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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka åtta gymnasieelevers erfarenheter och uppfattningar om 
dans ur ett normkritiskt perspektiv. 
 

• Vad karakteriserar pojkars och flickors erfarenheter och uppfattningar om dans i 
skolan? 
• Medvetandegör och motverkar dansundervisningen stereotypa föreställningar 
om vad som anses vara manligt och kvinnligt enligt elevers uppfattning? 
 

Metod 

Studien bygger på en kvalitativ intervjuundersökning från åtta elever som kommer från olika 
delar i Sverige: Stockholms län, Östergötlands län & Skånes län. En skola var en privatstyrd 
skola och resterande sex skolor var kommunalt drivna. Fyra pojkar och fyra flickor som hade 
läst idrott och hälsa 1 deltog i studien. Eleverna var slumpvist utvalda. Urvalet av skolorna 
skedde ur ett bekvämlighetsurval, då detta styrdes av tillgänglighet och kontakter. 
 

Resultat 

Den allmänna inställningen till idrott och hälsa i skolan var positiv, samtliga elever utom en 
påpekade flera positiva faktorer, som att det är ett skönt avbrott från de teoretiska ämnena och 
att det är roligt. Erfarenheten av dans skiljde sig åt mellan eleverna trots att de läser efter 
samma kursplan. Eleverna hade delade meningar om dansens värde. Det var många av 
pojkarna som hade en likartad uppfattning, detsamma gällde för de flickor som intervjuades. 
Flickorna ansåg i högre grad än pojkarna att dans var meningsfullt. De flesta flickorna 
uppfattade sig själva som aktiva genom att hjälpa andra i klassen. Flickorna ansåg att det 
fanns gränser mellan könen medan de flesta pojkarna uppfattade sig själva som aktiva genom 
att de deltog och gjorde det läraren visade och de ansåg inte att det fanns några gränser mellan 
könen. Gemensamt för pojkar och flickor var att det var accepterat att dansa med någon av 
samma kön. Ingen av eleverna uppgav att de hade diskuterat dans i förhållande till stereotypa 
könsroller i skolan. Det var inte heller någon av eleverna som uppfattade att skolan hade 
arbetat med dans som medel för att motverka stereotypa åsikter om könsskillnader genom 
dans. 
 

Slutsats 

Studien visar, med utgångspunkt från ett normkritiskt perspektiv, att skolans 
dansundervisning inte bidrar till att medvetandegöra eleverna om könsstereotypa 
föreställningar. Dock var eleverna positiva till att i dansundervisningen arbeta med att 
uppmärksamma och medvetandegöra stereotypa föreställningar då de ansåg att det annars 
uppstår skillnader mellan könen. Studien visar även att alla elever inte upplever att skolan 
motverkar stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt.  
   En annan aspekt som är viktig att belysa är att studien utifrån elevernas erfarenheter och 
uppfattningar visar att lärarens roll är viktig då det är läraren som har ansvar för att uppmana 
till diskussion om stereotypa föreställningar och de normer som finns. Detta för att kunna 
medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt.  
 



 

 

Abstract 
 
Purpose and Issues  
The purpose of this study was to examine the experiences and perceptions of dance, of/from 
eight high school students, from a standard critical perspective. 
 

• What characterizes the boys' and girls' experiences and perceptions of dance at 
school?  

• Does the teaching of dance in school raise awareness and discourage the 
stereotypical notions of what is considered masculine and feminine according to 
students' perception?  

 
Method  
The study is based on a qualitative interview survey of eight students coming from different 
parts of Sweden: Stockholm County, Östergötland County & Skåne County. One of all the 
schools was a private school and the remaining six schools were municipally run. Four boys 
and four girls who had read “Idrott och hälsa 1” participated in the study. The students were 
randomly selected. The selection of the schools was made from a convenience sample, since 
the selection of the school had to do with availability and contacts.  
 
Result  
The general attitude towards physical education in school was positive, all students except 
one pointed out several positive factors, for example that it is a nice break from the theoretical 
subjects and it is fun. Even though they have the same syllabus the experience of dance 
differed between the students. The students’ views of the value of the dance were divided. 
Many of the boys had similar ideas, just like the girls who were interviewed had. The girls felt 
to a greater extent than the boys that dance was meaningful. Most of the girls perceived 
themselves as active by helping others in the class. The girls felt that there were boundaries 
between the sexes while most boys perceived themselves as active in that they participated 
and did whatever the teacher showed them to do and they did not think there were any 
boundaries between the sexes. Both boys and girls agreed that it was accepted to dance with 
someone of the same sex. None of the students reported that they had discussed dance in 
relation to gender stereotypes in school. None of the students perceived that the school had 
been working with dance as a means to counter stereotypical views about gender differences 
through dance.  
 
Conclusion 
The study shows that the dance education in school does not contribute in raising the students’ 
awareness about gender stereotypes. However, the students were positive to work with the 
raising of consciousness about stereotypes because they felt that it would arise differences 
between the sexes otherwise.  
The study also shows that all students do not feel that the school counteracts stereotypical 
notions of masculinity and femininity.  
Another aspect that is important to highlight is that the study, based on students' experiences 
and perceptions, shows that the teacher's role is important because it is the teacher who has 
the responsibility to encourage discussion about ideas of stereotypes and norms that exist. 
This is done to raise awareness about and to discourage stereotypes of what is masculine and 
feminine. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Dagens könsstereotypa normer om vad som anses vara manligt och kvinnligt kan exkludera 

människor då de begränsas och ges olika förutsättningar för att leva sina liv. Begräsningarna 

kan bidra till ojämställdhet mellan män och kvinnor. Syftet med studien är att synliggöra och 

problematisera de normer och föreställningar som ligger till grund för att motverka eventuella 

könsstereotypa skillnader mellan män och kvinnor. Jämställdhet mellan män och kvinnor är 

en prioriterad fråga inom politiken. Under senare år har det satsats resurser för att stärka män 

och kvinnors lika rättigheter då det råder skillnader på förutsättningar och förväntningar från 

samhället mellan könen. (Regeringen, 2009-01-26) 

   Skolans uppdrag har i flera årtionden varit att motverka traditionella könsmönster. I både 

skollagen, läroplanen och kursplanen har jämställdhet länge varit ett strävans mål. Idrott och 

hälsa 1 är ett obligatoriskt ämne där ett av syftena är att undervisningen ska ”motverka och 

medvetengöra stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt.”(Skolverket 2011a, s. 83) Inom ramen för gymnasieskolans kursplan för idrott och 

hälsa 1 anges att rörelse till musik och dans ska behandlas (ibid, s. 84). Studien kommer 

därför att undersöka pojkars och flickors erfarenheter och uppfattningar om dans och rörelse 

från idrott och hälsa 1 ur ett normkritiskt perspektiv. Ett normkritiskt perspektiv innebär bland 

annat att fokus ligger på normer om könsuttryck, könsidentitet och kön för att se hur de 

påverkar verksamheten	  (Diskrimineringsombudsmannen 2013, s. 12f). 

   Utbildningsdepartementet har med hjälp av forskarberedningen och JÄST-gruppen 

(Utbildningsdepartementets arbetsgrupp för jämställdhet i högre utbildning och forskning) 

kommit fram till att genusperspektivet har betydelse för utvecklingen inom olika vetenskaper. 

De skriver om ” genusperspektivets potential att öka forskningskvalitet genom ökad 

jämställdhet” (Utbildningsdepartementet 1996, s. 19). Detta är något som denna studie hade i 

beaktande genom att ha lika många pojkar och flickor i urvalet för att få en jämställd 

fördelning mellan de uttalade könen. Genusforskning är en stor internationell process som 

arbetas med över hela världen och Sverige är väl framskridna i tankar och forskning kring 

ämnet (ibid, s. 7). Kunskapssökande inom detta område är viktigt för att medvetengöra och 

uppmärksamma de eventuella könsstrukturer och mönster som finns i dagens 

skolundervisning och detta för att vid behov kunna motverka och medvetengöra dess 

konsekvenser. 
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1.2 Bakgrund 
Idrott och hälsa 1 är mer än bara ett skolämne då det kan ses som en del av Sveriges 

idrottskultur. Då ämnet är en stor del av idrottskulturen påverkas ämnet av sociala 

sammanhang exempelvis via media som eleverna kommer i kontakt med både i och utanför 

skolan. (Larsson 2007a, s. 54) Flera forskare har studerat kring vad detta kan bidra med. Anja 

Hirdman (2001) har studerat hur män och kvinnor framställs i sociala sammanhang såsom 

media. Hirdman menar att representationen av män och kvinnor i dagens media är ett viktigt 

element i konstruktionen av manligt och kvinnligt. (Hirdman 2001, s. 246)  

   Ämnet idrott och hälsa har utvecklats från att inriktningen låg på ”fysisk fostran” till idag 

där det är ”kroppen i fokus”, en kropp i rörelse med betoning på elevernas upplevelse av att 

röra sig. Kroppen i fokus kan delas in i två delar den ”inre kroppen” såsom upplevelser och 

sinnlighet men även den ”yttre kroppen” såsom utseende och prestationsförmåga. (Larsson 

2007b, s. 268) I gymnasieskolans kursplan för idrott och hälsa 1 anges att rörelse till musik 

och dans ska behandlas (Skolverket 2011a, s. 84). 

   Att definiera dans som kunskapsområde och begrepp är inte helt enkelt eftersom dans 

innefattar ett brett fält. I Nationalencyklopedin definierar Ståhle dans som:  
 

Dans (av fornfranska danse, ett ord av omdiskuterat, kanske germanskt, ursprung) har definierats 

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

rum.  (Ståhle, 2014)  
 

Ringby (2006) talar om ”dans som språk” för att förklara begreppet dans. Dans som språk kan 

sättas i relation till status när det kommer till en kulturell och samhällelig kontext. (Ringby 

2006, s. 8) Dans beskrivs av Ronström (1992) som en serie rörelser och att rörelser är ett 

objekts förändring från sin ursprungliga position. Han menar att vi inte kan kalla all rörelse 

för dans men att all dans innehåller rörelse (Ronström 1992, s. 40ff).  

   Lundvall och Meckbach (2007) menar att kommunicera med och genom kroppsrörelser är 

ett av de äldsta formerna för mänskligt samspel. Dans och rörelse till musik förekommer i 

flera sammanhang och kan bedrivas enligt tre inriktningar. Gymnastik- och idrottshögskolan 

(GIH) delar in och utbildar dans enligt tre former, dans som kulturell form, motions form och 

expressiv form. De tre olika indelningsgrunderna skiljer sig då det finns bakomliggande 

traditioner och värden inom de olika formerna av dans och rörelse. Gemensamt för all 

kulturell form av dans är det sociala samspelet som kan utvecklas inom eller mellan olika 
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individer. I skolundervisningen finns det anledningar till att öppna upp för en mångfald av 

kulturella danser, där vissa av tradition bara dansas av kvinnor och andra av män. Den 

kulturella formen är en styrd dans form där det finns ett givet rörelsemönster för hur varje 

dansstil ser ut. Den kulturella formen av dans är väldigt bred och kan på så sätt nå ut till 

många individer. Med varje dansstil kommer mer än bara en dans, det kan ge uttryck för 

tradition och olika livsstilar. Genom att låta eleverna dansa kulturella danser öppnar det upp 

möjligheterna för en mångfald av kulturella danser, som kan leda till att eleverna uppskattar 

och vill lära sig om andra kulturers danser och deras ursprung. (ibid, s. 113)  

   Den andra indelningsgrunden är dans som motionsform. Syftet med denna rörelseform är att 

åstadkomma träningseffekt genom att träna kondition, styrka, rörlighet, koordination samt 

kroppslig och mental avspänning. (Lundvall & Meckbach 2007, s. 114)  

   Den tredje indelningsgrunden är dans som expressiv form. Denna rörelseform fokuserar på 

den kreativa idén där eleverna får uttrycka känslor, händelser, eller liknande med hjälp av 

rörelser. Denna dans form upplevs som mer fri då eleverna kan få utlopp för sin egen 

kreativitet och fantasi. (ibid, s. 113). Ravn (2010) menar att det inte är negativt om man gör 

andra rörelser än de tänkta eftersom det leder till improvisation hos individen. Improvisation 

utvecklar kroppsuppfattningen som kan leda till ökad tyst kunskap. (Ravn 2010, s. 113) Att 

jobba med improvisation kräver förberedelser och didaktik som skiljer sig från 

träningsformen av dans. Det krävs tid till förfogande, avgränsning av rum, organisering av 

grupper, musikval, val av instruktioner, återkoppling och språkliga metaforer. (ibid, s. 115) 

   Dans är ett delmoment som lämnar få oberörda då väldigt få människor förhåller sig neutralt 

till dans. Media, kollektiva föreställningar och värderingar fungerar som genusförvaltare då de 

upprätthåller det så kallade genuskontraktet kring vilken rörelsekultur som är tillåten eller 

anses naturlig att ägna sig åt i uppväxtåldern. Under dansundervisningen kan det vara bra att 

reflektera över om eleverna måste arbeta efter indelningen ”dam och kavaljer” eller om det är 

till fördel att försöka bryta detta normativa mönster. Istället skulle dansundervisningen vara 

mer inriktad på förare och följare där både pojkarna och flickorna lär sig båda rollerna.  Det 

kan vara till fördel att arbeta med dansen så att delmomentet både värnar om men samtidigt 

förändrar kulturarv och givna roller. Läraren bör vara medveten om att dans som redskap kan 

användas för att bryta reproducerade över- och underordningar mellan pojkar och flickor. 

(Lundvall & Meckbach 2007, s. 109). 

   Filmen ”Billy Elliot” av Stephen Daldry skildrar en ung pojkes dröm om att bli en känd 

dansare, vilket är en stor besvikelse för Billys far som istället drömmer om att Billy ska träna 

boxning. Filmen avspeglar en pojkes dröm som går emot den dominerande könsnormen om 
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att pojkar inte ska dansa. Dans har inte alltid betraktats som kvinnligt, äldre rituella danser i 

flera religioner var ofta lämpade för män. I slutet av 1600-talet i Frankrike började dans att 

genomgå en feminiseringsprocess. Under 1800-talet skedde en förändring då professionell 

konstnärlig dans förbjöds för män. Det var i slutet av 1900-talet som de manliga dansarna 

Serge De Duaghilev och Isadora Duncan bröt sig loss från den rådande könsnormen om att 

dans var ämnad för kvinnor. Detta var ett stort upplyft för utvecklingen av den professionella 

danskarriären för män. Trots att det finns stora artister inom dansen, ses fortfarande dansen 

som ett feminint kodat ämne. (Mennesson 2009, s. 174) 

    Precis som i andra delmoment, till exempel vid friluftsliv och grovmotoriska rörelser som 

ingår i idrott och hälsa, har eleverna olika attityder och inställning till de olika delmomenten. 

Samhället påverkar skolan då skolan är en del av samhället. Om man blickar tillbaka 50 år i 

tiden såg dåtidens förväntningar på en elev helt annorlunda ut mot idag. Förväntningarna på 

eleverna förändras och dessa styr även deras beteende. Förväntningar och föreställningar 

skapar normer för hur en elev ska uppträda och se ut. De flesta elever anpassar sig efter 

förväntningarna och på så sätt rekonstrueras normerna. (Eek-Karlsson 2012, s. 15)  

I Nationalencyklopedin definierar Bergström normer som:  
 

Det ”normala” eller godtagbara beteende i exempel en social grupp, konvention, praxis/…/normer är 

intimt förbundna med sociala värden och de utgör medel för att förverkliga det som värderas högt av den 

samhällsgrupp som bejakar dem. (Bergström, 2014)  

 

Begreppet genus bottnar i Simone de Beauvoir och hennes uttryck ” det andra könet”. Hennes 

mening ”Man föds inte till kvinna, man blir det” har spridit sig runt i världen. (Karlsson 2001, 

s. 4) Termen genus används inom genusforskning som en benämning på ett socialt 

klassifikationssystem med olika inriktningar. Inriktningarna är kulturella och sociala 

egenskaper samt psykologiska och beteendemässiga handlingsmönster där människor delas in 

i två kategorier, män och kvinnor. Manlighet och kvinnlighet är ingenting människor föds 

naturligt till utan människan socialiseras in i de två olika rollerna som män och kvinnor. (ibid, 

s. 4)  

   Connell (2003) menar att normer, idéer och uppfattningar om kön är något som 

genusbegreppet betonar ”Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den 

reproduktiva arenan, och en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in 

reproduktiva skillnader mellan kroppar i de sociala processerna” (Connell 2003, s. 28). 
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1.3 Forskningsläge 
Under 1970- talet menade feminister att könet är kulturellt och socialt, utifrån det uppkom 

olika könsrollsteorier. Yvonne Hirdman (1988) lanserade genusbegreppen genussystemet och 

genuskontrakt i Sverige. Hirdman skiljer sin kvinnoforskning från ”vanlig” forskning då hon 

problematiserar förhållandet mellan könen. Hon ställer frågan ”Hur kan det komma sig att 

kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män?” (Hirdman 

1988, s. 49). Hirdman talar om att människan konstruerar genus och vad vi hör. Olika idéer 

och föreställningar om könen är konstitutioner som den västerländska humanismens, 

filosofins och vetenskapens hjärnor har skapat. Vi har i samhället en primär ordning där 

människor är uppdelade i han eller hon, vilket är den grundläggande indelningen. (ibid, s. 5) 

Genussystemet handlar om etablerande av det manliga som norm och isär hållandet av könen. 

