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Abstrakt  
 
Tidigare forskning visar att dansen och den diskursen som omger den är mångfacetterad. Dans och               

dansundervisning upplevs vara problematiskt utifrån faktorer som bland andra utgörs av           

föreställningar om genus, lärande värde, kroppsideal, fostran, marginalisering, normer, traditionella-          

och moderna danser. Studiens syfte var att utforska elevers upplevelser av dans och rörelse till               

musik i årskurs 9. Ett vidare syfte var att undersöka om och i så fall hur elevernas upplevelser                  

skiljer sig åt med avseende på könstillhörighet. I fallstudien medverkade totalt sex elever, tre pojkar               

och tre flickor. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av              

didaktisk teori och genusteori. Resultatet visade att pojkars och flickors upplevelser av dans och              

dansundervisningen skiljer sig åt. Traditionell danser upplevs som mindre intressant medan           

moderna danser i kombination med elevinflytande påverkar intresset positivt. Att kunna dansa och             

behärska takt och rytm upplevs som meningsfullt. Rätt didaktiska val i dansundervisningen främjar             

ett positivt intresse för dans, samtidigt påverkas elevernas upplevelser av Hirdmans genuskontrakt.  

 

Nyckelord: Genus, Didaktik, Attityder, Dansundervisning, Takt, Rytm, Traditionella danser,         

Moderna danser. 
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1. INLEDNING 
 

Kapitlet inleds med en inledning till studien. Därefter presenteras studiens övergripande syfte och de två               

frågeställningar med vars hjälp syftet ska besvaras.  

 

 
Dansen har så långt vi kan minnas varit ett naturligt sätt att uttrycka oss på genom våra kroppar.                  

Dans kan gestaltas på många olika sätt, dels som traditionella danser i form av bugg, vals, foxtrot                 

och ringdanser, genom moderna danser som streetdance och linedance, men också genom            

expressiva danser där en känsla ska förmedlas. Vi har mött dansen och dess framväxt genom               

historien i brev, böcker och memoarer. Dans är något som förbinder oss människor och ger oss                

möjlighet att uttrycka våra känslor genom våra kroppar till tonerna av musik (Laland, Wilkins &               

Clayton, 2016). Dansens plats som fritidsintresse har varit ett givet inslag på dansbanor och andra               

sociala tillställningar runt om i landet under en lång tid. Att vara bildad inom dans ansågs länge som                  

ett tecken på en god uppfostran vilket medförde att dansen även fick sin givna plats i skolans                 

undervisning (Ulvros, 2014).  

 

Dans och rörelse till musik har under årens lopp fått ett allt större utrymme i kursplanerna för ämnet                  

Idrott och hälsa i Sverige. I den nuvarande kursplanen finns dans under två avsnitt i det centrala                 

innehållet för årskurs 7-9. Det borde naturligtvis leda till en positiv påverkan på undervisningen              

inom dans och rörelse till musik. Dansen plats i undervisningen anses inte som given i förhållande                

till dess framtoning i styrdokumenten menar Mattsson och Lundvall (2013). Det finns olika faktorer              

som var och en bidrar till att dansen inte tar sådan stor plats i undervisningen. Lundvall och                 

Meckbach (2007) menar att undervisningen i stor utsträckning styrs av lärarnas och elevernas             

förväntningar på ämnets innehåll och att dans i jämförelse med andra praktiska moment inte anses               

ha samma lärande värde. Andra faktorer som begränsar dansundervisning och dess omfattning anses             

vara; stoffträngsel, bristande intresse och/eller kompetens hos läraren, elevers bristande intresse och            

tidsåtgång (ibid). Internationell forskning inom området visar att momentet dans i undervisningen är             

starkt förknippat med vad som anses vara manligt och kvinnligt, vilket medför att             

dansundervisningen riskerar att formas utifrån givna könsnormer och därför marginaliseras i           

undervisningen (Gard, 2003; Sanderson, 2001). Skolinspektionens kvalitetsgranskning av ämnet         
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idrott och hälsa i årskurs 7-9 visar att ämnet fortfarande brottas med svårigheter avseende              

ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och attityder gentemot ämnet som baseras på kön och sexualitet.            

Skolinspektionen (2018) menar att momentet dans och rörelse till musik fått ett större utrymme än               

tidigare i undervisningen, men att undervisningen fortfarande i stor utsträckning domineras av            

bollsporter och högintensiv fysisk träning. Rapporten belyser vidare att flickor och pojkar upplever             

undervisningen i ämnet på olika sätt, och att delar av undervisningen bidrar till att könsmönster               

reproduceras (Skolinspektionen, 2018). 

  

Under åren på lärarutbildningen har jag fått möjlighet att både arbeta och genomföra mina              

verksamhetsförlagda utbildningar på olika skolor. Jag har under dessa perioder haft möjligheten att             

studera dansen och dess plats i undervisningen. Genom observationer och i samtal med elever och               

lärare har jag fått en delad uppfattning av elevers upplevelser av dans och rörelse till musik i                 

ämnesundervisningen. Det som har framkommit är att flickor i en betydligt större utsträckning än              

pojkar har en mer positiv inställning till dans och rörelse till musik i Idrott och hälsa ämnet. Flickor                  

verkar även i en högre utsträckning vara mer delaktiga och engagerade i undervisningen som avser               

dans och rörelse till musik. Undervisningen i dans och rörelse till musik kräver även att det görs rätt                  

didaktiska val för att inkludera alla elever oavsett tidigare erfarenheter och intresse.  

 

Tidigare nationell forskning inom området har i stor utsträckning utgjorts utifrån lärarnas            

perspektiv. Denna studie kan bidra till att fylla kunskapsluckan som råder rörande elevers egna              

upplevelser av dans och rörelse till musik och hur upplevelserna skiljer sig åt mellan könen. Studien                

kan även anses bidra till ny kunskap om hur pedagoger inom ämnet kan förhålla oss till elevernas                 

upplevelser av dansundervisningen. Den nya kunskapen kan hjälpa lärare att konstruera en            

undervisningspraktik som möjliggör för alla elever, oavsett tidigare erfarenheter och          

könstillhörighet att utveckla sitt lärande i dans och rörelse till musik. Den 25 september 2019 gick                

skolverket ut med ett pressmeddelande att kursplanen i ämnet idrott och hälsa skulle revideras.              

Bland förslagen fanns det att momentet dans och rörelse till musik skulle finnas kvar i det centrala                 

innehållet för ämnet, men att kunskapskraven för momentet skulle tas bort (Skolverket,            

pressmeddelande, 2019). Med bakgrund i detta avgränsas därför studien till att inte innefatta             

kunskapskraven för dans och rörelse till musik. 
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1.1 Syfte 
Den här studien syftar till att utforska elevers upplevelser av dans och rörelse till musik i årskurs 9.                  

Ett vidare syfte med studien är att undersöka om och i så fall hur elevernas upplevelser skiljer sig åt                   

med avseende på könstillhörighet. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur upplever elever undervisningen av dans och rörelse till musik i årskurs 9? 

2. Skiljer sig dessa upplevelser åt mellan pojkar och flickor och i sådana fall hur? 
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2. Bakgrund    
 

Detta kapitel inleds med att definiera dans och rörelse till musik som begrepp i skolämnet Idrott och hälsa.                  

Därefter redovisas dansen plats i de olika läroplanerna för ämnet vidare definieras olika begrepp som anses                

vara relevanta för ämnesområdet. I det tredje avsnittet i kapitlet ges en beskrivning av vad dansundervisning                

bygger på samt olika typer av dansstilar som dansas inom undervisningen. Därefter definieras och              

introduceras genus. Avslutningsvis presenteras utvalda delar ur skolverkets olika granskningar av ämnet            

Idrott och hälsa. 

   

2.1 Dans och rörelse till musik i ämnet Idrott och hälsa 
Institutet dans i skolan (2019) skriver att dans kan vara ett sätt för barn och ungdomar att uttrycka                  

sig både kroppsligt och mentalt. Dansen kan också vara ett medel att lära sig samarbeta och                

respektera varandra utifrån en social gemenskap. Utifrån dessa värden främjas även skolans            

fostransuppdrag och förbereder eleven inför vuxenlivet. Enligt Larsson (2016) ska eleven i all             

undervisning inom ämnet få möjlighet att möta innehållet utifrån sina egna förutsättningar och             

intressen så denne kan uppleva rörelseglädje. Dansen kan anses som ett medel som ger eleven               

möjlighet att ifrågasätta på förhand konstruerade könsnormer och aktivt motverka dessa med hjälp             

av undervisningen (Hedlin, 2011). Skolverket (2011) skriver i sitt kommentarmaterialet för ämnet            

idrott och hälsa att undervisningen i dans ska bidra till alla elever lär sig i och om enskilda danser,                   

klassiska pardanser som bugg och vals, men också moderna danser som linedance och hiphop.              

Genom undervisningen ges eleven möjlighet att planera och genomföra dans, men också delta och              

följa. Genom rörelse och träningsprogram till musik ges eleven möjlighet att utveckla sin fysiska              

förmåga, koordinationsförmåga och sin känsla för takt och rytm (ibid). Skolverket definierar            

utförligt dans och rörelse till musik på följande sätt: 

 
Dans, dess former och uttryck, har utvecklats och förändrats över tid och det finns ingen               
tydlig gräns mellan vad som räknas som moderna och traditionella danser. Eleverna kan             
här få möta så olika former av dans som vals och bugg, squaredans och streetdans.               
Undervisningen ska ta upp dansen ur flera perspektiv. Det kan vara dans som social              
gemenskap, som motionsform eller som ett kreativt uttryckssätt. Dessa perspektiv ger           
eleverna förutsättningar att förstå dansens betydelse i olika samhällen och under olika            
tidsepoker, liksom att dansen är universell. Det är också viktigt att eleverna får uppleva              
dansens egenvärde och rörelseglädjen i dansen. Genom dansen kan eleverna utveckla en            
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social förmåga som de har nytta av i vuxenlivet och genom att de lär sig olika danser kan                  
de föra traditioner vidare. Innehållet rörelse och träningsprogram till musik ger eleverna            
möjlighet att utveckla sin koordinationsförmåga och sin känsla för takt. Att röra sig till              
musik stimulerar också många elever och får dem att känna rörelseglädje. (Skolverket,            
kommentarmaterial. 2011 s.12)  

2.2 Dansens plats i de olika läroplanerna 
Larsson (2016) skriver att målet med ämnet under 1960- och 1970-talet var att låta eleverna inom                

ramen för undervisningen bli fysiskt trötta. I den skolreform som genomfördes 1980 betonades             

istället elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling inom ämnet. Enligt Lgr 80 (1980) är målet               

med idrottsundervisningen att ge alla elever förutsättningar att möta sitt rörelsebehov, sin            

rörelseglädje, samt skapa gemenskap och rekreation i ämnet. Eleverna skall ges möjlighet att             

uppleva rytm, samt att uttrycka sina känslor och sinnesstämningar till musik. Deltagandet i             

dansundervisningen ska resultera i att eleven utvecklar sin självtillit och skapande förmåga.            

Undervisningen i ämnet ska ge eleven möjlighet att pröva olika former av idrotter och aktiviteter. I                

de högre årskurser skall eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i det som speciellt               

intresserar dem. Målet med undervisningen är att eleven ska introduceras i modedanser, nyare             

danser, klassiska danser. Eleven skall även inom ramen för undervisningen i ämnet ges             

förutsättninga att leda danser (Skolverket, 1980) 

 

I mitten av 1990-talet tillsattes en ny skolreform vilket innebar att undervisningen numera skulle              

vara resultat och målstyrd. I den läroplan som introducerades 1994 bytte ämnet namn till Idrott och                

hälsa. Dans och rörelser till musik fick lämna plats åt hälsobegreppet som fick stort genomslag i                

kursplanen (Larsson, 2016). I Lpo 94 står det att rörelseaktiviteter som friluftsliv, dans och rörelse               

till musik utvecklats i generationer. Ämnet ska syfta till att ge eleven kunskap om rörelseaktiviteter               

och dess framväxt, erfarenhet att delta i dem och förtrogenhet i att bedriva dem. Vidare står det att                  

ämnet ska väcka en nyfikenhet hos eleven och främja ett intresse för nya aktiviteter i ämnet.                

Undervisningen skall även bidra till att skapa förutsättningar för eleven att delta på sina egna               

villkor. Eleven ska utveckla gemenskap och samarbetsförmåga för att främja förståelse och respekt             

för andra individer. En metod för att utveckla dessa förmågor kan vara att använda sig av dans i                  

undervisningen. Undervisningen i ämnet ska bidra till att eleven kan ge uttryck för fantasi, känslor               

och gemenskap. Eleven skall även få ta del av idrottens och friluftslivets historia, men också känna                
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till olika former av lekar, danser och idrottsformer i olika kulturella sammanhang. och (Skolverket,              

1994). 

 

I den senaste läroplanen Lgr 11 har dans och rörelse till musik fått ett större utrymme.                

Undervisningen i ämnet ska numera utgå från det centrala innehållet i kursplanen. Undervisningen             

ska utöver momenten dans och rörelse till musik även bidra till att eleven får kunskap i hur denne                  

kan utveckla en allsidig rörelseförmåga genom olika aktiviteter som; idrott, friluftsliv och motion.             

