverne får mest muligt udbytte af dette?

Æstetisk dannelse i forhold til praksis
Edith Grunnet mener, at et individ er kompetent til at tage vare på sig selv, dvs. dannet, når
individet fungerer kvalificeret på 3 niveauer. I forhold til idræt kan disse niveauer ses som læring i,
gennem og om bevægelse. I min fortolkning af empirien har jeg gjort rede for, at eleverne har fået et
læringsudbytte af undervisningsforløbet i dans i forhold til disse tre nivauer, Jeg vil dog kort
opsummere.
Spørgeskemaundersøgelse
I forhold til spørgeskemaundersøgelsen blev første del (Mål 1 ”dans som indholdsområde i
idrætsundervisningen”) og anden del (Mål 2 ”elevernes forforståelse af begrebet dans) af
fortolkningen brugt til planlæggelse af mit undervisningsforløb og til at vise, hvorfor
indholdsområdet dans var berettiget som tema i min opgave. Derfor vil jeg ikke komme nærmere
ind på dette nu.
Mål 3 skulle bruges til at undersøge om elevernes forståelse af begrebet dans havde rykket sig.
Derfor så jeg på 4 elevers (elev f, g, h og i) beskrivelse af dans før og efter undervisningsforløbet.
Hos Elev ”f” og elev ”j” tyder svarene på, at eleverne har fået en teoretisk viden indenfor dans. Elev
”g”s forståelse er rykket i retningen af at dans er noget med bevægelse, hvor eleven før forløbet
mente dans var en hobby. Elevens forståelse har her også flyttet sig. Eleverne har derfor opnået en
form for læring om bevægelse.
Elev ”h” beskriver først dans som en måde at udtrykke musikken på, hvor han efter forløbet skildrer
dans som en måde at udtrykke sig selv på. I forhold til elev ”f”, ”g” og ”j” beskriver denne elev
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dansens følelsesmæssige side. Eleven har igennem forløbet rykket sin opfattelse af til at man kan
bruge dans til at udtrykke sig selv. I forhold til Grunnets planer, har denne elev altså haft opnået
læring gennem bevægelse.

Hvis jeg ser på alle eleverne, som en helhed, er der en forholdsvis stor stigning i elevernes egen
forståelse af begrebet dans. Der er nu ca. 1 ud af 5 elever der mener de ved ”moderat” meget om
dans, hvor der før ca. var 1 ud af 20 der mente dette. Der må derfor hos de fleste have været læring
om bevægelse ifølge Grunnet
Forskningsmaterialet viser her, at der både har været læring gennem og om bevægelse i løbet af
undervisningsforløbet. Jeg vi nu se på minutevalueringen, for at se på, hvad eleverne selv mener de
har fået ud af forløbet.
Minutevaluering
I forhold til denne empiri havde jeg operationaliseret mig frem til nogle fokuspunkter, som skulle
vise tegn på, om undervisningen havde været med til at fremme elevernes æstetiske dannelse.
Drotner er af den mening, at alt det æstetiske materiale vi møder, kan skabe æstetisk dannelse. Jeg
tænker dog, at der må være forskel i kvaliteten af denne dannelse og læring æstetikken kan skabe,
alt efter hvorledes undervisningen struktures og udføres. Fx vil det vel ikke give samme æstetiske
dannelse at se på dans, som fx at udføre det? Derfor forholdes fokuspunkterne også til Grunnets
læringsdimensioner, da jeg mener, disse kan give et godt udbytte. Jeg ser nu på disse fokuspunkter i
den rækkefølge, som de står skrevet i fortolkningen. Første og andet fokuspunkter var:
”Har eleverne lært nye trin?” og ”Bruger eleven teoretiske begreber?”
Disse fokuspunkter hænger sammen på den måde, at eleverne igennem evalueringen bruger de nye
teoretiske begreber til at forklare, hvilke trin de har lært. Derfor fokuserer disse fokuspunkter på
Grunnets planer: læring i og om bevægelse. Igennem de tre moduler bruger eleverne generelt nye
teoretiske begreber indenfor dans til at beskrive, hvad de har lært, og hvad de stadig kan blive bedre
til. Som følge heraf må eleverne have fået en ny viden omkring dansebegreber og herigennem
dansekulturen. Det, at de beskriver nogle trin, de har lært, må betyde, at de har opfattelsen af at
have lært noget nyt.

Via begge undersøgelsesmetoder har jeg nu belyst, hvorledes eleverne muligvis har haft læring
igennem Grunnets tre planer. Da der er sket en udvikling på alle tre niveauer, må undervisningen
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have været med til at hjælpe eleverne med at fungere mere kvalificeret på disse tre, og derfor have
hjulpet med til elevernes generelle dannelsesproces. Det er dog svært at vurdere elevernes læring i
bevægelse ud fra skriftligt materiale, da jeg ikke konkret kan se, om eleverne har lært noget/er
blevet bedre. Jeg går dog ud fra at eleverne har lært noget, da de selv opfatter det således.