Hon menar att ”Genus kan förstås som föränderliga tankefigurer, män och kvinnor (där den 

biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala 

praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras.” (ibid, s. 50)  

   Genuskontraktet skapas på gruppnivå och som struktur i samhället, detta innebär att inte alla 

kvinnor har lägre status än män och vise versa. Enligt Hirdman är alla människor delaktiga till 

att upprätthålla genuskontraktet. Hirdman menar att kvinnor och män hålls isär och är oftast 

varandras motsatser, det vill säga dikotomier. Hon exemplifierar detta genom ”bråkiga pojkar 

och tysta flickor".  Alla är med och skapar genusordningen, detta upplevs som helt normalt 

och sker oftast omedvetet.  Enligt teorin värderas manlighet högre än kvinnlighet (ibid, s. 51) 

   Precis som Hirdman talar Harding om att det finns en obalans mellan vilken rangordning 

mannen och kvinnan har. Harding menar också att det finns motsättningar och uppdelningar 

mellan vad som anses kvinnligt och manligt och att det är olika mycket värt. Detta genustänk 

påverkar vårt sätt att tänka, resonera och tolka tillvaron. Vårt sätt att tänka, resonera och tolka 

vår tillvaro görs enligt en process med tre olika nivåer, symboliskt, strukturellt och 

individuellt. Vid symboliskt är det föreställningar och normer som är centralt, vid strukturellt 

är det hur arbetet är uppdelat och organiserat som är centralt och vid individuellt är det 

individens könsidentitet som är det primära. (Länsstyrelsen i Västmanland, 2014-08-23) 

Connell (2003) menar att dagens genusmönster inte uppstår naturligt såsom det kulturella 

uttrycket av kön gör, detta då det uttrycker att vi föds som man eller kvinna med biologiska 

skillnader. I en grupp med män eller kvinnor råder det skillnader både mellan könen men 

också inom könen, vilket Connell menar att kulturella uttrycket av kön missar. Connell menar 

att ”Människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. Vi intar en plats i 
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genusordningen - eller förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade - genom vårt sätt att 

uppträda i det dagliga livet”. (Connell 2003, s. 21) Könsstereotypa roller med fasta 

föreställningar skapas redan i tidig ålder och blir därför svåra att ändra på. (Gardner 1991, s. 

99)  

   Inom genusvetenskapen intresserar man sig för hur pojkar och flickor tar till sig de 

könsroller som finns i samhället idag. Det finns i varje samhälle olika krav och förväntningar 

som pojkar, flickor, män och kvinnor ska inta. Med dessa krav och förväntningar kommer 

olika positioner och roller i samhället med ett givet och mer accepterat beteende och detta 

kallas könsroller. Svaleryd (2002) menar att det är viktigt att arbeta med att motverka 

traditionella könsroller för att uppnå jämlikhet mellan pojkar och flickor. (Svaleryd 2002, s. 

26) När pojkar och flickor har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter går det att säga 

att det är jämställt. Hon menar att genus har en social inriktning med fokus på det kulturella 

och samhälleliga aspekterna. Det är den sociala konstruktionen som gör könet. Små pojkar 

och flickor utforskar sitt sätt att uppföra sig och utifrån omgivningens reaktioner skapas tysta 

överenskommelser om vilka positioner och beteenden som är lämpliga för pojkar och flickor. 

(ibid, s. 26) 

 

Samhällsnormer kring dans i skolundervisningen  

I Mattssons & Lundvalls (2013) studie framkommer det att dansens position inom ämnet 

idrott och hälsa både har förändrats och bibehållits över tid. Med hjälp av en diskursanalys av 

ämnets kursplaner beskriver de tre kategorier av dansdiskurser "dans som kulturbevarare" det 

vill säga en identitetsskapande diskurs, "dans som kroppslig träning” det vill säga. en 

folkhälsodiskurs och" dans som uttryck " det vill säga en mer estetisk diskurs. Tidigare 

läroplaner fokuserade på den identitetsskapande diskursen för att bevara de svenska och 

nordiska kulturella traditionerna. I senare läroplaner läggs fokus på uppbyggandet av ett 

bredare mångkulturellt samhälle där man även ska få förståelse för andra kulturer. (Mattsson 

& Lundvall 2013, s. 1) I studien framkommer även att den estetiska diskursen har haft den 

svagaste positionen över tid. Den estetiska diskursen representerar förkroppsligade 

upplevelser och känslor som uttrycks genom rörelser. Den estetiska diskursen av dans 

förknippades i Läroplanen för grundskolan 1962 som kvinnlig rytmisk gymnastik där 

kroppsrörelserna inspirerades av spänning, avkoppling och föreställningar om kroppens egen 

rytm. Denna form av dans är baserad på utövarens känslor och erfarenheter och ges inte 

längre någon plats i dagens kursplaner. (ibid, s. 7) 
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   I studien framkommer även att den nuvarande läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr11) betonar att elever bör uppmuntras till att utveckla sociala 

färdigheter genom att dansa tillsammans. Dans som kroppslig motion har behållit sin plats i 

läroplanen där elever uppmanas att göra träningsprogram till musik och bedöms utifrån hur 

väl eleverna kan reglera rörelser till tid och rytm. (Skolverket 2011b, s. 53) Eleven ska även 

kunna reflektera över rörelsekvaliteter även fast det inte finns några mål som syftar till den 

estetiska verksamheten. Dans som kulturbevarare är nära kopplad till konstruktionen av kön 

då denna typ av dans håller sig inom ett mycket disciplinerat ramverk för social kontroll. 

(Mattsson & Lundvall 2013, s. 1-17) 

   I flera länder har dans som kunskapsområde varit en del av läroplanen då dans kan stimulera 

elevers utveckling viket är något som står i den övergripande läroplanen. Trots dess betoning i 

läroplanen bedrivs det lite dansundervisning i skolan. Studier visar att endast en liten del av 

idrottslektionerna har ägnats åt att dansa och att dans främst undervisats för yngre barn eller 

flickor. (ibid, s. 1) 

   Dans förknippas ofta som ett feminint kodat delmoment då majoriteten av utövarna och 

lärarna inom dans är kvinnor (Burt 1995, s. 3). Gard (2001) har kommit fram till att många 

pojkar inte dansar på grund av samhällets norm om att ”riktiga” pojkar inte dansar och det gör 

pojkarna osäkra och rädda för att hamna utanför normen och bli kallade homosexuella (Gard 

2001, s. 216). ”Varför vill pojkar dansa? Varför vill någon dansa?” Gard (2008) anser att 

denna fråga ska diskuteras eftersom det oftast frågas varför man ska dansa och att det inte 

finns lika många studier på varför någon faktiskt vill dansa. Gard menar att det framförallt är 

bland människor som skriver böcker eller undervisar inom dans som frågan om varför man 

ska dansa diskuteras. (Gard 2008, s. 182)  

  Ofta förknippas pojkar som dansar med att vara fjantiga och homosexuella (Lindqvist 2010, 

s. 21). För att få bort definitionen av dans som feminint och könsstereotypt har dans bland 

annat börjat benämnas som rytm och rörelse, rörelse till musik och aerobics, vilket Ferdun 

(1994) skriver att det inte är bra då dans borde få accepteras utifrån sitt eget värde. Ferdun tar 

även upp att det finns nackdelar med feminint och könsstereotypt då detta gör att både pojkar 

och flickor undviker att delta i skolans dansundervisning. (Ferdun 1994, s. 46ff)  

   Susan W. Stinson jämför i sin studie hur dansens oskrivna lagar kring genus kommer till 

uttryck inom dansundervisningen. I studien jämför hon hur det ser ut på danslektioner och i 

andra ämnen i skolan. Stinson utgår från resultatbaserad undervisning (OBE) där uttrycket 

OBE kommer från att fokus tidigare låg på det som lärare undervisade i, till att det nu utgår 

från det som studenter lär sig. OBE handlar om att bestämma mätbara och specifika mål som 
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sedan går att skräddarsy de oskrivna reglerna till. För att sedan ta reda på om de förväntade 

resultaten har uppnåtts används bedömning. Stinson har under studien kommit fram till att 

kvinnor oftare är tystare än män och att könsrollerna som finns inom dansundervisning 

handlar om könsroller som funnits sedan långt tillbaka i tiden. Hon tar bland annat upp hur 

pojkar som beter sig som flickor ofta blir retade och mobbade för detta och att det finns 

kulturella budskap om kön som framkommer genom dans i undervisningen men även utanför 

lektionerna. (Stinson 2005, s. 51ff) Slutsatser som hon har kommit fram till är att det finns 

många olika danslärare som tänker på olika sätt till exempel att vissa danslärare inte bryr sig 

om att tänka på genus och att det finns. Det finns idrottslärare i skolan som tänker på liknande 

sätt, de tänker på att undervisa inom det område de har bestämt och inte på beteendet bland 

eleverna. Hon anser att det är många som använder sig av genus inom undervisningen utan att 

de tänker på det och att dessa borde utbildas och göras medvetna om hur det går att arbeta 

med detta. (ibid, s. 56) 

   Edward C. Warburton (2009) har gjort en studie i USA som utgått från ett möte med 

National Dance Education Organization där samtliga i panelen som diskuterade var män med 

olika arbetsuppgifter inom dansvärlden. Under mötet uttryckte några av medlemmarna att de 

varje dag får arbeta mot stereotypa könsskillnader och tanken om att pojkar som utövar dans 

är homosexuella, medan andra ansåg att det var som en fristad att komma till en dansstudio. 

Något som alla var överens om var att de någon gång sett dans som ett hjälpmedel för att 

jobba mot de kulturella stereotypa antaganden som finns om att det är kvinnligt att dansa 

(Warburton 2009, s. 145). Efter mötet öppnades det upp för diskussion med publiken. En 

fråga som togs upp var när det skulle bli möte om flickor och hur deras påverkan på dans ser 

ut. När frågan ställdes blev alla i panelen tysta medan de som satt i publiken ivrigt diskuterade 

frågan. Värt att nämna är att majoritet av publiken var kvinnor. (ibid, s. 146) Warburton 

avslutar med att ta upp frågan om flickor och att det borde göras studier på hur de upplever 

dans och även att det borde göras studier där det diskuteras om både pojkar och flickor (ibid, 

s. 148).   

 

Lärares inställning 

I en forskningsrapport av Larsson (2009) framgår det att lärarna har uppmärksammat att det 

finns orättvisor mellan könen. De orättvisor som uppmärksammas är inom ramen för 

undervisningen när det kommer till förutsättningar. Däremot har det inte utvecklats tillräckligt 

med didaktiska redskap för att arbeta med orättvisorna. I intervjuer med lärare svarade många 

lärare att pojkar tar mer plats och hörs mer, de uttryckte även att fler pojkar än flickor tar mer 
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tid och uppmärksamhet under lektionerna. Om dessa skillnader mellan pojkars och flickors 

beteende är ett problem eller inte varierar mellan de olika lärarna. Vissa antyder att det ”bara 

är som det ska vara” medan andra upplever det som ett problem.  När lärarnas har 

uppfattningen om att det är normalt att pojkarna tar mer plats än flickorna förstärks de 

stereotypa föreställningarna om att det är mannen som är den centrala. När läraren ser 

könsmönstren i undervisningen som uttryck för genetiskt naturliga könsskillnader bidrar det 

till att ambitionen för att motverka traditionella könsmönster uppfattas som obegriplig. Om 

klassen är stökig och upplevs som mer problematisk tenderar det till att könsmönstren 

förstärks. I klasser där eleverna är trygga med läraren och varandra tycks könsmönstren bli 

allt mer otydliga då alla elevers sociala beteende blir mer accepterande. Utformning och 

innehåll av lektionen påverkar därför hur könsmönster bildas. I studien framgår det att lärarna 

uppfattar att, när syftet med lektionen är tydligt upplever eleverna lektionen som meningsfull 

och deltagandet ökar. Detta ställer höga krav på danspedagogen under undervisningen för att 

denne ska lyckas engagera alla elever. (Larsson et al. 2009, s. 101) 

  Larsson et al. gör en översikt i rapporten ”Jämställdhet på lika villkor” som visar att det 

undervisas betydligt mindre i dans än bollspel. Rapporten bygger på svar från 233 lärare från 

slumpvis utvalda skolor i landet, 153 av lärarna arbetade på en kommunal skola och 80 av 

lärarna på en fristående skola. 42 % av lärarna svarade att bollspel bedrevs 10 gånger eller 

mer på ett läsår medan 5 % av lärarna svarade att dans bedrivs 10 gånger eller fler per läsår. 6 

% av lärarna svarade att rörelse till musik förekommer 10 gånger eller fler per på ett läsår 

(ibid, s. 39).  

   Ur intervjuer med lärare som blivit tillfrågade om vilka strategier de använde för att 

motverka traditionella könsmönster på idrotten, visade det sig att lärarna använde sig av flera 

olika metoder. De flesta av lärarna uppgav att de bedriver undervisning där både pojkar och 

flickor är med på lektionen, det vill säga samundervisning. Detta med motiveringen om att 

samundervisning fungerar som undervisningsmetod då pojkar och flickor ska få lära sig att 

samarbeta genom att umgås med varandra. Några lärare menar att när man delar pojkar och 

flickor i undervisningssituationer kan det tendera till att pojkar blir mer grabbiga medan 

flickorna som är blyga vågar ta för sig. (ibid, s. 66ff)  

   Vidare studier visar på att dansprogram i skolan där pojkar och flickor arbetar tillsammans i 

dansgrupper kan vara fördelaktiga för pojkar då de uppmuntras att se flickor som 

samarbetspartners. (Zander, Kreutzmann, West, Mettke & Hannover 2014, s. 426) Under	  

lektionerna svarade även vissa lärare att de laborerar med sam-och särundervisning som en 

medveten strategi för att arbeta med problem kring lika villkor för pojkar och flickor. En 
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annan metod är en form socialpsykologiska insikter, eleverna får välja olika moment som de 

vill utföra under lektionen. En av de intervjuade lärarna sade att tjejerna får välja först och att 

pojkarna får ta det som blir över för annars kör pojkarna över flickorna. Ett problem som 

uppstår då är att lärarna redan i förväg utgår från att pojkarna är mer dominanta och kommer 

att ta över undervisningen om inte flickorna får välja först. Detta beteende leder till att man 

förstärker föreställningen om pojkar och flickor. (Larsson, et al. 2009, s. 66-72) 

   Larsson, Quennerstedt och Öhman (2014) har kommit fram till att det finns tre sätt som 

lärare och studenter kan använda sig av för att medvetandegöra och motverka könsstereotypa 

normer i skolan. Det första sättet handlar om att lärare ska vara öppna för diskussion och ta 

upp frågor om heteronormativitet under lektionerna. Det andra sättet handlar om att läraren 

ska ha verktyg för att kunna hjälpa eleverna att förstå hur man kan använda sig av 

heteronormativitet för att förstå och även förändra saker i det sociala livet. Det tredje sättet 

handlar om att elever ska ha kunskap om och kunna argumentera och utmana kulturella 

normer. Här anses det även viktigt att man stoppar lektioner för att ta upp saker till diskussion. 

(Larsson, Quennerstedt & Öhman 2014, s. 147) 

 

Elevers inställning 

Ericson (2008) menar att attityd och inställning till dans skiljer sig mellan pojkar och flickor. 

Pojkar har i större utsträckning än flickor en avvisande attityd till dans, flickor däremot 

uttryckte en positiv inställning till dans (Ericson 2000, s. 28). I en undersökning som 

Lindqvist (2010) gjorde svarade lärare att flickorna i större utsträckning än pojkarna var 

positivt inställda till dans (Lindqvist 2010, s. 72). Anne Wigert (1999) skriver i artikeln 

”Pojkars och flickors sätt att attackera dans” att hon efter en mängd observationsstudier, där 

hon observerat pojkar som dansar, har sett att glädjen lyser i pojkarnas ögon och de 

galopperar fram över dansgolvet. När pojkarna sedan ska sätta ord på dansen förnekar de ofta 

dansen och framställer dans som något negativt. (Wigert 1999, s. 14) 

   Michael Gard (2001) har i en studie utgått från en berättelse om en pojke som följer med sin 

äldre syster till hennes baletträning. Pojken blev intresserad av det han såg och ville även han 

vara med. Det som stoppade honom från att vara med var föräldrarna som ansåg att han skulle 

hålla på med något annat, då balett var för flickor och att riktiga pojkar inte dansade. Till slut 

kunde inte pojken hålla sig, under en träning hoppade han in och gjorde som flickorna. Det 

slutade med att pojken blev bäst i klassen och spelade upp en föreställning framför föräldrarna 

som handlade om en basketmatch. (Gard 2001, s. 213) Gard använde sig av denna berättelse 

för att visa på problematiken som finns gällande människors syn på pojkar och dans. Han är 
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också tydlig med att ordet problem inte behöver betyda att det endast är problem med hur man 

ser på pojkar utan även att det är lågt intresse bland pojkar att välja dans. Han menar att 

mycket handlar om vilka rörelser som görs och att vissa anses vara mer kvinnliga än andra, 

men även att mycket handlar om att skydda de manliga hegemoniska beteendenormer som 

finns. (ibid, s. 214) Slutsatser som Gard drar är att den som skrivit om pojken vill förmedla att 

dans är något som ”normala” pojkar gör. Han vill även belysa att när dansen i berättelsen 

förmedlas som en atletisk aktivitet blev det accepterat för pojkar att utöva detta. Enligt Gard 

finns det tre olika anledningar till att denna berättelse skrevs, den första anledningen handlar 

om att det är för få pojkar som utövar dans. Den andra anledningen handlar om att dansen i 

sig bör ändras för att den ska passa pojkar bättre och inte vara lika feminin. Den tredje 

anledningen är att elever själva kan ifrågasätta köns konstruktioner och att dans fungerar som 

ett alternativ till rörelse. (ibid, s. 219ff) 

   Jon Swain (2010) skriver att pojkar ofta har problem med att förstå sin kropp då de kämpar 

med att se på kroppen som ett objekt eller som medel för att förmedla något (Swain 2010, s. 

300). Studien är empirisk och pågick under åren 1998-1999, den utfördes på tre olika 

lågstadieskolor runt London. Skolorna hade skilda tillvägagångssätt att lära ut och deras etiska 

grundsyn skiljde sig. Under en månad i taget följde han olika klasser på skolorna där han 

fokuserade på pojkar i 10-11 års ålder. Pojkar är enligt Swain väldigt måna om att ha hög 

status, vilket i sin tur påverkar deras sätt att vara och bete sig då de är bland andra personer 

som de anser påverka deras livsstil. Mycket av det som påverkar hur pojkarna beter sig och 

vilka grupper de tillhör kan bestämmas utifrån olika aspekter så som social status, kulturellt, 

fysiskt och intellektuellt. (ibid, s. 301f) Det Swain framförallt noterade, var att pojkar kände 

sig som mest maskulina då de lyckades inom sport och spel och då de fick visa att de var 

duktiga och de som var bäst inom sport var även de som var mest populära på de olika 

skolorna (ibid, s. 300-330). Ett stort motstånd innan dansundervisningen sattes igång från 

pojkarnas sida. Detta var vanligt förekommande men när väl undervisningen var igång kunde 

lärarna se en dansglädje hos pojkarna. De danser som var mer lättmotiverade för pojkarna var 

hip-hop, streetdance och breakdance medan moderndans och balett var svårt att motivera.  

