
 

 

 

 

 

 

 

 

”Vilken kille är inte homofob?” 
- en kvalitativ studie om ungdomars syn på genus 

inom dans  

 

 

 

 

 

Johanna Eklund & Malena Nogerius 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN 

Examensarbete 58:2010 

Lärarprogrammet: 2008-2012 

Seminariehandledare: Carolina Lundqvist 

Examinator: Jane Meckbach  



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vilka uppfattningar om genus elever i 

gymnasiet årskurs 3 har på dansen i skolan. De frågeställningar vi utgått ifrån är:   

1. Vad har tjejer för tankar om killar och tjejer som dansar? 

2. Vad har killar för tankar om killar och tjejer som dansar? 

3. Vilka tankar har eleverna om normbrott för de båda könens genusgränser? 

4. Vilka tankar har eleverna om pardans? 

 

Metod 

Vi valde att använda oss utav kvalitativa intervjuer till vår undersökning och på så sätt kunde 

vi få en djupare inblick i vad eleverna ansåg om dans och genus. Vi intervjuade sex elever i 

18-årsåldern, samtliga gick i samma klass och sista året på gymnasiet. Vi har använt oss utav 

Yvonne Hirdmans genusteori för att kunna tolka och förstå vårt resultat.  

 

Resultat 

Resultatet visade att eleverna, både killarna och tjejerna tyckte det var roligt att dansa, de ville 

dock ha en större variation i dansundervisningen och pröva på fler olika danser. Eleverna 

trodde att de flesta tjejer tyckte att det var roligt att dansa och att killarna också tyckte det var 

roligt att dansa. Däremot trodde de att killar ska ha inställningen att dans är tråkigt och töntigt 

för att bli accepterade. Eleverna ansåg att det är lättare för tjejer att korsa genusgränserna och 

bryta normer, dvs. det är mer accepterat än om killar gör det. När det gäller förare och följare 

i dans tyckte eleverna att de ska dansa kille och tjej så långt det går, annars ”blir det ju fel”.  

 

Slutsats 

Slutsatsen med studien är att eleverna har ganska tydliga föreställningar om hur man ska 

dansa, som stämmer överens om den genusforskning vi hittat. Alla tyckte att dans var roligt, 

men trodde att det inte är lika accepterat att killarna tyckte det, utan killar förväntas ha en 

negativ inställning.  

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

1.1 Introduktion ................................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 
1.3 Forskningsläge ................................................................................................................. 4 

1.3.1 Inställning till dans .................................................................................................... 4 
1.3.2 Manlighet och pojkar som dansar ............................................................................. 5 
1.3.3 Flickor som dansar och pojkar som norm i idrott ..................................................... 5 

1.3.4 Barns uppfattning om genus inom idrottsaktiviteter ................................................. 6 
1.4 Syfte och Frågeställningar ................................................................................................ 7 
1.5 Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................... 7 

2 Metod ...................................................................................................................................... 8 

2.1 Val av metod .................................................................................................................... 8 

2.2 Urval och avgränsningar .................................................................................................. 9 
2.3 Procedur ........................................................................................................................... 9 
2.4 Validitet och Reliabilitet ................................................................................................ 10 
2.5 Forskningsetisk förhållningssätt ..................................................................................... 11 

3. Resultat ................................................................................................................................. 12 

4. Diskussion ............................................................................................................................ 16 

4.1 Den feminina dansen ...................................................................................................... 16 
4.2 Normbrott ....................................................................................................................... 18 

4.3 Förare och följare ........................................................................................................... 18 
4.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 20 

4.5 Vidare forskning ............................................................................................................. 21 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 22 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 24 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 25 

 



1 

 

1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Under våra studier på GIH har vi fått lära oss grunderna i att lära ut dans. Vi kände då att vår 

egen dansundervisning genom grundskolan och gymnasiet har varit väldigt bristande. 

Idrottslektionerna var ofta anpassade efter killar genom att det oftare utövades de typiskt 

manliga sporterna, och det har känts som att killarna är den tydliga normen under 

idrottsundervisningen. Vi har upplevt att till exempel bollspelen tidigt läggs på en högre nivå 

eftersom eleverna förväntas kunna mer inom de aktiviteterna, medan dansundervisningen 

börjar på en väldigt låg nivå och går mycket långsamt framåt. Dansen är ändå ett utav de tre 

moment som speciellt omnämns i Lpo 94 (Skolverket), men förekommer trots detta sällan 

under lektionerna enligt våra tidigare erfarenheter. Det kan bero på att dans är en feminint 

betonad aktivitet och att det är killarna som är normen för skolans idrott och hälsa 

undervisning (Lundvall & Meckbach 2007, s. 106). Det medför i så fall att dans undviks för 

att göra killarna nöjda.  

 

Dansen har ändå fått ett starkt upplyft de senaste åren genom till exempel tv-programmen 

Let’s Dance, Dancing with the Stars, So You Think You Can Dance och så vidare. Genom ett 

ökat intresse på TV bör dansen ha blivit mer aktuell även i vardagen. Att få se till exempel 

förre ”världens starkaste man” Magnus Samuelsson svänga runt på dansgolvet och berätta om 

hur kul han tycker dansen är borde vara något som gör dansen mindre feminint betonad och 

mer accepterad.  

 

Genom observationer och egna erfarenheter anser vi att dansen har fått en väldigt negativ 

stämpel under idrottslektionerna och att eleverna uppfattar det som ”tjejigt” och något som 

killarna inte ska tycka är roligt. Frågan är vad elever verkligen tycker om genusaspekten inom 

skoldansen idag. Vi har valt att göra den här studien för att få reda på vad eleverna har för 

tankar om genus och dans och vill även veta om 18-åriga elever tycker det är okej för killar att 

dansa. 

 

Vår studie bygger i första hand på kvalitativa intervjuer med skolelever i årskurs tre på 

gymnasiet och tidigare forskning. Vi hoppas på att kunna få en större förståelse av elevernas 
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tankar om dansen i skolan för att på så sätt kanske kunna arbeta bort en del utav den negativa 

delen dansen har fått. Genom mer information om ämnet kan vi få en större förståelse till hur 

vi ska motivera eleverna till att dansa, inte bara i skolan utan även på fritiden. Dans är ett 

utmärkt sätt att lära känna sin kropp på. Både motorik och kroppsuppfattning kan förbättras 

genom att dansa och är ett bra sätt att lära känna sin kropp på (Lundvall & Meckbach 2007, s. 

104). 

 

1.2 Bakgrund 

Vi har valt att dela upp studiens bakgrundsfakta i två delar, genus och dans. Då vår studie 

handlar om dans ur ett genusperspektiv är det viktigt att få en förståelse för både genus och 

dans var för sig. 

1.2.1 Genus 

Hur kön konstrueras menas som de icke-biologiska skillnaderna mellan man och kvinna, dvs. 

att de är skapade av människan själv. Det kallas ofta för ”det socialt konstruerade könet”, 

alltså kärnan av genus. När ett kön konstrueras är det effekten av ett normtänkande kring vad 

vi förknippar med manligt och kvinnligt. ”Att påstå att kön är en konstruktion betyder kort 

och gott att den fysiskt/materiella kroppen och biologi inte kan ses som tillräckliga för att 

kunna förklara social position eller för att förstå hur vi upplever oss själva som kvinnor och 

män” (Fagrell 2000, s. 28).  