Det centrala innehållet i ämnet behandlar dans på följande sätt:  

● Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till               
musik. 

● Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik  
(Skolverket, idrott och hälsa, 2015, s.8) 

 

Förskjutningen i ämnesinnehåll som avser dans i de olika läroplanerna visar på att dans numera ska                

ta en större plats i undervisningen än tidigare. I Lpo94 skulle eleven endast komma i kontakt med                 

dans, numera står dans och rörelse till musik framskrivet som en del av det centrala innehållet i                 

ämnet.  

 

Undervisningen i ämnet ska ge alla elever möjlighet att delta efter sina egna förutsättningar. En del                

av syftet med ämnet är att undervisningen ska utgå ifrån ett inkluderande perspektiv där hänsyn ska                

tas till varje enskild elevs förutsättningar vid val av aktivitet och dess genomförande. Larsson              

(2016) betonar att det är processen där eleven får utveckla sin rörelseförmåga som är viktig, och inte                 

resultatet i sig. Rörelseförmågan kan utvecklas med hjälp av en bredd av olika aktiviteter och visas                

på många olika sätt, och alla behöver nödvändigtvis inte delta i samma aktiviteter menar Skolverket               

(2015). Enligt Lgr 11 (2015) ska eleven i all undervisningen få lära sig att samspela i mötet med                  

andra människor utifrån deras olikheter och likheter. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge               

eleven de förutsättningar som denne behöver för att utveckla sin förmåga i att samarbeta och               

respektera andra. I olika lekar, idrotter och spel tränas förmågan för respekt och hänsyn till andra,                

och likaså i de individuella aktiviteterna krävs det respekt för människor oliktänkande och val              

(ibid).  
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2.3 Dansundervisning i Idrott och hälsa  
Dansundervisning ser olika ut beroende på vilken målgrupp den riktar sig till. Den dans som avser                

att vara underlag för dansundervisningen i skolan måste betona danslusten, rörelseglädje och            

gemenskapen. Träning och uppvisning blir av mindre vikt och kommer mer som en följd av behov                

utifrån. Många elever har dans som fritidsintresse där behovet av lust och glädje också betonas. Alla                

som har haft ett specialintresse vet vilken tillfredsställelse en fördjupningen kan ge. Dans som              

fritidsintresse till skillnad från dans i skolan trycker mer på träning och inlärning av steg och danser                 

med eventuella uppvisningar som mål. Lundvall och Meckbach (2012) skriver att           

dansundervisningen i ämnet idrott och hälsa utgörs av tre övergripande dansstilar; expressiv,            

kulturell och träning. Den expressiva dansen har som mål att kommunicera känslor, fantasier och              

sinnesstämningar med hjälp av rörelser och musik. Här ligger värdet i undervisningen i att kunna               

dansa genom rörelsekänsla, rörelseuttryck och estetik. Kulturella danser inom undervisningen avser           

danser som förekommer både nationellt och internationellt. Det kan röra sig om exempelvis;             

traditionella folkdanser och pardanser som bugg, vals och foxtrot. I traditionella danser ligger fokus              

i undervisningen på att eleven ska lära sig olika steg och kombinationer i takt till musiken. Dans i                  

träningsform kan utgöras av aerobics eller träningsprogram som utövas i grupp eller enskilt.             

Träningsdanser utgörs av olika övningar och stegkombinationer som benämns som block. Värdet i             

den här typen av dansundervisning ligger oftast i att eleven tränar sin rörelseförmåga utifrån en               

pulshöjande aktivitet (ibid). Denna studie har inte till avsikt att belysa dansundervisning utifrån             

föreningslivet eller inom yrkesutbildningar utan avser endast dans inom skolan.  

 

Inom dansundervisningen har styrande mönstret ofta byggt på imitation eller härmning. Det            

behöver inte nödvändigtvis betyda att det är läraren eleverna imiterar. Eleverna kan också härma              

varandra, sig själva eller kanske någon video. Man kan då fråga sig om det är skillnad mellan att                  

lära sig genom att härma läraren som visar hur det skall se ut, eller att lära sig igenom andra elever                    

som dansar. Om man avser att härma läraren så handlar det oftast om att göra rätt eller fel, om man                    

avser att härma andra elever väljer man själv ut vad man vill härma. Oavsett vilket val man gör                  

handlar det om att göra likt. En härmnings-inriktad undervisning bygger alltså på kunskap som              

produkt där man har avbildning och återgivande som inslag. Eleven lär sig genom att memorera och                

reproducera. En utforskande undervisning bygger på kunskap som en process där uppbyggnad och             
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nyskapande är en viktig del. Lärarens val av inriktning handlar om vilken typ av lektion det är?                 

Vilket syfte lektionen har? Är det frågan om fysisk träning eller är det frågan om traditionella                

danser? För det mesta bygger dansundervisningen i skolan på en blandning av de olika sätten att                

undervisa på menar Sjöstedt-Edelholm (2005).  

2.4 Introduktion till genus 

I takt med att människans medvetenhet växte sig allt starkare ökade även behovet av en ny                

terminologi som behandlar hur maktstrukturer skapas utifrån kön. Genus skapades under 1960- och             

1970-talet som ett resultat av kvinnorörelsen och de homosexuellas frigörelse. Sedan 1980-talet har             

begreppet kommit att spela en avgörande roll inom humanistisk och samhällsvetenskaplig           

genusforskning (Connell, 2015). Svaleryd (2002) definierar genus som en samlad benämning på ett             

system som placerar in människan i diskurser utifrån olika principer som anses vara             

kvinna/kvinnliga och man/manliga, och menar att genus omfattar vårt biologiska, sociala och            

kulturella kön. Josefson (2005) skriver att begreppet genus avser att fokusera på relationen mellan              

könen, deras handlingar och de olika föreställningar som avgör vad som anses vara manligt och               

kvinnligt. Hirdman (2011) menar att det samhälle som vi lever och verkar i består av en                

genusordning. Denna genusordningen har en stark påverkan på oss invånare då vi utifrån den              

värderar vilka beteenden och egenskaper som är bättre och sämre. Manliga egenskaper har av              

samhället genom historien värderats högre än kvinnliga (ibid). I vår del av västvärlden har mannen i                

litteratur och böcker länge beskrivits som kulturell. Den kulturella beskrivningen av mannen            

tilldelar han egenskaper som styrka, snabbhet, renlighet, förnuft, etcetera. I motsats till den kultur              

beskrivna mannen, beskrivs kvinnan som natur. Kvinnan har inom ramen för samma västerländska             

samhälle beskrivits som känslostyrd, svag, beroende av mannen, “oren”, etcetera. Det manliga            

egenskaperna har således länge setts som av det bättre slaget än de kvinnliga, detta har medfört att                 

det har skapats en patriarkal könsordning i samhället. Den patriarkal könsordningen upprätthålls            

eftersom den är så utbredd och så självklar att den tas för givet (Josefson, 2005). 

 

2.5 Granskning av Idrott och hälsa 
Skolverket har på uppdrag av regeringen granskat undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. I              

skolinspektionens tidigare granskning framgår det att att ämnet i hög grad domineras av bollspel,              

lekar och fysisk aktivitet medan dans och rörelse till musik förekommer i liten utsträckning i               
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undervisningen (Skolinspektionen, 2010). Skolinspektionen skriver i sin senaste utgivna granskning          

att undervisningen i hög utsträckning fortfarande domineras av fysisk aktivitet i form av lagidrotter,              

lekar, stafetter och bollsporter, alla med ett tydligt tävlingsinslag. Ämnesområdet dans och rörelse             

till musik planeras och genomförs i betydligt större utsträckning än vad tidigare granskningar gör              

gällande. Skolinspektionen (2018) skriver i sin granskning att det nationella lektionsinnehållet till            

stora delar är anpassat efter elever som idrottar på sin fritid, vilket anses överensstämma med               

tidigare forskning inom området.  

 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen 2008 att kartlägga idrott och hälsa ämnet utifrån ett               

jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen visar att det föreligger tydliga könsmönster i         

undervisningen för ämnet. Skolverket (2010) anser att pojkar påverkar undervisningen i en högre             

grad än flickor. Detta medför att pojkar i en högre utsträckning gynnas av lärarens bedömning av                

deras prestation då de ges mer uppmärksamhet och feedback. Även Skolinspektionens senaste            

granskning visar att pojkar och flickor upplever undervisningen i ämnet på ett annorlunda sätt.              

Flickor upplever att de inte får feedback i samma utsträckning som pojkar. Flickorna upplever även               

att de får mindre möjlighet att påverka undervisningen i ämnet än vad pojkarna får vilket medför att                 

de ges mindre utrymme. Samtidigt vet större andel flickor än pojkar inte vet vad som förväntas av                 

de för ett visst betyg (Skolinspektionen, 2018). Tydligast könsmönster skapas i undervisningen av             

aktiviteter som avser bollspel och lagbollspel där pojkarna anses som vinnare i studien. Skolverket              

(2010) menar att bollvana pojkar tar stor plats i den här typen av lektioner där de får möjlighet att                   

visa upp sina kunskaper. Detta medför att majoriteten av flickorna drar sig undan, samtidigt som               

undervisningen i dans och rörelse till musik medför att pojkar drar sig undan medan flickor tar en                 

större plats. Enligt Skolverket (2010) råder det främst en osäkerhet bland pojkar hur det ska förhålla                

sig till undervisningen i dans.  
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3. Tidigare forskning   
 

Detta kapitlet redovisar tidigare forskning som anses vara relevant för denna studie. Kapitlet inleds med ett                

avsnitt som belyser dansens plats i undervisningen följt av olika föreställningar och attityder som förknippas               

med dans och dansundervisning. Därefter behandlas hur genus skapas inom idrotten, hur genus reproduceras              

i undervisningen, genuspedagogik och normkritisk dansundervisning. Kapitlet avslutas med en          

sammanfattning av den tidigare forskningen. 

 

3.1 Dansens plats i undervisningen  

Larsson (2016) skriver att dansen plats i undervisningen för ämnet Idrott och hälsa växte sig               

starkare och blev allt mer etablerad under 1900-talet. Starkast fäste fick dansen under mitten av               

1900-talets i flickors gymnastikundervisning, då syftet var att utbilda flickor i ett vackert och              

feminint rörelsemönster. Under samma tidsepok ägnade sig pojkar inte åt dans i            

gymnastikundervisningen, istället var det idrott och fysisk aktivitet som skulle utbilda den manliga             

muskulösa kroppen. Mattsson och Lundvall (2013) menar att dansen plats i undervisningen inte             

anses som given i förhållande till dess framtoning i det centrala innehållet. Enligt Mattsson (2015)               

utgörs dansundervisningen till större del idag av kulturella- och tränings danser, medan expressiv             

dans inte i någon större utsträckning behandlas i undervisningen. Dansens plats i undervisningen             

styrs i stor utsträckning av lärarnas och elevernas intressen samt deras förväntningar på ämnets              

innehåll. Detta resulterar i att dansen och dess utformning i jämförelse med andra praktiska moment               

inte anses ha ett lika stort lärande värde (Lundvall och Meckbach, 2007). Sandahl (2005) skriver i                

sin forskning att lärares och elevers deltagande i föreningsidrotter har en direkt inverkan på              

lektionsinnehållet i ämnet. Förenings deltagandet kan ha en negativ påverka på undervisningen där             

andra normer och värden premieras än de som står framskrivna i läroplanen. Detta kan medföra att                

det föreligger en risk att föreningsidrottens värden och normer befästs i ämnet vilket kan resultera i                

att föreningsaktiva elever gynnas i och med sin utövning (ibid) 
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3.2 Lärarnas föreställningar om dans 

Lindqvist (2010) har skrivit en doktorsavhandling som behandlar dansundervisning i skolan utifrån            

genus. Syftet med Lindqvist studie var att skapa en förståelse för dansundervisning i skolan utifrån               

lärarnas perspektiv. Studiens resultat påvisar att lärare inom ämnet enligt dem själva inte fäster              

någon större vikt vid genus i dansundervisningen, dock är lärarna i studien medvetna om att olika                

rörelser och dansstilar kan uppfattas som maskulina eller feminina. Lärarna i studien menar att de               

har en tydlig uppfattning om hur flickors och pojkars kroppar ”ska” röra sig och “inte” röra sig.                 