(Lindqvist 2010, s. 80) 

   Redelius (2004) och Sanderson (2001) menar att inställning till deltagande av dans varierar 

mellan olika åldersgrupper och mellan pojkar och flickor såväl inom grupper av pojkar och 

flickor. (Redelius, 2004; Sanderson, 2001). Gard (2003) menar att elever har begränsade 

möjligheter att lära sig och utvecklas inom rörelse och dans då eleverna är medvetna om de 

traditionella könsmönstren om vad som är manligt och kvinnligt. Pojkar kan välja att avstå 
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från dans för att inte verka omanliga eller bli associerad med homosexualitet. Den typ av dans 

som pojkarna ansåg vara mer lämpligt för pojkar var pardans då de ansåg att den hade en 

social koppling. (Gard 2003, s. 216) Gard menar också att många elever framförallt pojkar, 

kommer i början av momentet dans ha en obehaglig föreställning av dans vare sig de erkänner 

det eller inte. Detta menar Gard kan bero på att eleverna känner sig osäkra och att de pojkar 

han har intervjuat använder ord som "konstigt" och "dumt” för att beskriva dansrörelser. För 

att motverka obehag hos eleverna borde idrottsläraren erbjuda sina elever diskussioner kring 

ämnet, vilket kan lätta upp stämningen och göra eleverna mer nyfikna på att pröva dansa. 

Undervisningen styrs därför mycket av lärarens kompetens och pedagogik. (ibid, s. 221) 

  Christine Mennesson (2009) har intervjuat 14 manliga professionella jazzdansare, dansarna 

uttrycker att de många gånger måste stå upp för sin manlighet för att bevisa att de inte 

behöver vara homosexuella av den anledningen att de är dansare (Mennesson 2009, s. 174). 

Mennesson har även intervjuat elever i årkurs nio, en flicka uttryckte att flickor kan göra alla 

aktiviteter på idrotten men att pojkarna inte kan göra ”tjejaktiviteter” såsom dans för då skulle 

de uppfattas se ”gay ut”. Hennes studie visade även att pojkarna som dansade kunde bli 

utfrysta av de andra pojkarna eftersom dansarna uppfattades som larviga. Detta resulterade i 

att flera av de aktivt dansande pojkarna undanhöll att de dansade för resten av klassen för att 

inte bli utfrysta. (ibid, s. 183)  

   Birgitta Fagrell (2000) undersökte elever i årskurs sju och åtta om deras uppfattning 

gällande genus under idrottslektioner. Eleverna skulle peka ut vad de ansåg att respektive kön 

skulle utföra för idrottslig aktivitet och även deras egna önskemål. När flickorna och pojkarna 

valde ut aktiviteter åt varandra valde de könstypiska aktiviteter såsom boxning åt pojkar och 

balett åt flickor trots att de själva svarade att de inte ville syssla med dessa aktiviteter. De 

kunde lätt peka ut vad som var aktiviteter som var lämpande för pojkar och för flickor. 

(Fagrell 2000, s. 138)  

   Gard (2008) har i sin studie kommit fram till att dans i skolan inte görs för nöjes skull utan 

mer för att det ska göras enligt kursplaner. Då elever inte tycker att ett moment är roligt kan 

det innebära att eleverna inte deltar, förstör eller stör under lektionerna. Problemet som finns i 

dagens samhälle är människors åsikter om vad som är rätt och fel att göra med kroppen, detta 

påverkar också elevernas delaktighet då de blir mer återhållsamma för att de tycker att vissa 

aktiviteter är ”fel” att utöva. (Gard, 2008, s. 183ff) 

   I en observationsstudie där forskare studerat lektioner med traditionella danser såsom 

pardans och folkdans framgick det att dans var en sådan aktivitet som utmärkte sig genom att 

rekonstruera och skapa traditionella könsmönster. Observatörerna kunde se en osäkerhet hos 
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flickorna men framförallt hos pojkarna och hur de skulle förhålla sig till dansen. Under 

observationen verkade det vara svårt för eleverna att placera in dansen i ämnet idrott och hälsa 

samt sin egen kontext. Detta blev extra tydligt då ett par lektioner började med att eleverna 

motarbetade läraren, eleverna stimmade och verkade okoncentrerade. (Larsson, Fagrell, 

Johansson, Lundvall, Meckbach & Redelius 2009, s. 97)  

   Det finns relativt lite forskning om vad som karakteriserar pojkars och flickors erfarenheter 

och uppfattningar om dans i skolan. Det saknas även forskning kring om dansundervisning i 

skolan medvetandegör och motverkar stereotypa föreställningar och om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt enligt elevers uppfattning.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka åtta gymnasieelevers erfarenheter och uppfattningar om 

dans ur ett normkritiskt perspektiv. 

Frågeställningar: 

• Vad karakteriserar pojkars och flickors erfarenheter och uppfattningar om dans i 

skolan? 

• Medvetandegör och motverkar dansundervisningen stereotypa föreställningar om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt enligt elevers uppfattning? 

1.4.1 Teoretiskt perspektiv 
Empirin från studien kommer att bearbetas ur ett normkritiskt perspektiv då syftet är att 

förändra, problematisera och synliggöra de normer och föreställningar som ligger till grund 

för att motverka ojämställdheten mellan män och kvinnor. (Eek-Karlsson & Elmeroth 2012, s. 

125) Ett normkritiskt perspektiv innebär även att man fokuserar på normer om könsuttryck, 

könsidentitet och kön för att se hur de påverkar verksamheten. Fördelar med ett normkritiskt 

arbete i skolan är att de elever som inte kan eller vill leva upp till de stereotypa och 

begränsande förväntningarna och föreställningar som finns kan ändå ses sig själva som 

normala och passa in. (Diskrimineringsombudsmannen 2013, s. 12f) 

   Normer är både omedvetna och medvetna informella regler om hur människan ska förhålla 

sig, dessa informella regler finns överallt bland annat i skolan. Vad som anses vara normalt 

varierar mellan samhällen och sammanhang.  (ibid, s. 13) 

   Fördelar med normer är att de kan vara inkluderande och till hjälp medan nackdelar med 

normer är att de kan vara uteslutande och begränsande. Tvåkönsnormen är en uteslutande och 

begränsad norm då den innebär att det bara existerar två kön då människans könsuttryck och 
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könsidentitet bestäms av det biologiska könet. Tvåkönsnormen säger också att män och 

kvinnor är varandras motsatser och har olika egenskaper. Att se på människan utifrån 

tvåkönsnormen kan leda till att man styrs in i pojk-och flickroller då man får olika 

förväntningar på sig. Tvåkönsnormen gör att utbudet av tillgångar minskar då pojkar 

exempelvis bara erbjuds leksaker för pojkar och tvärt om. Detta begränsar barns utrymme att 

uttrycka sina könsuttryck och sin könsidentitet. Heteronormen är också en uteslutande och 

begränsande norm då utgångspunkten är att det endast finns två kön som attraheras av 

varandra. Denna norm är stark och medför att bisexuella- och homosexuella relationer blir 

dolda. Inom denna norm förväntas barn ha en pappa och en mamma. 

(Diskrimineringsombudsmannen 2013, s. 12f) Normer skapar också hierarkier mellan könen 

då normer förstärker idén om avvikelse och vad som anses vara normalt. Inom hierarkier ges 

och tas rätten att ifrågasätta betrakta, behandla och benämna. (Ferm 2011-10-04) 

   Skolverket anser att man bör tillämpa ett normkritiskt perspektiv i skolan för att främja 

likabehandlingsarbete om pojkars och flickors lika värde. Skolverket menar att 

skolpersonalens medvetenhet ”om vikten av ett normkritiskt perspektiv är med andra ord 

grunden i ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling” (Skolverket 2009)  

Skolan behöver arbeta ur ett normkritiskt perspektiv då målsättningen är att förändra och 

synliggöra ojämlikhet mellan pojkar och flickor. Detta genom att undvika att reproducera 

normer, ifrågasätta normer, synliggöra både grupper och personer som befinner sig inom och 

utanför normen samt att uppmana att ha synpunkter och att vara kritisk. (ibid, 2009) 

   Studien har även studerats ur Antonovskys teoretiska perspektiv KASAM (känsla av 

sammanhang). Begreppet KASAM innefattar de tre moment som är förutsättningen för att 

eleverna ska kunna känna känsla av sammanhang. Begriplighet handlar om att förstå vad som 

händer och varför. Hanterbarhet är att kunna hantera saker som händer och när en människa 

känner hanterbarhet menar Antonovsky att människan upplever att hen kan påverka och styra 

sitt liv. Hanterbarhet handlar även om att ha tillräckligt mycket med resurser för att klara av 

situationer man befinner sig i, exempelvis tid. Meningsfullhet är det viktigaste av de tre 

komponenterna och det handlar om att känna att det man gör är viktigt och har ett värde. 

(Antonovsky 2005, s. 43ff) 
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2 Metod 

2.1 Datainsamling 
Metodvalet bygger på vad som ansågs besvara studiens frågeställningar bäst. Då denna studie 

avsåg att undersöka en mindre grupp föll det sig naturligt att använda sig av en kvalitativ 

intervjumetod. Dalen menar att ”Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om 

fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet” (Dalen 2008, 

s. 11).  

   Intervjumetoden gav intressanta resultat som i detta fall elevers attityder, förkunskaper, 

värderingar och intressen. Denna kunskap är direkt användbar i läraryrket. Intervjumetoden 

som används i studien är en så kallad halvstrukturerad intervjumetod. Anledningen till att 

denna intervjuform användes var för att först ställa samma frågor till alla eleverna och 

därefter ha möjligheten att anpassa följdfrågor efter elevernas svar. Följdfrågorna varierades 

på olika sätt för att få kvalitativ information som är viktig för studiens syfte. Ytterligare motiv 

till att studien använde sig av en halvstrukturerad intervjumetod var för att intervjun skulle 

likna ett vardagligt samtal för att öka tryggheten hos eleverna. Om eleverna känner sig trygga 

kan de komma att öppna upp sig mer och ge mer uttömmande svar. (Brinkmann & Kvale 

2009, s. 43) 

   Frågeställningarna i studien utgjorde grunden för de frågeområden som behandlades i 

intervjun. Intervjufrågorna handlande om konkreta erfarenheter, uppfattningar och åsikter som 

är lätta för eleverna att besvara. Innan intervjuerna genomfördes togs det fram riktlinjer som 

skulle följas om hur studien skulle motverka förväntningseffekten, det vill säga att elevernas 

svar endast speglar intervjuarens förväntningar. Detta problem undveks genom att vi som 

intervjuledare aldrig uttrycker våra förväntningar och värderingar för att inte påverka 

elevernas svar. (Johansson & Svedner 2010, s. 30)   

   Intervjuerna skedde enskilt med varje elev då studien intresserade sig för varje enskild elevs 

erfarenheter och uppfattningar. Båda intervjuledarna var närvarande under intervjuerna för att 

minska feltolkningar. Intervjuerna spelades in samtidigt som stödord antecknades, detta 

underlättade transkriberingen av intervjuerna då möjligheten till att lyssna noggrant flera 

gånger och göra pauser fanns och detta minskade även risken för feltolkningar. (Brinkmann & 

Kvale 2009, s. 194ff) 

   Vid transkriberingen av intervjuerna har eleverna av forskningsetiska principer för att 

bevara elevernas anonymitet kodats som P1, P2, P3 & P4 för pojkarna F1,F2,F3 & F4 för 

flickorna. 
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2.2 Urval 
Urvalet i studien består av åtta gymnasieelever i åldrarna 16-18 år som nyligen har läst idrott 

och hälsa 1. Idrott och hälsa 1 är en obligatorisk kurs för samtliga linjer på gymnasiet och då 

alla elever läser efter samma kursplan innebär det att innehållet bör vara likvärdigt.         

   Studien bygger på sammanlagt åtta intervjuer varav fyra pojkar och fyra flickor. Lika många 

pojkar som flickor har intervjuats för att studien ska spegla både pojkars och flickors 

erfarenheter och uppfattningar om dans. Eleverna har sitt ursprung från olika delar av Sverige, 

detta för att få en större geografisk spridning. Eleverna kom från: Stockholms län, 

Östergötlands län och Skånes län, en skola var en privatstyrd skola och resterande sex skolor 

var kommunalt drivna. Anledningen till att det endast var sju skolor var för att två elever kom 

från samma skola. 

   Urvalet av skolor har skett ur ett bekvämlighetsurval, då urvalet av skolor styrdes av 

tillgänglighet och kontakter. Alla individer i den aktuella populationen kunde inte undersökas, 

därför skedde även ett slumpmässigt urval av åtta elever. Tio idrottslärare på olika skolor 

kontaktades via mail eller telefon. De fick förfrågan om intervju med elever som läst idrott 

och hälsa 1. Sju idrottslärare ställde sig positiva till att låta sina elever medverka i en intervju, 

sedan lottades det bland elever från varje skola som kunde tänka sig att ställa upp. Lottningen 

skedde för att få ett slumpmässigt urval. 

   Problem som skulle kunnat uppstå var att intervjufrågorna kunde ha varit ledande. Studien 

ger inte någon generell bild av verkligheten utan endast ett urval av elevers erfarenheter och 

uppfattningar. Vi som intervjuledare tolkade alltid informationen, vilket kan ha gjort att vi 

påverkade den inhämtade informationen. Vid intervjuerna uppstod en social kontakt, vilket 

kan ha gjort att de som blev intervjuade svarade som de trodde att intervjuledaren ville att de 

skulle svara. Frågorna som ställdes kan ha misstolkas och varit otvetydiga. 

	  

2.3 Procedur 
Först valdes undersökningsområde för studien och därefter började tidigare forskning att 

studeras. Utifrån tidigare forskning formulerades studiens syfte och frågeställningar.  

Handledaren gav råd på forskning som studerades och bearbetades för att sedan tas med i 

studien då dessa studier ansågs relevanta. Intervjufrågorna formulerades efter att ha samlat in 

tillräckligt med empiriskt material. Intervjufrågorna skrevs med inspiration av tidigare 

studiers frågeställningar som var intressanta att vidareutveckla och undersöka.  
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  För att intervjufrågorna skulle vara förståeliga och ge svar på studiens syfte gjordes två 

pilotintervjuer med studenter som gick sin första termin på GIH (Studenterna var födda år 

1995). Anledningen till att pilotintervjuerna gjordes på studenter födda 1995 var för att de 

nyligen hade läst idrott och hälsa 1 samt att studenterna var lättillgängliga, ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 98). 

   Efter att pilotintervjuerna var klara gjordes ett antal mindre justeringar för att förbättra 

studien. Samtliga sju idrottslärare som ställt sig positiva till att låta deras elever ställa upp i 

intervjuer fick syfte och frågeställningar skickade eller berättade till sig. Detta för att ge 

idrottslärarna en snabb inblick i studiens omfattning så de lättare skulle kunna hitta elever 

som ville delta samt att minska risken för missförstånd. Lärarna och elevers informerades om 

att allt som studien lyfter fram är helt utan koppling till respektive skola och individ, vilket 

gör att studien följer etiska aspekter gällande anonymitet och konfidentialitet (se etiska 

överväganden). Dessutom fick samtliga lärare information om att studien inte är till för att 

granska hur de som lärare arbetar, utan att studera elevernas erfarenheter och uppfattningar 

om dans kopplat till genus. Intervjuerna gjordes enskilt med varje elev på plats efter vad 

eleverna önskade. Anledningen till att intervjuerna gjordes enskilt och på en plats som 

passade eleverna var för att eleverna inte skulle påverkas av några yttre faktorer, vilket skulle 

kunna leda till att de svarade på ett visst sätt för att de inte tycker som andra i deras 

omgivning och för att de skulle känna sig trygga genom att vara på en plats de är vana vid. En 

annan aspekt som studien hade i åtanke var att sitta med personen som blir intervjuad för att 

kunna läsa av kroppsspråket och få en bättre förståelse för hur personen verkligen tycker och 

dennes sinnesstämning. Utifrån det kunde man ställa följdfrågor. (ibid, s. 252).  Intervjuerna 

spelades in för att underlätta transkriberingen och öka dess tillförlitlighet. Reliabiliteten och 

validiteten påverkas negativt av en slarvig transkribering. (ibid, s. 112f) Efter att intervjuerna 

var klara transkriberades dessa och analyserades, sedan sammanställdes och jämfördes 

resultatet med tidigare forskning. 

 

2.4 Etiska överväganden 
Fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet har tagit fram är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav har tagits hänsyn till för att det 

inte ska ske några missförstånd mellan intervjuledare och respondenterna eller att någon 

skulle få en känsla av att bli kränkta. Respondenterna skulle även känna sig trygga i att 

medverka i studien. I studien har informationskravet tagits i beaktande genom att eleverna 
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som intervjuades informerades om intervjun i förväg och informerades om att det var frivilligt 

att delta. Samtyckeskravet har tagits i beaktande genom att informera eleverna innan 

intervjuerna att de kunde avbryta när de ville och kunde avstå från att svara på frågor som de 

inte kände sig bekväma. Konfidentialitetskravet har tagits i beaktande genom att ingen 

förutom vi som intervjuat vet vem som sagt vad och vilka filer som tillhör respektive elev. 

Nyttjandekravet har tagits i beaktande genom att ljudinspelningar raderats så fort studien 

blivit godkänd. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7ff) 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Syftet med studien var att undersöka åtta gymnasieelevers erfarenheter och uppfattningar om 

dans ur ett normkritiskt perspektiv. Validiteten i studien är relativt god då 

intervjuundersökningsmetoden är relevant för vad studien var avsedd för att mäta. Det gick 

inte att generalisera resultaten för hela populationen gymnasieelever, utan varje elev sågs som 

en enskild individ och detta stärker validiteten för studien. Intervjuerna spelades in, vilket 

också ökar validiteten då transkriberingen blir noggrann. (Brinkmann & Kvale 2009, s. 193ff) 

   Validiteten i studien stärktes ytterligare genom att låta göra en pilotundersökning, detta för 

att utvärdera och omarbeta intervjufrågorna för att minska risken för feltolkningar eller att ha 

frågor som var irrelevanta för studiens syfte.  

   För att nå en hög reliabilitet gäller det att den nya forskningen visar samma resultat. 