 

Fagrell talar om ”den mest fundamentala konstruktionen av kön” (2000, s. 28) som att en 

person blir märkt som man eller kvinna utifrån ett biologiskt perspektiv. Dessutom tilldelas 

denna kropp egenskaper eller saker som förknippas ytterligare med det ena eller andra könet, 

så som handlingar, färger eller aktiviteter (Fagrell 2000, s. 28-29). Manligt och kvinnligt sätts 

också i relation till varandra för att få betydelse, alltså för att skapa skillnader mellan könen 

(Fagrell 2000, s. 29). Dessutom letar människor närmast efter olikheter mellan manlig och 

kvinnligt och gör det till en en ständigt pågående process (Hirdman, 2001, s. 65; Mennesson 

2009, s. 175). Historiskt har det manliga varit det som är normen och det kvinnliga har varit 

och är underordnat det manliga (Fagrell 2000, s. 29; Hirdman 2001, s. 32). Kategorierna man 

och kvinna är konstruerade att vara varandras motsatser, men däremot är betydelsen av dessa 

är inte fast, utan har konstruerats olika beroende på det historiska sociokulturella 

sammanhanget (Fagrell 2000, s. 86). 
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Barns sätt att förstå genus på är genom konkreta handlingar eller aktiviteter utförda av 

omvärlden som får stämpeln manligt eller kvinnligt, alltså indirekt kopplade till kvinno- eller 

manskroppen. Genus ser till att kvinnligt och manligt hålls inom vissa ramar genom 

iscensättning av könsstereotypa handlingar och detta blir en livslång process. Barn lär sig vad 

som är socialt tillåtet och förbjudet för de båda könen och håller sig själva inom dessa ramar 

genom att införliva det som anses normalt för sitt kön. (Fagrell 2000, s. 78-79) Genus 

fungerar också på ett sätt som gör att alla bör befinna sig inom den heterosexuella normen 

(heteronormativitet), vilket även gäller aktiviteter (Fagrell 2000, s. 29). Till exempel är balett 

en av de mest genuskodade danserna åt den feminina sidan, (Mennesson 2009, s. 177) vilket 

kan skapa motstånd. De manligt betonade aktiviteterna som utövas av män gör däremot att 

männen får belägg att skilja sig själva från både homosexualitet och kvinnor (Mennesson 

 2009, s. 176-177). 

 

1.2.2 Dans 

I dagens läroplan (Lpf 94) för gymnasiet står det att eleven ska ”ha utvecklat sin förmåga att 

kombinera rörelser till musik och vara förtrogen med några danser” (Skolverket). 

Dans är något som genom tiderna alltid haft väldigt tydliga könsroller, där man utgår från att 

mannen är överordnad och kvinnan den underordnade. Dansundervisningen som bedrevs från 

slutet av 1940-talet och framåt hade en hel del gemensamt med de regler hur man skulle 

umgås, föra sig och dansa på ett disciplinerat och belevat sätt. Könsrollerna var som sagt 

mycket tydliga där mannen skulle dansa på allvar och noggrant ta hand om sin dam, damen i 

sin tur skulle ”iakttaga en anspråkslös hållning, sänka ögonen och blott understundom se upp 

med en blick av jungfrulig blyghet” (Ängquist 1998, s. 58). 

 

Anna Lindquist skriver att många forskare beskriver dans som ett feminint ämne där 

majoriteten utav utövarna och lärarna är kvinnliga. Just det kan vara en förklaring till varför 

dansen anses vara feminin. (Lindquist, 2010, s. 20-21) Däremot har dans inte alltid varit 

feminint betonad, ur ett historiskt perspektiv. I många kulturer och religioner har rituella 

danser enbart varit till för männen. Mennesson (2009, s. 174) Ferdun (1994, s. 214) skriver att 

dansens etablering i skolan försvåras genom att den definieras som feminin och har väldigt 

tydliga könsstereotypa föreställningar. Det kan få både pojkar och flickor att avstå från 

dansundervisningen i skolan. Många skolor idag använder inte ordet ”dans” utan använder sig 

istället utav andra benämningar som t.ex. rytm och rörelse, kreativ verksamhet eller aerobics. 
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Under 1940-talet ansåg man att det var i skolans dansundervisning man tydligt och konkret 

kunde stärka bildningstraditioner i gott uppförande och ordning. Förr var det ett sätt att visa 

att man tillhörde överklassen genom att kunna föra sig och kunna dansa. Den klassiska 

baletten blev förebilden för kroppshållning och rörelsemönster till de finare salongsmanéren. 

De traditionella umgänges- och folkdanserna har varit kvar i skolornas dansundervisning för 

att definieras som ett kulturarv i kombination med skolornas egna ceremonier och traditioner 

vid årsavslutningar. Många skolor har under niornas avslutningsdans en liten examination 

utav nians dansundervisning där de vill att de ska ”bjuda upp och dansa med sin bordsdam 

vals, foxtrot och bugg”. Andra skolor tycker det viktigaste är att vara trevlig och att alla får 

vara med och dansa. (Ängquist 1998, s. 56) 

 

1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Inställning till dans 

När det gäller elevernas inställning till dans finns det få undersökningar där man frågat 

eleverna direkt om vad de tycker om dans. Lindqvist gjorde 2010 en undersökning om hur 

lärarna uppfattar elevernas inställning till dans och om det är någon skillnad i hur de uppfattar 

pojkar och flickors inställning till dans. Majoriteten (90 %) av lärarna i hennes undersökning 

ansåg att flickor i stor utsträckning eller i mycket stor utsträckning var positiva till dans, 

motsvarande siffra avseende pojkarna var 28 procent. Men utav dessa 28 procent var det bara 

2 procent som var i mycket stor utsträckning positivt inställda till dans medan motsvarande 

siffra hos flickorna var 39 procent. Däremot var det ingen utav lärarna som ansåg att flickorna 

hade mycket liten eller liten positiv inställning till dans, men 41 procent av lärarna sa 

detsamma om pojkarna. Ett antal utav lärarna i Lindqvists undersökning (2010, s. 78) menar 

att barnen, både flickor som pojkar, kan var negativa till dans. Däremot kan det ofta ändras 

efter att läraren lärt känna eleverna och eleverna har fått större förståelse för 

dansundervisningen. Vissa lärare möter ett stort motstånd hos pojkarna men när de väl 

kommit igång och börjat dansa kan de inte längre dölja sin dansglädje. Andra lärare upplever 

att pojkarna är relativt positiva till dans bara de får komma igång och prova. En utav lärarna 

menar att detta är för att pojkarna fastnar i en social och kulturell uppfattning om att dans är 

något feminint. En annan av lärarna tycker att pojkarna ofta har en negativ inställning till 

dans, men att man som danslärare kan jobba med att förändra deras inställning. Street, 

breakdance och hiphop är stilar som lättare blir accepterade hos pojkarna medan balett och 
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modern dans däremot är betydligt svårare att få dem att acceptera. Flickorna upplever hon 

vara positivt inställda till nästan alla olika dansstilar. Samtidigt är det svårt att generalisera 

kön, vissa barn vill och vissa vill inte dansa, oavsett om de är pojkar eller flickor. En lärare 

menar att en bidragande faktor kan bero på ålder men även vad de har för miljö i hemmet, är 

det en familj med mycket musik i hemmet är det ofta lättare för eleven att acceptera dansen 

som en del i vardagen. (Lindqvist 2010, s. 80-82) 

 

1.3.2 Manlighet och pojkar som dansar 

I en engelsk intervjuundersökning, utförd av Jan Wright, säger en pojke i årskurs 7 att han 

upplever att män och pojkar hela tiden bör vara tuffa och orädda för att göra sig illa. Han 

uttryckte att han inte tyckte det manliga könet hade lika stor valmöjlighet att säga nej till 

aktiviteter där det fanns skaderisk, eftersom de då kunde uppfattas som mesar. (Wright 2010, 

s. 66) En flicka i årskurs 9 sade också att tjejer kan göra alla aktiviteter, men killarna ville inte 

göra ”tjejaktiviteter” som dans, eftersom de kanske trodde att de skulle se ”gay ut”. 