Min problemstilling omhandler mere specifikt æstetisk dannelse, som ifølge Drotner opstår i en
lærerproces kombineret af sansning, følelse, forestilling og fantasi, hvor eleverne møder og
udveksler erfaringer med en bestemt kultur, i dette tilfælde streetdance kulturen.
Eleverne skulle igennem forløbet via forskellige aktiviteter selv skabe koreografi. De skulle derfor
bruge deres fantasi og kreativitet. For at kunne vurdere om eleverne arbejdede med dette, opstillede
jeg det 3. fokuspunkt, som jeg vil se på nu
”kan eleverne sammensætte trin”
I evalueringen efter 3 modul skriver formulerer nogle elever, at de selv har lært at lave nogle trin. Et
af målene for dette moduls undervisning var, at eleverne i grupper, selv skulle lave en
danseperformance. Alle elever, som var til stede, deltog i dette, og alle grupper endte med at have
en dans at vise for de andre. Alle grupperne har derfor på en eller anden måde arbejdet med fantasi,
hvorvidt alle elever i de forskellige grupper har været deltagende, har jeg dog ikke nogen
dokumentation på, da eleverne ikke har nævnt dette i evalueringen. Jeg kan dog konkludere, at
nogle elever må have sammensat trin, siden alle grupper kunne performe en dans foran de andre.

I forhold til begrebet æstetisk dannelse skal eleverne udveksle erfaringer med en bestemt kultur for
at udvikle dannelsen. 58 % har ikke oplevet dans før, og 50,9 % havde negativ forventning til
forløbet. Derfor opsatte jeg et fokuspunkt, der gik på, om eleverne havde det sjovt i undervisningen,
da dette må vise, at de har fået andre erfaringer til dans, end det de forventede. De har altså på en
måde udvekslet erfaringer med noget af dansekulturen. Det 4. fokuspunkt lød derfor således:
”Har eleverne det sjovt?”
Generelt mener eleverne efter alle moduler, at de har haft det sjovt. Undervisningen har derfor
været decentrerende i forhold til elevernes forestillinger om temaet dans. Decentreringen er
essentiel i forhold til elevernes identitetsdannelse. Ziehe mener, at der er en risiko for for tidlig
identitetslukning, hvis eleverne for hurtigt får en fast opfattelse af sig selv. Dette kan fx være at
”dans er kedeligt, og jeg kan alligevel ikke finde ud af det, derfor holder jeg mig fra det”. Det
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senmoderne samfund kræver at individet kan være omskiftelig hele tiden, og derfor bliver det
essentielt at kunne vise forskellige sider af sig selv.
Det sidste fokuspunkt havde fokus på, om eleverne var deltagende igennem undervisningen, da
dans bl.a. er det, at turde begive sig ud i noget nyt. Derfor lød 5. fokus punkt som følger:
”Er eleverne deltagende?”
Det kan være problematisk at vurdere ud fra evalueringsformen, om eleverne har været deltagende
igennem forløbet, da eleverne ikke skal svare på et spørgsmål om, hvorvidt de har deltaget eller ej.
Dog kan et pejlemærke være, at eleverne selv vurderer, at de har lært nye trin og begrebet. Ud fra
dette kan jeg dog stadig ikke se, hvor deltagende eleverne har været.
Derudover kan det være svært at ”måle” på æstetisk dannelse, da dette er svært at sammenfatte i et
begreb. Generelt er dannelse heller ikke lige sådan at måle på, spørgsmålet er dog om mine
forskningsmetoder har gjort denne proces lettere eller sværere for mig – kunne jeg havde brugt
andre og bedre metode til mine undersøgelser? Dette vil jeg se på nu.

Vurdering og diskussion af Empiri
Fælles for mit forskningsmateriale er, at de begge er skriftlige. Dette har gjort mine undersøgelser
lettere tilgængeligt for analyser, men begge undersøgelser har således også den ulempe, at det kan
være svært for elever at udtrykke sig skriftligt. Derudover er det heller ikke muligt for mig, at få
uddybet svarene, hvilket kan gøre fortolkningen vanskelig.
I og med at jeg har to forskellige undersøgelser, kunne det måske have været givtigt at en af dem,
ikke havde været skriftlig, fx et dyade- interview, så det havde været muligt for mig, at få uddybet
interessante svar.

Et dyade-interview er et kvalitativt interview med en 2-3 personer, som interviewes på samme tid.
Dette kan virke stimulerende på deltagerne i interviewet, og kan give interviewet mere dybde.
Fordelen ved et sådan interview er, at deltagerne kan inspirere hinanden til at huske mere, og hvis
der er uenighed mellem de deltagende, kan dette bidrage til at få afdækket perspektiver, som måske
ellers var blevet overset.59
Det er min vurdering, at jeg måske kunne have fået et godt udbytte af at bruge denne form for
evaluering i forhold til at forstå elevernes forståelse af fænomenet dans. Jeg kunne eventuelt have
fået oplysninger, som jeg ikke opnåede vha. spørgeskemaundersøgelsen og minutevalueringen.
Hvis jeg havde gjort dette, havde det dog været begrænset hvor mange elever, jeg ville have kunne
59
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nå at interviewe. Dette ville have måske have givet mig en større indsigt i få elever i stedet for en
mindre viden på mange elever. I minutevalueringen har jeg fx udvalgt 15 evalueringer, som jeg
analyserer ud fra, dette giver mig til gengæld et bredt billede i forhold til et interview på 2-3 mand.
På den anden side har jeg allerede et bredt billede, da jeg har en spørgeskemaundersøgelse.
Det kunne være interessant at foretage en undersøgelse, hvor man bruger både
spørgeskemaundersøgelser og et dyade-interview som forskningsmetoder.