(Hassmen & Hassmen, s. 136) Därför kan det vara svårt att säga att reliabiliteten är hög innan 

någon har gjort samma studie på samma sätt som denna. Hassmén och Hassmén skriver att 

reliabilitet vid kvalitativa studier använder ord som tillförlitlighet, pålitlighet och 

upprepbarhet, vilket denna studie tar i beaktande (ibid, s. 135). För att studien skulle få en hög 

reliabilitet har frågorna anpassats för att kunna användas igen och det har lagts mycket tid på 

intervjufrågorna och arbetet innan intervjuerna, bland annat genom att göra pilotintervjuer. 

Mycket tid har lagts på detta för att kunna utföra intervjuerna på samma sätt och på detta vis 

standardisera intervjuerna. 

   Hassmén och Hassmén tar upp att andra forskare har använt sig av fyra olika sätt att se på 

validitet, dessa är credibility, dependability, confirmability och transferability (ibid, s. 155). 

Dependability kan anses vara som stabilitetsundersökning (se ovan), vilket gör att den är svår 

att avgöra i denna studie. 

   Trovärdighet (Credibility) kan ges på olika sätt så som tid och fokus, vilket kan kopplas till 

denna studie genom att det lagts ner tid och fokus på observation under själva intervjuerna för 
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att läsa av sinnesstämningen och för att ta ut de delar som var relevanta för studien och tid har 

även lagts ned på datainsamling och fördjupning om ämnet (ibid, s. 156). Trovärdighet kan 

även utgå från forskartrovärdighet, där allt material och anledningen till varför studien utförs, 

tydligt visas och framförs till intervjudeltagarna, vilket gjorts i denna studie (ibid, s. 158). 

Detta innebär att validiteten för trovärdigheten är hög.   

   Neutral data (Confirmability). Under denna studie har det lagts ner tid på att anteckna vad 

som skett under intervjutillfällena och hur dessa har gått tillväga, vilket gör att validiteten för 

den neutrala datan är hög (ibid, s. 159) 

   Överförbarheten (Transferability) av data till en större population. Detta är framförallt riktat 

till kvantitativa studier men går att använda även vid kvalitativa undersökningar och kallas då 

för kvalitativ generaliserbarhet. Detta innebär att studiens resultat går att överföra till andra 

grupper och situationer. (ibid, s. 159) Denna studie har intervjuat personer från olika skolor 

och delar av Sverige, vilket gör att validiteten blir högre genom överförbarhet än om alla 

intervjuer endast gjorts på en och samma skola och i samma område.  

 

2.6 Bearbetning av data 
I studien har elevernas utsagor kategoriserats i teman med två huvudteman och fyra 

underteman som utgår från studiens syfte och frågeställningar.  

Huvudteman:  
Vad karakteriserar pojkars och flickors erfarenheter och uppfattningar om dans i skolan? 

Medvetandegör och motverkar dansundervisningen stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt enligt elevers uppfattning? 

Underteman:  
Allmän inställning till idrott och hälsa. 

Erfarenhet av dans i skolan. 

Uppfattning utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Uppfattning av dans i skolan. 

 

I studien har eleverna besvarat om de upplevde att de uppmanats eller utmanats utifrån sig 

själva men också utifrån läraren under danslektionerna. Nationalencyklopedins definition av 

uppmanad är ”ord begära (av ngn) ett handlande (bestående av) vanl. med viss kraft, dock 

inte nödvändigtvis från en maktposition” till att delta under dansundervisningen. 

(Nationalencyklopedin, 2014a) Med utmanad menas om eleverna ansågs att de blev 

”inbjudan eller lockade” till deltagande. (Nationalencyklopedin, 2014b) 
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3. Resultat 
Nedan presenteras resultatet från intervjuerna med de åtta eleverna. Resultatet presenteras 

utifrån studiens frågeställningar. Vid transkriberingen av intervjuerna har eleverna av 

forskningsetiska principer kodats som P1, P2, P3 & P4 för pojkarna F1,F2,F3 & F4 för 

flickorna. 

 

3.1 Vad karakteriserar pojkars och flickors erfarenheter och uppfattningar om 

dans i skolan? 

3.1.1 Allmän inställning till idrott och hälsa i skolan 
Sju av åtta elever ställde sig positiva till ämnet idrott och hälsa med motivering att de 

upplevde idrott och hälsa som ett skönt avbrott från de teoretiska ämnena. Ett flertal av dessa 

sju elever svarade även att det var ett bra tillfälle att få till en bra sammanhållning i klassen. 

En pojke ställde sig negativ till ämnet idrott och hälsa i skolan men han tyckte att det var ett 

bra tillfälle för andra elever som inte tränar så mycket som han själv gör på fritiden.   

 
F1: Idrott behövs för att det är ett skönt avbrott i de vanliga rutinerna med de andra lektionerna. 

 

F2: Under den praktiska delen kom vår klass mycket närmre varandra under idrottslektionerna. Det är det 

jag har mest minne av att vi hade kul tillsammans. 

 

P1: Man får förståelse om sig själv, att man lär sig om hur man fungerar. Inte som på biologin men man 

lär sig om de olika träningsformerna och vad som bidrar till vad, vad man bör äta innan träning. Det har 

jag då kopplat till min egen träning som är gymnastik. 

  

P2: Jag tycker kursen är lite blaha blaha för min del. Jag tränar så mycket på sidan av men jag kan tänka 

mig att det är viktigt för andra, annars kommer dem aldrig ut och rör på sig. 

 

P3: Idrotten har ju varit det roligaste ämnet. Få spela bollspel och köra hinderbanor. Jag har alltid velat ha 

mer idrott än vad som har funnits på schemat och jag tror att det vore bra med mer idrott än vad som 

existerar i dagens skola. [---] Sen är glädjen en viktig sak för mig också. 

3.1.2 Erfarenhet av dans i skolan? 
Erfarenheten av dans i skolan skiljer sig mellan eleverna. Eleverna har svarat att deras 

erfarenhet beror på vilken skola de har gått på eller vilken lärare de har haft. Tid, omfång och 

variation skiljer mellan elever. De flesta eleverna har svarat att de har haft relativt lite dans 
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under hela kursen idrott och hälsa 1. Kulturell form av dans såsom exempelvis bugg och 

foxtrott har samtliga elever kommit i kontakt med. 
 

P2: Lite tiodans på gymnasiet. 

 

P4: Inte mycket alls, har väl haft någon dans lektion i mellanstadiet och några på högstadiet. På högstadiet 

sattes vi i grupp och skulle komma på egen dans till musik, det var inte roligt alls. Och nu i gymnasiet har 

vi inte haft något alls. 

 

P4: Inte mycket alls, har väl haft någon dans lektion i mellanstadiet och några på högstadiet. På högstadiet 

sattes vi i grupp och skulle komma på egen dans till musik, det var inte roligt alls. Och nu i gymnasiet har 

vi inte haft något alls. 

 

F1: I idrott och hälsa 1 så dansade vi ärligt talat inte så jättemycket. Vi hade två veckor med dans som 

tema och vi har idrott två gånger i veckan. Då hade vi både olika pardanser i olika former och gruppdans, 

lite mer improvisationsdans. Men i övrigt hade vi inte så jätte mycket dans i idrott och hälsa 1. 

 

F3: Jag tycker att det har varit mycket nordiska danser inte så mycket från västvärlden, det är mycket 

gammeldags svenska danser framförallt. 
 

Elevernas erfarenhet av hur de blev indelade då de skulle utföra kulturella danser skiljde sig 

beroende på antalet pojkar respektive flickor i varje klass, förbestämda regler, slumpen och 

bevarandet av kulturella traditionella indelningen där mannen för och kvinnan följer.  

 
P1: Indelade: De gjorde så att de ställde upp alla tjejer på en rad och alla killar på en rad, killarna skulle 

gå fram till tjejerna och ta den som stod rakt framför en. Det är fler tjejer i klassen än killar. 

 

F1: Indelande: Vi är en klass där 2/3 är tjejer, så vi fick gå ihop själva. Kille med kille eller tjej med tjej. 

Sen så var det inte mer än så, sedan varierade man så båda fick ta både herrparten och damparten. 

 

Alla elever hade liknande erfarenhet av hur de blev undervisade i kulturell dans, läraren 

visade och instruerade och sedan skulle eleverna praktisera. En elev påtalade att det var en 

pojke i hans klass som haft stort positivt inflytande över dansen då pojken var en person som 

engagerade klassen då de såg upp till honom eftersom han var en poppis person med stark 

profil.  

 
P1: Vi har en kille i klassen som håller på med dans professionellt, han tränar som professionell på sin 

fritid. Det var en kombination med honom och min lärare som instruerade oss i de olika stegen och hur 
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man för. Vi fick testa att köra några minuter för att få in takten och stegen. Efter ett tag så sa han att vi 

skulle byta partner till den som var bredvid mig.  

I: Den här personen i klassen tror du han påverkade undervisningen eller inte? 

P1: Ja men det tror jag absolut. 

I: Positivt eller negativt? 

P1: Helt klart positivt. Han engagerade klassen lite mer han är en sådan person och har en stark profil i 

klassen. Han är en poppis kille som folk tar seriöst och han skapade en munter stämning. 

 

P4: Börja med att läraren berättade lite om valsen sen visade han stegen och vi fick testa, sen blev det för 

oseriöst så då blev det bollsport istället. 

I: Hur blev det oseriöst? 

P4: För att det inte var någon av killarna som ville lära sig dans och eftersom vi hörs mer än tjejerna så 

blir det svårt för läraren att uppfatta vad folk ville. 

 

F2: Han visade och vi följde efter, det var ju inte jätte avancerade steg så. 

 

F3: Det var just det att de under de traditionella danserna, där det var olika steg beroende på om man är 

tjej eller kille, då delade de upp oss i två olika grupper och visade grundstegen och sen så fick man gå 

ihop och dansa. 

 

Två pojkar och Två flickor hade uppfattningen om att de blev uppmanade i den kulturella 

dansen av läraren. Resterande fyra elever upplever inte att de blev uppmanade.  

 
F1: Absolut, hon gick runt och det var väldigt peppande. Alla fick chansen att visa att man kunde göra 

som man skulle. 

 

F3: Nja, inte så, men eftersom att jag dansat tidigare; alla ligger ju på olika nivåer och så är det ju bland 

alla idrottsgrenar på idrotten. Det är ju oftast grundnivå och då kanske man inte känner samma inspiration 

och om man är nybörjare så kan man ju känna att det inte alls är kul, för det kanske är för svårt, men det 

är nog lite olika. 

 

P3: Läraren uppmanade alla att vara med och försöka men det var ändå svårt att få med killarna på 

lektionen. 

 

P4: Läraren har försökt uppmuntra men eftersom ingen ville dansa så gick det inget vidare med det. 

 

Två pojkar hade uppfattningen om att de inte blev utmanade i den kulturella 

dansundervisningen, resterande två pojkar och alla fyra flickorna hade uppfattningen om att 

de blev utmanande. Eleverna svarade att de både kunde utmana sig själva men även att läraren 
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utmanade dem. Utmaningen låg i att eleverna skulle utföra dans som de inte prövat på förut 

eller utveckla det som de redan kunde.  

 
P4: Blev inte utmanad, Fanns inget intresse i det jag gjorde och då känner jag att det inte finns något för 

mig att uppnå.  

 

P1: Jo, jag är själv van och dansa och räkna fyrtakter och sen när det blev danser med tre takter då blev 

jag lite förvirrad och så. Det var halvutmanande och komplicerat att få ihop.  

 

F4: Ja, jag kände att det var utmanande då jag fick lära mig steg som jag inte hade gjort tidigare. Som jag 

sa tidigare hade jag inte någon erfarenhet av dans innan skolan, utan har fått intresse senare. 

 

Erfarenhet av motionsform exempelvis Zumba och gympapass varierade mellan eleverna. Tre 

pojkar hade ingen erfarenhet av motionsform av dans på gymnasiet medan en pojke och alla 

fyra flickor hade det.  
 

P1: Nej inte på gymnasiet men lite på högstadiet 

 

P3: Inte fått göra under skoltiden. 

 

P2: Antingen var vi inne på något lokalt gym eller så gjorde idrottsläraren det.  

 

F1: Vi dansade Zumba någon gång. 

 

F2: Vi har inte haft det som stort pass utan bara som uppvärmning på gymnasiet och på högstadiet.  

 

Pojken och de fyra flickorna som hade erfarenhet av motionsdans i skolan hade varierad 

uppfattning om det var uppmanande och utmanande att delta under motionsdansen. 

Pojken uppfattade varken undervisningen som uppmanande eller utmanande. Två av de fyra 

flickorna upplevde motionsdansundervisningen uppmanande och tre av flickorna upplevde 

den som utmanande. Det var både läraren och eleverna själva som uppmanande och utmanade 

eleverna i motionsform av dans.  

 
P2: Uppmanad: Nej inte alls på samma sätt. De sa väl bara detta är jobbigt om ni gör det 

ordentligt.  

P2: Utmanad: Nej inte de minsta.  
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F1: Uppmanad: Absolut, det var lika som på pardansen det var samma instruktör.  Hon var väldigt 

engagerande och peppande, hon gick runt och försökte hjälpa till och försökte engagera oss så att 

alla var med. 

 

F2: Uppmanade: Nej det var mer som en självklarhet, läraren bara sa nu kör vi. 

F2: Utmanad: Nej det var ganska grundligt, det var inte så svårt. 

 

F3: Uppmanad: Ja det tycker jag, alla lärare som jag har haft har varit väldigt uppmanande 

F3: Uppmanad: Ja det var ju en bra nivå, sen är det ju grundläggande men ändå utmaning för alla. 

Passet kan man ju välja själv hur mycket man vill ta i, vilket är allmänt på idrotten, att man väljer 

själv vart man lägger nivån. Sen om man vill ha bra betyg så måste man ju också prestera. 

 

Fyra elever hade tidigare erfarenhet av expressivdans på gymnasiet. Eleverna skulle komma 

på egna rörelser till valfri musik. De tyckte att det var uppmanande eller utmanande medan en 

flicka tyckte det var utmanande då rörelserna skulle passa till musiken.  

 
P2: Utmanad: Utmanad är nog fel ord snarare påhängd. 

 

P4: Uppmanade: Dom i gruppen försökte uppmana till att det skulle bli bra, men jag var inte så 

hjälpsam i den biten. 

. 

P4: Utmanad: Kan inte påstå att jag blev utmanad. 

 

F2: Utmanad: Ja för man utmandes att komma på egna rörelser till en dans. Man kan ju tycka att 

det inte är så svårt egentligen men om det ska passa till musiken, och det ska vara mer än bara 

uppvärmningsdans när man bara gör steg fram och tillbaka så blir det genast ganska mycket 

svårare.  

 

Det råder delade meningar om vad eleverna hade för uppfattning till andra pojkar och flickor 

som dansar. Attityden skiljde sig mellan eleverna oberoende av kön. Några elever nämner att 

det finns många förutfattade meningar om att dans är en flicksport och att det är töntigt med 

pojkar som dansar medan andra tycker tvärt om, de tycker att det är häftigt att killar dansar.  

Eleverna har uppfattningen om att det är fler flickor än pojkar som dansar och att det beror på 

sociala faktorer såsom uppväxt och omgivning.  

 
Pojkar? P2: Det är killar som dansar helt enkelt, och tycker de att det är roligt så borde de väl få göra det. 

Jag lägger inga värderingar i det. 
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Flickor? P2: Samma sak där egentligen, om de tycker det är roligt och de mår bra av det så ska jag inte 

vara den.  

 

Pojkar? P4: Känns lite gay som kille o dansa tycker jag. Fast de är fortfarande schyssta att hänga med.  

 

Pojkar? F1: Killar som dansar är ascoolt, det är så mycket förutfattade meningar emot artistiska 

träningsformer typ dans, gymnastik eller konståkning. Killar som dansar eller tränar gymnastik och åker 

kontåkning är ju bara jättehärligt att de har hittat det och skiter i att det är inte det alla killar gör. 

I: Du säger att det finns förutfattade meningar emot killar som dansar, vill du ge exempel på förutfattade 

meningar som du tycks dig ha hört eller stött på? 

F1: Att det är fjolligt eller larvigt och att det inte är ordentlig träning (…)Killar växer upp med att killar 

ska spela fotboll, innebandy och tjejer ska vara lite mer fin i kanten. 

 

Pojkar? F4: Jag tycker det är kul att killar dansar för att de går emot normen om att killar inte ska dansa. 

 

Eleverna hade en tydlig bild om vilka normer som finns för respektive dansstil. Eleverna 

uppfattar att pojkar dansar tuffare danser såsom street, hip-hopp och locking medan flickor 

dansar mer sensuella danser såsom balett.  
 

P1: Ja, jag har själv genom gympan fått testa att köra balett för att få bättre rörelseskolning och har väl 

fått uppfattningen om att balett är mer sofistikerat och mer krävande det är svårare anser jag. Det blir 

svårt att förklara men det blir mer normativt, balettkillar framstår som mer feminima än hip-hopdansare. 

I: Vad tror du att det beror på? 

P1: Det är en uppfattning som man fått genom media och min omgivning. Detta har jag fått genom hela 

mitt liv att det är mest tjejer som dansar balett. Om du får en serietidning med någon som dansar balett så 

är det alltid en tjej och det gör ju att om en kille dansar balett framstår ju han som väldigt feminin.  

I: Skulle du säga att du uppfattar det som positivt eller negativt? 

P1: Negativt att killar som dansar balett framstår som feminin, jag kan ju säga att i början när jag gjorde 

det kändes det lite småtöntigt men efter ett tag blir det jätteutmananande. Det är ju svårt och jag tycker 

inte alls att det är töntigt.  

 

Tjejer: P1: Ja, jag tycker det blir lite omvänt. Tjejer som dansar hip-hop eller så framstår som mer 

maskulint. Även om jag inte borde tänka så, tjejer som dansar hip-hop förknippar jag med maskulinitet 

och balett mer feminima och graciösa. Men i allmänhet känns det inte lika udda att tjejer dansar som när 

killar dansar.  