Mennessons studie visar också att vissa unga pojkar som dansar blir utstötta av de andra 

pojkarna, eftersom de uppfattas som larviga. Det var också flera pojkar som undvek att säga 

till sina vänner att de dansade.(Mennesson 2009, s. 183)  

 

Gard (2001, s. 216-218) skriver att en anledning till att många pojkar kanske inte vill dansa 

kan vara på grund utav osäkerhet och rädslan att bli kallad homosexuell och att samhället 

anser att ”riktiga” pojkar inte dansar. Han ifrågasätter varför inte pojkar kan inse att dans 

skulle kunna hjälpa dem att bli bättre även i andra sporter, genom att de på så sätt får en bättre 

kroppskontroll och koordination. I England startades något som kallades för ”Dance 

Division” som var till för att locka pojkar till att börja dansa för att bli bättre fotbollspelare, 

men även att försöka arbeta bort stereotypen att det bara är feminina män som dansar. Tyvärr 

lyckades inte projektet att uppnå de önskade resultaten. I utvärderingen kom kommentarer 

som att ”om dans var mer likt fotboll skulle förmodligen fler pojkar dansa.  

 

1.3.3 Flickor som dansar och pojkar som norm i idrott 

Ängquist (1998, s. 57-58) kom i sin undersökning fram till att många idrottslärare anser att 

flickor är duktiga på att dansa och menar att flickor använder dans för att få utlopp för sin 

kreativitet. Flickorna är i vissa fall bättre än läraren på att dansa och får då ofta agera 

extralärare till pojkarna i klassen. I dessa fall är det pojkarnas inlärningstakt som blir normen 
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för dansundervisningen. Flickorna får hjälpa dem istället för att kunna utveckla sin egen 

dansförmåga. I dansundervisningen blir det på så sätt väldigt tydligt att det är pojkarna som 

utgör normen för hur idrottslektionerna blir utformade. I dansen går det långsamt fram för att 

pojkarna ska hänga med, men i de idrotter där killar anses vara duktiga är tempot mycket 

högre och flickorna får hänga på med bästa förmåga.  

 

Observationer i en undersökning (gjord av Wright 2010) visade att efter danslektioner 

brukade flickorna stanna kvar längre och träna in egna sekvenser, även fast de under andra 

aktiviteter gick direkt efter lektionen. Två kvinnliga idrottslärare med dansbakgrund kopplade 

det kvinnliga könets styrka till dans och gymnastik och det manliga könets styrka till 

tävlingsinriktade lagspel. (Wright 2010, s. 68) Även Mennesson (2009, s. 182) har via en 

studie fått fram att flickor inte lägger mycket vikt vid fysisk aktivitet, men tycker däremot om 

att lära sig dansa. 

 

1.3.4 Barns uppfattning om genus inom idrottsaktiviteter 

Birgitta Fagrell genomförde en undersökning där barn i åldern 7-8 år fick välja ut vilka tre 

aktiviteter ur en begränsad samling som barnen helst själva ville utöva. Därefter fick barnen 

välja ut aktiviteter som de trodde det motsatta könet ville utöva respektive inte ville utöva. 

Studien visade att pojkarna undvek aktiviteter som kunde förknippas med dans, grace och 

skönhet, samt att de flesta flickorna undvek de aktiviteter som förknippades med kraft och 

våghalsighet. Flickorna var de som vågade gå över genusgränserna i största mån genom att 

välja aktiviteter som klassades som manliga. När pojkarna och flickorna valde aktiviteter åt 

varandra valde de könstypiska aktiviteter, såsom boxning och balett. Även när barnen valde 

aktiviteter till sitt eget kön trodde de att andra av samma kön ville ägna sig åt de könstypiska 

aktiviteterna, även om de själva inte hade valt dessa åt sig själva. Det visar att barnen är väl 

medvetna om vad som förknippas med manligt och kvinnligt och dessutom tror de att det 

andra och sitt eget kön vill ägna sig åt mer genusinriktade aktiviteter än de själva. Den 

konstruktion som råder inom idrotten, enligt resultatet på Fagrells studie, är att pojkar nog är 

bättre än flickor och att man inte vill eftersträva något som flickor gör. Barnen kunde lätt peka 

ut vilka aktiviteter som var ”tjejiga” eller ”killiga”, men när de skulle motivera varför de 

tyckte så fick de svårare att ge något svar. Många sade att de bara tyckte det och det beror på 

att genus är så förkroppsligat som det självklara och naturliga att ingen eftertanke direkt 

utförs. (Fagrell 2000, s. 137-140) Vissa flickor ville prova aktiviteter som är menade åt 
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pojkar, men ingen pojke sa att han ville prova de aktiviteter som förknippades med 

femininitet (Ibid., s. 150-151). 

 

 

1.4 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar om genus elever i gymnasiet 

årskurs 3 har om dans.  

 

Frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån är: 

1. Vad har tjejer för tankar om killar och tjejer som dansar? 

2. Vad har killar för tankar om killar och tjejer som dansar? 

3. Vilka tankar har eleverna om normbrott för de båda könens genusgränser? 

4. Vilka tankar har eleverna om pardans? 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

Vår teoretiska utgångspunkt är Hirdmans teorier om genus. Eftersom hon är en forskare inom 

genus och hennes teori ligger nära vår undersökning känns den som det lämpligaste valet för 

oss. 

 

Hirdman (2001) beskriver att människor inte föds till man eller kvinna, utan görs till dessa när 

genusmönstren förs vidare genom generationer. Hon har utformat maskulinitetens två lagar 

som säger följande: 

 

1. Att vara man är att inte vara kvinna. 

2. Att vara man är att vara normbärare. 

 

Det innebär att mannen är det könet som är det rätta och det eftersträvansvärda och att genus 

bygger på att hålla isär könen från varandra. Denna isärhållning gäller även saker som sysslor 

och egenskaper. Genus färgar allting (Hirdman 2001, s. 65). Eftersom det manliga är normen 

är hans sysslor och egenskaper mer värda än de kvinnliga. Kvinnor kan i vissa situationer 

göra saker som är till för män utan större motstånd, men om en man gör saker som är till för 

kvinnor ses det som förnedrande av hans heder. Om kvinnor alltså gör något som bryter mot 

genusarbetsordningen är det inte helt ovanligt att det anses som något positivt. Däremot om 
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mannen gör så kallade kvinnojobb är det viktigt att de sker under speciella omständigheter. 

Han måste tydligt visa att det inte handlar om något straff. (Hirdman 2001, s. 66-67)  

 

Hirdman beskriver att det finns olika sätt att se på kvinnan och mannen. Hon använder sig 

utav tre former: 

 A- icke A innebär att kvinnan inte är närvarande. Hon är obefintlig. 