I forhold til elevernes læring i bevægelse kunne det være interessant at bruge videooptagelser som
datamateriale, da det vil blive lettere at se elevernes fremgang rent dansemæssigt. Man kunne fx
filme eleverne i den første lektion, og så i en af de sidste lektioner. Det vil eventuelt være lettere at
se på elevernes færdigheder indenfor dans. Det er en vurderingssag, om eleverne skal danse samme
dans, for lettere at kunne sammenligne, eller om de skal danse noget forskelligt. Videooptagelser
kan i en idrætsundervisning også bruges som evaluering til eleverne, det kan give en helt anden
forståelse af kroppens bevægelser, når man selv ser på video, hvorledes man ser ud, når man
bevæger sig. Dette kunne også være interessant at afprøve i idrætsundervisningen i folkeskolen, og
det ville have givet min opgave et andet perspektiv til det skriftlige materiale.

Jeg har nu vurderet mit forskningsmateriale, som jeg har bl.a. har brugt til at vise, hvorledes dans
kan være med til at fremme den æstetiske dannelse i idrætsundervisningen. Det interessante er nu,
hvordan man så gør det konkret i praksis?
Hvordan opbygges en undervisning, således at eleverne får mest muligt udbytte af dette?
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Indholdsområdet dans konkret i praksis
Jeg vil i form af teorien og mine egne observationer og erfaringer som idrætslærer prøve at finde
nogle principper for ”god” undervisning i indholdsområdet dans. Hvad en ”god” undervisning er,
vil dog altid være subjektivt.

I forhold til Thomas Ziehes begreber informalisering, kan en udfordring i undervisningen være, at
”almindelige” formelle krav bliver udfordret, hvorfor mellemmenneskelige måder bliver en
håndtering af de forskellige definitioner, der er af situationen. Dette vil altså sige, at det ikke er
sikkert eleverne opfatter undervisningen i dans som en læringssituation, selvom læreren gør. Ziehe
mener derfor, at skolen skal depersonaliseres og baseres på respekt for hinanden. Konkret kan man
som lærer derfor vælge at beskrive for eleverne, hvilke læringsmål der er for den konkrete
undervisning – altså vise eleverne hvad det er, de skal lære i dette specifikke modul. (Man behøver
ikke at nævne alle mål, men måske udvælge nogle få, som måske kan vise eleverne, at denne
idrætstime er en læringssituation.)
Ifølge evalueringsrapporten udtrykker elever hertil, at de gerne vil arbejde systematisk med egne
mål, hvorfor en af anbefalingerne i rapport er, at idrætslærerne skal styrke deres arbejde med
læringsmål for både klassen og den enkelte elev. 60
Set i lyset af Ziehe og depersonalisering i skolen vil det centrale blive fælles læringsmål for klassen,
og ikke så meget individuelle læringsmål.

I forlængelse af denne dimension, mener jeg også, det kan være udbytterigt at
Udelukke udefrakommende forstyrrelser. Konkret med dette mener jeg, at det er vigtigt, at de
elever, som af en eller anden grund ikke kan deltage, holdes væk fra rummet, hvor der danses. Dans
er bl.a. en måde at udtrykke sig på, og det er min fornemmelse, at eleverne bliver mere generte og
afvisende overfor undervisningen, hvis der sidder andre elever ude langs væggen og kigger på dem
imens. Hvis de ikke deltagende elever begynder at snakke, kan de deltagende elever føle, at det er
dem, de snakker om osv., hvorfor undervisningen pludselig bliver meget personlig, i stedet for at
være depersonaliserende. Hertil føler de deltagende elever måske heller ikke en gensidig respekt, da
de føler sig udstillede.

60
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I forlængelse af Ziehes dimensioner vil jeg nu se på hvilke reaktionsmønstre, der kan være i det
senmoderne samfund i forhold til dimensionen subjektivering. En risiko i denne dimension er, at
individet er meget bevidst om sine egne følelser og handlemønstre og derfor har et stort behov for
accept. Ziehe beskriver, hvorledes det er essentielt, at individet skal turde åbne begive sig ud i nye
opfattelser af egen identitet. Da dans for mange er et ”ukendt” område, kan de føle sig meget
utilpasse i og med at dans er et mellemmennskeligt møde, som kan indeholde følelser og udtryk.
Jeg tænker derfor, at det i nogle tilfælde kan være givtigt at kønsopdele eleverne i forhold til
indholdsområdet dans, da nogle (overbygnings)elever måske føler sig mere accepterede og mindre
udstillede, når de er kønsopdelt, og derfor tør ”miste fodfæstet” et øjeblik.

Opstillet i punktform, vil jeg derfor mene at følgende principper kan være med til at udforme en
god undervisning i indholdsområdet dans:
-

Opstille læringsmål for elever

-

Udelukke udefrakommende forstyrrelser

-

Kønsopdeling

Jeg er dog af den mening, at man som lærer skal vurdere sin undervisning ud fra den specifikke
klasse, hvad passer bedst til dem? Derudover tænker jeg, at noget er det vigtigste er, at man som
lærer selv giver udtryk for en motivation indenfor området, så eleverne lettere motiveres.