 

F3: Balett kanske ses som en mer feminin dans och det är mycket lyft och kroppskontakt. Däremot får 

man inte glömma att det även är så i hip-hop. Det är en form som man ofta tänker är kvinnodominerad 

dans, men det är flest killar som dansar den typen av dans, där det är mycket skaka på rumpan. Jag tror att 

man generaliserar för mycket. Man har en viss uppfattning om hur det ska vara, men det är inte riktigt så 
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F4: Jag tycker det är häftigt med tjejer som dansar till exempel street och bounce då rörelserna går emot 

normerna. Jag menar street känns som att det innehåller mer manliga rörelser medan tjejer ska dansa mer 

sensuellt och mjukt. 

I: Var har du fått den normen ifrån? 

F4: Musikvärlden, när man har tittat på musikvideos så ser man att tjejer ska dansa sexigt och killarna 

mer hårt och brutalt. 

3.1.3 Uppfattning utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Eleverna hade olika erfarenhet från kulturell, motions och expressiv form av dans. Eleverna 

svarade att det påverkade deras uppfattning i förhållande till om dansen var begriplig, 

hanterbar eller meningsfull. Samtliga elever hade tidigare erfarenhet av kulturell form av 

dans. Tre elever svarade att de inte uppfattade den kulturella dansen som meningsfull.  

 
P1: Nja jag känner inte att jag kommer ha så jättestor nytta av det eller använda sådan dans i framtiden. 

Nej det skulle jag väl inte säga att jag tycker om jag ska vara helt ärlig. Det känns som det är en utdöende 

kultur att dansa formella danser, de används inte så mycket längre. Det kanske är så att man kommer 

behöva lära sig igenom om man gör det inför någon formell tillställning men hur många såda har man i 

livet.  

 

P2: Meningsfullt: För mig känns det inte meningsfullt och andra kan ju tycka det och tycker dem att de är 

roligt är det självklart att de ska hålla på med det.  

 

F1: Meningsfullt: Vi gick ju dit för att lära oss, det var inte så mycket mer än så. Det var ju inte så att jag 

fritt valde att dansa foxtrott lixom. Meningsfullt var det inte mer givande.  

 

Eleverna som inte uppfattade kulturell form av dans som meningsfull efterfrågades om de 

upplevde kulturell dans som begriplig och hanterbar, vilket de svarade att de gjorde. Eleverna 

svarade att de berodde på tidigare erfarenhet och att de fick tillräckligt med redskap av läraren 

för att kunna begripa och hantera danssituationen.  

 
P1: Begripligt: Ja det var begripligt, han eleven i klassen som utövar tiodans på fritiden han var rätt 

pedagogisk och visade danserna bra. 

P1: Hanterbart: Ja jag upplevde att jag fick tillräckligt med redskap från läraren för att veta vad, hur, när 

jag skulle göra saker. Den här killen han engagerade klassen lite mer han är en sådan person och har en 

stark profil i klassen. Han är en poppis kille som folk tar seriöst och 

 
P2: Begripligt: Det kändes begripligt, takt har jag inga problem med jag är trummis sedan gammalt. 
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P2: Hanterbart: Ja det tycker jag, de var bra på de flesta sätt.  

 
F1: Begripligt: Ja det var inga problem med att förstå vad vi höll på med(---)De flesta i klassen har nog en 

bild innan man testar, att man har sett eller framförallt hört olika slags musik som hör till kulturell dans. 

Hanterbart: Ja det var inga problem, inga svårigheter för någon tror jag.  

 

De fem elever som uppfattade kulturell form av dans som meningsfull svarade att det öppnar 

upp intresse av just den träningsformen, utvecklade koordination i kroppen, att de fick lära sig 

samarbeta med andra och att de fick dansa andra kulturers danser.  

 
P3: Meningsfullt: Dansen har varit meningsfull genom att man fått samarbeta med tjejerna och att man 

fått utveckla koordinationen i kroppen. Det har samtidigt varit mindre meningsfullt när inte alla har 

deltagit och vissa har suttit vid sidan av och retat de som har varit med och det här grupptrycket om att det 

är töntigt att dansa. 

 

P4: Meningsfullt: Det är säkerligen meningsfullt eftersom man dansar i alla olika kulturella former. 

 

Av de fem eleverna som uppfattade kulturell form av dans som meningsfull var det två elever 

som uppfattade den som begriplig och hanterbar. 

 
P4: Begripligt: Man kan säkerligen förstå dans om man sätter sig in i det, men inte riktigt min sak. 

P4: Hanterbart: Man kan säkert hantera denna form av dans om man gillar det. 

 

F2: Begripligt: Vi har inte fått någon historisk bakgrund till själva dansen, bara fått information om att det 

står i kunskapskraven och det är därför vi gör den 

 

F3: Begripligt: Det är historia bakom. Jag tycker att man kan modernisera den gamla dansen typ genom 

att byta musik. Men det kan vara svårt, sen tror jag att många redan har en negativ inställning till just 

folkdans innan man har provat. Det kan vara för att musiken är gammal och för att man klär sig på tråkiga 

sätt. Jag tror det skulle bli roligare om man blandar gammalt med nytt, kanske visar några gamla steg och 

sen försöker få in det i modernare musik. 

 

F4: Hanterbart: Ja, det tycker jag (---) Genom att instruktionerna från läraren var så pass tydliga att det 

blev hanterbart. 

 

Fem elever hade erfarenhet av motionsform av dans och uppfattade motionsformen som 

meningsfull. De svarade att de tyckte motionsdans var givande för att de fick bra träning av 
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motionsdansen då det var lite fart i den. Motionsdansen var både ansträngande och krävande 

fysiskt då den utvecklade både kondition och rörlighet.  

 
P3: Meningsfull: Det kan absolut vara meningsfullt som motionsform. Det finns ju former av dans som är 

ansträngande och krävande fysiskt. Man kan bli mjuk i kroppen och förbättra konditionen och rörligheten.  

 

F1: Meningsfull: Ja sådant kan jag tycka är lite roligare, det händer någonting. 

 

F4: Meningsfull: Ja, samma som kulturella formen att jag lärde mig något nytt som jag känner att jag 

kommer fortsätta med efter. Jag har ju gått på en del friskispass och tycker att det är meningsfullt för att 

jag gillar att träna. 

 

Samma fem elever efterfrågades om de upplevde motionsdans som begriplig och hanterbar, 

vilket de svarade att de gjorde. Eleverna svarade att det inte var några svårigheter med att 

förstå och att göra då de fick tydliga instruktioner. De svarade även att det gick lättare desto 

längre de övade då de fick bra hjälp under lektionens gång.  

 
P2: Begripligt: I början är det ju lite roliga rörelser som var svåra att härma men sen så får man ju till 

koordinationen på ett bra sätt så brukar det lösa sig. 

P3: Hanterbart: Ja, det har varit hanterbart men det har varit svårt med koordinationen och komma ihåg 

serier med rörelser.   

 

P4: Hanterbart: Jodå nog ska man kunna hantera så det blir motion i dansen 

 

F2: Begripligt: Ja vår lärare förmedlade tillräckligt med kunskap för att jag skulle förstå. Han visade 

stegen och takter i förväg och sedan var det bara att haka på. Det tog några gånger innan man förstod men 

sen gick det bra.  

 

F3: Begripligt: Det var absolut begripligt. Vi pratade mycket om aerob och anaerob träning och det 

innefattar ju allt. Allsidigt, framförallt gympamedel som är en blandning mellan styrka och kondition. 

F3: Hanterbart: Ja, det är ganska grundläggande så inte så svårt.  

 

Av de fyra eleverna som hade haft expressiv form av dans var det delade uppfattningar om de 

tyckte den expressiva formen var meningsfull eller inte. Vissa tyckte den var meningsfull för 

att man har nytta av den medan andra svarade att det var för svårt och de kände sig 

otillräckliga.  
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P1: Meningsfullt: Jo men det är en sådan dans som man har mer nytta av om man är på fest och ska dansa 

med kompisar. Den dansformen som man använder oftast.  

 

P3: Meningsfull: Det vet jag inte om jag tycker. Det är svårt att dansa och när det ska vara snyggt och 

estetiskt fint tycker jag att jag inte räcker till. 

 

F3: Meningsfull: Bra att man får tänka logiskt och använda koordination. Framförallt för hjärnan att man 

inte bara följer någon utan får tänka efter och skapa själv. 

 

Samtliga fyra elever som hade erfarenhet av expressiv form fick besvara om de uppfattade 

den expressiva formen som begriplig och hanterbar. Eleverna hade delade meningar om 

frågan, vissa elever ansåg att expressiv form var begriplig och hanterbar medan andra inte 

gjorde det.  

 
P3: Begripligt: I vissa fall har det inte känts begripligt då vissa saker har känts väldigt svåra att utföra 

medan andra har varit begripliga. 

P3: Hanterbart: Både och men faktiskt mindre hanterbart då yttre press och omgivningens förväntningar 

och grupptryck legat på mig under större delen av min skoltid. 

 

F2: Meningsfullt: Inte mer än att man skulle bevisa för läraren att man kunde dansa.  

F2: Begriplighet: Jarå man förstod vad man skulle göra.  

 

F3: Begripligt: Nytta av det på andra sätt logiskt 

F3: Hanterbart: Ja, men det kan ju vara för att jag dansat väldigt mycket. Mina kompisar tyckte det va 

jobbigt och svårt. När man känner att man inte kan dansa kan det vara jobbigt att försöka göra en 

koreografi och att sen visa upp en dans när man inte känner att man är så duktig. 

 

3.1.4 Uppfattning av dans i skolan? 
Bland pojkarna var det endast en som inte uppfattade att han var delaktig under 

danslektionerna med motivering om att han istället motsatte sig läraren. Resterande elever 

hade alla en positiv uppfattning om sin delaktighet under danslektionerna. De delaktiga 

eleverna hade olika syn på hur de hade varit delaktiga. De flesta av flickorna såg sig mer 

delaktiga genom att de fick hjälpa till och visa andra elever hur de skulle göra. Pojkarna ansåg 

att de var delaktiga genom att göra som läraren visat. 

 
P3: Jag har känt mig delaktig genom att jag har deltagit men jag har inte känt att jag fått vara med och 

bestämma över vad lektionerna innehållit utan det har bara varit saker som ska utföras. 
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P4: Det kan jag inte påstå, mer att jag motsatte mig mot läraren. 

 

F2: Ja det har ja, när vi skulle göra egna danser i skolan. Vi skulle hitta på egna koreografier. Då blev vi 

indelade i grupper sen fick vi en bestämd låt att göra egna rörelser till. Då kände jag att jag tog mycket 

initiativ och försökte komma på rörelser och så till dansen. 

F4: Ja, jag har varit delaktig och fullföljt allt som läraren har kommit med. 

 

Eleverna hade olika uppfattningen om motivation och deltagande bland alla eleverna under 

danslektionerna. Samtliga utom en elev ansåg att det var oberoende av kön. Alla eleverna 

uppfattade att det var högre aktivitet när det var andra fysiska rörelseaktiviteter. Eleverna 

angav att den högre aktivitetsnivån berodde grupptryck, att det var svårt och att andra kände 

sig mer trygga med aktiviteter som ofta varit ett inslag på idrottslektioner, till exempel olika 

bollspel. 

 
P1: Jo det är olika från person till person beroende på hur pass inflytande man har i klassen. De lite mer 

timida och tillbakadragna personerna gör väl inte så mycket under dansen heller men de följer lite deras 

vanliga inställning. Medan de som är lite mer framåt och högljudda dom är mer aktiva under 

danslektionerna också. 

 

P3: I dansen har jag känt att det spelat så stor roll vad andra tycker om mig och mitt utförande och jag har 

varit rädd för att misslyckas. Jag upplevde också att jag ibland var tvungen hålla med andra killar i att 

dans var töntigt medan alla andra aktiviteter var roliga. 

 

P4: Det är/ har varit mycket dåligt deltagande, tjejerna är väl de som varit lite delaktiga. 

I: Varför tror du att det är så? 

P4: För att vi killar förmodligen vill ha mer fysiskt och något med boll. Och att vi kanske inte riktigt fått 

något som gör att vi blir intresserade av dans, läraren har inte fångat vårt intresse. 

 

F2: Det blir inte lika mycket fysisk aktivitet, det blir mycket att man går några steg hit, man står stilla, 

man tänker lite, ibland känner man ju bara att det här går inte det här går inte och då går man och sätter 

sig på bänken.  Vi försökte och hade ett bra flyt, det blev inte lika mycket spring som i andra sporter. 

 

F3: Folk vågar ta för sig mer vid en allmän aktivitet som till exempel fotboll, för det är något man gjort 

rätt mycket av under hela skolgången. Jag tycker det är synd att vissa sporter prioriteras mer än andra. 

Sen redskap är också någon som alla gjort mycket. Fotbollen tycker inte jag som dansare är speciellt kul 

och jag vill inte ta för mig för mycket och springa in. Man kan ju inte vara bra på allt, så är det ju. 
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Eleverna fick besvara hur de uppfattar olika par-och gruppindelningar under danslektionerna.  

De flesta eleverna ansåg att det var okej och roligt att dansa med någon av samma kön. 

Elevernas uppfattning om varför det var okej och roligt skiljde beroende på individ. En elev 

ansåg att det var roligt och en annan ansåg att inte var något konstigt eftersom det är så det 

brukar vara. En pojke tyckte att det var mindre kul och en flicka tyckte att alla ska få dansa 

med den man vill och att skolan ska förespråka detta.  

 
P2: Jag har inga problem med det. Det är så det brukar vara så det blir inge konstigt. 

 

P4: Inte kul, jobbigt och jag fjantar medan jag är lite seriös för jag inte är bra på dans. 

 

F2: Jag tycker det är roligare att dansa med killar men jag har inget emot att dansa med tjejer om man inte 

är jämt ut. 

 

F3: På elitnivå är det väl inte så accepterat att dansa samma kön ihop. Men dans ska ju vara fritt ett sätt att 

uttrycka sig. Därför tycker jag att man ska få dansa med vem man vill och framförallt i skolan så ska 

skolan förespråka just att det och att vi lever i ett fritt samhälle, där ingen styr vem du ska var med eller 

dansa med, det ska vara fritt. 

 

F4: Jag tycker att det är positivt då man kan komma utanför sin säkerhetszon och dansa med någon som 

man kanske inte är så bekväm med. 

 

Alla eleverna ansåg att det var okej att dansa med en annan elev av samma kön. Motivationen 

till varför eleverna upplevde det okej skiljde sig mellan eleverna. De uppgav att det var okej 

för att det kändes tryggare, att det var okej så länge man inte hamnade med någon som man 

inte gillade, att det är en ny utmaning och kul att lära sig stegen för både killar och tjejer och 

att det går utanför normen om att det ska vara två av olika kön. 

 
P1: Det blir mer oseriöst att dansa med en av samma kön, då kan man försöka skoja bort situationen lite.  

I: Varför tror du att det är så? 

P1: För att dans ändå kan framstå som rätt sensuellt. Om man är heterosexuell kan man försöka skoja bort 

det när man får dansa med en annan kille. 

 

P2: Det har jag inte heller några problem med så länge jag får göra det jag har lärt mig och inte behöver 

anpassa mig, ibland är det olika steg? 

I: Hur är det du har fått lära dig? 

P2: Ja men alltså typ killen för. 
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F1: Det var inga problem, det var också kul då de innebar att man fick växla och köra både kill- och 

tjejstegen. 

I: Ni fick lära er speciella kill- och tjejsteg? 

F1: Ja precis och dansade man tjej med tjej så bytte vi efter halva tiden så att båda fick testa på hur det 

vara både kille och tjej, på så vis gav det ju dig två perspektiv på dansen. 

 

F4: Man går utanför normen om att det ska vara två av olika kön. Som i den klassiska dansen där det ska 

vara pojke och flicka och när man gör detta får man prova på något nytt. 

I: Tycker du att det är positivt att prova på något nytt? 

F4: Jag tycker att det är utvecklande att få testa på något nytt, eftersom man får ett nytt tankesätt gentemot 

den klassiska dansen. 

 

Eleverna har olika uppfattningar om det finns gränser mellan könen eller inte. Det var hälften 

av pojkarna som ansåg att det inte fanns några gränser mellan könen medan de flesta av 

flickorna ansåg att det fanns gränser. Eleverna som ansåg att det fanns gränser mellan könen 

motiverade det med att det fanns olika attityder till undervisningen, att det fanns uttalade 

gränser på hur mycket en pojke får ta ut rörelserna, att det fanns regler som säger hur man ska 

vara, att pojkar har måsten medan flickor har viljan och att varje person ses som en individ. 

Eleverna som uppfattade att det inte fanns några gränser svarade att de tyckte det var bra 

eftersom man inte ska göra skillnad på könen. 

 
P1: Man ses som en individ man sätts inte in i könen, läraren gör inte en undervisning för killarna och en 

för tjejerna utan alla har samma.  

 

P3: Nej. Inga medvetna, det tycker väl jag är bra eftersom det inte ska vara skillnader mellan könen då det 

skapar konflikter och jag tycker att alla ska vara lika värda. 

 

F3: Det finns vissa regler inom traditionella stilar som man måste följa och vissa grundsteg som man 

måste följa. Det är svårt för en 10 eller 13 åring att bryta, kunskapskraven styr att såhär måste man göra, 

hittar man då på något eget anses det som att man inte klarar av stegen och då får man underkänt, vilket 

gör att det inte är så fritt.  Väldigt styrt.  Jag håller mig till gränserna för att jag måste. Många andra tar 

det inte så seriöst, vilket gör att det kan bli gränsöverskridande. Många gillar det inte och anser att de inte 

har någon användning för det och då blir det lätt att de skämtar bort det. 

 

F4: Jag tänker på hur mycket en kille får ta ut i sina rörelser. Alltså att en kille inte kan ta ut svängarna 

hur mycket som helst, framförallt inte i de mer feminint kodade danserna. 
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3.2 Medvetandegör och motverkar dansundervisningen stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt enligt elevers 

uppfattning? 
Eleverna skulle berätta vad det första som de tänkte på var när de hörde ordet stereotypa 

könsskillnader. Det var endast en elev som inte kunde uttala sig om vad han tänkte på. Några 

elever lyfte skillnader och olika förutsättningar mellan könen. Andra elever lyfte att det finns 

olika föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.  

 
P1: Jag tänker på det man alltid får höra, jag tänker på reklamer där kvinnor sexualiseras, jag tänker på 

just de stereotyper som finns just dominanta män och underlägsna kvinnor.  Kvinnlig dans är mer 

känslostyrd, där dansen ska styras av deras känslor medan män än mer maskulina och dominanta.  