 A- a innebär att kvinnan är en sämre variant utav mannen, den svagare.  

 A- B innebär att kvinnan är mannens motsats, är mannen stark är kvinnan svag, osv. 

Mannen och kvinnan bör hållas isär, de är helt olika arter. (Hirdman 2001, s. 27-37) 

 

Hirdman skriver om hur normen kan förändras och hon resonerar att kvinnor kommer in på de 

manliga areorna och yrken på männens villkor genom att anpassa sig efter de redan 

existerande normerna inom området. Däremot skapar detta en process mot en förändring på 

lång sikt och normerna inom genus blir tunnare genom att både män och kvinnor ägnar sig åt 

yrket eller aktiviteten. Sker detta på flera nivåer kommer till slut mannen att förlora sin 

äganderätt av normbärare och jämställdhet uppnås. (Hirdman 2001, s. 202-203) 

 

Utifrån denna teoretiska utgångspunkt analyserar, diskuterar och tolkar vi våra resultat av 

studien.  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Metoden vi valde är intervju, eftersom vi ville få en förståelse om tankesätt och uppfattningar 

från våra urvalspersoner. För att besvara studiens frågeställningar har vi valt att använda oss 

utav semistrukturerade intervjuer. Att vi valde just den semistrukturerade formen är just för 

att kunna ha en någorlunda öppen dialog med informanten, samtidigt som vi hade vissa 

riktlinjer att förhålla oss till. (Hassmén och Hassmén 2008, s. 254-258) Riktlinjerna hjälpte 

oss att hålla oss till ämnet och på så sätt kunde vi även till en viss del jämföra intervjusvaren 

med varandra. Eleverna intervjuades en och en i ett utav lärarnas arbetsrum på skolan. 

Intervjuerna var ca 15 minuter långa för varje elev. Intervjuerna öppnades med några lättare 

frågor, som t.ex. vad de tyckte om skolans dansundervisning. Därefter hade vi några få frågor 

om de områden vi ville diskurera vilket sen följdes upp med följdfrågor (se bilaga 2). 

Frågorna lades upp efter våra frågeställningar och den tidigare forskning vi läst.  
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2.2 Urval och avgränsningar 

Vi begränsade vår undersökning till sex stycken gymnasieelever i årskurs 3, varav tre killar 

och tre tjejer. Urvalet grundades på studiens syfte att undersöka skillnader mellan vad killar 

och tjejer tycker och det underlättar att ha lika många personer av varje kön för att få jämvikt. 

En utav oss har kontakter på en gymnasieskola i Södermanlands län och på så sätt gjorde vi 

ett bekvämlighetsurval när det gäller skolan. När det gällde klassen blev vi erbjudna just den 

klassen utav läraren vi varit i kontakt med. Så för vår del blev valet av klass en tillfällighet, 

eleverna blev slumpmässigt utvalda genom att vi lottade tre tjejer och tre killar från 

klasslistan. Eleverna vi fokuserar oss på var vid tillfället 18-19 år, alltså myndiga och räknas 

som vuxna, vilket innebär att vi inte behövde skicka något föräldrabrev till våra 

urvalspersoners föräldrar. Det var intressant att undersöka en ung vuxens persons åsikter och 

se hur mycket betoning på genus inriktningen dans har i skolans slutskede.  

 

Endast en utav eleverna dansade på fritiden och de övriga hade enbart dansat i skolan. 

Samtliga ansåg att skolans dansundervisning har stora brister, bland annat att det är dans för 

sällan för att de ska komma ihåg stegen och kunna utvecklas och att lärarna ofta har för dåliga 

kunskaper om dans för att kunna lära ut på ett bra sätt.  

 

2.3 Procedur 

Efter att ha bestämt vad det var vi ville undersöka samt syftet började vi leta fram fakta och 

tidigare forskning för att därefter få fram vilka frågeställningar vi ville utgå ifrån och även 

vilken metod vi ville använda. Vi kom fram till att vi ville göra intervjuer för att kunna gå 

djupare in på vad eleverna verkligen tyckte och vad de hade för tankar om dans och genus. 

Därefter var vi tvungna att få tag på en skola att genomföra studien på. Genom att en av oss 

har en bekant som arbetar som lärare på en skola i Södermanlands län blev valet av skola 

relativt enkelt, eftersom det blev lätt för oss att komma i kontakt med den skolan och den låg 

bra geografiskt för oss med tanke på avståndet. Detta underlättade som sagt arbetet med 

kontakten på skolan och gjorde det smidigt att få tag på elever att intervjua. En av oss åkte till 

skolan för att presentera oss och beskriva syftet med vår uppsats och efter godkännande av 

lärare och elever fick vi bestämma ett datum att komma till skolan för att genomföra 

intervjuerna. Eleverna blev informerade om att intervjuerna skulle spelas in och att de var 

anonyma i studien.  
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Innan vi gjorde intervjuerna med eleverna genomförde vi två pilotintervjuer med två elever i 

samma åldrar. Vi märkte redan vi den första pilotintervjun att vi hade lite för fasta frågor och 

intervjun blev mer lik en muntlig enkät, så vi gjorde om frågorna redan till den andra 

pilotintervjun. Efter den andra pilotintervjun gick vi igenom våra intervjufrågor igen och 

gjorde ytterligare några ändringar. På så sätt fick vi en mer öppen intervju, men fortfarande 

semistrukturerad, för att lättare kunna föra en diskussion med eleverna istället för att ställa 

raka frågor. Vi åkte sedan till skolan och valde ut våra elever genom att dra lappar med namn 

från deras klasslista. Namnen var uppdelade i en hög med killarnas namn och en hög med 

tjejernas namn. Då drog vi sex stycken lappar ur varje hög. De tre första var de vi skulle 

intervjua och de andra tre var reserver i den turordning de blivit dragna. När vi skulle träffa 

klassen var dock deras lektion inställd och det var bara ett fåtal elever som var kvar utanför 

salen. Tursamt nog var det en av de tre killarna vi skulle ha och alla tre tjejerna. Så vi tog med 

dem en i taget till en avskild del i lärarrummet för att genomföra intervjuerna. Vi förklarade 

syftet med uppsatsen och vilka vi var för dem igen.  

 

Intervjun var nu väldigt öppen och hade istället tre öppningsfrågor för att lätta upp 

stämningen och få eleverna att komma igång att prata, därefter hade vi tre teman de fick 

diskutera kring (se bilaga 2). Temana utgick ifrån våra frågeställningar. Vi medverkande båda 

under intervjuerna men det vara bara den ena utav oss som ställde frågorna i samtliga 

intervjuer. Under tiden förde den andra anteckningar för att lättare kunna få en direkt återblick 

av intervjun. På så sätt har vi båda kunnat göra våra egna tolkningar av intervjuerna. Efter att 

ha intervjuat de fyra första eleverna började deras nästa lektion så då kunde vi gå dit istället 

och hämta de två kvarvarande killarna. En av dem var dock sjuk så då tog vi en utav våra 

reserver istället. Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades sedan på datorn 

för att lättare kunna sammanställas. Därefter delade vi in intervjuerna i olika kategorier (se 

bilaga 2) och sammanfattade vad eleverna hade sagt inom de olika kategorierna, för att på sätt 

få en större överblick på vad vi kommit fram till. Vi gjorde båda våra egna tolkningar av 

intervjusvaren och sammanställde sedan dem för att få en så trovärdig sluttolkning som 

möjligt. 