Lindqvist (2010) skriver att lärarnas uppfattning i detta avseende avspeglar sig på barnen och deras               

syn på genus vilket medför att könsmönster reproduceras. Lindqvist tankar om hur genus skapas              

utifrån föreställningar påvisar ett nära sammband med Fargells studie (2000). Enligt Thorp (2013)             

är det viktigt som lärare att motverka genusföreställningar i ämnet då detta anses inneha en direkt                

inverkan på elevers motivation till att delta i undervisningen. De tillfrågade lärarna i Lindqvist              

studie upplever att pojkar i en högre utsträckning än flickor visar ett större motstånd till               

dansundervisningen. Avståndstagandet kan förstås utifrån att pojkar upplever dans som en           

flickidrott där också homofobiska föreställningar ger sig till känna. Pojkarnas ålder anses ha             

betydelse för deras attityder gentemot dansundervisningen, ju yngre pojkarna är desto positivare            

attityd har de. En paradox i detta sammanhang anses vara att lärarna upplever att pojkar visar                

dansglädje i själv genomförandet av dansen och att deras attityder går att förändra. Majoriteten av               

lärarna menar att de strävar efter att utforma ett lektionsinnehåll som inte är beroende av               

könstillhörighet utan att undervisningen istället ska fokusera på elevgruppens olika personligheter           

och förutsättningar. Ett problematiskt förhållningssätt gentemot dans avspeglar sig inte endast hos            

pojkar. Enligt Lindqvist (2010) är dans starkt förknippat med oro hos flickor där rädslan för att göra                 

bort sig inför varandra utifrån kroppsideal är påtaglig. För att sammanfatta Lindqvist uppfattas             

momentet dans i undervisningen som problematiskt i olika avseende av båda könen. De tillfrågade              

lärarna i studien upplever att dansen främjar positiva lärandemiljöer i undervisningen. Samstämmig            

forskning inom området visar att lärandemiljöer är ytterst viktig för att främja motivation och              

lärande hos eleven (Gibbons, 2009; Thorp, 2013; Larsson och Meckbach, 2012). 
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3.2.1 Elevers föreställningar om dans 

Gards (2003) studie syftade till att undersöka vilka föreställningar/attityder pojkar hade gentemot            

dansundervisningen i den Australiensiska skolan. Studiens bestod av intervjuer och observationer. I            

studien fick pojkar sitta tillsammans och titta på videoklipp om modern dans, balett och lagidrotter.               

Pojkarna fick därefter lämna en kommentar om olika rörelseaktiviteter. Enligt Gard (2003)            

reagerade många av pojkarna i studien negativt på bilderna av dans. En förklaring till pojkarnas               

reaktion menar Gard (2003) är att pojkarna försöker anpassa sig till de heterogena könsnormerna              

som råder i samhället, där dansen anses som feminint kodad. I likhet med både Lindqvist (2010)                

och Light (2008) menar Gard (2003) att pojkars negativa inställning till dans har ett nära samband                

med sexism och homofobi, och att detta leder till att dans marginaliseras i undervisningen av både                

lärare och elever. Gard (2003) skriver att det finns stora fördelar med att arbeta med dans i                 

undervisningen för att motverka negativa föreställningar om genus, men också genom att            

dansundervisningen stärker skolans demokratiska uppdrag.  

 

Sanderson (2001) genomförde en omfattande enkätstudie i Storbritannien där det deltog 735 pojkar             

och 933 flickor i tonåren. Sanderson (2001) syfte var att skapa sig en förståelse för pojkars                

respektive flickor inställning till dans utifrån kategorierna; övriga danser, ballet, dansframträdande           

och manliga dansare. Resultatet påvisar inte förvånande att flickor är mer positivt inställda till              

balett och manliga dansare än vad pojkarna är. I kategorierna övriga danser och dansframträdande              

kunde det inte göras en urskiljning av intresset mellan könen. Sanderson (2001) studie visar att               

attityderna till de olika kategorierna inte ändras nämnvärt i åldersgrupperna utan menar istället att              

könsmönster skapas redan i tidig ålder, detta mönster finns även i Fargells studie. Att flickor visade                

sig var mer positivt inställda till ballet menar Sanderson inte är något förvånansvärt, då majoriteten               

av pojkar i tonåren håller på att skapa sig en heterogen identitet som inte ger utrymme för feminina                  

rörelsemönster. 

3.3 Genus konstrueras  

Fagrell (2000) studerade i sin doktorsavhandling lågstadieelevers uppfattningar kring kön och hur            

barn konstruerar dessa föreställningar i förhållande till idrott, kropp och arbete. Studiens resultat             

visar att barn redan i tidig ålder har en utstakad föreställningar om vad som anses vara kvinnligt och                  
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manligt, dels utifrån kropp och arbete men även inom idrotter. Barnen som deltog i studien gav till                 

uttryck att idrotter som dans, ridning, konståkning och gymnastik ansågs som könsstereotypa            

avsedda för flickor, medan tyngdlyftning, hockey, rally, backhoppning och skytte ansågs som            

stereotypa idrotter avsedda för pojkar. Idrotter som ansågs vara könsneutrala av gruppen i studien              

var; löpning, orientering, badminton, tennis, simning och skidor. Fargell belyser också i sin studie              

att pojkar i en större utsträckning än flickor anses vara bättre på idrott, och att s.k. pojkidrotter har                  

ett högre värde inom idrottskulturen. En intressant aspekt i Fargells studie är att pojkar inte               

uttryckte någon större vilja i att delta i tjejidrotter, medan flickor i en högre utsträckning var                

beredda att delta i pojkidrotter (Fagrell, 2000). Förklaring till detta kan förstås utifrån Lights (2008)               

forskning där han menar att pojkar försöker skapa sig en maskulin identitet redan i tidig ålder                

genom undervisningen i idrott och hälsa, och att de i sitt identitetsskapandet inte ser värdet i att                 

kunna dansa. 

3.3.1 Genus reproduceras i undervisningen  

Daniel Alsarve (2017) har i sin forskningsstudie studerat hur genus skapas och reproduceras i              

idrottsundervisningen. Studien utgörs av ämneslärares syn på jämställdhet. Resultatet i studien           

påvisar likheter med Skolverkets rapport (2010). Lärarna som deltog i Alsarve studien menar att              

pojkar uppvisar ett större intresse för bollspel och lagidrotter, medan flickor är mer intresserade av               

dans och rörelse till musik. Alsarve (2017) menar att lärarnas uppfattning om elevers olika intresse               

för dans har ett nära samband med historiska kroppsliga traditioner där flickor ansetts ha en mer                

naturlig fallenhet för takt och rytm än vad pojkar har. Majoriteten av lärarna i studien menar att                 

pojkar i en högre utsträckning är dominerande i undervisningen som avser tävlingsmoment. Pojkar             

kräver sin plats genom framfusighet och aggressivitet vilket medför att flickor missgynnas i             

undervisningen genom att de drar sig undan. En lärare berättar att denne har metoder för att                

förändra aktiviteternas utformning så att könsstereotypa mönster utmanas, men menar samtidigt att            

dessa förändringar riskerar att stigmatisera elever eftersom aktiviteten anpassas efter de “svagare”            

eleverna i gruppen. En annan lärare uppger i studien att denne använder “manliga rörelsemönster”              

som en metod för att motivera pojkar till att delta i dansundervisningen (ibid). Enligt Alsarve (2017)                

bidrar lärarnas metoder till att könsstereotypa föreställningar om dans bryts, samtidigt som de             

befäster föreställningen om att visa rörelsemönster anses som könsstereotypa. 
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Alsarve (2017) skriver att undervisningen inte utformas utifrån båda könens villkor i ämnet.             

Särundervisning används ibland av lärarna som en metod för att underlätta för vissa tjejer, då främst                

i lagidrotter som bollspel. Thorp (2013) skriver att särundervisning kan medföra att könsmönster             

inte förändras på djupet utan snarare till att de förstärks då lärarnas förväntningar på flickor blir                

lägre satta. Larsson, m.fl. (2009) menar i valda delar av sin forskning att lärare har lägre krav på                  

flickor i ämnet, då de upplever att pojkar i en högre utsträckning än flickor gynnas av sina                 

kroppsliga färdigheter i undervisningen, och att detta anses vara en av förklaringarna till att              

könsmönster reproduceras i undervisningen. 

3.4 Genuspedagogik 

Inom skolan har genus och jämställdhet länge varit omtalade begrepp. Begreppen nämns både i              

skollagen och i läroplanen. I skollagen behandlas jämställdhet som en del av skolans värdegrund,              

medan läroplanen ser genus som ett riktmärke för jämställdhet i undervisningen (Skollagen, 2010;             

Skolverket, 2017).  

 

Hedlin (2006) skriver att begreppen jämställdhet och jämlikhet ofta blandas ihop i debatten som rör               

genuspedagogik. Enligt Svaleryd (2002) avser jämställdhetsbegreppet i skolans värld att behandla           

de facto att alla elever är fria att utveckla sin personliga förmåga och fatta beslut inom ramen för                  

den förmågan utan att påverkas av samhällets könsnormer i vad som anses manligt eller kvinnligt.               

Jämställdhet handlar också om lärarens förmåga att överföra och praktisera normer och värden som              

förändrar synen på traditionella könsmönster. Jämlikhet är emellertid ett bredare begrepp som har             

till uppgifta att skydda alla människors värde. 

 

Svaleryd (2002) menar att det är först när man inom undervisningen konkret har synliggjort det som                

är “ojämställt” som ett en förändring kan ske i arbetet för att motverka stereotypa könsroller. De                

centrala delarna av förändringsarbetet bör utgöras av den enskilda pedagogen och dennes            

medvetenhet om hur dennes egna könsnormerna påverkar undervisningen, hur denne väljer att            

utforma undervisningen samt hur denne bemöter elever. Pedagogen bör även synliggöra och            

problematisera elevers föreställningar om könsnormer, samt utforma undervisningen på ett sådant           

sätt att den ger flickor och pojkar samma möjligheter att ta till sig kunskap.  
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3.4.1 Normkritisk dansundervisning  

En stor del av arbetet med att synliggöra det “ojämställda” handlar om att inneha ett normkritiskt                

förhållningssätt. Hedlin (2006) skriver att normkritiskt förhållningssätt avser att lyfta blicken från            

det normaliserande för att finna nya vägar att bemöta de föreställningar som råder i olika praktiker.                

Olika normer är ofta förknippade med olika praktiker, föreställningen om att det anses vara              

kvinnligt och dansa är ett exempel på en norm som har visat sig ha en påverkan på dans praktiken.                   

Normer verkar inom en hierarkisk struktur där de både möjliggör och begränsar olika slags              

betenden. Normer styrs av den sociala kontexten som de verkar inom. Denna kontext möjliggör att               

vi inom ramen för dans praktiken kan granska och ifrågasätta de negativa normer som utgör ett                

hinder för undervisningen. Resultatet av granskningen bör vara att alla elever oavsett            

könstillhörighet finner ett värde i att kunna dansa (Hedlin, 2006).  

  

Larsson (2016) skriver i sin forskning att Idrott och hälsa ämnet måste förändras i sin grund för att                  

motverka den rådande genusordningen som föreligger för den bristande jämställdheten i ämnet.            

Grunden i förändringsarbetet bör utgöras av ett normkritiskt och konstruktionistiskt perspektiv på            

undervisningen (ibid). Konstruktionistiskt perspektiv på undervisningen betyder att fokus flyttas          

från eleverna, pojkar och flickor till själva undervisningen i sig och hur den skapar könsnormer.               

Konstruktionistisk undervisning bygger på att läraren med hjälp av aktiviteter och metoder utmanar             

könsnormer, dansen kan i diskursen anses som ett medel för att omsätta konstruktionistisk             

undervisning i praktiken (ibid). Larsson (2016) menar att pojkar och flickors biologiska och fysiska              

förutsättningar inte har någon större betydelse i idrott och hälsa ämnet. Istället menar han likt               

Fargell (2000) att föreställningar om genus spelar en större roll i hur elever ser på olika                

rörelseaktiviteter. Rörelser och rörelseaktiviteter är stor utsträckning könskodade vilket kan          

innebära att elever finner det svårt att identifiera sig med exempelvis dans och rörelse till musik då                 

det inte anses representerar “jaget” hos eleven (Larsson, 2016). 

3.5 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen som presenteras i detta kapitel visar att dansen och den diskurs som omger                

är mångfacetterad. Från forskningen kan vi skapa oss en bild av att dansen och den undervisning                

som avser att behandla den ofta är förknippad med ohemula föreställning om vad som anses vara                

19 



 

manligt och kvinnligt. Föreställningarna om genus och dans framhävs av både lärare och elever i de                

olika studier som tas upp i detta kapitel. Genus är något som skapas redan i tidig ålder av elever.                   

Elever bildar sig en tydlig uppfattning om vilka idrotter och aktiviteter som är manligt och kvinnligt                

kodade. Genom sin uppfattning legitimerar eleven sitt egna deltagande i undervisningen. I den             

internationella redovisade forskningen ser vi att dansen med sin feminina kodning ansetts vara en              

negativ rörelseaktivitet bland pojkar då den hämmar deras maskulina identitetsskapande. Pojkar           

visar sig ha en större benägenhet än flickor att skapa sig en identitet genom sitt deltagande i Idrott                  

och hälsa ämnet menar en studie. Flickor ses generellt vara mer positiva till dans och de olika                 

föreställningar som omger dansen i de internationella studier som presenteras. Det framgår dock i              

den nationella forskningen att flickor i en högre utsträckning än pojkar känner sig obekväma i               

dansen utifrån kroppsideal.  

 

Trots dansens centrala plats i läroplanen är den marginaliserad i undervisningen av både lärare och               

elever. Samtidigt så menar lärare både nationellt och internationellt att undervisningen i dans             

främjar positiva lärandemiljöer och skolans fostransuppdrag. Lärarna vill gärna ge intrycket i delar             

av den nationella forskningen att de inte låter sig påverkas av sina egna föreställningar om genus                

och jämställdhet i undervisningen. Samtidigt visar den tidigare forskningen på området att lärarna i              

stor utsträckning har en tydlig bild av vad dem anser vara manliga och kvinnliga i de olika rörelser                  

och rörelseaktiviteter som praktiseras i idrott och hälsa ämnet. Lärarnas föreställningar styrs i hög              

grad av de olika traditioner som finns inom ämnet. I de nationella studierna använder sig lärare av                 

olika didaktiska metoder för att motivera pojkar att delta i dansundervisningen, dessa metoder             

riskerar emellertid att inverka negativt på dansundervisningen och annan typ av undervisning då             

könsmönster riskerar att befästas och reproduceras på eleverna. 