 
P2: Dans är ju inte det jag tänker på, utan mer de gamla samhällsgrejerna killarna får lära sig leka med 

bilar och tjejerna får lära sig leka med dockor. Det följer med upp i åldrarna. Det kommer från uppväxten.  

 

F1: Tjejer ska ha rosa, killar ska ha blå, tjejer ska tycka om hästar och prinsessor och killar ska tycka om 

bilar och liknande. 

 

F3: Jag tänker mycket på det med normer. Genus, tjejer ska ha korta kjolar och framförallt i pardans och 

ska vara väldigt sexiga, medan killarna ska vara lite mer dominerande och framförallt i styrdansen. Det är 

bara att titta på tv program som till exempel Let´s dance. Det ligger så djupt rotat det här med könsroller 

och vad som är rätt och fel. 

 

Alla elever hade liknande erfarenheter om att de inte hade diskuterat dans i förhållande till 

stereotypa könsroller i skolan. Eleverna trodde att de berodde på att det inte står i 

kunskapskraven, att de inte funnits tid eller brist på motivation.  

 
 P1: Det är något som så många inte tänker på, som jag sa värderar inte eleverna dansen som så viktig och 

därför kanske inte fördjupar sig så mycket i dansen i samhällsrelaterade frågor utan man bara lär sig 

dansen för att få det avklarat.  

 

P3: Nej. 

I: Varför tror du att ni inte har gjort det? 

P3: Jag tror att det beror på att lärarna främst varit fokuserade på annat. Kanske inte tiden har funnits att 

lägga ned på detta eller så har det bara bortprioriterats eller glömts bort. 
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F3: I min skola arbetar vi mycket med projekt och då hade vi ett projekt om demokrati. Där kom man lätt 

in på frågor om könsroller och då kan jag tänka mig att vi pratade en del av olika typer av könsroller 

exempelvis inom dans. Men vi har inte lyft fram det så mycket i den allmänna undervisningen eller under 

idrotten. 

 

Eleverna skulle slutligen besvara hur de uppfattade att skolan har arbetat med dans för att 

medvetandegöra stereotypa åsikter om könsskillnader genom dans. De flesta eleverna svarade 

att deras skola inte arbetat med att medvetandegöra stereotypa åsikter. Eleverna hade delade 

uppfattningar om detta var positivt eller negativt. Vissa elever hade förslag på hur man kunde 

medvetandegöra medan andra inte hade någon åsikt.  

 
P1: Inte konkret gjort det mer än att det finns olika steg för tjejer och killar. Killstegen leder, inte så 

mycket mer i det som ingick i undervisningen.  

I: Har du något förslag på hur man kan arbeta med för att medvetandegöra stereotypa åsikter om 

könsskillnader genom dans? 

P1: Jag har ingen uppfattning, jag vet inte.  

 

P4: Åter igen inget. 

I: Varför tror du att det är så? 

P4: Som sagt, de har väl inte orkat bry sig om den frågan i sig. 

 

F1: Nej jag tror det bara faller sig så, vi är inte jämt antal tjejer och killar. Men jag tror ändå inte om vi 

varit det att vi fått lov att dela upp oss killar med tjej utan de sa bara dela in er två och två. Jag tror inte 

det är någonting som de gör medvetet eller omedvetet utan det är bara så. 

I: Har du något förslag på hur man kan arbeta med för att medvetandegöra stereotypa åsikter om 

könsskillnader genom dans? 

F1: Ja men just att man inte behöver dansa kille och tjej. I professionell dans kanske det inte måste vara 

givet att tjejen ska ha klänning och att killen ska ha kostym eller frack. 

  

F3: Inget som man säger, man delar bara in och jag tror det är väldigt undermedvetet och ingen som lyfter 

att såhär är det. Det bara är så. 

 

De elever som uppfattade att skolan hade arbetat med dans för att medvetandegöra stereotypa 

åsikter om könsskillnader angav att det var genom att byta roller med varandra i klassen som 

både ”för och följare” samt att dansa pojke med flicka, flicka med flicka och pojke med 

pojke.  
P2: Det är väl just att man ska få byta könsroller ibland.  
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F2: Just när det gäller pardans, att just killar ska dansa killstegen. Det grundar sig nog också i historian att 

det alltid har varit så. Fast i för sig det kanske finns ett syfte med att man ska tjej tillsammans med tjej och 

kille med kille. Att det inte ska vara så stereotypsikt, att killen ska vara kille och tjej ska vara tjej.  Två av 

samma kön kan ju faktiskt dansa tillsammans.  

 

F4: Genom att dela upp pojkar och flickor så att de får dansa med varandra 
 

Eleverna hade inte reflekterat så mycket om det var nödvändigt att medvetengöra eller inte 

men ställde sig ändå positiva till det med motivering om att det annars uppstår skillnader 

mellan könen.  
  

F1: Jo det är klart man borde göra, just kopplat till dans kan man ta upp det på idrotten men annars så 

kommer det lätt upp skillnader mellan könen i de andra ämnena. Jag läser natur och har precis börjat 

läsa samhällskunskap i tvåan. Man ser ju skillnaden, de är skillnad mellan de olika ideologierna men 

också genom historian vilka roller mannen och kvinnan har haft. På det viset lyfts det upp. 

 

Eleverna skulle sedan besvara hur de uppfattade att skolan har arbetat med dans för att 

motverka stereotypa åsikter om könsskillnader genom dans. Svaren varierade mellan 

eleverna. Några elever svarade att skolan både har gjort detta medvetet genom att dansa både 

som ”för och följare” men också omedvetet genom att det är något som bara sker. Vissa 

elever svarade även att skolan inte har arbetat med dans för att motverka stereotypa åsikter om 

könsskillnader genom dans.  

 
P1: Det kan jag inte säga att de har gjort medvetet, men jag tror dock att det var valfritt att man skulle få 

välja vilken av könets steg man skulle dansa. De sa dock detta är killens steg och detta är tjejens steg som 

var den ledande eller följande. Killen kunde bara tjej och tjejen kunde vara kille. 

 

P3: Genom att få oss elever att faktiskt testa på att utföra dans som ofta har mer kvinnliga utövare. Sen 

har vi även under gymnasiet haft lite diskussioner kring genus, respekt och även lite om acceptans och 

kön. I gymnasiet hade vi en mycket bra idrottslärare som heter Göran. Vi hade ofta lite extra prat med 

honom omkring lektionerna om hur man behandlar varandra med respekt, vad man kan säga till varandra 

utan att göra någon illa, lite även om att man ska vara försiktig med att sätta könsstämplar på saker och 

ting. Till exempel som att alla som rider är tjejer och liknande. 

 

F3: Nej, skolan förstärker snarare genom att man blir indelad och att tjejerna lär sig sin steg och killarna 

lär sig sina steg och då blir det mot frivilliga där man inte har något val. Det är inte så lätt när man är liten 

att säga mot lärarna att man vill dansa med en tjej eller en kille. Barn förstår ju inte vad de lär sig ofta. 

Man slits med i denna dåliga spiral. 
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F4: Genom att framföra dans över lag på lektioner och att alla får testa på det. Det tycker jag är ett sätt att 

motverka. Lärarna skulle kanske kunna diskutera mer normer och att vi som elever skulle få dansa mer 

med sitt egna kön. Det skulle däremot kunna vara både positivt och negativt då killarna kanske skulle 

börja flamsa och skratta åt varandra för att de tycker att den andra ser töntig ut om den försöker, samtidigt 

som det skulle vara positivt då man avdramatiserar dansen genom att man kan få vara med någon som 

man hänger med på fritiden och litar på. 

4. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka åtta gymnasieelevers erfarenheter och uppfattningar om 

dans ur ett normkritiskt perspektiv. Diskussionen förs utifrån ett normkritiskt perspektiv för 

att synliggöra och problematisera elevernas erfarenheter och uppfattningar om dans och 

rörelse i skolan. 

 

4.1 Vad karakteriserar pojkars och flickors erfarenheter och uppfattningar om 

dans i skolan? 

4.1.1 Erfarenhet av dans i skolan och begripligt, hanterbart, meningsfullt? 
Inom ramen för gymnasieskolans kursplan för idrott och hälsa 1 anges att dans till musik ska 

behandlas (Skolverket 2011a, s. 84). Detta samtidigt som skolans uppdrag sedan flera 

årtionden har varit att motverka traditionella könsmönster. Inom exempelvis den kulturella 

formen av dans är det enligt traditioner mannen som för och kvinnan som följer. Mannen blir 

på så sätt den dominanta som bestämmer och kvinnan mer underordnad som följer, vilket 

snarare upprätthåller de traditionella könsmönstren än motverkar.   

   Vi blev därför intresserade av att studera om skolan har ett delmoment där de egentligen 

arbetar emot ett av syftena med ämnet som är ”motverka och medvetengöra stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt.”( Skolverket 2011a, s. 83) För 

att besvara våra frågeställningar undersökte vi först elevernas erfarenhet av dans i skolan för 

att få fram hur de har blivit undervisade.  

   Erfarenheten av dans i skolan skiljde sig mellan eleverna oberoende av kön, vi tycker att 

detta är förståeligt då alla utom två elever studerade på olika skolor med olika lärare. Då 

styrdokumenten är fria och tolkningsbara ger det lärarna möjlighet att själva tolka innehållet 

och strukturera upp undervisningen efter vad de själva anser vara rätt. De flesta eleverna 

svarade att de har haft relativt lite dans under hela kursen idrott och hälsa 1, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning som påtalar att endast en liten del av idrottslektionerna har 
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ägnats åt att dansa och att dans främst undervisas för yngre barn eller flickor. (Mattsson & 

Lundvall 2013, s. 1) Forskning som visar liknande resultat är rapporten ”Jämställdhet på lika 

villkor” som tydliggör att dans undervisas betydligt mindre än exempelvis bollspel (Larsson 

et al. 2009, s. 39). Utifrån erfarenheter från våra verksamhetsförlagda utbildningar kan en av 

anledningarna vara att lärarna är mer osäkra i ämnet då delmomentet kräver en viss disciplin 

och planering för att få undervisningen att fungera. Då några av eleverna som vi intervjuade 

svarade att skolan hyr in någon danspedagog utanför skolan tyder det på okunskap från deras 

egentliga idrottslärare. 

 

Erfarenheter av dans som kulturell, motion och expressiv form? 

Samtliga åtta elever hade på något sätt kommit i kontakt med dansundervisning. Vi utgick 

från de tre indelningsgrunderna som GIH tagit fram då de menar att det finns bakomliggande 

traditioner och värden inom de olika formerna av rörelse och dans (Lundvall & Meckbach 

2007, s. 113). Dessa tre olika former kan medföra, motverka eller förstärka de traditionella 

könsmönstren som finns för män och kvinnor. Anledningen till att vi undersökte de tre 

indelningsformerna som GIH tagit fram är för att det är så vi har blivit undervisade och 

troligtvis kommer att undervisa i framtiden i vår kommande lärarroll. Intervjuerna gav oss då 

möjlighet att studera om de tre dansformerna motverkade eller förstärkte föreställningarna om 

de traditionella könsmönstren för att sedan se om formerna är användbara i vår kommande 

yrkesroll.  

   Inledningsvis efterfrågades elevernas allmänna danserfarenheter från deras undervisning i 

idrott och hälsa 1. När eleverna skulle återberätta sina danserfarenheter hade eleverna till en 

början svårigheter med att komma ihåg sina erfarenheter. Det var när vi presenterade dans 

som kulturell, motions och expressivform som eleverna kunde applicera sina erfarenheter av 

dansen i skolan.         

   Kulturell form av dans såsom exempelvis bugg och foxtrott hade samtliga elever kommit i 

kontakt med. Detta tror vi beror på lärarna vill bevara det kulturella arvet och för att de själva 

dansade dessa danser under sin skolgång. Om flickorna får komma i kontakt med dans som 

kulturell form oftare än pojkarna förstärker det normen om att dans är till för flickor.  Både 

pojkar och flickor borde ha haft lika mycket kulturell dans för samma villkor och rätt till 

likvärdigt bemötande.  

   Vidare studeras elevernas erfarenhet av dans som motionsform, erfarenheten skiljde sig 

mellan och inom könen. En pojke svarade att han inte fått göra det under skoltiden medan en 

annan svarade att de antingen utövade dans inne på något lokalt gym eller att idrottsläraren 



38 

 

höll i det. En av flickorna svarade att de dansat Zumba någon gång medan en annan flicka 

svarade att de i inte haft det som stort pass utan bara som uppvärmning på gymnasiet och på 

högstadiet. Flickorna hade i större utsträckning än pojkarna kommit i kontakt med dans som 

motionsform än pojkarna. Utifrån studiens intervjuer och tidigare forskning har vi en 

uppfattning om att dans som motionsform är den dansform som minst förstärker de 

traditionella könsmönstren mellan pojkar och flickor då syftet med dansen är att åstadkomma 

träning. Dans som motionsform kan engagera eleverna till rörelse till musik då eleverna får 

jobba med sin egen kondition, styrka, rörlighet, koordination samt kroppslig och mental 

avspänning oberoende av andra. (Lundvall & Meckbach 2007, s. 114) 

   Vi tycker att dans som motionsform borde förekomma oftare i skolan eftersom det går att ha 

ett oberoende fokus på om eleverna är pojkar eller flickor. Om man motiverar dansens 

betydelse för positiva hälsoeffekter kan det neutralisera att man faktiskt dansar till att man 

istället rör sig till musik. Enligt vår uppfattning blir det inte lika laddat och det kan få bort 

vissa föreställningar om att pojkar inte ska dansa. Dans som motionsform kan även vara 

mycket användbart att använda sig av för att skapa situationer där eleverna aktivt måste 

reflektera och diskutera andras men även sina egna föreställningar och förväntningar.  

   Den expressiva formen av dans hade eleverna minst erfarenhet från, det var fyra elever som 

hade erfarenhet av detta från gymnasiet. Den estetiska diskursen har den svagaste positionen 

över tid, denna form av dans är baserad på utövarens känslor och erfarenheter och har inte 

längre någon plats i dagens kursplaner (Mattsson & Lundvall 2013, s. 1-17). De fyra eleverna 

som hade erfarenhet av den expressiva formen svarade att de skulle komma på egna rörelser 

till valfri musik. Denna typ av rörelseform fokuserar på den kreativa idén där eleverna får 

uttrycka känslor, händelser, eller liknande med hjälp av rörelser. Denna typ av rörelseform 

tror vi svårare för pojkar att utföra då dansen blir ett förkroppsligande av sin egen kreativitet 

och fantasi. Ett svar som visar att pojkar kan ha svårare för expressiv form av dans kom ifrån 

P3 som inte ansåg dansen vara meningsfull då han ansåg att det var svårt att dansa och kunna 

göra rörelserna estetiskt fina och snygga. Det finns i varje samhälle olika krav och 

förväntningar som pojkar, flickor, män och kvinnor ska förhålla sig till. Med dessa krav och 

förväntningar kommer olika positioner och roller i samhället med ett givet och mer accepterat 

beteende. Då den rådande normen är att pojkar inte ska visa känslor medan det är mer tillåtet 

för flickor. Vi tror därför att denna typ av dansform är mer svårmotiverad för pojkar än för 

flickor då det är en dansform som fokuserar på att spela ut sina känslor. Vi tror att pojkar är 

rädda för att anamma denna typ av dansform för att de ska ses som onormala och falla utanför 

normen. Att falla utanför normen är något som många elever tycker verkar skrämmande då 
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man kan ses som konstig och annorlunda, vilket riskerar utanförskap. Vi menar precis som 

Svaleryd att det är viktigt att arbeta med att motverka traditionella könsroller för att uppnå 

jämlikhet mellan pojkar och flickor. (Svaleryd 2002, s. 26) När pojkar och flickor har samma 

möjligheter, skyldigheter och rättigheter går det att säga att det är jämställt.  

 

Erfarenheter om och hur eleverna blev undervisade, uppmanade och utmanade?  

För att studera om elevernas undervisning bidragit med att motverka eller förstärka 

traditionella könsmönster studeras deras erfarenhet om hur de blivit undervisade av läraren. 

Studien undersökte även hur och om eleverna hade erfarenhet av att bli uppmanade och 

utmanade av antingen sig själva, klasskamraterna eller av läraren.  

   Samtliga elever hade liknande erfarenhet av hur de blev undervisade i kulturell form av 

dans. Läraren visade och instruerade och sedan skulle eleverna praktisera. När det är läraren 

som leder klassen läggs ansvaret på läraren om att undervisningen ska motverka de 

traditionella könsmönstren. Tidigare forskning visar att när syftet med lektionen är tydligt 

upplever eleverna lektionen som meningsfull och deltagandet ökar. Detta ställer höga krav på 

läraren under undervisningen för att engagera alla elever. Om klassen är stökig och upplevs 

som mer problematisk tenderar det till att könsmönstren förstärks. I klasser där eleverna är 

trygga med läraren och varandra tycks könsmönstren bli allt mer otydliga då alla elevers 

sociala beteende blir mer accepterande. (Larsson et al. 2009, s. 101) P1 berättade att klassen 

fick hjälp av en populär pojke i klassen med stark profil med undervisningen, vilket öppnar 

upp för ett positivt elevinflytande samtidigt som det verkade finnas en tydlig pedagogisk 

planering för lektionen. Däremot ansåg inte P1 att kulturell form av dans var meningsfull men 

tyckte att dansen var begriplig då pojken i klassen som dansade tiodans var duktigt på att 

genom ett pedagogiskt sätt lära ut. Enligt vår åsikt är detta något som på ett positivt sätt 

synliggör att det är accepterat att dansa även om man är pojke, vilket många studier visar att 

det inte är, där dans anses vara feminint kodat och pojkar anses vara töntiga och homosexuella 

om de dansar. (Burt 1995; Gard 2001; Lindqvist 2010; Stinson 2005) P4 svarade att pojkarna 

som inte ville dansa tog över lektionen genom att höras mer än tjejerna, vilket gjorde att 

tjejernas önskan om att vilja dansa försvann. Detta är ett tydligt exempel på negativt 

elevinflytande där de som hörs mest får mest inflytande. Då pojkarna följer normen om att 

pojkar inte ska dansa ges de makten att upprätthålla den då de motsätter sig läraren och får 

med sig resten av klassen.  