 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

Då vår studie går ut på intervjuer bör det finnas i åtanke att resultatet kan skilja sig beroende 

på vem som tolkar det. För att öka både validitet och reliabilitet gjorde vi så att samma person 
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fick ställa alla frågor under samtliga intervjuer. Eftersom vi hade bestämda områden att 

intervjua kring, såg vi till att försöka ställa liknande frågor till samtliga elever vi intervjuade, 

så att vårat reslutat skulle gå att tolka på ett lämpligt sätt. Vi vill också ge eleverna samma 

chans att svara på ungefär likadana frågor. Den som intervjuade av oss var noga med att inte 

ställa vinklade frågor, eftersom det kan påverka svaren.  

 

Vi spelade in intervjuerna och transkriberade dem ord för ord, vilket ger oss en god överblick 

av vad eleverna exakt sa. Vi sammanställde och tolkade resultaten var för sig innan vi gjorde 

en gemensam sammanställning. Denna åtgärd gjordes för att undvika en alltför subjektiv 

bedömning (Hassmén & Hassmén 2008, s.132). På så sätt ökar resultatets reliabilitet. 

 

För att stärka studiens validitet valde vi att intervjua två testpersoner innan vi gick ut och 

gjorde de riktiga intervjuerna. Det innebar att vi även fick träna på intervjusituationen och 

kunde sedan diskutera med pilotpersonerna vad vi kunde ändra på för att förbättra våra frågor. 

Genom pilotintervjuerna såg vi även om vi fick svar på de frågeställningar vi hade eller om vi 

på något sätt behövde göra om frågorna. Intervjuerna utfördes alla under samma dag och efter 

varandra. På så sätt hade eleverna inte tid att diskutera frågorna med varandra och möjligen få 

reda på vad vi skulle diskutera under intervjun. Vi ville att alla elever skulle vara opåverkade 

av varandra och inte hinna diskutera några av våra frågor sinsemellan eftersom det kunde 

påverka deras svar. Om det tar för lång tid emellan mätningarna kan förändringar ha skett 

inom ämnet, vilket leder till minskad reliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 125). De fick 

heller inte i förväg reda på vilka sex som skulle intervjuas och detta ökar studiens reliabilitet 

ytterligare. Vi kallade alltså in dem en i taget och de hade ingen information om vilka andra 

som skulle intervjuas. 

 

2.5 Forskningsetisk förhållningssätt 

Under vår studie har vi varit noga med att berätta för de intervjuade personerna att de skulle 

vara helt anonyma i uppsatsen och att inspelningarna vi gjorde endast skulle användas till vår 

studie. Vi gav eleverna andra namn och varken klass eller skolan nämns i studien. Vi såg även 

till att informanterna var myndiga, dvs. över 18 år, och därmed behövdes inte intyg från 

målsman. Eleverna blev även informerade om att intervjuerna var frivilliga och att de kunde 

avbryta intervjun när de ville samt att de kunde avböja från att svara på frågorna.  
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3. Resultat 

Vi har valt att redovisa resultatet efter våra frågeställningar, för att få fram en tydligare bild på 

vad vi fått för svar till de olika frågorna vi hade. Eleverna vi intervjuade är alla anonyma och 

vi använder oss av fingerade namn. Endast en (Sara) av de intervjuade eleverna hade utövat 

dans på fritiden, de övriga fem hade bara fått sin danserfarenhet genom skolan. Eftersom 

elevernas bakgrund inom dans har relevans för resultaten har vi valt att beskriva deras 

erfarenheter. Eleverna vi intervjuade tyckte själva att det var kul med dans och hade gärna 

dansat oftare på idrottslektionerna. Dock ville de gärna testa på fler danser istället för att bara 

träna de vanligast förekommande danserna, bugg, vals och foxtrot. De nämnde även att de 

hade en väldigt bra klass med bra sammanhållning så att alla kunde känna sig trygga.  

 

 

3.1 Vad har tjejer för tankar om killar och tjejer som dansar? 

De tjejer vi intervjuade ansåg att skolans dansundervisning var okej, men att den förekom 

väldigt sällan. Samtliga tyckte också att de ville prova på nya dansstilar. De trodde att killar 

inte var så intresserade utav att dansa och oftast inte ville vara med under dansen i skolan. 

Alla tjejerna vi intervjuade trodde att många killar var av åsikten att det är töntigt, feminint 

och skämmigt med dans.  

… dom ska väl vara lite macho, är det inte så, asså… nej men det känns ju som det på 

något sätt i varje fall, att det… dom kan tycka det är lite larvigt, men… sen finns det ju 

de som är seriösa och tycker det är väldigt kul istället. (Anna) 

 

En utav tjejerna, Sara, trodde att en anledning till att killar inte tyckte om dansundervisningen 

var att det kunde inträffa vissa fysiska manliga reaktioner åt det sexuella hållet och att det 

därför kändes pinsamt för killar. Hon trodde även att det borde finnas minst lika många tjejer 

som killar som inte tycker om att dansa, då dansen är ett sätt att visa upp sin kropp. Samtliga 

nämnde däremot att deras klass hade en väldigt bra sammanhållning och att killarna i deras 

klass var med på all idrottsundervisning inklusive danslektionerna. Alltså gjorde de skillnad 

på allmänheten och sin egen klass. 

 

När vi frågade tjejerna vad de ansåg om professionella manliga dansare blev det genast lite 

diskret fnitter och de ansåg alla att de killarna är lite feminina eller ”gayiga”. ”Ja, men har 

man valt det så… det är ju lite så där att man har ju lite den synen på killar som dansar balett 
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att liksom… ja, det är lite feminint, som sagt… men… har dom valt det så… tycker dom väl 

att det är kul.”(Emma) 

 

Sara tyckte att det var modigt med killar som går över genusgränserna inom dansen. Hon 

trodde att hon skulle bli lite intresserad av dem och undra vad det är som får dem att dansa då 

de vet att många människor anser att dansen är feminin och kan missuppfatta killar som 

dansar för att vara homosexuella.  

 

Alla tjejer trodde att andra tjejer överlag var positiva till dans. Anna berättade dock att under 

högstadiet var det många tjejer som inte ville vara med på idrottsundervisningen, eftersom de 

skulle vara så coola och ville inte bli svettiga. Däremot nu i gymnasiet så är alla, både killar 

och tjejer, med på alla idrottslektioner. Tjejerna sa inte så mycket om andra tjejers beteende 

under danslektionerna, de var mest fokuserade på att beskriva killarnas uppträdande.  