 

Den nationella forskning som finns inom ämnesområdet behandlar i stor utsträckning lärares            

upplevelser av dans, hur genus skapas och befästs i dansundervisningen samt de olika didaktiska              

diskurser som kopplas ihop med ämnesområdet. Elevers egna upplevelser av dans i undervisningen             

är ett område som är relativt outforskat på nationell nivå. Den här studien avser att fylla det tomrum                  

så råder inom forskningen. Likt de utländska studier som redovisas i detta kapitel avser denna studie                

att studera elevers olika upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisningen samt om dessa                

upplevelser skiljer sig åt mellan könen. Genom att dels tillämpa Yvonne Hirdmans teori om genus,               
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men också ett didaktiskt perspektiv är syftet att skapa en djupare förståelse för elevers upplevelser               

av dansen i skolan.  
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4. Teoretiska ramverk 
 

Studie avser att analysera och skapa en djupare förståelse för elevers upplevelser av dans och rörelse till                 

musik genom didaktisk teori och genusteori. Den första delen av kapitlet inleds med att presentera allmän                

didaktik och avslutas med dansdidaktiskt perspektiv. Den andra delen redovisar Hirdmans genusteori.           

  

 

4.1 Allmän didaktik 
 
Didaktik har till syfte att utveckla en kunskapsteori kring praktik och teori med vars hjälp lärare kan                 

studera, analysera och dra slutsaster kring och om sin undervisning (Larsson och Meckbach, 2012).              

Oettingen (2018) beskriver didaktik som en vetenskap läraren är beroende av för att kunna              

undervisa och menar att “didaktik inte ska tolkas som en kall och mekanisk teknik, utan som en                 

rutinerad och medveten färdighet i att använda teoretiska regler och principer i en konkret              

undervisningspraktik” (Oettingen, 2018, s.14).  

 

Didaktik behandlar frågor som gör gällande; vad undervisningen innehåller, varför man undervisar,            

när man undervisar, hur undervisningen är upplagd, för vem man undervisar och av vem              

undervisningen bedrivs (Larsson & Meckbach, 2012). Skolverket (2019) skriver att didaktik kan            

tolkas på olika sätt. I ett snävt perspektiv utgår man från en utvecklings- och lärande psykologisk                

teori för att besvara hur undervisningen bör utformas? I det bredare perspektivet tolkas didaktik              

utifrån alla teorier om bildning och kunskap som bestämmer hur och på vilket sätt undervisningen               

ska organiseras. I det breda perspektivet aktualiseras vad och varför-frågorna i undervisningen. Den             

här studien avser att tolka elevers upplevelser ur det breda didaktiska perspektivet.  

 

Modellen som används för att som lärare förstå och utveckla sin undervisning utgörs av den s.k.                

didaktiska triangeln. Den didaktisk triangeln skapar en visuell förståelse för didaktiken och dess             

centrala innehåll. Triangeln utgörs av; innehåll, läraren och de lärande (se figur 1). Lärarens              

kommunikativa process med eleven styr förutsättningarna för innehållet i undervisningen. Elever           

påverkas av lärarens val av innehåll, men kan också vara med och påverka innehållet genom               

attityder, tidigare erfarenheter, synsätt, etc (Öhman, 2014). Relationen mellan lärare och elev är en              
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viktig del av utformningen av undervisningens innehåll, då olika uppfattningar och intressen            

samspelar i detta avseende för att utgöra helheten. Läraren bör i sin undervisning främja en positiv                

bild av dans och rörelse till musik. Genom att göra så främjas motivation för lärande hos eleven                 

oavsett elevens tidigare erfarenheter och attityder gentemot innehållet (Annerstedt, 2007) 

 

(Figur 1, Rajkic, 2019) 

4.1.1 Dansdidaktiskt pespektiv  

Pragmatisk didaktik behandlar hur läraren kan skapa lärande hos eleven utifrån samspelet mellan             

elevens tidigare erfarenheter, sammanhanget i nuet och lektionens syfte. Att arbeta pragmatiskt i             

undervisningen handlar om att fånga elevens intresse för undervisningen utifrån innehåll och metod             

med avsikt att främja lärande. Det pragmatiska perspektivet avser inom Idrott och hälsa             

undervisningen lärarens förmåga att förmedla rörelseglädje till eleverna. Målet är att eleverna finner             

innehållet i undervisningen som användbart och meningsfull (Wickman 2014). Att skapa ett intresse             

hos eleven för att främja den inre motivation anses inom didaktiken som en förutsättning för att                

lärande skall kunna ske. Attityderna till skolans ämne och deras innehåll skiljer sig åt, vissa ämnen                

upplevs av eleverna som roliga, givande och lätta medan andra upplevs som tråkiga, svåra och               

meningslösa. Att göra innehållet i undervisningen roligare anses därför som nödvändigt för att             

eleven skall utveckla sin lust för att lära. Dock kan intresse för ett ämne inte endast avse attityder till                   

ett ämnesinnehåll, utan eleverna skall inom ramen för innehållet även kunna relatera till och              

identifiera sig med det. Upplevelsen av tillhörighet brukar definieras som praktikens normer.            

Praktikens normer är viktiga i relation till hur eleven förstår ämnesinnehållet men också utifrån hur               

eleven finner sig i ett sammanhang i ämnesinnehållet (ibid). Wickman (2014) menar att elever kan               

uppleva vissa moment i undervisningen som främmande och har därför svårt att associera till dem.               

Detta medför att de blir omotiverade och ointresserade av att aktivt delta i undervisningen. Att som                

elev lära sig och bli intresserad av dansundervisningen handlar således inte bara om att lära sig                
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stegen i dansen och få en känsla för takt och rytm, utan också om att kunna relatera till och finna sin                     

plats i dess innehåll (ibid).  

 

Enligt Larsson & Meckbach (2012) förhåller sig väldigt få elever neutrala till dans. Dans har under                

lång tid förknippas med traditionella könsmönster där ledaren inom pardans d.v.s mannen varit             

kavaljer medan följaren har varit en dam. Elever påverkas av media och av sin omgivningen i vad                 

som anses var en tillåten rörelsekultur att ägna sig åt utifrån genusdiskursen (Hirdman, 2001).              

Utifrån diskurser om givna normer skapas även ett intresse för undervisningens innehåll (Hedlin,             

2006). Ämnesundervisningen skall med didaktikens hjälp motverka negativa normers spridning i           

undervisningen. Ett didaktiskt val kan vara att bryta normen i vem av könen som anses vara kavaljer                 

och dam och istället benämna rollerna som “ledare och följare” menar Larsson & Meckbach              

(2012). Att elever förknippar olika danser, danslekar, och uppvärmningar utifrån givna könsroller            

om vem som gör vad är kanske inte så konstigt. Könsroller är baserade på normer och                

omgivningens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt i dansen. Lärarens             

didaktiska val i dansen avgör om dessa föreställningar kan brytas eller reproduceras (ibid). 

 

Ämneslitteratur och forskning inom området beskriver lärandemiljöer som en viktig kontext att            

belysa inom ramen för dansdidaktik. Läraren har till uppgift att skapa fysiska och socialt trygga rum                

där elever inte känner sig utlämnade, på så vis skapas de rätta förutsättningarna för lärande. Enligt                

Larsson och Meckbach (2012) bör läraren redan tidigt i sin planering inför undervisningen ställa sig               

olika dansdidaktiska frågor. Frågorna bör behandla lärandeprocesser, meningsfullhet, förkunskaper         

och intresse. Syftet med undervisningen i dans kan avse olika lärandeprocesser. Undervisningen kan             

syfta till att utveckla elevens kroppsliga färdigheter i form av fysik, motorik och koordination. Eller               

så kan undervisningen syfta till att eleven utveckla en känsla för takt och rytm. Undervisningen kan                

även välja att fokusera på att arbeta med normer och värden utifrån begreppen; genus, demokrati,               

fostran, etcetera. Att skapa meningsfullhet i undervisningen hos eleven har ett nära samband med de               

olika lärandeprocesser. Det är viktigt att eleven förstår vad denne skall göra av sin kunskap. Det är                 

först när eleven har blivit medveten om sin kunskap och hur denne ska förvalta den som lärande kan                  

ske. Genom att tydliggöra kunskapens betydelse i relation till innehållet skapas meningsfullhet.            

Elever har olika förkunskaper i och intresse för dans och rörelse till musik. Det är didaktiskt viktigt                 

att inkludera detta i kontexten när undervisningen utformas. Norm didaktiskt bör undervisningen            
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fokusera på att motverka stigma och istället främja delaktighet och ikludering där elevers intressen              

kan utvecklas och förstärkas (Larsson och Meckbach, 2012) 

4.2 Genusteori  

I idrotten och dess aktiviteter verkar föreställningen om könsskillnader vara en oundviklig aspekt.             

Många studier som har haft för avsikt att undersöka dansen och dess betydelse inom idrott och hälsa                 

ämnet har utgått ifrån ett genusperspektiv. Vad som menas med ett genusperspektiv anses dock inte               

alltid som självklart. Då perspektivet är föränderligt och beroende av den samhällskontext som det              

verkar inom. Connell (2015) skriver att genusteorier är en produkt av ett dåtida Europa som under                

mitten av 1800-talet blivit sekulariserat, skeptisk och rationalistisk.  

 

En del av det teoretiska ramverket i denna studie utgörs av Yvonne Hirdmans teori om genus.                

Hirdmans teori grundas på ett genussystem där kvinnor och män tillskrivs olika roller, positioner              

och uppgifter inom ramen för samhället och dess kontext (Hirdman, 2011). Hirdmans genussystem             

utgörs av två logiker. Den första logiken benämner Hirdman som hirekin. Hirekin avser att              

tydliggöra mannens position i rangordningen. Mannen innehar en högre rangordning än vad            

kvinnan har i den samhälleliga kontext som könen verkar inom, således anses mannen som mer               

värdefull. Mannen anses utgöra normen i den berörda kontexten. Alla avvikelser från normen anses              

därmed som ett normbrott vilket inte är förenligt med genusordning och dess hierarkiska principer.              

Den andra logiken som Hirdman skriver om benämner hon som dikotomin. Dikotomin avser könens              

isärhållande. Isärhållandet bygger på grundläggande principer som avser att mannens och kvinnans            

positioner hålls isär i samhällskontexten och anses som varandras motpoler. Skapandet av            

könsmönster i dansundervisningen är ett exempel på isärhållning. Könsmönster skapas och befästs i             

alla samhällskontexten och upprätthålls av båda könen (ibid).  

 

Den här studien avser att utforska elevers upplevelser av dans och rörelse till musik. Ett vidare syfte                 

med studien är att undersöka om upplevelserna skiljer sig åt mellan könen. För att på ett djupare                 

plan försöka skapa en förståelse av upplevelserna avser studien att behandla könets position i              

diskursen som en social konstruktion. En förutsättning för att skapa den s.k. sociala konstruktionen              

är att det rådande genuskontraktet mellan könen upprätthålls av alla samhällsfunktioner, d.v.s att             

kvinnan är underordnad mannen och att mannen anses som normen (Hirdman, 2011).  
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Enligt Hirdman (2011) består genuskontraktet av lagar och regler som bestämmer hur interaktionen             

och relationen mellan män och kvinnor bör vara. Kontraktet avser att bestämma betendemönster hos              

mannen och kvinnan utifrån olika tider, olika klasser och samhällen. Hirdman (2011) menar att vi               

genom att tillämpa genuskontraktet inte bara får en möjlighet att beskriva kvinnans position i              

samhället utan vi tvingas även att sätta relationen mellan maskulinum och femininum i centrum för               

förståelsen. Enligt genuskontraktet skall mannen inte ägna sig åt kvinnliga förehavanden då han             

riskerar att förlora sin position, likaså skall inte kvinnan innefattas i manliga förehavanden.             

Genuskontraktet ger oss också möjlighet att förstå den manliga normen och vilka funktioner             

mannen och kvinnan har i samhället. 

 

Hirdman har i sin diskurs om hur kön skapas utifrån en social konstruktion inspirerats av den tyske                 

sociologen och filosofen Jürgen Habermas. Habermas menar att normer och deras värden skapas             

genom gemensamma sociala föreställningar, kulturella föreställningar och att skapandet sker i tre            

olika reproduktionsprocesser; kulturell överlagring, social integration och socialisering. Hirdman         

(1997) menar att de olika processerna utgör utformningen av genuskontraktet. Kulturell överlagring            

avser att belysa alla tankegångar och begrepp om vad som anses vara kvinnligt och manligt. De                

olika tankegångarna och begreppen ärver vi från dåtiden för att sedan för dem vidare i vår samtid.                 