Jeg har nu, med udgangspunkt i mine teori- og empiriafsnit, diskuteret hvordan dans i
idrætsundervisningen kan være med til at fremme udvikling af æstetisk dannelse hos
(overbygnings)elever i det senmoderne samfund, og hvorledes en god undervisning i
indholdsområdet opbygges. Dette vil jeg nu konkludere på.
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Konklusion
Min problemstilling omhandlede hvorledes dans som indholdsområde i idrætsundervisningen, kan
være med til at skabe rammer for elevernes æstetiske dannelse og herigennem elevernes almene
dannelse.
Eftersom æstetisk dannelse består af mangfoldige verdensanskuelser og har grund i, at individet
møder en bestemt kultur og udveksler erfaringer med denne, er det som lærer essentielt at have en
kulturel mangfoldighed i sin undervisning. Dans kan i denne sammenhæng være et af de aspekter,
man inddrager, idet dans er en måde at udtrykke sig på, og en måde at fortolke sine omgivelser.
Derfor er det min vurdering at dans kan fungere som eksemplarisk fagindhold. Det afhænger
selvfølgelig også af, hvordan man som lærer planlægger sin undervisning. I forhold til æstetisk
dannelse, skal det faglige indhold også have et kulturelt aspekt, da æstetisk dannelse netop opstår i
erfaringsudvekslingen med en anden kultur.
Tolkningsredskaber er en af de æstetiske kompetencer, som det senmoderne samfund lægger ekstra
vægt på, hvorfor dans som indholdsområde måske bliver ekstra aktuelt i et hyperkomplekst
samfund.

Ifølge evalueringsrapporten og mine egne undersøgelser er der et stort fokus på boldspil i
idrætsundervisningen. Dette er et problem i forhold til ”formål for faget idræt stk. 1.”, der
udtrykker, hvorledes idrætsundervisningen skal fremme elevernes alsidige udvikling. Trinmålene er
opstillede som et ideal for denne almene udvikling, og hvis dans ikke indgår i undervisningen, vil
det ikke være muligt at opfylde alle trinmålene og herigennem vil en del af alsidigheden gå tabt.
I forhold til den almene dannelse i idrætsundervisningen formulerer Edith Grunnet, hvorledes der
skabes læring i, gennem og om bevægelse, og det er disse tre planers samlede potentiale, som gør
individet kompetent til varetagelse af egen tilværelse. Derfor er det vigtigt at tænke alle planer ind i
undervisningen, og ikke kun ”lære at danse”, men fx også lære noget om kulturen bag – dette giver
også mening i forhold til den æstetiske dannelse.

I forlængelse af den alsidige udvikling udtrykker Thomas Ziehe ved hjælp af begrebet decentrering,
hvorledes indholdet i undervisningen ikke altid skal være tæt på eleven, men gerne må være
kunstig. Derfor giver det mening, at inddrage aspekter i undervisningen, som eleverne ikke
nødvendigvis kender meget til eller går til i fritiden. I min specifikke praktikklasse gik størstedelen
af eleverne til sport, dette har nok grund i, at det var en idrætsklasse. Dog gik ingen af eleverne til
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dans, og generelt følte eleverne, at de kendte lidt til dans, hvorfor undervisningen ikke lå tæt på
elevernes verden. Halvdelen af eleverne havde alligevel en negativ forventning til forløbet, men en
del af eleverne blev rystet i deres opfattelse af dans, da de opdagede, at undervisningen ”var sjov”.
Dette er en af grundene til, at det kan være givtigt at inddrage aspekter i undervisningen, som
eleverne ikke kender så meget til, også selvom de måske har en negativ indstilling til det i
begyndelsen.

Den æstetiske dannelse skal altså være med til at lære os at omgås verden subjektivt, og derfor kan
dans kun være en del af dette. Dans som indholdsområde kan ikke lære os dette alene, derfor er det
som idrætslærer vigtigt at opbygge en varieret undervisning, hvor man tænker læring i forhold til
Grunnets tre planer.
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Perspektivering
Handlekompetence ses som et dannelsesideal indenfor idrætsundervisningen. Det er altså hverken
en metode eller et mål, men et ideal som idrætslærere skal stræbe efter at fremme hos eleverne.
Ifølge Hans Jørgen Kristensen er definitionen på handlekompetence:
”evnen til at handle på baggrund af erfaring, indsigt og erkendelse.”61

Når der tales om kompetence til at handle, spiller flere kompetencer sammen. Almen
handlekompetence kan strukturelt beskrives vha. kernekompetencerne: Kropslig, idrætslig, social
og personlig kompetence. I en faglig idrætsundervisning vil udviklingen af kropslig og idrætslig
kompetence også stimulere den personlige og sociale kompetence. Dette sker dog først og fremmest
i arbejdet med det faglige fx dans. Kompetenceområderne skal derfor udvikles gennem konkrete
erfaringer, men læreren er nødt til at italesætte bevægelser og handlinger indenfor det idrætslige for
herigennem at tydeliggøre, hvad eleverne lærer.62
Dette stemmer godt overnes med Grunnets tre læringsdimensioner, hvor den kropslige og idrætslige
kompetence kan forholdes til læring i bevægelse. Den sociale og personlige kompetence matcher
læring gennem bevægelse, mens italesættelsen af bevægelser og handlinger må være teoretisk
funderet og derfor være læring om bevægelse.