 

3.2 Vad har killar för tankar om killar och tjejer som dansar? 

Killarna tyckte själva att dansundervisningen i skolan var bra, men de tyckte att den skedde 

för sällan och att det bara var fokus på bugg, vals och foxtrot. Alla tre killarna ville gärna ha 

mer dansundervisning, framförallt inför deras kommande studentbal. De ville även prova på 

andra dansstilar.  Erik anser att utstyrseln är en väldigt viktig del för att han ska kunna ta 

dansande killar seriöst, eftersom han tror att killar i allmänhet tycker att dans är löjligt eller 

töntigt. Om de däremot har professionell utstyrsel känner han att det är lättare att ta dem 

seriöst. Däremot tror Stefan att många killar tycker att det är roligare att dansa än de vågar 

erkänna. ”Man ska vara lite ”Åh, ska vi dansa idag…(suck.)” (Stefan) 

 

Alla tre killarna trodde att tjejer är positivt inställda till dans och tycker det är roligt. Erik 

skulle bli förvånad om någon tjej var negativ inställd till dans och därför valde att inte vara 

med. Han berättade även att han tycker att det är lättare att ta dansande tjejer seriöst, de 

behöver inte har någon speciellt utstyrsel, som han ansåg att killar behövde. Stefan och Jonas 

ansåg att tjejer är bättre än killar på att dansa. Jonas säger att han skulle bli förvånad om 

någon tjej var sämre än honom på att dansa och Stefan berättar att tjejerna ofta får hjälpa till 

och lära honom hur man dansar. ”Nej, det brukar bli dom som typ lär mig… det blir ju typ 

dom som leder ändå, men jag… är ju… typ så där halvskakig.” (Stefan) 
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Vi frågade även killarna om vad de tänkte angående professionella manliga dansare. Killarna 

var, alla tre, väldigt positivt inställda till det och tyckte det är häftigt att de kan dansa bra och 

skulle själva vilja dansa bättre. Jonas berättade att han tidigare ansåg att manliga dansare var 

lite feminina och töntiga, men nu när han blivit äldre försöker han istället att se det vackra i 

dansen. Han har insett att killar inte behöver vara homosexuella för att dansa.  

 

3.3 Vilka tankar har eleverna om normbrott för de båda könens 

genusgränser? 

Vi frågade vad de hade för tankar om tjejer och killar som bryter normerna och gör någonting 

som inte anses typiskt för deras eget kön. Eleverna tyckte framförallt att det var väldigt häftigt 

när andra vågar göra det, men trodde att det var vanligare och mer accepterat när tjejer går 

över gränserna än killar. Vi tog då upp ett ganska extremt exempel om en kille i ballerinakjol 

under en idrottslektion, eftersom tidigare forskning visat att dans är en feminint betonad 

aktivitet. Därför ville vi få reda på hur eleverna tänkte om något som anses vara ett så tydligt 

genusbrott. Eleverna trodde att de först skulle skratta eller fnissa åt honom, men om det skulle 

visa sig att han var seriös skulle de nog acceptera det. En av killarna sa bland annat att ”… ja, 

det är ju inget normalt, det är ingen vanlig kille som skulle ta på sig en ballerinakjol och gå ut 

och köra dans, det skulle ju inte ske.”(Erik). De skulle ta det som ett skämt och tro att han 

gjorde det för att vara rolig. Jonas sa att om han skulle få reda på motiven till varför killen har 

valt att ha på sig kjolen skulle han kanske få en större förståelse. 

 

Stefan sa att han skulle tycka att det var ganska coolt om någon kille vågade använda kjol och 

trodde att många säger att de tycker någonting är töntigt fast de egentligen tycker att det är 

ganska coolt. Samtliga elever trodde att de förmodligen skulle diskutera saken med sina 

kompisar efter lektionen. Tjejerna hade väldigt liknande tankar som killarna och tyckte att 

man ska uppföra sig acceptabelt mot personen. ”Det är ju precis att man ska behandla den 

andra som man själv vill bli behandlad” (Sara). 

 

3.4 Vilka tankar har eleverna om pardans? 

Samtliga uppfattade att det rätta sättet att dansa är kille och tjej. Däremot var det ingen som 

uttryckte att de hade något emot att andra eller de själva dansade med någon av samma kön. 

Klassen som vi intervjuade hade stort underskott på killar, vilket innebar att tjejerna ofta fick 

dansa med andra tjejer. Eleverna hade definitioner såsom ”dansa fel” och ”dansa som 
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kille/tjej” istället för att använda sig av uttrycken förare och följare. ”Ja, alltså… 50/50, 

men… tjejer får ju vara killar och sen byter man. När man dansar 2 och 2, så kanske jag  

är kille halva tiden och sen är den andra halva tiden, så man får prova på rätt och fel danssteg, 

om man säger så.” (Anna) 

 

Sara berättar om sin idrottslärare under högstadiet som själv gått en buggkurs och lärde då ut 

bugg till eleverna.  

 

Jag tror att han gick på bugg, sen så jaa… sen lärde han ut det till oss och asså, vi tyckte 

det var skitkul och man kom varandra mycket närmare och så när man fick göra  

det, men då gäller det ju att man är en klass som är balanserad mellan killar och tjejer, 

så det inte blir fler tjejer än killar och så, för då blir det väldigt svårt att dansa  

just bugg. Då måste den ena vara kille och så. (Sara) 

 

När vi frågade eleverna om deras åsikter när två tjejer dansar pardans tillsammans tyckte 

ingen att det var konstigt. De trodde att det var lättare för tjejer att dansa med en annan tjej, 

framförallt om de var blyga. Sara sa att hon tyckte det är mer nervöst att dansa med killar än 

tjejer, medan Emma tyckte att det blir mer seriöst att dansa med någon av det andra könet. 

Tjejer dansar hellre med tjejer än killar med killar, trodde Anna. 

 

Vi frågade även om deras åsikter om två killar som dansade pardans tillsammans, Jonas 

direkta kommentar var ” Det är okej… jag har ingen åsikt om homosexualitet”. Han gör 

kopplingen att de två killarna som dansar tillsammans är homosexuella utan att vi nämnt 

något om detta. De andra två killarna vi intervjuade ansåg att man bör dansa kille och tjej så 

långt det går och är en fördel eftersom det ska vara så på studentbalen. Erik poängterar att det 

viktigaste är att lära sig dansa, inte vem som dansar med vem. Stefan berättar att tjejerna får 

öva mycket på att både föra och följa, medan han själv nästan alltid bara för. Emma berättar 

att hon tror att många killar kan tycka att det är jobbigt att dansa med en annan kille, ”vilken 

kille är inte homofob?”. Hon tror att killar är mycket räddare för homosexualitet än vad tjejer 

är. 
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4. Diskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka uppfattningar om genus elever i gymnasiet 

årskurs 3 har på dansen i skolan och de frågeställningar vi hade var; 

 

1. Hur uppträder och tänker killar/ tjejer under en danslektion i skolan enligt tjejer? 

2. Hur uppträder och tänker killat/ tjejer under en danslektion i skolan enligt killar? 

3. Vilka tankar har eleverna om normbrott för de båda könens genusgränser? 

4. Vilka tankar har eleverna om pardans? 

 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer med sex elever, tre killar och tre tjejer 

från gymnasiet i år 3. Vi ville använda oss utav både killar och tjejer för att få reda på de olika 

tankarna mellan könen. Vi använde oss utav öppna intervjuer för att på så sätt få en mer 

öppen och naturlig dialog, så att eleverna skulle känna att de kunde säga det de ville. 

Intervjuerna har analyserats av oss båda för att få en högre reliabilitet. Eftersom elevernas 

bakgrund inom dans har relevans för resultaten har vi valt att beskriva deras erfarenheter.  

 

4.1 Den feminina dansen 

En utav våra elever berättar att tjejerna ofta får vara med och hjälpa killarna hur man dansar 

vilket även Ängquist (1998 s. 57-58) kom fram till. Det är många tjejer, enligt eleverna vi 

intervjuade, som är bra på dans och får då agera hjälplärare åt killarna. Här blir det väldigt 

tydligt att det är killarnas inlärningstakt som blir normen lärarna rättar sig efter, vilket visar att 

killarna är det ”rätta” som ska eftersträvas. Detta leder till att de tjejer som kan och vill 

utvecklas får istället agera extralärare och på så sätt lägga sin egen utveckling åt sidan 

eftersom killarna blir centrala i undervisningen.  