Detta bidrar till att genuskontraktet upprätthålls (Hirdman, 1997). Dansen med dess tankegångar            

kan i detta avseende anses ha ett nära samband med processen kulturell överlagring då den               

historiskt varit en feminint kodad rörelseaktivitet och enligt forskning i stor utsträckning även är så               

än idag (Gard, 2003; Fargell, 2000). Med social integration avser Hirdman (1997) att belysa könens               

isärhållande inom arbeten och görande i samhället. Båda könen anses vara medskapandet i det              

samhälle som de verkar inom. Således utformas och befästs könsnormer av båda könen inom den               

social integrationen (ibid). Forskning visar att social integration inom Idrott och hälsa            

undervisningen kan medföra att eleven styrd av sitt maskulina identitetsskapande redan på förhand             

har en negativ inställning till vissa moment som dans i undervisningen. För att behålla sin position i                 

kontexten ändrar pojkar inte sin inställning utan vidhåller den för att inte riskera att hamna utanför                

den hierarkiska genusordning som råder (Lights, 2008; Sanderson, 2001). Socialisering benämns           

som den process som avser omedelbar respons av vad som anses vara kvinnligt och manligt i                

stundens skede. Responsen och dess sanktioner är redan på förhand konstruerad utifrån rådanden             

könsnormer och värderingar (Hirdman, 1997). Responsen kan inom idrott och hälsa undervisningen            

yttra sig i verbala och kroppsliga negativa gestaltningar av momentet som denne deltar i.  
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Samtidigt som Yvonne Hirdmans genusteori har fått stor spridning inom forskningsfältet har den             

också bemöts med kritik. Kritiken riktas främst mot Hirdmans genussystem. Hedlin (2011) menar             

likt Connell (2015) att könsnormer och dess mönster är föränderliga över tid men att de i Hirdmans                 

genussystem ansetts vara statiska och oföränderliga. De andra delarna av kritiken utgörs av att              

teorin inte innefattar andra kategorier av människor i sin utformning förutom den vita,             

hetrosexuella, medelklasskvinnan- och mannen som normbärare. Trots den kritik som riktas mot            

Hirdmans genussystem är de grunder som systemet vilar på tydligt definierade och oföränderliga.             

Detta medför att Hirdmans genusteori är enkel att förstå och applicera på det urvalet som den här                 

studien avser att undersöka.  
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5. Metod 

 
Detta kapitel inleds med att presentera metoden som används i studien. Därefter behandlas processen bakom 

utvecklandet av intervjuguiden följt av studiens urval och avgränsningar. Nästkommande rubrik avser att 

beskriva  förberedelserna inför och genomförandet av intervjuerna. Rubriken följs upp av en beskrivning hur 

studiens data har bearbetats och analyserats. Vidare redovisas validiteten och reliabiliteten och avslutningsvis 

presenteras de forskningsetiska övervägandena som studien vilar på.

 

5.1 Val av metod 

Denna studie avser att undersöka vilka upplevelser elever har av dans och rörelse till musik samt                

om elevernas upplevelser skiljer sig åt med avseende på deras könstillhörighet. För att kunna              

besvara de två frågeställningarna som studien avser att undersöka har kvalitativ metod valts. 

 

Bryman (2018) skriver att fördelen med en kvalitativ metod är att den anses vara tolkande,               

konstruktionistisk och induktiv i sin utformning. Den här studien anses ha ett induktivt synsätt på               

relationen mellan teori och forskning. Designen i denna studie utgörs av en fallstudie. En fallstudie                

har som mål att studera ett specifikt fall, område eller plats utifrån ett ideografiskt perspektiv menar                

Denscombe (2014). Ahrne (2015) skriver att kvalitativa metoder till skillnad från kvantitativa            

metoder på ett tydligare sätt skapar en bredare förståelse av olika upplevelser och sätter in normer                

och värden i ett tydligt sammanhang.  

5.2 Kvalitativa intervjuer 

Trost (2010) skriver att kvalitativa intervjuer utmärks av att forskaren ställer tydliga och raka frågor               

för att få komplexa och användbara svar tillbaka. Den här studien avser att undersöka elevers               

upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisningen utifrån deras egna perspektiv. Trost              

(2010) skriver att kvalitativa intervjuer har till uppgift att finna mönster och variabler bland              

undersökningsgruppen och deras utsagor, vilket också är syftet med de genomförda intervjuerna i             

den studien.  

 

28 



 

Intervjufrågorna i studien är av en öppen karaktär och utgörs av en semistrukturerad intervjuguide              

(se bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden har under arbetets gång ändrats och omformulerats för att de                

ska gå att applicera på studiens syfte och dess frågeställningar. Det förberedande arbetet med att               

utforma en lämplig intervjuguide har utgjorts främst av att studera relevant litteratur inom             

ämnesområdet och genomföra en provintervju. Bryman (2018) skriver att en semistrukturerad           

intervjuguide är att föredra i den här typen av studier då den ger respondenterna möjlighet att                

utveckla sina svar med hjälp av forskarens följdfrågor. Den intervjuguide som presenteras i den här               

studien är strukturerad utifrån fem teman.  

 

Det första temat avser skapa en förståelse för elevens upplevelser av dans och rörelse till musik                

utifrån deras intresse för olika moment i undervisningen i Idrott och hälsa ämnet. Tema två har till                 

uppgift att studera elevers upplevelse av dans utanför skolundervisningen för att på så vis skapa en                

bredare förståelse för dansundervisningen i skolan. Tema tre har till syfte att studera elevers              

upplevelser av dans och rörelse till musik i ämnesundervisningen. Tema fyra har till syfte att               

studera didaktik och vilka upplevelser elever har av deras lärares dansundervisning. Detta anses ha              

en inverkan på studiens syfte. Slutligen presenteras tema fem som har till uppgift att studera elevers                

upplevelser av könsroller inom dansen.  

5.3 Urval 

Urvalsmetoden som har valts i denna studie är av explorativ art och utgörs av ett               

icke-sannolikhetsurval. Denscombe (2014) skriver att denna urvalsmetod främst är lämplig för           

småskaliga studier där populationen inte betecknas som stor till antalet. Ett icke-sannolikhetsurval            

anses även vara lämpligt att använda sig av då forskaren inte på förhand har tillräckligt med                

information om populationen eller vilka som skall delta i undersökningen. Icke-sannolikhetsurval           

utgörs av olika urvalstekniker.  

 

De urvalstekniker som denna studie har behandlat har utgjorts av ett bekvämlighetsurval och ett              

subjektivt urval. Bekvämlighetsurvalet tillämpades när skolan som ingår i denna fallstudie valdes ut.             

Ett bekvämlighetsurval har många fördelar, en av de främsta anses vara att forskaren har någon               

slags tidigare kännedom och kontakt med det kluster som har valts ut (Ibid). Tidigare kännedom               

med den berörda skolan utgörs av en tidigare anställning och genomförd verksamhetsförlagd            
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utbildning där en kontakt etablerades med den lärare vars elever deltog i denna studie. Denscombe               

(2014) skriver att ett subjektivt urval är lämpligt när undersökningen utgörs av en liten population               

som handplockas utifrån dess attribut. Med bakgrund i studiens syfte och de två frågeställningar              

som studien avser att besvara valdes elever ut utifrån attribut som; vilket kön de identifierar sig                

med, deras ålder samt deras betyg i ämnet idrott och hälsa.  

 

Urvalsgruppen som deltog i den här studien bestod av totalt sex elever som var jämnt fördelade                

mellan pojkar och flickor. Alla elever som deltog i studien var fyllda 15 år och gick i samma klass,                   

och blev således undervisade av samma lärare. Elevernas nivå på kunskap i form av betyg               

varierade, men alla elever visade på minst E kunskaper i betygsskalan i ämnet. Betyg attributet               

anses vara betydande utifrån det faktum att betyget E innebär att eleven har deltagit och blivit                

bedömd i momentet dans och rörelse till musik och kan därför ge en mer nyanserad bild av                 

upplevelsen av undervisningen.  

5.4 Genomförande 

En kontakt etablerades med den lärare vars elever deltog i den här studien genom mail där ett                 

missivbrev bifogas (se bilaga 1). Läraren tillfrågades om han godkände att hans elever deltog i               

studien och informerades om studiens syfte, de två frågeställningar som studien avsåg att besvara              

samt de forskningsetiska principerna som studien vilar på. Ett lektionsbesök bokades in för att              

informera eleverna om studien och fråga vilka som var intresserade av att delta. Under besöket               

informerades elever vars attribut var lämpade för studien att deras medverkan var frivillig och att de                

kunde avbryta sin medverkan när de ville, studiens syfte, frågeställningar och att deras utsagor              

skulle behandlas anonymt och presenteras med figurerade namn. Eleverna delgavs informationen           

både muntligt och genom ett skriftligt missivbrev (Denscombe, 2014) 

 

Ahrne (2015) skriver att miljön där intervjuerna sker inom kvalitativ forskning med barn som är               

viktig för utfallet av intervjun. Barnet bör befinna sig på plats där de känner sig bekväm och trygg.                  

Frågorna bör vara av semistrukturerad karaktär och ställda på ett sådant sätt att barnet ges tid och                 

utrymme att svara på frågan utifrån egna upplevelser utan att riskera att bli avbrutna av forskaren                

och dennes iver att komma framåt i intervjun. I samråd med läraren valdes ett grupprum ut som var                  

avskärmat från resten av omgivningen och som var bekant för eleverna. Eleverna som deltog i               
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studien intervjuades en i taget. Objektiviteten under intervjuerna utgjordes av att eleverna fick god              

tid på sig att tänka efter och svara på de frågor som ställdes utan att det gavs några som helst uttryck                     

för deras svar (Denscombe, 2018; Trost, 2014). Varje intervju varade i genomsnitt i 15 minuter.               

Intervjuerna spelades in och sparades på en mobiltelefon.  

5.5 Bearbetning av data och analysmetod 

Bryman (2018) skriver att den insamlade data skall spelas upp och transkriberas i när anslutning till                

att intervjuerna har genomförts för att forskaren på ett tydligare sätt skall kunna tolka utsagorna.               

Därefter skall den insamlade data organiseras i olika teman som var och en avser att belysa olika                 

områden inom den aktuella studien. Denna studie följer Brymans rekommendationer i hur data skall              

behandlas i en tematisk analys. Den data som studien har samlat in från de inspelade intervjuerna                

har bearbetats utifrån de stegen som Bryman rekommenderar.  

 

Det första steget bestod av att intervjuerna spelades upp två dagar efter att de var genomförda ett                 

flertal gånger för att på så sätt skapa en heltäckande bild av materialet. Ahrne (2014) menar att det                  

är viktigt som forskare att studera och analysera den insamlade empirin för att skapa sig en                

förståelse för helheten och hitta det som belyser frågeställningarna och syftet.  

 

Steget som följde bestod av att transkribera samma data och koda respondenterna och deras utsagor               

med figurerade namn. Sedan lästes texten igenom och sorterades därefter efter de olika teman. De               

olika teman hjälpte mig att utforma olika passande rubriksättningar i resultatkapitlet. I            

resultatkapitlet har endast citat som anses vara intressant i förhållandet till det temat som              

presenterats valts att skrivas ut. Likt Ahrne (2014) menar Bryman (2018) att varje citat ska väljas ut                 

omsorgsfullt för att framhålla det väsentliga i den specifika utsagan.  

5.6 Validitet och reliabilitet  

Denscombe (2014) menar att begreppen validitet och reliabilitet haft svårt att finna sin givna plats               

inom den kvalitativ forskning då dess ursprung kopplas samman med kvantifiering och            

generalisering. Inom kvalitativ forskning måste därför begreppen värderas på ett annorlunda sätt.            

Trost (2010) skriver att validitet i kvalitativa studier är ett instrument för att mäta det som studien                 

avser att mäta. I kvalitativa intervjuer strävar man efter att ta reda på hur respondenten upplever ett                 
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visst fenomen, känsla eller område. Validiteten i den här studien utgörs av begreppen trovärdighet              

och överförbarhet. Trovärdigheten i den studien här kan anses utgöras av ett flertal olika faktorer               

som presenteras i detta kapitel. Enligt Trost (2014) avser en av dessa faktorer det arbetet som ligger                 

till grund för datainsamlingen, och att arbetet anses vara relevant och trovärdigt i förhållande till               

studiens syfte och frågeställningar. Vidare menar Trost (2014) i likhet med Denscombe (2014) att              

forskaren skall visa en objektivitet under själva intervjutillfället.  

 

Den här studien har följt de riktlinjer som finns att tillgå för att stärka dess trovärdighet. Studien                 

presenterar en detaljerad beskrivning av hur datainsamlingen har gått till samt vilken analysmetod             

som har applicerats (Denscombe, 2014; Bryman, 2018; Trost, 2014). Bryman (2018) skriver att             

begreppet överförbarhet betyder att forskarens fokuserar på en mindre grupp av respondenter med             

snarlika attribut. Syftet med kvalitativ forskning är att studera något på djupet och inte bredden               

därför anses urvalet vara en av de viktigaste faktorerna inom den här typen av forskning. Bryman                

(2018) menar att forskaren skall ge en tydlig beskrivning av hur urvalet har gått till samt vilka                 

attribut forskaren har utgått utifrån när urvalet har gjorts. Utifrån denna kunskap kan sedan läsaren               

avgöra hur överförbart resultatet är i andra liknande fall. Den här studiens överförbarhet och de               

olika attributen som hör därtill presenteras i detta kapitel under rubriken; urval. 