I den senmoderne samfund er handlekompetence blevet ekstra aktuelt i forhold til skolen, da ny
viden udvikledes uafbrudt og trænger på fagenes indholdsbeskrivelser. Derfor er det usikkert om
eleverne kan bruge den skolelærte viden, hvorfor der i dag fokuseres på ”at lære at lære”. Hensigten
med undervisningen i skolen er at gøre individet i stand til ”at handle”. Det er essentielt at
undervisningens indhold er velegnet til at give en helhedsforståelse og en åbning til større indsigt i
stedet for en viden, som hurtigt vil forældes. Derfor giver det mening at undervise ud fra det
eksemplariske princip. 63

Ifølge Rønholt er de æstetiske dimensioner i idrætsundervisningen en forudsætning for den
personlige udvikling af kompetencer, som har betydning for den generelle evne for at handle og
evne for at handle etisk. 64
61

Rønholt 2008, s.54
Rønholt 2008, s. 63
63
Rønholt 2008 s. 54-55
64
Rønholt, 2008 s. 59
62
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Jeg vurderer at den æstetiske dimension i forhold til almen handlekompetence bevæger sig mest
indenfor kernekompetencen personlig kompetence. I et fagligt arbejde med et indholdsområde som
fx dans, vil der derfor igennem den kropslige og idrætslige kompetence komme fokus på den
personlige kompetence også. Det er dog ikke sikkert, at man igennem et indholdsområde berører
alle fire kompetenceområder. Alle kernekompetencerne bidrager til almen handlekompetence, og
man kan derfor ikke udelukkende danse eller spille boldspil i idrætsundervisningen.
Jeg skal som idrætslærer vurdere hvilke indholdsområder og emner, som egner sig bedst til at
udvikle de forskellige kompetenceområder i forhold til det eksemplariske princip.
Efter min mening kan et danseforløb i fx streetdance være et godt eksemplarisk princip i forhold til
det kulturelle og æstetiske dimension i idrætsundervisningen, samtidig med at det er ”nye”
bevægelsesformer for mange elever, og derfor også har sin relevans i forhold til kropslig og
idrætslig kompetence.
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Bilag 1: Spørgeskema 10. klasse idrætsverden

1. Har du igennem idrætsundervisningen i folkeskolen haft dans som tema/indholdsområde?
(sæt ring om dit svar)
Ja

Nej

2. Hvis ja, hvor ofte?
(Sæt ring om dit svar)
Hvert år

Hvert 2. år

mellem 3 og 5 gange

2 gange

1 gang

3. Hvis ja, hvilke slags danse dansede i?
4. Hvis nej: hvorfor tror du så ikke du har haft dans?
5. Har du igennem idrætsundervisningen i folkeskolen haft boldspil som
tema/indholdsområde?
(Sæt ring om dit svar)
Ja

Nej

6. Hvis Ja, hvor ofte?
(Sæt ring om dit svar)
Hvert år

Hvert 2. år

mellem 3 og 5 gange

2 gange

7. Hvis Ja, hvilke slags boldspil?
8. Hvad tænker du om et danseforløb i idrætsundervisningen
9. Hvor meget kender du til dans
(Sæt ring om dit svar)
Rigtig meget

meget

moderat

10. Hvad er dans?
11. Dyrker du sport i din fritid?
(Sæt ring om dit svar)
ja

nej

12. Hvis Ja, hvilken sport?
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Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse 1, uge 45 2011
Har igennem folkeskolen haft dans i
1 idrætsundervisningen
Ja
Nej
I alt

Antal
24
33
57

udregning
24/57*100
33/57*100
42,11+57,89

Antal
9
3
11
0
1
24

udregning
9/24*100
3/24*100
11/24*100
0/24*100
1/24*100
37,5+12,5+
45,8+0+4,17

%
42,105263
57,894737
100

2 Hvis ja, hvor ofte

1 gang
2 gange
3-5 gange
Hvert 2. år
Hvert år
I alt

% m.
dans
37,5
12,5
45,8
0
4,1666667
100

udregning
9/57*100
3/57*100
11/57*100
0/57*100
1/57*100
15,8+5.3+
19,3+0+1,8

%
alle
15,79
5,263
19,3
0
1,754
42,11

3 Hvilke danse

Pardans
Zumba/fitness
Hip-hop
Jumpstyle
Ved ikke
I alt

Antal
1
6
5
3
9
24

% m.
udregning
dans
1/24*100
4,1666667
6/24*100
25
5/24*100
20,833333
3/24*100
12,5
9/24*100
37,5
4,1+25+
100
20,9+12,5+37,5

udregning
1/57*100
6/57*100
5/57*100
3/57*100
9/57*100
1,8+10,5+
8,8+5,3,15,8

4 Hvorfor ikke dans
Antal
Ved ikke

6

6

udregning
10,53

udregning
55/57*100
2/57*100
96,5+3,5

% m.
dans
96,491228
3,5087719
100

Har igennem folkeskolen haft boldspil i
5 idrætsundervisningen

Ja
Nej
I alt

Antal
55
2
57
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6 Hvis ja, hvor ofte