  

För att locka killar till att dansa och kanske få bort lite av den negativa stämpeln, som 

eleverna i vår studie ansåg att dans har, tror vi i likhet med en lärare i Lindqvists 

undersökning (2010 s. 80-82) att fler killar och även tjejer skulle uppskatta skolans 

dansundervisning mer om de fick testa på fler olika danser, då även de nyare danserna som 

street- och breakdance. Även eleverna vi intervjuade ville prova på fler olika sorters dans och 

trodde att det skulle göra dansundervisningen mer intressant. Just street- och breakdance är 

två danser som redan är mer accepterade av killar, då de kräver en del styrka och andra 

manligt positiva egenskaper och på så sätt blir dansen omvänd till något som kan klassas som 
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manligt (Hirdman 2001, s. 67). En utav killarna i vår undersökning berättade att han även 

skulle tycka det var roligt att få pröva på balett. Genom att pröva fler olika danser tror vi att 

eleverna kan få en större förståelse för dansen som då kan bli mer accepterad. Att dans är ett 

ämne som anses feminint utav många (Lindqvist 2010, s. 20-21, Lundvall & Meckbach 2007, 

s. 108-109) stämde även hos våra elever. Vi tror även att det krävs att dansen kommer in i 

elevernas liv i ett tidigt skede i undervisningen för att bli mer tolererad. Om en viss aktivitet 

utförs ofta bör det bli en del av normerna inom idrottsundervisningen och eleverna skulle inte 

reagera lika starkt på dansen i så fall. Vi fick intrycket av att våra respondenter tänkte tillbaka 

på sin tidigare dansundervisning under grundskolan, framförallt högstadiet, där dansen fått 

mycket negativ respons. Det kan vara en orsak till att eleverna vi intervjuade ansåg att andra 

elever, speciellt killar, inte uppskattade dansundervisningen.  

 

Både tjejerna och killarna trodde att de flesta tjejer tyckte dans var roligt och att killar tycker 

det är lite töntigt och löjligt. Ingen utav de intervjuade eleverna sa speciellt mycket om vad de 

tror att tjejer tycker om dans. Vi uppfattar det som att eleverna tycker det är självklart att tjejer 

bör tycka om dans och därför inte lägger någon vikt vid att diskutera det vidare.  Precis som 

Gard (2001, s. 216-216) trodde både killarna och tjejerna i vår studie att många killar inte vill 

dansa kan vara för att de är osäkra och rädda att bli kallade för homosexuella. En av killarna 

nämnde att han trodde att många killar tycker dans är roligare än de vågar erkänna.  

 

Enligt Lindqvist undersökning (2010, s. 80-82) hade även lärarna märkt att många killar har 

en negativ inställning till dans, men när de väl dansar märks det att också många killar tycker 

dansen är rolig. Även om tjejerna sa att de inte hade något emot killar som verkligen tycker 

om att dansa uppfattade vi att de blev fnittriga när vi började tala om manliga professionella 

dansare och det märktes att de verkade ha förutfattade meningar om de manliga dansarna. Här 

ser man på genus med Hirdmans tre former och just här är det den normativa formeln som 

märks, där kvinnan är mannens motsatts. Tjejer tycker dans är roligt, därför ska killar tycka 

att dans är tråkigt eller som med breakdancen, den har lyckats få en manlig stämpel och är 

därmed mer accepterad. (Hirdman 2001, s. 37) 
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4.2 Normbrott 

När det gäller normbrott ansåg alla eleverna att det trots allt var okej både att tjejer gör typiskt 

manliga saker och att killar gör typiskt kvinnliga saker, de ansåg att man ska behandla andra 

som man själv vill bli behandlad. Både killarna och tjejerna tyckte att det var modigt av den 

personen som går emot normen att våga göra det. De trodde att det var vanligare att tjejer går 

över normgränserna och att det är mer accepterat av samhället. Som Fagrell (2000 s. 137-140) 

kom fram till i sin undersökning så säger även våra elever vad de tror att andra elever tycker 

och tänker inom genusmönstren även om de själva inte tycker det. Många påstår att 

genussystemet idag inte är lika tydligt som förr och att det är på väg att försvinna, men det är 

en lång väg kvar att gå (Fagrell 2000, s. 140). Vår studie visar på att både killar och tjejer idag 

börjar våga gå emot normer och eleverna tyckte att det var häftigt när någon vågade göra det.  

 

Vi tror att elever idag är mer accepterande när det gäller normbrott inom genus, men vi 

upplevde att de fortfarande inte fullständigt tolererar det och det är kanske därför vi 

fortfarande har normer. Som eleverna i vår studie sa krävs det fortfarande mod för att korsa 

normgränserna, dock inte lika mycket för tjejer eftersom mannen anses vara det starkare och 

det normala könet (Fagrell, 2000 s. 29 & Hirdman, 2001, s. 32). Tjejerna rör sig alltså 

närmare normen i de fallen (Hirdman 2001 s. 66-67). 

 

Som Fagrell skriver är det de manliga som överordnas det kvinnliga och det som uppfattas 

som manligt blir en positiv norm för människan (Fagrell, 2005, s. 166). Alltså ses då kvinnan 

med Hirdmans (2001, s. 28) jämförelseformel. Samhället idag bygger på att vi ska vara 

jämställda och att öppet visa sexistiska eller könsdiskriminerande attityder, som att kvinnan är 

underordnad mannen, är inte politiskt korrekt. Detta sker dock, men det är inte förrän någon 

utmanar normen som den märks (Fagrell, 2005 s. 168). Genom att dans anses feminin blir det 

ett så kallat genusbrott när killar visar intresse för dansen och tycker den är rolig. Vår tidigare 

forskning visade att dans är en feminint betonad aktivitet och enligt Hirdmans teori är det 

förnedrande för en man att göra en kvinnlig aktivitet. Vi tror att detta är huvudanledningen till 

att dansen ses som negativ av framförallt killar.  

 

4.3 Förare och följare 

När vi diskuterade pardans var alla eleverna överens om att man skulle dansa kille och tjej så 

långt det gick. Eleverna lyckas därmed se på genus med Hirdmans normativa formel, att 
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mannen och kvinnan är varandras motsatser. När det gällde dans med någon av samma kön 

var både killarna och tjejerna överens om att de två tjejerna som dansade är bara två kompisar 

som tränar tillsammans, alltså fullt normalt och inget konstigt alls. Däremot när vi pratade om 

två killar som övar pardans drog flera elever parallellen att de var homosexuella. En av 

tjejerna ansåg att alla killar är ju mer eller mindre homofober. Det är lustigt hur eleverna 

direkt drar liknelsen med två dansande killar som homosexuella medan ingen reagerar så när 

det gäller två tjejer. Just i pardansen är Hirdmans första maskulinitetslag ”att vara man är att 

inte vara kvinna” mycket tydlig, då det anses fel att en kille ska gå som följare, dvs. den 

tydliga kvinnliga rollen. Som Gard (2001, s. 216-218) skriver är nog många killar rädda för 

att bli kallade för homosexuella, vilket kan förstärkas genom att inte bara dansa, utan att 

dessutom dansa ihop med en annan kille. Detta kan leda till svårigheter i dansundervisningen 

när det är ett underskott på tjejer eller om man som lärare valt att inte använda sig utav de 

traditionella mönstren att dansa kille och tjej. 