 

Bryman (2018) skriver att begreppet reliabilitet skall benämnas som äkthet inom kvalitativ            

forskning. Äkthet avser enligt Brymans definition av begreppet att forskaren ger en rättvis bild av               

respondenternas olika uppfattningar, åsikter och upplevelser. I den här studien har äkthet uppnåtts             

genom att citat har valt ut som endast anses vara intressanta i förhållandet till elevers uppfattningar                

och upplevelser. Vidare kan äktheten i studien bekräftas genom följdfrågor i intervjun, och             

förtydliganden med avseende från både eleverna men också från forskaren då svaren eller frågan              

inte uppfattades tydligt nog . 

5.7 Forskningsetiska krav 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig för både           

den enskilda individen och samhället i stort. Forsknings uppdraget medför därför olika berättigade             

krav på hur forskningen bedrivs. Det första kravet benämns som forskningskravet, detta innebär att              

all tillgängliga kunskaper skall fördjupas och utvecklas och metoder förbättras. Det andra kravet             
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som Vetenskapsrådet (2002) skriver om är individskyddskravet som anses vara en självklar            

utgångspunkt för forskningsetiska överväganden. Individskyddskravet är ämnat för att skydda          

respondenten från insyn i deras livsförhållanden. Respondenterna får inte på något sätt riskera att              

komma till skada, varken fysiskt eller psykiskt, eller riskera att bli utsatt för kränkning eller               

förödmjukelse genom sitt deltagande i en forskningsstudie.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan individskyddskravet vidare förtydligas utifrån fyra huvudkrav på           

forskning. Dessa huvudkrav är som följer; informationskravet, samtyckeskravet,        

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2018) skriver att informationskravet betyder         

att forskaren skall informera respondenterna om studiens syfte. Forskaren skall även informera            

respondenterna om att de kan avbryta sitt deltagande i studien när de vill och att deras deltagande är                  

frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha respondenternas godkännande för att           

medverka i studien. Alla respondenter som medverkade i den här studien var fyllda 15 år och                

behövde därmed inte ha målsmans underskrift för att berättiga sitt deltagande i studien. I den här                

studien har informationskravet och samtyckeskravet nyttjats genom att både läraren och de elever             

som deltog i studien blev informerade om studiens syfte och dess frågeställningar. Detta skedde              

skriftligt genom mail till läraren. Eleverna informerades först muntligt därefter delades ett skriftligt             

missivbrev ut på plats i klassrummet. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om respondenterna och deras utsagor skall           

behandlas konfidentiellt. Materialet skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte kan              

få åtkomst (Bryman, 2018). Bryman (2018) förklararar att nyttjandekravet avser informationen om            

deltagarna och att den endast får användas i forskningssammanhang. Konfidentialitetskravet          

uppfylls i den här studien genom att alla respondenter blev informerade både muntligt och skriftligt               

om att deras medverkan var helt anonym och att deras utsagor avsågs att presenteras med figurerade                

namn. Intervjuerna överfördes från en mobiltelefon med kod till en låst dator access på vilken de                

transkriberades. Ingen har har tagit del av det inspelade materialet, efter genomförd transkribering             

raderades ljudfilerna. Nyttjandekravet omsattes genom att informera respondenterna att all          

information om dem endast avsågs att behandlas utifrån forskningens syfte. 
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6. Resultat 

 
Det resultat som presenteras i kapitlet syftar till att besvara studiens frågeställningar. Kapitlet inleds med att                

redovisa elevers upplevelser av dans och rörelse till musik. Kapitlet avslutas med att presentera upplevda               

skillnader mellan pojkar och flickor.    

 

6.1 Elevernas upplevelser av dans och rörelse till musik 
Alla de elever som deltog i den här studien upplever Idrott och hälsa ämnet som roligt. Eleverna                 

uttrycker att de finner rörelseglädje i sitt deltagande i ämnet. De allra flesta elever uttrycker att de                 

ser ett eller flera positiva värden i att får röra på sig under skoltid. Dessa värden ger sig i huvudsak                    

till uttryck i form av att eleverna upplever att de får mer energi genom att delta i undervisningen i                   

ämnet, och att de har ett intresse för att röra på sig i olika sammanhang. En av eleverna uttrycker                   

sina upplevelser i ämnet på följande sätt; 

 

Det är väldigt kul att få röra på sig, för… Det gör att man får mer energi… Och sen så                    
finns det ju olika sätt att röra på sig, man kan ju gå ut och springa med kompisar på en                    
idrottslektion liksom, man kan leka lekar, asså få såhär teamkänsla. ehhm… Aa så är              
det ju roligt när man utvecklas och lär sig något nytt. (Anna) 

 

I det transkriberade materialet framkommer det att eleverna upplever lagspel och moment där det              

förekommer något slags tävlingsinslag som mest intressanta. De olika rörelseaktiviteter som           

eleverna nämner i sina utsagor behandlar olika sorters bollspel och lekar. Hälften av de tillfrågade               

eleverna upplever att dans och rörelse till musik är ett mindre intressant moment i undervisningen.               

Ett flertal elever nämner även kondition och styrka som mindre intressanta moment. Så här berättar               

några av eleverna om de moment de upplever som mindre roliga; 

 

Ja det är väl typ dans och rörelse till musik… Men det är väl mest för att jag.. Det är                    
inte min starkaste sida i idrotten… Jag tycker inte att det är lika kul. (Lisa) 

 

Eeh… Men det kan ju typ vara typ såhär bip test typ kondition och styrka och sånt det                  
tycker jag är mindre roligt. (Elin) 
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Ehhm, just i idrotten så… det kanske är lite såhär dans och så gillar jag inte                
jättemycket [...] näe men det är väl för det är såna här många gamla danser och sånt                 
(Erik) 

 
Eleverna ger en bred bild av vad de associerar dans och rörelse till musik med. Ett återkommande                 

inslag hos ett flertal elever är att de associerar dans och rörelse till musik med traditionella danser                 

och moderna danser. Eleverna uttrycker att de med traditionella danser menar; linedance,            

pardanser och folkdanser, medan de förknippar moderna danser med; hiphop, streetdance och just             

dance. Vidare menar eleverna att de förknippar dans och rörelse till musik med; glädje, frihet,               

rörelser, träning till musik och taktkänsla. Ingen av eleverna som deltog i studien tränar dans i                

någon form på sin fritid. Några av eleverna har tidigare tränat dans på sin fritid när de var yngre,                   

men menar att de har slutat med det då andra fritidsintressen har tagit över. 

 

Alla elever upplever att det är viktigt att kunna dansa. Eleverna menar att det finns tydliga                

nyttovärden i att kunna dansa och behärska takt och rytm. Nyttovärdet i dansen ges till uttryck när                 

eleverna definierar varför de anser att det är viktigt att kunna dansa. Eleverna uttrycker att dans är                 

bra att kunna i framtiden när de ska delta i olika sociala tillställningar såsom; fest, bröllop och                 

skolavslutningar. Alla elever säger att de inte har några fördomar mot dans och rörelse till musik.                

Två av eleverna ger sin förklaring till varför de anser att det är viktigt att kunna dansa; 

 

Det är bra, och att om man är till exempel på någon fest i framtiden så vill man ju                   
kunna dansa, så det är väl bra om man kan det. (Erik) 
 

Just nu känner jag inte det men asså jag tänker när man blir äldre om man ska på nån                   
typ gymnasiet balen eller nåt så dansar man ju typ vals och sånt… Så då är det viktigt                  
att kunna men eh asså jag tycker inte att det känns så viktigt att lära mig så. (Lisa) 

6.2 Elevernas upplevelser av dansundervisningen  

Majoriteten av dem tillfrågade eleverna förhåller sig neutrala i känslan till att dansa i              

undervisningen. Eleverna lägger inga större värderingar i deras deltagande när de beskriver hur det              

känns att dansa i skolan. Två av eleverna menar att det oftast är tråkigt att dansa i                 

idrottsundervisningen medan en elev menar att det är någonting som måste göras då det ingår i                

ämnet. Eleverna ger en skiftande beskrivning på varför de tror att de har dans i skolan. De flesta av                   
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eleverna vet inte riktigt varför de har dans i undervisningen men de upplever att dem har det för att                   

det är bra att kunna samt för att de ska bli allmänbildade. Hälften av elever menar också att de har                    

dans i undervisningen för att få en bättre taktkänsla och lära sig olika sorters rörelser. Vissa av                 

eleverna nämner också att de lär sig att ta för sig mer och komma närmare varandra genom dansen. 

En av eleverna uttrycker sig på följande sätt; 

 

Ehhm, det vet jag faktiskt inte… Det är väl som sagt var för att man ska kunna hålla                  
takten och så, för att man vid något tillfälle i framtiden måste kunna dansa liksom, men                
jag tycker inte det är så viktigt egentligen. (Erik) 
 

Eleverna upplever att de lär sig olika saker när de dansar i undervisningen. De flesta av eleverna                 

nämner att de i huvudsak lär sig att hålla takten, samt olika dansrörelser. En av eleverna menar att                  

hennes kunskaper inte utmanas tillräckligt i dansundervisningen i skolan då hon tidigare har tränat              

dans på fritiden. En annan elev berättar att hon försöker att lära sig att ta för sig mer och våga mer                     

genom dansundervisningen. Majoriteten av eleverna berättar att dansundervisningen i stor          

utsträckning utgörs av som de upplever det traditionella danser så som; olika pardanser, line dance,               

folkdans och jenka. Eleverna berättar att de vid enstaka tillfällen har dansat moderna danser och då i                 

form av just dance och hiphop. Ett flertal av eleverna ger till uttryck att de tycker att moderna                  

danser är roligare än traditionella danser. Så här svarar en elev på frågan vilka danser han har dansat                  

i dansundervisningen; 

 

Jag vet inte exakt vad de heter, men det är ju mycket gammaldags, typ jenka heter väl                 
den ena, asså det är ju såhär väldigt mycket gammalt, och sen har vi ju också hållit på                  
med lite såhär roligare grejer också [...] Vår lärare har så här... Spelat upp just dance                
som vi får dansa till så här på youtube klipp har vi kollat, och sen fick vi göra likadant,                   
och sen har vi bedömts på det, så ja det var lite roligare. (Erik) 
 

Alla elever berättar att dansundervisning utgörs av en period som varar mellan tre till fyra veckor                

per termin. Hälften av eleverna upplever att de har blivit mer intresserade av dans sedan de haft det i                   

undervisningen. Dessa elever menar att de tidigare inte har dansat i någon större utsträckning. Men               

att de genom sitt deltagande i dansundervisningen upplevt att de fått möjligheten att dansa vilket har                

väckt deras intresse för dans. Den andra halvan av elever upplever inte att dansundervisningen har               

gjort någon större skillnad och att deras intresse är oförändrat. 
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6.2.1 Elevernas upplevelser av dansdidaktik  

En större andel än hälften de tillfrågade eleverna upplever inte att deras lärare presenterar ett tydligt                

syfte med dansundervisningen. Majoriteten av eleverna berättar istället att det är först när de har               

ställt frågan varför de skall kunna någonting inom dansen? Som läraren har svarat; att det kan vara                 

bra för framtiden, bra att kunna göra rätt dansrörelser, att det ska vara roligt samt att det är bra                   

att kunna röra sig i takt till musiken. Endast en av eleverna uppger att han tror att syftet med dansen                    

är att omsätta läroplanen. En av eleverna berättar på följande sätt; 

 

Asså jag tycker inte att han har sagt egentligen varför typ…. Det är väl nån enstaka                
gång om man typ säger asså om vi ska ha någon såhär eeh typ… Jag kommer inte ihåg                  
exakt vad det var men det var någonting man dansar på ett bröllop och då sa han det                  
att det var därför det kan vara viktigt att veta… Men inte något annat. (Emil) 

 

Fyra av de tillfrågade eleverna upplever sin lärares intresse för dans som svagt. En av eleverna har                 

ingen större uppfattning om läraren är intresserad av dans eller inte. En annan av eleverna uppger att                 

läraren har uttryck att han inte är intresserad av dans men att det är något som måste göras då det                    

står i läroplanen. De elever som upplever sin lärares dansintresse som svagt menar att de baserar sin                 

upplevelse på att de “känner” sin lärare, en av de säger samtidigt att läraren gör så gott han kan. Tre                    

av eleverna berättar på följande sätt hur de upplever sin lärares intresse för dans; 

 

[...] Det är väl inte hans asså favorit, men han vet ändå att han måste göra det, det är                   
liksom inte att han är partisk och suckar för att sen säga att han inte tycker om det. Men                   
man känner han som person och kan koppla att det inte är hans favorit lektion. (Lisa) 
 

[...] Läraren säger själv att han inte tycker om det så mycket men han eeh visar ju ändå                  
vad vi ska göra. (Elin) 
 

Ja visst tror jag inte att han är jätte jätte intresserad av dans men… Det är en del av                   
planen liksom [...] Han gör så gott han kan. (Anton) 
 

Samtliga elever upplever att de har elevinflytande och att läraren ger dem utrymme att påverka               

dansundervisningen och dess innehåll. Eleverna berättar att deras lärare utifrån elevinflytande i            

dansundervisningen givit dem möjlighet att hålla i egna danslektion, att de har fått skapa egna               
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danser i grupper, önska musik och att de har genomfört olika dansmoment som det har önskat. Så                 

här svarar två av eleverna på frågan hur de får vara med och påverka dansundervisningen? 