1 gang
2 gange
3-5 gange
Hvert 2. år
Hvert år
I alt

Antal
0
1
7
0
47
55

udregning
0/55*100
1/55*100
7/55*100
0/55*100
47/55*100
0+1,8+
12,7+0+85,45

% m. bold
0
1,8181818
12,727273
0
85,454545
100

udregning
0/57*100
1/57*100
7/57*100
0/57*100
47/57*100
0+1,8+
12,3+0+82,5

Antal
45
34
17
15
22
14
16

udregning
45/55*100
34/55*100
17/55*100
15/55*100
22/55*100
14/55*100
16/55*100

% m. bold
81,818182
61,818182
30,909091
27,272727
40
25,454545
29,090909

udregning
45/57*100
34/57*100
17/57*100
15/57*100
22/57*100
14/57*100
16/57*100

Antal
24
29
4
57

udregning
24/57*100
29/57*100
4/57*100
42,1+50,9+7

% m.
dans
42,105263
50,877193
7,0175439
100

Antal
31
22
3
1
0
57

udregning
31/57*100
22/57*100
3/57*100
1/57*100
0/57*100
54,4+38,6+
5,3+1,8+0

Antal
6

udregning
6/57*100

%
alle
0
1,754
12,28
0
82,46
96,49

7 Hvilke boldspil

Fodbold
Håndbold
Volley
Slagbold
Basket
Badminton/tennis
Andet

8 Danseforløb

Positiv
Negativ
Neutral/ved ikke
I alt
9 Kendskab til dans

Meget lidt
Lidt
Moderat
Meget
Rigtig meget
I alt

% m.
dans
54,385965
38,596491
5,2631579
1,754386
0
100

10 Hvad er dans
Intet svar
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11 Sport i fritid
Ja
Nej
I alt

Antal
50
7
57

udregning
50/57*100
7/57*100
87,7+12,3

%
87,719298
12,280702
100

Antal
24
12
7
6
4
4
3
3
12

udregning
24/57*100
12/57*100
7/57*100
6/57*100
4/57*100
4/57*100
3/57*100
3/57*100
12/57*100

%
42,105263
21,052632
12,280702
10,526316
7,0175439
7,0175439
5,2631579
5,2631579
21,052632

12 Hvilken slags fritidssport
Fodbold
Fitness
Løb
Håndbold
Ishockey
Tennis
Gymnastik
Badminton
Andet
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Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse 2, uge 6 2012
8 Danseforløb
Positiv
Negativ
Neutral/ved ikke
I alt

Antal
26
7
0
33

udregning
26/33*100
7/33*100
0/33*100
78,8+21,2+0

% m. dans
78,78788
21,21212
0
100

Antal
12
12
7
1
1
33

udregning
12/33*100
12/33*100
7/33*100
1/33*100
1/33*100
36,4+36,4+
21,2+3+3

% m. dans
36,36364
36,36364
21,21212
3,030303
3,030303
100

Antal

udregning
2/33*100

%
6,060606

9 Kendskab til dans
Meget lidt
Lidt
Moderat
Meget
Rigtig meget
I alt
10 Hvad er dans
Intet svar

2
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Bilag 4: Undervisningsforløb
Læringsforudsætninger
10. klasse, idrætslinje.
Ud fra mit spørgeskema fra oberservationspraktikken har jeg følgende informationer:


42 % af eleverne har haft undervisnings i dans før, ud af disse har størstedelen haft dans 1-5 gange. Der er
derfor ikke mange der har nogle videre forudsætninger for forløbet.



Da det er en idrætslinje dyrker de fleste elever idræt i deres fritid, dog er der ingen der går til dans eller rytmisk
gymnastik, men jeg går ud fra at de fleste har en grundlæggende god forståelse for at bevæge sig, hvilket jeg
også har observeret i praktikken.



24 % har en positiv indstilling til forløbet, 50 % negativ.



93 % af eleverne føler de ved lidt eller meget lidt om dans.

I praktikken har jeg observeret at en del elever sidder ude i idrætstimerne enten pga. skader eller manglende tøj. Derfor
er det vigtigt jeg tager dette med i forberedelserne og overvejer hvad de skal lave imens, da det kan være ubehageligt
for de deltagende, hvis der er så mange der sidder og kigger på imens de danser.

Rammefaktorer
Haderslev idrætscenter, den store hal, der er mulighed for at tilslutte en computer til musikken.
Der er 72 elever. Disse bliver delt ud på 2 hold. Jeg har 1 hold af gangen i 4 undervisningstimer om ugen. Derfor bliver
der pr. hold 5 lektioner af 3 timer i alt.

Overordnede mål
Selvom det er en 10. klasse anvender jeg slut- og trinmål efter 9. klasse, da disse er uddybet mere og mere krævende
end efter 10. klasse. Derudover skal forløbet også bruges som empiri i min bachelor og skal derfor forholde sig til en
normal folkeskole. Trin og slutmålene er blevet konkretiseret i egne ”konkrete mål”.
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Indhold

Læreprocessen/organisering

Vurdering

Kunne finde og

Stomp

Jeg starter med stomp som tema. I

Minutevaluering efter

følge takter i og til

Rytmer med kroppen.

stomp benyttes bevægelsesmønstre

hver lektion:

musik

Opstart

til en ”livliggørelse” af rytmer. Man

Selv kunne lave

lille icebreaker, hvor kroppen bruges og eleverne introduceres til stomp.

laver selv rytmer med kroppen og

dagens

rytmer med

 Navne-rytme leg

evt. rekvisitter. Jeg tænker dette er en

undervisning

kroppen.