 

Eleverna var väldigt tydliga i att de ansåg att det rätta sättet att dansa på var när det är tjej och 

kille och då är det killen som för medan tjejen ska följa. Det är tydligt att dansen har gamla 

traditioner i hur man ska föra sig. Men i dagens nytänkande samhälle borde även dansen ha 

kommit längre i sin utveckling och därmed fått bort lite utav de tydliga könsstämplarna. 

Varför kan vi inte bara använda oss utav benämningarna förare och följare? Det kan också 

tyckas motsägelsefullt att det oftast är killarna som för när både vår forskning och resultat 

pekar på att tjejerna är bättre på dans än killar och får hjälpa killarna med stegen. I så fall 

skulle det tänkas kunna vara lämpligare att tjejerna för och kunna hjälpa killarna mer. Vi kan 

tänka oss att många tjejer egentligen för när de ska agera följare, om de känner att de inte får 

tillräckliga direktioner av killen (om de dansar tjej och kille). På så sätt skulle det inte bli lika 

tydligt vad som är ”rätt” eller ”fel”, vem som är ”kille” och vem som är ”tjej”. Om lärare, 

redan under de yngre åldrarna på eleverna, börjar använda sig utav förare och följare och är 

noga med att eleverna får dansa båda rollerna och med varandra killar som tjejer, skulle vi 

kanske kunna lätta upp stämningen i dansen och få den att bli mer avslappnad än vad den är 

idag. Då skulle kanske även rädslan för homosexualitet minska. 

 

Många utav de danser (danslekar, folkdanser och sällskapsdanser) barn och ungdomar får 

göra i skolan, har tydliga direktiv om vem som gör vad. Hur ska vi kunna motverka 

genustänkandet i dansen när dansbeskrivningarna och vissa sångtexter, till exempel vissa 

juldanser, är så tydliga med hur de ska vara. Går det kanske att göra om sångtexterna och 
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dansbeskrivningarna så att de passar bättre in i dagens samhälle. (Lundvall & Meckbach, 

2007, s. 106-108) Som det ser ut i dagsläget i dansen med kill- och tjejroller blir det mycket 

tydligt att homosexualitet är något fel och avvikande. Om vi som lärare aktivt arbetar för att 

motverka detta med eleverna redan när de är i de yngre åldrarna bör de bli mer accepterande 

genom hela livet.  

 

4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att eleverna i vår studie uppskattar 

dansundervisningen, men de tror att andra elever inte gör det. De ville gärna ha dans oftare 

samt testa på fler olika dansstilar. I dansen blir genus väldigt tydligt. Eleverna trodde att 

många killar framförallt ger en bild av att dans ska vara tråkigt, trots att de kanske tycker att 

det är kul och tjejer ”ska” tycka att det är kul att dansa. Genusmönstret är tydligt hos eleverna 

i dansen, även om de tycker att det är okej när personer av samma kön dansar tillsammans 

anser de ändå att det är fel. Som Fagrell skriver (2005, s. 168) är det inte politiskt korrekt att 

uttrycka att det känns fel när till exempel två personer av samma kön dansar ihop. Däremot 

uttryckte också respondenterna att de inte har något emot sådana genusbrott. Därför kan deras 

åsikter bli splittrade. 

 

När det gällde normbrott ansåg eleverna att de var ganska accepterande, men självklart pratar 

de lite med kompisarna om sådant efteråt. Däremot skulle de inte behandla den personen 

annorlunda, trodde de. Men som en av eleverna sa; man vet ju aldrig hur man reagerar i 

praktiken. Det är lätt att säga hur vi vill reagera, men svårt att veta hur vi faktiskt kommer att 

reagera om vi ställs i en sådan situation. 

 

 Som lärare i idrott och hälsa bör vi försöka att undvika att framhäva de redan tydliga 

könsmönstren. Inte bara inom dansen, utan i all undervisning. Självklart finns det fysiska 

skillnader mellan killar och tjejer, men skillnaderna inom det egna könet kan vara minst lika 

stora. Eftersom alla är olika fungerar det inte att generalisera ett helt kön. Trots att vi lever i 

ett samhälle som anses vara ganska jämställt är det fortfarande tydligt att det är mycket som 

saknas innan vi kommer till ett helt jämställt samhälle. De kvinnliga och manliga 

uppfattningarna är idag under förändring, i alla fall på formell nivå. Vi kan själva till en 

början med fundera över hur vi själva skapar kön och vad vi kan göra åt det för att kunna få 
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ett mer jämställt samhälle. Eftersom genus inte är något bestämt utan hela tiden förändras kan 

vi alla försöka göra vår egen del i helheten (Fagrell, 2005, s. 183-184). 

 

4.5 Vidare forskning 

Genom resultatet av vår studie har vi börjat fundera på vidare forskning. För det första: 

 Hur har genusmönster ändrats under de senaste 100 åren? 

 

När vi forskat inom genus har vi ofta funderat på vilka framsteg människor i Sverige gjort 

inom jämställdhet i dagens samhälle. Vi själva uppfattar att det bör vara stor skillnad mellan 

hur det var i början på 1900-talet fram till början av 2000-talet, men det skulle vara intressant 

att få utförligare information om ämnet.  

 

För det andra: 

 Hur mycket kunskap om genus har elever i årskurs 3 på gymnasiet och skulle det 

behövas läras ut i skolan? 

 

De elever vi intervjuade hade väldigt vaga kunskaper inom genus och vi frågar oss om 

gymnasieskolan inte bör lära ut genus för att motverka typiska genusmönster. För att 

jämställdheten ska kunna utvecklas framåt måste fler människor veta hur genus fungerar och 

vi tror att det är viktigt att få information tidigt i livet. 
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vilka uppfattningar om genus elever i 

gymnasiet årskurs 3 har på dansen i skolan. 

 De frågeställningar vi utgått ifrån är:   

1. Hur uppträder och tänker killar/ tjejer under en danslektion i skolan enligt tjejer? 

2. Hur uppträder och tänker killat/ tjejer under en danslektion i skolan enligt killar? 

3. Vilka tankar har eleverna om normbrott för de båda könens genusgränser? 

4. Vilka tankar har eleverna om pardans? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Genus, dans, skola, gender, homosexuality, education, school 

 

 

Var har du sökt? 

DiVA, Google, uppsatser.se, GIH:s Bibliotek, Illumina 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Genus + dans 

Genus + dans + skola 

Gender + dance + school 

Dance + homosexuality 

 

 

Kommentarer 

Det fanns mycket forskning angående vad lärarna trodde eleverna tyckte, det fanns däremot 

mindre forskning angående vad barnen själva tyckte. Det som fanns i så fall var framförallt 

vad yngre barn tyckte om dans i skolan.  
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Bilaga 2 

 

INTERVJU 

 

Inledningsfrågor 

- Vad tycker du om idrotten i skolan? 

- Vad tycker du om dansen i skolan? 

- Har du någon dansbakgrund förutom i skolan? 

 

Teman att diskutera kring 

- Dansen i skolan, lektionsupplägg, hur ofta? 

- Genus, vad är okej/inte okej, vad är normen i klassen? 

- Tankar om normbrott, olika för tjejer och ki



 

 