 

Joo… Vi har haft såhär att man gör en egen dans i grupper och då har man fått gjort                   
det själv [...] Sen tycker dom flesta att just dance är en bra koncept och då har han väl                   
tyck att vi kan fortsätta med det för att vi tyckte att det är bra, dom flesta tycker det är                    
roligare än att köra gammal folkdans liksom, så vi får ändå påverka på det viset. (Lisa) 
 

Om man själv vill så klart man får ge förslag… Men det måste ju ändå hålla sig inom                  
det man ska göra liksom, sen vilken slags dans spelar ju oftast ingen större roll, utan                
man kan liksom önska lite vad man vill… Vi har haft danslektioner som några i klassen                
har hållit i som går på dans… Så det klart man kan komma med förslag om man vill.                  
(Anton) 

6.2.2 Elevernas upplevelser av könsroller inom dansen och dansundervisning 

Majoriteten av eleverna upplever att deras deltagande i dans styrs av samhällets könsnormer.             

Eleverna berättar att de är medvetna om att dans kan uppfattas som feminint kodat och att killar på                  

grund av detta kan blir retade och hämmas i sitt deltagande. En av eleverna berättar att hon tror att                   

hon har bättre förutsättningar att tycka om dans då hon är tjej, samtidigt som två andra elever                 

upplever att det inom traditionella pardanser finns tydliga könsroller. Tre av eleverna berättar hur de               

upplever att deras könsroller har en inverkan på deras deltagande i dans; 

 

Ehhm, eftersom det är typ såhär...så som jag uppfattar det så är det samhällets normer               
som säger att killar inte ska dans så och här, eller det finns ju vissa som dansar men det                   
är ju mer tjejer som dansar så då kanske man känner sig hämmad i det som kille…                 
Medan det är mer okej för tjejer enligt normen. (Anna) 
 
Det kanske finns en del fördomar om att asså dans är tjejigt eller vad man ska säga…                 
Eeh… När man har pardans så har killen och tjejen en viss roll eller vad man ska säga                  
i själva dansen, hur man ska dansa och så vidare. (Anton) 

 
Ehm… Asså det finns lite fördomar att det är oftast tjejer som dansar eller att det är lite                  
mer kvinnligt liksom… Eeh… Jag har väl kanske bättre förutsättningar för att tycka om              
dans… Om en kille tycker om dans så är det tyvärr så ibland att han blir lite retad för                   
det… Men jag tycker att allt sånt blir mer och mer accepterat i dagens samhälle liksom                
jag tror aldrig att en kille i vår klass har blivit retad för att han går på dans. (Elin) 
 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna menar att killars och tjejers upplevelser av dans i              

undervisningen skiljer sig åt. Eleverna förklarar att samhällets könsnormer ligger till grund för deras              
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uppfattning. Två av eleverna ger exempel på fotboll och dans, och menar att tjejer tycker det är                 

roligare att dansa medan killar tycker det är roligare att spela fotboll. Endast en av eleverna uppger                 

att han inte tror att upplevelsen skiljer sig åt mellan könen utan menar istället att det varierar från                  

person till person. Två av eleverna uttrycker sina tankar kring hur de tror att killar och tjejer                 

upplever dansen i skolan; 

 

Mm… Asså jag vet inte, jag tror inte det för enligt normen så är det inte normalt att en                   
kille dansar för att det är mer åt det feminina hållet enligt normen, så för killarna                
kanske det känns pinsamt att dansa i skolan, medan tjejer kan känna att det är deras                
starka sida, för killar kan det till exempel vara fotboll. (Lisa) 
 
Ehhm, ja det tror jag, asså jämfört med om man till exempel kör en lagsport i skolan så                  
har man ju olika uppfattningar oftast med normer och såhär könsroller, men jag tror att               
de flesta killar tycker att dans är tjejigt[...] (Erik) 

 

Alla elever berättar att de inte upplever att deras lärare lägger någon vikt vid traditionella könsroller                

inom danser. Eleverna menar att läraren behandlar de alla lika, och inte gör någon skillnad mellan                

killar och tjejer inom dansundervisningen. Majoriteten av eleverna berättar att läraren låter dem             

välja sin danspartner själva. En elev menar att när det är kille och tjej som dansar så grundar sig                   

valet från lärarens sida på att det råder en ojämn könsfördelning i klassen, och att de kan fokusera                  

bättre på inlärningen när de inte dansar med en samkönad kompis.  

6.3 Hur upplevelserna skiljer sig åt mellan pojkar och 

flickor 

I det transkriberade materialet går det att utläsa att en flicka av tre uppger att hon tycker dans och                   

rörelse till musik tillhör en av de mindre roliga momenten i undervisningen i ämnet, medan två av                 

de tillfrågade pojkarna anger samma sak. Majoriteten av pojkarna har en negativ inställning till              

upplevelsen av att dansa i skolan. Pojkar uttrycker att det är “tråkigt” “tjejigt” och “inte så                

jättekul” medan flickor har en mer positiv inställning. Två av flickorna berättar att det känns “helt                

okej” att dansa i skolan, medan en flicka menar att hon har en positiv inställd till dans då hon tycker                    

att det är”lätt”. Två av eleverna berättar hur det känns att dansa i skolan; 

 

Ehhm, jag känner inte att jag är så jätte dålig på det, så det känns väl helt okej liksom,                   
men jag tycker synd om dom som inte är så jätte duktiga, då jag tror att dom kan tycka                   
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att det är pinsamt att dansa, och dom får ju inte samma förutsättningar som om man har                 
taktkänslan medfödd. (Anna) 
 
Ehhm, asså jag personligen tycker inte att det är jättekul, eftersom det är såhär gamla               
danser och så. (Erik) 

 

Alla flickor ger en eller ett flertal förklaringar till varför de tror att de har dans i undervisningen.                  

Pojkarna har i högre utsträckning svårare att ge ett tydligt svar på samma fråga. Större andelen                

pojkar än flickor uppger att de lär sig kroppsliga rörelser, takt och rytm när de dansar i skolan.                  

Anton och Anna berättar varför de tror att de har dans i skolan; 

 

Jag vet inte riktigt… Rörelse typ det är väl det enda jag kan tänka… Eller asså i vissa                  
grejer kan det ju vara viktigt att kunna dans… Asså högtider och sånt… Men asså inte                
så mycket annat typ. (Anton) 
 
Ehhm… För att man ska se lätt om man kan ta ut rörelser, om man vågar ta för sig, och                    
om man har bra taktkänsla. (Anna) 

 

Två av flickorna har blivit mera intresserade av dans sedan de har haft det i skolan, en flicka uppger                   

att hon sedan tidigare redan har ett intresse för dans. Medan alla pojkar uppger att               

dansundervisningen i skolan inte haft någon påverkan på deras intresse för dans. Flickor menar i               

högre utsträckning än pojkar att deras könsroll har en inverkan på deras deltagande i dans.Två av                

flickorna menar att samhällets könsnormer mot dans bidrar till deras uppfattning i frågan, medan en               

av pojkarna ger en liknande förklaring samt framhåller att negativa fördomar mot dans bidrar till               

hans bristande intresse.  
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7. Analys 

 
I det kapitlet som följer kommer resultatet att analyseras utifrån didaktisk teori och genusteori.             

 

7.1 Didaktiska val upplevs påverka kunskapen och intresset  

Lärande sker utifrån ett samspel mellan elevens förkunskaper, vilket sammanhang denne befinner            

sig i nuet samt vad syftet är med lektionen. En kunskapsbaserad undervisning bygger på den               

didaktiska triangeln och behandlar de didaktiska frågorna vad, hur och varför. På så vis skapas               

tydlighet och lärande bland elever. Läraren skall inom ramen för dansdidaktik ha ett tydligt uttalat               

syfte med vilken eller vilka lärandeprocesser som står i fokus under lektionen (Wickman, 2014;              

Larsson & Meckbach, 2012). Resultatet i den här studien visar att majoriteten av eleverna upplever               

syftet med dansundervisningen som otydligt. Eleverna menar att deras lärare inte presenterar ett             

tydligt syfte med varför de dansar eller vad de skall lära sig när de dansar. Eleverna upplever                 

således inte att vad, hur och varför frågorna konkretiseras i dansundervisningen. Detta anses             

resultera i att eleverna har svårt att svara på varför de har dans i skolan, vad de lär sig när de dansar                      

och hur de lär sig. Det är således möjligt att det mindre tydliga syftet med dansundervisningen och                 

avsaknaden av tydlighet är två faktor som tillsammans anses påverka elevers lärande och intresse              

för dans på ett negativt sätt. En annan faktor som kan anses ha en påverkan på elevers lärande och                   

deras upplevelser av dansdidaktik är lärarens intresse för undervisningsinnehållet. All undervisning           

bygger på en mellanmänsklig relation som bara kan etableras om både läraren och eleven engagerar               

sig gemensamt i innehållet. Avsikten är att elever ska lära sig och få intresse för något, samma                 

intresse skapas genom en positiv och medveten bild av något. Således skall lärarens intresse för               

dansen framstå som trovärdig i dansundervisningen (Annerstedt, 2017). Resultatet visar att eleverna            

upplever sin lärare intresse för dans som svagt. Lärarens bristande intresse för            

undervisningsinnehållet påverkar dennes trovärdighet inom undervisningspraktiken. Detta kan        

resultera i det som den här studien visar, ett försvagat intresse att ta till sig ämneskunskaper och                 

undervisningsinnehållet. Denna påverkan kan främst drabba elever som redan besitter ett svagt            

intresse inom momentet.  
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Få elever förhåller sig neutrala till dans då deras förväntningar i stor utsträckning styrs av               

samhällets könsnormer. Samma givna könsnormer och omgivningens förväntningar anses även          

bidrar till elevers intresse för dans. Läraren skall inom ramen för den normkritiska undervisning              

göra rätt didaktiska val för att främja ett positivt intresse bland elever och bryta de negativa                

förväntningarna som finns inom dansen. Ur ett normkritiskt-didaktiskt perspektiv avser det lärarens            

förmåga att överföra och praktisera normer och värden som förändrar synen på traditionella             

könsmönster, ger pojkar och flickor samma utrymme till att lära och påverka undervisningen. Ur det               

konstruktionistiska perspektivet flyttas fokus från eleverna, pojkar och flickor till undervisningen           

och hur den skapar könsnormer (Larsson, 2016; Larsson & Meckbach, 2012; Hedlin, 2006;             

Svaleryd, 2002). Resultatet visar att eleverna upplever att deras lärare behandlar frågan om normer              

och könsroller inom dansen på ett fördelaktigt sätt. Eleverna upplever dansundervisningen som            

jämställd och att läraren inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor. Eleverna menar att de                

ges samma möjligheter oavsett kön att påverka undervisningen, dels genom val av danspartner men              

också genom förslag på lektionsinnehåll. Enligt resultatet fäster läraren inte någon vikt vid             

könsroller inom dansen utan istället väljer att fokusera på konstruktionistisk undervisning. Studien            

visar att lärarens förmåga i att göra normkritiska val inom dansundervisningen anses bidra till ett               

ökat intresse för dans och rörelse till musik bland elever. Samtidigt visar studien att den upplevda                

jämställdheten bland elever är förenliga med jämställdhetsdiskursen inom dansdidaktik vilken även           

kan anses ha en påverkan intresset. 

 

All bra undervisning bygger på att ett intresse kan skapas hos eleven för att främja den inre                 

motivationen som gör att denne kan ta till sig kunskap. Att göra innehållet i undervisningen roligt                

anses därför som nödvändigt för att eleven skall utveckla en lust för att ta till sig kunskap. Eleven                  

skall enligt praktikens normer kunna relatera till dansundervisningen och dess innehåll samt kunna             

identifiera sig med den. Även delaktighet och elevinflytande är två faktorer som inom didaktiken              

stärker elevens intresse för undervisningsinnehållet (Öhman, 2014; Wickman, 2014; Larsson och           

Meckbach, 2012). Det resultat som presenteras i den här studien visar att dansundervisningen i hög               

utsträckning utgörs av traditionella danser vilket många av eleverna upplever som ett tråkigt och              

ointressant innehåll. En möjlig förklaring till elevernas bristande intresse för de traditionella            

danserna är att de har svårt att identifiera sig med dess innehåll och utformning. Endast en liten del                  

av dansundervisningen utgörs av moderna danser, vilket majoriteten av eleverna ser som            

otillräckligt då de upplever den delen av dansundervisningen som rolig. De moderna danserna             
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omsätts främst i undervisningen när eleverna själva får vara med och påverka undervisningen.             

Eleverna nämner specifikt “just dance” och “hiphop” som roliga moment. Förklaringen till detta             

kan utgöras av att eleverna både kan relatera till och identifiera sig med “just dance” och“hiphop” i                 

en högre utsträckning när de får vara med och påverka undervisningen. Praktikens normer medför i               

detta fall ett ökat intresse för både det specifika innehållet men också för dansen i sin helhet.  

 

Ur ett pragmatiskt perspektív finner eleven innehållet i undervisningen som användbart och            

meningsfullt. Det meningsfulla skapas först när eleven blivit medveten om vad denne skall göra av               

sin kunskap, kunskapen anses då ha betydelse (Wickman, 2014; Larsson och Meckbach, 2012). I              

det resultat som presenteras i studien går det att utläsa att eleverna upplever sina erlagda kunskaper i                 

dans och rörelse till musik som meningsfulla. De menar att det är användbart att behärska takt och                 

rytm då detta ger dem fördelar när de deltar i olika sociala tillställningar både i nutid och i framtid.                   