Man siger på skift sit navn, imens man laver en rytme – de andre i

god grund, da eleverne ikke har

Selv skabe små

kredsen gentager. Til sidst har alle sagt deres navn og lavet en rytme til,

mange forudsætninger for at kunne

stomp-sekvenser i

så der er blevet dannet en lang rytme.

følge takten i musik og høre rytmer,
da mange ikke har haft dans før.

mindre grupper.
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Kunne bruge dele

Jakobs følg-mig rytme

- det er derfor rytmen og

fra Labans

Vi står i en kreds, jeg står enten i kredsen eller i midten. Starter med

musikforståelse der er i centrum.

bevægelseslære i

grundtrin. Langsomt bygges bevægelser på grundtrinene, så der kommer

sekvenser.

en rytme ud af det.

Opstart

Turde at performe

 Øvelsen udvides evt. til en kanon.

Eleverne starter allerede her med selv

for hinanden i

 hvis der er nogle der er rigtig gode til rytmen, kan disse prøve med

at finde på en øvelse der laver en

grupper.

lukkede øjne og se om de stadig kan følge de andre.

rytme. Samtidig får de inputs til en

 der er også mulighed for at blive på et trin i rytmen, hvis den videre

masse andre øvelser.

udvikling er for svær.

Jakobs følg-mig rytme
langsomt indlæres en rytme, som så

Kredsdans (puls + styrke)

skal følges. Her er stor mulighed for
differentieren, hvilket helst skulle

Rytmesekvens

gøre at der ikke er nogle elever som

Eleverne skal 2 og 2 finde på en rytme hver – når dette er gjort skal de

tabes.

lære hinandens rytme og sætte dem sammen.
Derefter sættes parret sammen med et andet par, og de skal nu lære

Kredsdans

hinanden deres rytmer og sætte dem sammen.

Til opvarmning/puls, som ikke
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specielt hører ind under stomp, men

 de viser rytmesekvenserne for hinanden

som skal gentages til hver lektion, så

 samme opgave, men nu skal gruppen tilpasse den færdige sekvens i

eleverne føler at der kommer noget

forhold til Laban. Fx skal den ene gruppe bruge planerne, dvs. de skal

bekendt, og de måske kan se en

både være oppe og nede i løbet af deres sekvens. En anden skal måske

progression i deres færdigheder i

bruge tiden, og derfor have noget hurtig/langsomt.

denne. I denne kredsdans er det også
meningen eleverne skal få pulsen op.

Stompsekvens

Så den fungerer som en slags

Eleverne lærer en stompsekvens af mig, og skal vise den for hinanden.

opvarmningsdans.

 sætte sekvensen til musik
 battle hinanden (prøve at få udtryk med)

Lille funksekvens
Eleverne lærer en lille sekvens, hvori bevægelserne fra ”dans dit
telefonnummer” indgår. I sekvensen vil der også være nogle takter fri til
noget freestyle
 sekvensen danses overfor hinanden
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Kunne udtrykke

Funk

Udtryksstafet

Minutevaluering efter

forskellig slags musik

Icebreaker - udtryksstafet

En opstart på at udtrykke sig med

hver lektion:

Selv skabe små

Eleverne deles i 4-6 hold. Den første i gruppen løber op trækker et

kroppen, som er forholdsvis let og

sekvenser i mindre

kort. På kortet er der en idrætsgren, som man skal udtrykke vha.

noget eleverne kan forholde sig til.

grupper.

kroppen– når gruppen har gættet sporten, løber personen ned og der

Fx vise en fodboldspiller. Dette

5.

Hvad har jeg lært

Kunne bruge dele fra

byttes.

tror jeg ikke er helt så

6.

Hvad kan jeg

Kredsdans (puls + styrke)

funky ud.

Mylder på Hovedbanegården

Mylder på hovedbanegården

Eleverne går rundt mellem hinanden på kryds og tværs i

Eleverne skal forholde sig til

takt til grundrytmen. Eleverne må ikke røre hinanden og

hinanden i rummet og samtidig

sekvenser.

skal hele tiden udfylde de tomme “rum”. De har travlt, men

bevæge sig til en fast rytme.
Således udvides deres rumlige

har tid til at kigge hinanden i øjnene, når de passerer

forhold til hinanden og selve det

hinanden.

rum, de bevæger sig i.

 Der må kun gås i lige linjer. Skifter man retning, skal

Skub til taget

det være et skarpt og præcist skift..

Er relativ let, men inddrages på et

 Skift af retning skal nu kun ske på tælling nummer 8.

forholdsvis sent tidspunkt i timen,

 retningsskift på tælling 4 og 8.

således eleverne får en lille pause,
hvor de ikke skal tænke særlig

 Øvelserne fra før gentages, nu i snoede bevægelser

meget på øvelser, men bare skal

 Eleverne skal fryse i en bevægelse over fire taktslag.

bevæge sig. Hjernen får altså en

 Det hele sættes sammen, så man skifter mellem at gå skarpt, blødt

lille pause, samtidig med at pulsen

og fryser.

gerne skulle komme op.