   Vidare undersöktes om eleverna blev uppmanade av läraren till deltagande med 

utgångspunkt i tidigare studier som pekar på att eleverna redan innan dansundervisningen har 
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olika uppfattningar om dans, vilket kan påverka elevernas attityder och deltagande. Resultatet 

visade att fyra av eleverna uppfattade att de blev uppmanade av läraren under den kulturella 

formen av dansen. Vi tror att de fyra elever som inte såg meningsfullhet med kulturell form av 

dans förmodligen inte gjorde det då de inte såg något syfte med dansen eller att de inte kände 

sig utmanade. Detta är i linje med Larsson et al. (2009). 

   Vidare undersöktes motions form av dans där eleverna svarade att de blivit uppmanade 

antingen av sig själva, klasskamrater eller av läraren till att dansa. Vi tror att en anledning till 

att alla elever kände sig uppmanade i motionsformen av dans var för att det faller sig mer 

naturligt att instruktören, i detta fall läraren, har ett engagerande och positivt ledarskap. P4 

svarade att de andra eleverna försökte uppmana honom under motionsdansen men att han inte 

var så mottagbar för det. Han svarade att han helt saknade intresse av att vara aktiv och istället 

motsatte sig läraren. Pojkens erfarenhet av att han motsatte sig läraren är ett inte helt ovanligt 

fenomen. Tidigare studier pekar på att osäkra pojkar och flickor, framförallt pojkar kände sig 

osäkra under dansen och hade svårt att greppa dansens värde. I Larsson et al. (2009) studie 

blev detta extra tydligt då ett par lektioner började med att eleverna motarbetade läraren, 

eleverna stimmade och verkade okoncentrerade. (Larsson et al. 2009, s. 97) Samma elev 

upplevde däremot inte att han blev utmanad av läraren under motionsdansen. Utifrån 

erfarenhet från våra verksamhetsförlagda utbildningar där vi stött på lärare som använder sig 

av ”låt gå” principen som nöjer sig med att eleven är närvarande, utmanar inte eleven. Vi tror 

det är farligt när man som lärare nöjer sig med att eleven är på plats, vi tror att alla elever 

behöver utmanas för att kunna utvecklas. Om man hela tiden gör som man har gjort betyder 

det att man upprätthåller de eventuella könsroller som finns, enligt oss gäller det att kliva ur 

komfortbubblan för att kunna utvecklas.  

   Att delta i dansundervisningen innebär att man utmanas efter sina egna förutsättningar 

genom att få en uppgift som främjar varje elevs individuella utveckling. Samtliga elever utom 

två pojkar uppfattade att de blev utmanade i den kulturella dansen. Då eleverna svarade att de 

både utmanade sig själva och att läraren utmanade dem ökar chansen för att vilja dansa som 

enligt oss är en förutsättning för att kunna. Utmaningen låg i att eleverna skulle utföra dans 

som de inte prövat förut eller utveckla det eleverna redan kunde. Noterbart är att samtliga 

flickor upplevde att de utmanats i den kulturella formen av läraren men inte alla pojkar. Vi har 

en föreställning om att läraren lättare utmanar flickor än pojkar då de råder förutsagda normer 

som säger att flickor i större utsträckning än pojkar är positivt inställda till dansen. Detta 

påstående grundar vi på tidigare forskning som Gard utfört, där han menar att elever har 

begränsade möjligheter att lära sig och utvecklas i de estetiska områdena genom dans då det 
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redan i förväg finns normer om vad som är okej för pojkar och flickor att göra inom dans 

(Gard 2003, s. 216). Vi tror att läraren kanske inte utmanar pojkarna i lika stor utsträckning 

som flickorna då de nöjer sig med att de deltar. Vi tror därför att det var fler flickor än pojkar 

som ansåg att de blev sporrade till att utvecklas efter sina individuella förmågor än pojkarna. 

   Två av flickorna upplevde att de blev uppmanande under motionsdansen och tre av 

flickorna upplevde de blev utmanande. F3 upplevde att hon blev utmanad under momentet 

och då hon ville ha ett bra betyg var hon tvungen att prestera. Elevernas uppfattning var 

positiv om motionsform då de såg dansen som meningsfull eftersom de fick lära sig något 

nytt. Flickorna svarade även att motionsform av dans gav tillfälle att förbättra kondition och 

rörlighet samt att det är roligare när det händer något hela tiden. 

   Det var fyra elever, tre pojkar och en flicka som hade tidigare erfarenhet av dans som 

expressiv form. Pojkarna upplevde att de blev uppmanande och utmanande medan flickan 

endast tyckte det var utmanande då rörelserna skulle passa till musiken. P4 nämner att läraren 

försökte uppmuntra men eftersom ingen ville dansa så gick det inget vidare. Utifrån den 

kunskapen kan man dra slutsatsen att det var samtliga elever i klassen som inte ville dansa 

oberoende av kön. Att vilja är av vår uppfattning en förutsättning för att kunna. Vi anser att 

det är viktigt att man som lärare står på sig och ändå genomför dans om det står dans på 

schemat då man genom dansen kan motverka traditionella könsmönster.  

  Vad människan har för uppfattning om saker och ting beror mycket på vad omgivningen har 

för uppfattning. Förväntningar och föreställningar skapar normer för hur en elev ska uppträda 

och se ut. De flesta elever anpassar sig efter förväntningarna och på så sätt rekonstrueras 

normerna. (Eek-Karlsson 2012, s. 15) Med den kunskapen i åtanke studerade vi vad elever har 

för uppfattning om andra som dansar. Det visade sig finnas delade meningar om vad eleverna 

hade för uppfattning till andra pojkar och flickor som dansar. 

  

Erfarenheter av attityder och föreställningar? 

Attityden skiljde sig mellan eleverna oberoende av kön. Några elever svarade att det finns 

många förutfattade meningar om att dans är en flicksport och att det är töntigt med pojkar som 

dansar medan andra tyckte tvärt om, de tyckte att det är häftigt att pojkar dansar. Noterbart är 

att samtliga elever hade en uppfattning av hur de såg andra pojkar och flickor som dansade 

och det var ingen elev som uttalade att de tog avstånd från andra pojkar eller flickor som 

dansade. Vi anser att det är intressant att samtliga elever hade en relativt positiv bild av både 

pojkar och flickor som dansar och detta anser vi är viktigt att lyfta då eleverna många gånger 

svarade vad de trodde att ”de andra” hade för uppfattningar trots att de inte stämde överens 
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med deras egna. P2 svarade att det inte var något konstigt med pojkar som dansar, han 

svarade på likande sätt när det kom till flickor som dansar. P4 svarade att det känns lite gay 

med pojkar som dansar men att de var fortfarande schysta att hänga med. F4 tyckte att det var 

häftigt med tjejer som dansar till exempel stilar som street och bounce då rörelserna går emot 

normerna. Hon svarade att street känns mer som en stil som innehåller mer manliga rörelser 

medan tjejer ska dansa mer sensuellt och mjukt. Hon svarade att det kul att pojkar dansar för 

att de går emot normen om att killar inte ska dansa. Genom att låta eleverna öppna upp sig 

och dela med sig av sina positiva åsikter om andra som dansar kan man förändra 

föreställningen om att det är negativt att någon part skulle dansa. Elevernas uppfattning var att 

det är fler flickor än pojkar som dansar och att det beror på sociala faktorer såsom uppväxt 

och omgivning.  

   Vidare visade resultatet att eleverna hade liknande föreställning om olika dansstilar. 

Eleverna uppfattade att pojkar ofta dansar tuffare danser såsom street, hip-hop och locking 

medan flickor dansar mer sensuella danser såsom balett. När pojkar dansar tuffare danser blir 

det plötsligt mer okej och vi uppfattar det som att eleverna anser att man håller sig inom 

ramen för normen om vad som är manligt och kvinnligt. P1 svarade att han själv dansar 

mycket och har prövat balett. I början upplevde han det som lite töntigt men sedan upptäckte 

han att det var jätteutmanande. Han hade erfarenheten av att balettkillar framstår som mer 

feminina än hip-hopdansare och att det beror på omgivningen och media. Det som också är 

intressant är att han har uppfattningen om att flickor som dansar blir mer maskulina men att 

det inte är lika udda som när killar dansar balett.  

   Det som vi tycker är intressant i detta är att eleverna har tydliga föreställningar om kvinnlig 

och manlig dans och hur man ska förhålla sig till dessa föreställningar för att inte uppfattas 

som udda eller annorlunda. Vi frågar oss själva om det är fel att vara annorlunda? Enligt vår 

uppfattning är eleverna rädda för att verka annorlunda och förhåller sig till de normer och 

värderingar som finns inom dansen för att inte riskera utanförskap. En önskan om att bli 

socialt accepterad är tydligen väldigt viktigt för eleverna. Trots att ingen av eleverna har 

uttalat att de skulle behandla någon annan elev negativt på grund av att han eller hon dansade. 

Detta liknar Fagrells (2000) studie där pojkar och flickor valde ut aktiviteter åt varandra, 

vilket resulterade i att de valde könstypiska aktiviteter såsom boxning åt pojkar och balett åt 

flickor trots att de själva inte svarade att de ville syssla med dessa aktiviteter. Eleverna kunde 

lätt peka ut vad som var aktiviteter som var lämpande för pojkar och för flickor. (Fagrell 

2000, s. 138) F3 tog upp något vi anser är värt att uppmärksamma, hon sa att man 

generaliserar för mycket, man har en viss uppfattning om hur det ska vara men det stämmer 
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inte riktigt överens med verkligheten.  Detta påstående tror vi ligger mycket sanning i då 

människan gillar att kategorisera andra personer som vi möter. Ofta kategoriserar vi på det 

sätt som vi fått lära oss istället för att problematisera och förändra föreställningar och normer.  

4.1.2 Uppfattning av dans i skolan?  
Analysen av intervjuerna ger en delad bild av hur eleverna uppfattar dans ur ett normkritiskt 

perspektiv. På frågan om eleverna uppfattade att de själva var delaktiga under danslektionerna 

var det endast en person som inte ansåg sig delaktig och detta var en av pojkarna. Alla flickor 

uppfattade sig själva som delaktiga under danslektionerna. De flesta flickorna uppfattade att 

de varit delaktiga genom att hjälpa andra i klassen att förstå och lära sig hur de skulle göra. De 

flesta pojkarna uppfattade att de var delaktiga genom att göra som läraren visade och sade. 

Pojken som uppfattade att han inte var delaktig motsatte sig läraren och ville göra annat än 

dans. Vår uppfattning av detta är att flickor är mer aktivt deltagande under danslektioner och 

kan oftast mer om dans än pojkar. Det skulle kunna finnas många anledningar till detta, dock 

tror vi att det kan bero på hur pojkar och flickor ser på dans (Redelius 2004; Sanderson 2001). 

Detta är även i linje med det Gard skriver om att elever har begränsade möjligheter att lära sig 

och utvecklas inom estetiska områden genom dans, eftersom det finns normer som redan i 

förväg talar om vad som är manligt respektive kvinnligt. Detta anses kunna påverka eleverna 

då till exempel pojkar kanske inte dansar för att inte verka omanliga. (Gard 2003, s. 216) 

Detta är något som i svaren synliggörs genom att P4 inte vågade vara ärlig mot resten av 

pojkarna för att han, enligt vad vi tror, inte ville verka annorlunda och att han ville undvika att 

bli retad, denna tolkning gör vi då han även nämnde grupptryck. 

 

Uppfattning om deltagande och motivation? 

Vidare undersöktes hur eleverna uppfattade deltagande och motivation från de andra eleverna 

i klassen under danslektionerna. Eleverna svarade att det fysiska deltagandet var väldigt 

varierat i klasserna, det var både pojkar och flickor som inte deltog. Detta resultat är något 

som förvånar oss då vi uppfattat att det enligt tidigare forskning framkommit att pojkar är 

mindre positivt inställda till ämnet, vilket vi trodde skulle påverka att pojkarnas närvaro var 

mindre än flickornas. Ytterligare intressanta fynd var att samtliga elever berättade att 

aktivitetsnivån under danslektionerna var lägre än i många andra moment såsom fotboll och 

basket. Vad frånvaro och låg fysisk aktivitetsnivå kan orsakas av går att spekulera i. En viktig 

aspekt att belysa är ett av svaren som P3 gav, där han svarade att han känt att det spelade stor 

roll vad andra tycker om honom och hans utförande. P3 avstod då dans eftersom han blev 
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rädd för att misslyckas, han upplevde också att han ibland var tvungen hålla med andra killar i 

att dans var töntigt medan alla andra aktiviteter var roliga. P3 känner att han var tvungen att 

ljuga för andra pojkar och hålla med dem om att dans är töntigt, trots att han gillade att dansa. 

Vi tycker oss se en uppdelning av hierarkier där det anses avvikande som pojke att vilja dansa 

och många pojkar undviker därför dans med anledningen att de är rädda för att bryta mot 

normerna. Detta är något som vi anser speglar den norm som finns i dagens samhälle om att 

pojkar ska göra saker som är tuffare och hårdare (Wigert 1999; Ericson 2000; Swain 2010).    

   P4 uttrycker att det varit dåligt deltagande i klassen när det varit dans och att flickorna var 

de som varit lite delaktiga när det har varit danslektion. P4 tror att anledningen är för att killar 

förmodligen vill vara mer fysiska och gärna ha en boll inkluderad. F3 tar upp att det blir högre 

aktivitet vid fotboll för att det är en aktivitet man gjort mycket av och att dans inte är så 

prioriterat, vilket går i linje med Larsson et al. (2009).  

   Vi anser att det är anmärkningsvärt att det inte bedrivs mer dans i skolan, som F3 säger är 

det mycket bollsport, då det enligt läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskolan 2011 (Lgy11) ska undervisningen inom idrott och hälsa 1”motverka och 

medvetengöra stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt.”(Skolverket 2011a, s. 83). Om detta syfte ska uppnås genom idrott och hälsa 1 är 

det viktigt att undervisningen är blandad och att dans får lika mycket plats på schemat som 

resten av de olika områdena inom idrott och hälsa 1. Enligt F3 är det inte på detta sätt just nu, 

vilket vi anser kan vara en av orsakerna till det P4 svarade om att läraren inte lyckades fånga 

intresset för dans hos eleverna. 

 

Erfarenhet och uppfattning om gruppindelning under danslektionerna? 

Erfarenhet av hur de blev indelade då de skulle utföra kulturella danser skiljde sig beroende 

på antalet pojkar respektive flickor i varje klass, förbestämda regler, slumpen och bevarandet 

av traditionella indelningen där mannen för och kvinnan följer. När man har en förbestämd 

indelning på vem man ska dansa med reproduceras föreställningar hur man ska förhålla sig. 

Connell (2003) menar att ”Människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. Vi 

intar en plats i genusordningen - eller förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade - genom 

vårt sätt att uppträda i det dagliga livet” (Connell 2003, s. 14) Könsstereotypa roller med 

fasta föreställningar skapas redan i tidig ålder och blir därför svåra att ändra på. (Gardner 

1991, s. 99) Får man tidigt lära sig att man ska dansa på ett visst sätt kan det bli svårt att ändra 

på det senare i livet. De elever som såg kulturell form av dans som meningsfull svarade bland 

annat att de ansåg det meningsfullt för att de fick lära sig att samarbeta med någon av det 
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andra könet men att det blev jobbigt då de som inte var med på lektionen satt och skrattade 

och retade de som dansade. Vi tycke att detta är något som förstärker stereotypa 

föreställningar och könsroller om vad som är rätt och fel. Att någon sitter vid sidan och 

skrattar kan enligt oss bero på det som även tidigare forskning tagit upp om att inställningen 

till dans kan skilja sig mellan pojkar och flickor och de förväntningar på vad pojkar och 

flickor får och inte får göra samt grupptryck. (Lundvall & Meckbach, 2008; Redelius, 2004; 

Sanderson, 2001; Swain 2010) 

   Om elever istället blir indelade slumpmässigt oberoende av kön som några elever har svarat 

att de hade erfarenhet av, försvinner fokus på kön och istället läggs fokus på att alla kan dansa 

med alla. Dans är ett delmoment som lämnar få oberörda då dans sedan länge varit ett ämne 

med starka normer, föreställningar och värderingar kring hur män och kvinnor ska dansa. Vi 

anser utifrån våra erfarenheter exempelvis från våra verksamhetsförlagda utbildningar att alla 

pojkar och flickor inte identifierar sig som pojkar och flickor utan kan vara osäkra i sin 

identitet. Detta kan medföra att elever blir osäkra eller rent av inte går på dansundervisningen 

om man endast arbetar kring de äldre föreställningar där det är mannen som för och kvinnan 

som följer. 

   Andra elever blev indelade efter en mer klassik indelning där pojkarna skulle bjuda upp 

flickorna, vilket vi tycker förstärker de traditionella könsmönstren om att mannen för och då 

är överordnad medan kvinnan följer och är underordnad.  

   Något som väckte vår uppmärksamhet var när en av eleverna talade om att pojkarna i 

klassen skulle gå fram och välja vilken flicka de ville dansa med. Detta ger pojkarna ett 

överläge då det är de som väljer danspartner. Vid sådana uppdelningar mellan män och 

kvinnor upprätthålls genuskontraktet och som Hirdman (1998) exemplifierar detta ”bråkiga 

pojkar och tysta flickor". Alla är med och skapar genusordningen, detta upplevs som helt 

normalt och sker oftast omedvetet. (Hirdman 1998, s. 50) När lärarna har uppfattningen om 

att det är normalt att pojkarna tar mer plats än flickorna förstärks de stereotypa 

föreställningarna om att det är mannen som är den centrala. När läraren ser könsmönstren i 

undervisningen som uttryck för genetiskt naturliga könsskillnader bidrar det till att ambitionen 

för att motverka traditionella könsmönster uppfattas som obegriplig. Istället tror vi att det kan 

vara bra precis som Lundvall & Meckbach (2007) skriver att som lärare reflektera över om 

man måste arbeta efter strukturen ”dam och kavaljer” eller om det är till fördel att försöka 

bryta detta normativa mönster. Istället skulle dansundervisningen kunna vara mer inriktad på 

förare och följare där både pojkarna och flickorna lär sig båda rollerna. Enligt vår uppfattning 

ligger för stort fokus på att definiera om man är pojke eller flicka och genom att man måste 
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dansa med det andra könet försvinner mycket av den glädjen som finns i dans då det skapar 

orolighet hos eleverna. Vi har kommit fram till liknande resultat som i tidigare forskning där 

de har studerat lektioner med traditionella danser såsom pardans och folkdans och kommit 

fram till att dans var en sådan aktivitet som utmärkte sig genom att rekonstruera och skapa 

traditionella könsmönster. (Larsson et al. 2009, s. 97) Det kan vara till fördel att arbeta med 

dansen genom att se till att delmomentet både värnar om och samtidigt förändrar kulturarv 

och givna roller. Läraren bör vara medveten om att dans som redskap kan användas för att 

bryta reproducerade över- och underordningar mellan pojkar och flickor. (Lundvall & 

Meckbach 2007, s. 109). 

   Elevernas svar på hur de uppfattade indelning vid pardans under danslektionerna skiljde sig 

när det gällde att bli indelad och att dansa med någon av det motsatta könet. De flesta tyckte 

att det var helt okej och även spännande. Genom att ändra strukturen mellan parindelningar 

behöver inte eleverna göra någon stor grej av vem de dansar med och på så sätt kan man nå en 

långsiktig systemförändring, vilket kan leda till att gränserna mellan män och kvinnor tonas 

ner.  

   F3 är tydlig med att hon anser dans vara en fri form av uttryck och där en person inte ska 

vara styrd utan välja själv. Enligt heteronormen är utgångspunkten att det endast finns två kön 

som attraheras av varandra (ibid, s. 12f). Detta och traditioner tror vi har att göra med att det 

inte är accepterat inom elitdans att dansa med någon av samma kön. Detta är något som F4 

problematiserar genom att hon tar upp att alla ska ha rätt att välja vem man vill dansa med. 

Viktigt att poängtera är att bara för att man dansar med någon av samma kön behöver man 

inte vara homosexuell. Skolan har i detta väldigt stor makt att lära ut vad som anses vara rätt 

och fel enligt normerna, men även att hjälpa till att motverka dessa normer. 

   Att dansa med någon av samma kön ansåg alla var okej. Det skiljde sig i motiveringen 

varför de ansåg att det var okej. P1 ansåg att man skojade bort det lite när man dansade med 

en annan pojke då dans kan framstå som sensuellt. Detta ser vi som en rädsla och en känsla av 

att inte vilja överskrida några gränser. (Gard 2001; Lindqvist 2010) F1 och P2 svarade att de 

fick lära sig kill- och tjejsteg och F1 hade fått lära sig båda delar medan P2 inte ville dansa 

med samma kön om han var tvungen att ändra på stegen han lärt sig. Här är det tydligt att F1 

är mer öppen och okej med att dansa och lära sig stegen oavsett om de kallas för kill- eller 

tjejsteg medan P2 endast ville lära sig killsteg. Detta tror vi kan bero på att det anses mer 

naturligt för en flicka att dansa än för en pojke. Därför tycker inte flickorna att det är lika 

konstigt att lära sig båda stegen samtidigt som det blir jobbigt för pojkarna som redan har en 

inställning som inte är positiv. Detta är något som kan förändras genom att lärarna redan tidigt 
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låter alla elever få prova alla stegen och de behöver inte använda orden kill- och tjejsteg utan 

något som är mer könsneutralt. Detta skulle kunna hjälpa till att undvika en del av skapandet 

av könsstereotypa roller och ta bort en normgräns där det är okej att använda sig av båda 

stegkombinationerna (Gardner 1991, s. 99)  

 

Gränser mellan eller inom könen?  

Frågan om eleverna uppfattar att det finns några gränser mellan könen eller inte, gav eleverna 

skilda svar på. Det var två av pojkarna som uppfattade att det fanns gränser, medan de flesta 

av flickorna uppfattade att det fanns gränser. F3 tycker att det är väldigt styrt och att det är 

svårt för en person som är i 10-13 års ålder att säga emot och bryta mot normer. F3 säger även 

att hon håller sig till gränserna bara för att hon måste och för att få betyg. Det är svårt att bryta 

gränser och att genom detta motverka traditionella könsmönster, vilket synliggörs genom det 

F3 svarar. Detta är något som måste arbetas med och som även tidigare forskning har 

uppmärksammat (Connell 2003; Svaleryd 2002). 

   P3 uppfattar inte att det finns några skillnader och att detta är bra för att alla ska vara lika 

värda. Detta är något som vi anser var intressant då detta går emot de oskrivna reglerna som 

finns i dagens samhälle där män är starkare och kvinnor är svagare. Vi anser det positivt att 

någon har detta i tankarna och att det kan tas upp och diskuteras. Att en person har tagit upp 

detta kan betyda att fler tycker samma sak och vi vill belysa detta för att medvetandegöra hur 

det ser ut och hur elever tänker om frågan. Det finns forskning som säger hur det ser ut just nu 

och som tar upp skillnaderna som just nu finns (Larsson et al. 2009; Burt 1995; Gard 2001; 

Lindqvist 2010). 

   F4 tar upp att killar inte bör överskrida gränserna genom att dansa och ta ut sina rörelser i de 

feminint kodade danserna (Burt 1995, s. 3). När F4 svarar var det direkt vinklat mot att pojkar 

inte ska göra något annorlunda och gå över gränserna. Detta problematiserar pojkarnas roll 

inom dans. Pojkar är alltså inte lika accepterade inom dans och det anses vara något konstigt 

när killar utför något feminint (Fagrell 2000; Gard 2001; Gard 2008; Lindqvist 2010; 

Mennesson 2009; Wigert 1999) Anledningen till detta tror vi bottnar i samhällets syn på 

manligt och kvinnligt, där männen anses vara det starka könet medan kvinnorna anses vara 

det svagare könet. Detta är inte något som man föds till utan är ett fack som man hamnar i 

senare. (Fagrell 2000; Gard 2001; Gard 2003; Larsson et al. 2009; Mennesson 2009; Stinson 

2005) 
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4.2 Medvetandegör och motverkar dansundervisningen stereotypa 

föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt enligt elevers 

uppfattning? 
En förutsättning för att kunna motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt är att synliggöra de stereotypa föreställningar som finns. Därför bad vi 

eleverna berätta vad det första de tänkte på var när de hörde ordet stereotypa könsskillnader.  

   Alla elever utom en kunde exemplifiera olika stereotypa föreställningar som de kände till, 

vilket tyder på att vi lever i ett samhälle med en mängd olika ”oskrivna” regler om hur 

mannen och kvinnan ska förhålla sig. Dessa oskrivna regler sätter enligt vår mening stopp för 

elevernas individuella utveckling då de kan avstå sådana aktiviteter som inte är stereotypiska 

för könet som man tillhör. Typiska exempel som eleverna angav var att killar ska ha blått och 

leka med bilar medan tjejer ska bära rosa och leka med hästar. Detta är en indelning som 

studiens respondenter upplevde växa fram redan i uppväxtåldern och som sedan följde med. 

   Stereotypa förställningar som eleverna kopplade till pardans var att tjejer skulle ha kjol och 

vara väldigt sexiga medan killarna skulle vara mer dominerande. Ett tydligt exempel på detta 

är tv-programmet Lets dance som verkligen förstärker de stereotypa föreställningarna i 

pardans. Då idrott och hälsa är en stor del av idrottskulturen påverkas ämnet av media som 

eleverna kommer i kontakt med både i och utanför skolan (Larsson 2007a, s. 54). Hirdman 

(2001) menar att framställningen av män och kvinnor i dagens media är ett viktigt element i 

konstruktionen av manligt och kvinnligt (Hirdman 2001, s. 246). Slutsatsen av detta är att 

eleverna är väldigt medvetna om stereotypa föreställningar och om vad som är manligt 

respektive kvinnligt. 

   Vidare undersöktes om eleverna upplevde att skolan medvetandegör de stereotypa 

könsrollerna med hjälp av dansen. Ett sätt att medvetandegöra är att synliggöra och 

problematisera genom att diskutera dansens normer för att sedan kunna ifrågasätta de 

stereotypa föreställningarna. Ingen elev uppgav att de hade diskuterat dans i förhållande till 

stereotypa könsroller i skolan. Eleverna trodde att de berodde på att det inte står i 

kunskapskraven, att de inte funnits tid eller brist på motivation. Noterbart är att eleverna inte 

hade reflekterat om att det var nödvändigt att medvetengöra eller inte men ställde sig ändå 

positiva till det efter att frågan kom upp, med motivering om att det annars uppstår skillnader 

mellan könen. Utifrån elevernas svar och egen erfarenhet tror vi att eleverna genomför stor 

del av undervisningen utan reflektion om vad som egentligen pågår. Dagens skola har enligt 

vår uppfattning förändrats på så sätt att eleverna gått från en reflekterande och intresserad elev 
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till en betygsinriktad elev. Eleverna fokuserar mer på att få ett bra betyg, vilket gör att 

elevernas egen reflektion om innehållet försvinner. 

   Enligt vår uppfattning upplever inte alla elever att dansundervisningen har medvetandegjort 

de stereotypa föreställningarna om vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

Idrottslektionerna är ett tillfälle där man borde arbeta normkritiskt då det står uttalat i syftet 

för ämnet. Man borde med dansundervisningen diskutera, analysera och problematisera de 

olika förväntningar och normer som finns kopplat till kön och dans. Genom att 

medvetandegöra kan man öppna upp och resonera kring sådant som tas för givet och skapa 

nya normer, normer som utgår från att alla ska ha samma värde, vilket skulle öka 

jämställdheten mellan män och kvinnor.  

   Nackdelar som kan uppstå om man inte medvetandegör och problematiserar i skolan kan 

vara att eleverna förhåller sig till de föreställningar som de hör från exempelvis media och sin 

sociala omgivning. Dessa föreställningar är inte alltid normkritiska, vilket inte alltid ger en 

jämställd bild av mannen och kvinnan. Eleverna svarade att de tror det beror på att det inte 

funnits tid eller att det bortprioriterats. F3 hade erfarenhet av att de medvetengjort de 

stereotypa föreställningarna genom att arbeta med projekt i andra ämnen där de pratade om 

olika typer av könsroller exempelvis inom dans. Men det har inte lyfts fram speciellt mycket i 

den allmänna undervisningen eller under idrotten. Det vi tror händer när man inte diskuterar 

föreställningar om stereotypa könsnormer är att det blir oreflekterat och svåra att förändra.  

Precis som Gard skriver menar vi att man måste diskutera varför man ska dansa. (Gard 2008, 

s. 182) Många pojkar dansar inte på grund av samhällets norm om att ”riktiga” pojkar inte 

dansar och det gör pojkarna osäkra och rädda för att hamna utanför normen och bli kallade 

homosexuella (Gard 2001, s. 216).  

   Eleverna skulle sedan besvara hur de uppfattade att skolan har arbetat med dans för att 

motverka stereotypa åsikter om könsskillnader genom dans. Svaren varierade där några elever 

medvetet fått prova på både ”för och följare” men också omedvetet, att det är något som bara 

sker. Vissa elever svarade även att skolan inte har arbetet med dans för att motverka 

stereotypa åsikter om könsskillnader genom dans. Vi får uppfattningen om att inte alla elever 

uppfattar att skolan har arbetat med dans för att motverka de stereotypa åsikterna om 

könsskillnader.  

   Ur tidigare intervjuer med lärare som blivit tillfrågade om vilka strategier de använde för att 

motverka traditionella könsmönster på idrotten visade det sig att undervisning där både pojkar 

och flickor är med på lektionen, det vill säga samundervisning är en användbar metod. Med 

motiveringen om att samundervisning fungerar som undervisningsmetod för att pojkar och 
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flickor ska få lära sig att samarbeta genom att umgås med varandra. Studiens alla 

respondenter hade blivit undervisade enligt denna metod. Detta tyder på att läraren kanske 

hade en tanke med undervisningen men att eleverna inte reflekterar över att när pojkar och 

flickor arbetar tillsammans i dansgrupper kan vara fördelaktiga för pojkar då de uppmuntras 

att se flickor som samarbetspartners. (Zander, Kreutzmann, West, Mettke & Hannover 2014, 

s. 426)  

 

4.3 Slutsats 
Det första att konstatera är att det bedrivs relativt lite dansundervisning i förhållande till andra 

delmoment. Under dansen uppfattar eleverna att den fysiska aktivitetsnivån är lägre än vid 

andra delmoment såsom bollspel. Studien visar, med utgångspunkt från ett normkritiskt 

perspektiv, att skolans dansundervisning inte alltid bidrar till att medvetandegöra eleverna om 

könsstereotypa föreställningar. Motionsform är den dans form som minst förstärker de 

traditionella könsmönstren mellan pojkar och flickor medan den kulturella formen av dans 

mest förstärker. Eleverna ställde sig dock positiva till att arbeta med att uppmärksamma och 

medvetandegöra stereotypa föreställningar under dansundervisningen med motiveringen om 

att annars uppstår skillnader mellan könen. 

   Vidare visar studien att det finns många oskrivna men omtalade regler om hur mannen och 

kvinnan ska förhålla sig till exempelvis dans, vilket synliggörs genom att eleverna hade olika 

och tydliga exempel på vad de ansåg vara stereotypa föreställningar.  

   En annan aspekt som är viktig att belysa är att studien utifrån elevernas erfarenheter och 

uppfattningar visar att lärarens roll är viktig då det är läraren som har ansvar för att uppmana 

till diskussion om stereotypa föreställningar och de normer som finns. Detta för att kunna 

medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt.  Det är viktigt att låta eleverna granska sig själva om vem de är i förhållande till 

normen, de bör fundera över hur deras attityder, värderingar och föreställningar förstärker 

eller motverkar de traditionella könsrollerna.  

   Vidare studier kring ämnet bör göras för att synliggöra problematiken om att delmomentet 

dans inte medvetandegör eller motverkar stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt, detta trots att det är ett av ämnets syften. Problematiseras och 

synliggörs inte stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt 

kommer heller ingen förändring att ske, vilket kan leda till att föreställningarna snarare 

förstärks än motverkas.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte	  och	  frågeställningar:	  	  
Syftet med studien är att undersöka åtta gymnasieelevers erfarenheter och uppfattningar om 

dans och ur ett normkritiskt perspektiv. 

• Vad karakteriserar pojkars och flickors erfarenheter och uppfattningar om dans i 

skolan? 

• Medvetandegör och motverkar dansundervisningen stereotypa föreställningar 
om vad som anses vara manligt och kvinnligt enligt elevers uppfattning? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Dance, dance teacher, dance education, gender, norms, stereotype, gender differences, business, sport 
and health, gender system, gender contracts, body and gender, notions of male and female, two 
gender, enkönsmodellen, separate maintenance, gender researchers, norm critical perspective, dance 
pedagogy. 
 
Var har du sökt? 
Google toolbar, PubMed, SportDiscus. Google Scholar 
 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Dance, dance education 
Google Scholar: Dance, dance education 

 
Kommentarer 
Det fanns mycket litteratur från bibliotek som var användbart för studiens bakgrund. Till studiens 
forskningsdel fann vi mycket relevanta studier i PubMed. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjumall  

 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieungdomars uppfattningar och erfarenheter om 

dans ur ett normkritiskt perspektiv.   

• Vilken uppfattning och erfarenhet har flickor och pojkar om dans i relation till 

stereotypa könsroller i skolan? 

• Medvetandegör och motverkar dansundervisningen stereotypa föreställningar 

om vad som anses vara manligt och kvinnligt enligt elevers uppfattning? 

 

Genomgående: försök få dem att berätta… ställ just fråga berätta om… hur tänker du då…. 

Ge något exempel.  

 

Inledningsfrågor 

1. Vad har du för uppfattning om dans i skolan? 

2. Vad har du för erfarenhet om dans i skolan?  

3. Vad är din allmänna inställning till idrott och hälsa i skolan? 

 

4. Vilken erfarenhet av olika dansformer har du från skolan? 

- Berätta om hur ni blev indelade, undervisade, uppmanande, utmanand.  

a. Kulturell? Ex bugg & vals. 

b. Motion? Ex motionsjympapass som Friskis & svettis. 

c. Expressiv? Fridans och allmänna fria rörelser.  

 

5. Vilken uppfattning har du av dans enligt? 

- KASAM. Begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet. 

a. Kulturellform 

b. Motionsform  

c. Expressivform 

 

6. Har du känt dig delaktig under danslektionerna? 

a. Genom inflytande, berätta?  

b. Andra aspekter. Kan det vara något annat som har gjort att du känner dig/inte 

delaktig.  



 

 
 
 

7. Deltagande 

a. Hur deltar alla elever i klassen när ni dansar? 

b. Är det någon skillnad i aktivitet i jämförelse med andra moment? 

a. (ENDAST OM JA) Varför tror du det skiljer sig? 

 
8. Attityd 

a. Är det någon form av dansundervisning som du tycker särskilt bra eller illa om? 

b. Vad har du för uppfattning om andra personer som dansar.  

– Killar?  

– Tjejer? 

9. Berätta vad du har för uppfattning om pardans? 

a. Att dansa med olika kön 

b. Att dansa med samma kön 

c. Roligt/spännande/töntigt/tråkigt 

 

10.  Berätta vad du har för uppfattning om parindelningen i dans? 

a. Kille med tjej? 

b. Kille med kille/tjej med tjej? 

c. Hur tycker du det borde? 

 

11. Berätta vad du tänker på när du hör ordet stereotypa könsskillnader. 

 

a. Hur uppfattar du att skolan har arbetat med dans för att motverka stereotypa åsikter 

om könsskillnader?  

b. Hur uppfattar du att skolan har arbetat med dans för att medvetandegöra stereotypa 

åsikter om könsskillnader?  

c. Om nej, tycker du att de borde göra det? 

d. Vad har du för åsikt om hur man skulle kunna motverka och medvetandegöra 

stereotypa åsikter om könsskillnader.  

 

 

 



 

12. Uppfattar du att det finns gränser mellan könen under dansundervisningen? 

a. Om ja, vilka gränser?   

b. Hur förhåller du dig till dessa gränser? 

c. Hur anser att andra förhåller sig till dessa gränser? 

d. Om nej, vad anser du om det?  

 

13. Har ni diskuterat dans i förhållande till stereotypa könsroller i skolan? 

 

Teman att diskutera kring 

- Dansen i skolan, lektionsupplägg, hur ofta? 

- Har ni diskuterat genus i klassen? 

- Har ni tagit upp något om könsskillnader vid specifika tillfällen?  

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

- Tankar om normbrott, olika för tjejer och killar 

 