 Arealet kan gøres mindre og fryset kan udvides til et rul på gulv
mm.
71/75

tanker om dagens
undervisning

skræmmende, som fx at skulle se

Labans
bevægelseslære i

4.

blive bedre til?
.

Nine Vig Nielsen
L280152

Bacheloropgaven
Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen
Dans dit telefonnummer

UCSyd 2012
Fag: idræt
Elevsekvens

Eleverne lærer en bevægelse til hvert tal fra 0-9. Disse skal nu sættes

Eleverne skulle gerne selv have

sammen i forhold til ens eget fødselsår og senere telefon nummer.

computer eller anden form for

 Der sættes forskelligt musik på, eleverne skal tilpasse deres dans af

musik med, så hver gruppe kan

telefonnummeret til musikkens udtryk.

have egen musik, og evt. være et
andet sted at lave sekvensen, hvor

Lille funksekvens

de ikke bliver forstyrret af andre

Eleverne lærer en lille sekvens, hvori bevægelserne fra ”dans dit

grupper.

telefonnummer” indgår. I sekvensen vil der også være nogle takter fri

Jeg kan også bestemme musikken,

til noget freestyle

for at musikvalget ikke skal tage

 sekvensen danses overfor hinanden

for meget tid – dog tror jeg ikke

 eleverne går sammen 2-3 stykker og aftaler sammen hvad de skal

eleverne vil få nær så stor

lave i freestylestykket.

ejerfornemmelse for sekvensen.

 eleverne deles i 2-3 grupper, hver gruppe skal lave formationer i

Der sættes krav til sekvensen fx:

forhold til dansen. Freestyle stykket skal stadig indgå.

Elevernes sekvens

1. Der skal være en hurtig øvelse

Eleverne inddeles i mindre grupper (evt. rene pige- og rene drenghold)

og en langsom øvelse

 eleverne performer for hinanden

2. der skal være formationsskift
3. der skal være en øvelse nede og
en øvelse oppe.

Funksekvensen
Er den samme som fra første gang,
således der kommer noget
velkendt, nu arbejder vi videre med
dansen, sådan at eleverne selv skal
indføre nogle bevægelser.
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Kunne bære sin egen

Breakdance

Eleverne må meget gerne

Minutevaluering efter

vægt på armene.

(evt. blandet med noget partnerarbejde/akrobatik)

medbringe knæbind/beskyttere.

hver lektion:
7.

Fugleskoven

Beherske en eller anden

tanker om dagens

form for freeze. 

Icebreaker – fugleskoven

Eleverne kommer til at

balance

2 og 2 sammen en er ”træ”, den anden er ”fugl”.

røre/bevæge sig på hinanden uden

8.

Hvad har jeg lært

at tænke over det – det er jo en leg.

9.

Hvad kan jeg

undervisning

blive bedre til?

Grundig opvarmning af led,
især fodled og håndled, da disse er særlig udsatte i denne form for
dans

Kredsdans (puls + styrke)

Værksteder
Værksteder med et breakmove i hver. Jeg introducerer og viser
øvelserne først. Herefter fordeles eleverne og øver sig på tricket
indtil der roteres.
 Øvelserne sættes sammen til en sekvens.
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Performance

Performance

enkelte trin til en

Icebreaker/opstart

Der skal sættes tid af til at snakke

Eleverne ser hinandens

koreografi

”yang-ging-pong” leg, bare med hiphop øvelser i stedet for

om performancen gangen inden,

performance.

Turde performe en dans

kinesiske. Man går rundt i mellem hinanden, på 1 skal alle have

således gruppen kan aftale hvilken

foran de andre elever.

fundet en makker, som de står overfor, man danser 8 takter og slår så

stilart de vil lave den i – så de evt.

”sten-sakspapir”, den der taber skal stille sig bag vinderen  forfra,

kan finde musik til inden, kan tage

til slut findes en vinder over alle.

tøj med der passer mm.

Skub til taget
Version 1:
• Hop samlet i en gruppe de første 8 taktslag (1-8).
• Lav 2 skarpe positioner (freezes) – frit valg (1-4, 5-8).
• Hop igen samlet (1-8).
• Bevægelse sidelæns til et nyt sted i rummet (1-8).
Version 2
Eleverne går sammen i par og finder selv på nye hop i de første 8
taktslag

(1-8).
• Eleverne skal finde to bevægelser, som de kan lave over
8 taktslag, f.eks. første bevægelse på (1-4) og næste på
(5-8).
• hoppene gentages de næste 8 taktslag (1-8).
• Eleverne skal finde en bevægelse som de kan bevæge
sig sidelæns med til en ny plads i rummet (1-8).
De to versioner af “Skub til taget!” sættes sammen til en
lang danse/hoppefrase på 8 x 8 taktslag.
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 arealet kan varieres, så dansen bliver meget tæt.
 Kanon kan også inddrages

Hiphopsekvens
Eleverne lærer en lille sekvens af mig, og skal derefter selv arbejde
videre med den, på samme måde som med funksekvensen. Evt:
 formationer
 niveauer

Performance
Eleverne inddeles i grupper, og skal lave en danseperformance
inspireret af de forgående danselektioner.
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