Eleverna upplever också att de har blivit mer intresserade av dans sedan de haft det i                

undervisningen, dansen har således fått en mening. Elevernas upplevelser av kunskapens           

användbarhet och dess mening inom dansen visar på ett nära samband mellan det pragmatiska              

perspektivet på undervisning och elevernas egna upplevelser.  

7.2 Genus påverkar upplevelsen 

Samtliga elever som deltog i studien påstår att de inte har några fördomar mot dans och rörelse till                  

musik. Studien visar emellertid att detta påstående inte stämmer överens med elevernas upplevelser             

av genusordningen i dansen. Eleverna upplever att deras deltagande i dans styrs av samhällets              

könsnormer och att samma normer ligger till grund för delar av deras upplevelser. Eleverna menar               

också att upplevelser av dans i undervisningen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Studiens               

visar att elever är väl medvetna om att dans kan uppfattas som feminint kodat och att killar på grund                   

av detta kan blir retade vilket medför att de hämmas i sitt deltagande. Elevernas upplevelser i                

studien pekar på ett tydligt samband mellan Hirdmans (2001) genuskontrakt och de normer som              

dansen omges av. Pojkarnas deltagande i dans är inte förenligt med de roller som könen tillskrivs i                 

genuskontraktet. Deltagandet kan som eleverna upplever det leda till repressalier i form av             

kränkningar, både i den social integration men också i den direkta socialiseringen. Socialiseringen             

blir även tydlig i de utsagor som framkommer i studien där elever uttrycker att det är “tjejigt” att                  

dansa. (Hirdman, 1977). 
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Studien visar att elever upplever att det inom traditionella pardanser finns tydliga könsroller. Den              

beskriva upplevelsen är ett tydligt exempel på kulturell överlagring där kvinnan och mannen             

historiskt sett tillskrivits olika roller inom pardans. Att det föreligger tydliga skillnader i             

upplevelserna mellan pojkar och flickor i studien är tydligt. Pojkarnas upplevelser av dansen kan              

delvis anses styras av deras maskulina identitetsskapande. Detta anses vara förenligt med sociala             

integration där det är viktigt att vidhålla sin position i kontexten för att inte riskera att bryta                 

genuskontraktet. Studien visar även att det föreligger en tydlig dikotomin i elevers upplevelser, där              

olika rörelseaktiviteter delas in och hålls isär. Isärhållandet bygger på grundläggande principer som             

avser att pojkars och flickors positioner hålls isär i ämnets kontext och anses som varandras               

motpoler. Elevernas isärhållande visar på en tydlig uppdelning där olika rörelseaktiviteter           

representera könens motpoler. Den hierarkiska principen i genuskontraktet kan delvis förstås utifrån            

att flickor i högre utsträckning än pojkar menar att deras könsroll har en inverkan på deras                

deltagande i dans. Flickorna upplever att samhällets könsnormer påverkar deras uppfattning i            

frågan. Samtidigt kan principen förstås utifrån vissa pojkars negativa fördomar mot dans som bidrar              

till det bristande intresset.  

 

 

 

 

.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

44 



 

8. Diskussion 

 
Detta kapitel inleds med att presentera resultatdiskussionen. Därefter diskuteras elevernas upplevelser av            

dans och rörelse till musik följt av hur upplevelserna skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. I de avslutanden                   

delarna förs en kritisk diskurs om studiens metod för att därefter ge förslag på framtida forskning.                

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.   

 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion som presenteras är kopplad till studiens tidigare forskning och dess           

sammantagna syfte. De två underrubrikerna är sammankopplade med studiens två frågeställningar           

och har till avsikt besvara dem.  

8.1.1 Elevernas upplevelser av dans och rörelse till musik 

Den här studien visar att elever associerar dans och rörelse till musik med traditionella-kulturella              

danser och moderna danser, alternativa danser som expressiv dans nämns inte i något sammanhang              

av eleverna. Några av eleverna förknippar dans och rörelse till musik med frihet och glädje, dessa är                 

dock få till antalet i studien. Elevernas inställning till traditionell-kulturell dans är negativ, eleverna              

har en mer positiv inställning till modern dans.Vad eleverna associerar dans och rörelse till musik               

med, och deras intresse för dess innehåll anses inte som någon större överraskning då de inte är med                  

och påverkar alla delar av innehållet i undervisningen. Dansundervisningen och dess innehåll styrs i              

stora delar av lärarens val. Resultatet i den här studien visar att elever upplever att läraren                

framförallt väljer att undervisa i traditionella- kulturella danser. De gångerna som           

dansundervisningen har behandlat moderna danser har föregåtts av att eleverna själva har varit med              

och påverkat innehållet i undervisningen. Detta har resulterat i ett ökat intresse för             

dansundervisningen bland eleverna. Hälften av eleverna upplever att deras intresse för dans och             

rörelse till musik har ökat sedan de har haft dans i skolan. Att elevinflytande i ämnesundervisningen                

främjar ett ökat intresse bland elever påvisas även i Lundvall och Meckbach (2007) forskning. I sin                

forskning framhåller Mattsson (2015) att dansundervisningen nästan uteslutande behandlar         

traditionella-kulturella danser och tränings danser, medan expressiv dans inte i någon större            
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utsträckning omsätts i undervisningen. Mattssons forskning påvisar tydliga likheter med det resultat            

som presenteras i den här studien. 

  

Mattsson och Lundvall (2013); Light (2008); Gard (2003) menar i sin forskning att dansens              

omfattning i ämnesundervisningen är begränsad av flera olika anledningar. Resultatet i den här             

studien påvisar att elever upplever att dans och rörelse till musik utgörs av en kort period av den                  

totala undervisningstiden i ämnet.. Skolinspektionen (2018) menar visserligen att momentet dans           

och rörelse till musik fått ett större utrymme än tidigare i undervisningen, men att undervisningen               

fortfarande i stor utsträckning domineras av bollsporter och högintensiv fysisk träning. Resultatet i             

den här studien visar att många elever upplever dans och rörelse till musik som ett mindre roligt                 

moment i ämnesundervisningen. Eleverna menar också att de upplever sin lärares intresse för dans              

och rörelse till musik som svagt. Om eleverna själva får välja så föredrar de lagspel, bollspel och                 

lekar istället för dans och rörelse till musik. Eleverna upplever moment med tävlingsinslag som              

betydligt mer intressanta än dans och rörelse till musik. De delar av resultatet som behandlar               

intresset för dans bland elever och deras lärare påvisar tydliga likheter med Lundvall och Meckbach               

(2007) forskning. De menar att dansens plats i undervisningen i stor utsträckning styrs av lärarnas               

och elevernas intressen, samt deltagarnas förväntningar på ämnets innehåll. Detta medför att dansen             

och dess utformning i jämförelse med andra praktiska moment inte anses ha lika stort lärande               

värden (ibid). Enligt eleverna upplever de att läraren förmedlar ett mindre tydligt syfte med varför               

de dansar. Denna upplevelse anses av eleverna ha en inverkan på deras lärande värde i dansen. Det                 

går inte utifrån studiens resultat avgöra om eleverna finner lärande värdet större i dans och rörelse                

till musik än i något annat moment i undervisningen. Dock påvisar den här studien att elever trots                 

allt upplever att de lär sig saker när de dansar , och att de finner kunskapen som meningsskapande                  

och betydelsefull. 

 

Sandahl (2005) skriver i sin forskning att lärares och elevers deltagande i föreningsidrotten påverkar              

undervisningen i ämnet. Påverkan sker främst genom att föreningsidrottens värden och normer            

avspeglas i ämnet. Detta kan resultera i att föreningsaktiva elever gynnas i ämnesundervisning.             

Ingen av de elever som deltog i den här studien uppgav att de tränar eller deltar i dans inom                   

föreningsidrotten. Endast två elever uppger att de deltar i andra föreningsidrotter än dans på sin               

fritid. Det framkommer dock ingen information om att deras deltagande i föreningsidrott har någon              

inverkan på deras upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisningen. Det går således inte                
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utifrån studiens resultat att avgöra om elevernas deltagande i föreningsidrotten har någon påverkan             

på deras upplevelser av momentet i skolan.  

 

Den här studiens resultat påvisar att elever upplever att deras lärare inte lägger någon vikt vid                

traditionella könsmönster och könsroller inom dansundervisningen. Enligt eleverna själva så känner           

de sin lärare och upplever att han i första hand vill främja en positiv lärandemiljö i                

dansundervisningen genom att låta dem själva välja sin danspartner. Eleverna upplever att de har              

elevinflytande och att läraren ger dem utrymme att påverka dansundervisningen och dess innehåll.             

De få gångerna som läraren gör indelningen kille och tjej i dansen beror inte på att han vill                  

reproducera traditionella könsroller inom dansen. Istället grundar sig lärarens val på att han vill              

främja lärande och en positiv lärandemiljö i den aktuella undervisningssituationen menar eleverna.            

Resultat i den här studien påvisar inga likheter med Alsarve (2017) forskning. Det går däremot se                

tydliga likheter med Lindqvist (2010) forskning inom ämnet. Lindqvist (2010) menar att lärare             

överlag inom ämnet inte fäster någon större vikt vid könsroller inom dansundervisningen, utan             

istället väljer att fokusera på elevgruppens olika personligheter och förutsättningar. Den här studien             

visar att elevinflytande i dansundervisningen bidrar till positiva lärandemiljöer, och även till att             

stärka skolans demokratiska uppdrag. Den tidigare forskningen som presenteras i den här studien             

visar samstämmigt att positiva lärandemiljöer är viktiga för att främja motivation och lärande bland              

elever (Gibbons, 2009; Thorp, 2013; Larsson och Meckbach, 2012). Samtidigt menar Gard (2003)             

att det finns stora fördelar med att arbeta med dans i undervisningen för att motverka negativa                

föreställningar om genus, men också för att dansundervisningen stärker skolans demokratiska           

uppdrag vilket den även ses göra i den här studien i och med elevernas inflytande. 

 

Resultatet i studien visar att elever upplever att deras deltagande i dans styrs av samhällets               

könsnormer. Eleverna är väl medvetna om att dans kan uppfattas som feminint kodat och att killar                

på grund av detta kan blir retade och hämmas i sitt deltagande. Liknande resultat lyfter även                

Lindqvist (2010), Light (2008) och Gard (2003) fram och pekar på att killar kan bli utsatta för både                  

sexism och homofobi inom dansen.  

8.1.2 Hur upplevelsen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor 

Den här studien visar att elever upplever att killars och tjejers upplevelser av dans i undervisningen                

skiljer sig åt. Resultatet i studien påvisar att pojkarna i stor utsträckning har en negativ inställning                
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till upplevelsen av att dansa i skolan. Pojkarna ger till uttryck i sina utsagor att det är “tråkigt”                  

“tjejigt” och “inte så jättekul”, medan flickorna har en mer positiv inställning. En av pojkarna               

förklarar att de negativa fördomarna mot dans bidrar till hans bristande intresse. Att pojkar i en                

högre uträckning än flickor har en mer negativ inställning till dans upplevs även av lärarna i                

Lindqvist (2010) studie. Elevernas uppfattning är att samhällets könsnormer ligger till grund för             

deras upplevelse. I resultatet i den här studien ger eleverna exempel på fotboll och dans, och menar                 

att tjejer tycker det är roligare att dansa medan killar tycker det är roligare att spela fotboll. Flickor                  

menar i en högre utsträckning än pojkar att deras könsroll har en inverkan på deras deltagande i                 

dans. Ett liknande resultat lyfts både fram av Sanderson (2014) och Fagrell (2000). De menar att                

könsmönster inom idrott och rörelseaktiviteter skapas redan i tidig ålder hos elever, och att detta               

inte förändras nämnvärt i olika åldersgrupper. I sin forskning påvisar Fagrell (2000) att dans är en                

könsstereotyp rörelseaktivitet som associeras till flickor. Pojkarna uttrycker i Fagrells (2000)           

forskning att de inte har någon större vilja att delta i könsstereotyp rörelseaktivitet avsedda för               

flickor, medan flickor i en högre utsträckning var beredda att göra motsatsen. Ett liknande resultat               

går även att utläsa från elevernas utsagor i den här studien där det framgår att flickor i högre                  

utsträckning nämner “pojkidrotter” som roliga än vad pojkar gör. Huruvida det finns ett samband              

mellan genus, olika idrotter och ett allmänt intresse för de olika idrotterna går inte att påvisa. Detta                 

samband anses emellertid inte vara otänkbart utifrån de facto att normer överförs och styrs inom den                

sociala kontexten som de verkar i (Hedlin, 2006). Alsarve (2017) forskning visar att genusnormer              

skapas och reproduceras i idrottsundervisningen med hjälp av lärarnas metoder i undervisningen.            

Resultatet i denna studie visar till skillnad mot Alsarve (2017) forskning att elever upplever att               

deras lärare inte reproducerar normer i dansundervisningen utan snarare motverkar dem genom sina             

metoder.  

8.2 Slutsats 

Syftet med denna studie var att utforska elevers upplevelser av dans och rörelse till musik. Studiens                

slutsatser är att elever oavsett kön upplever att deras kunskaper i dans och rörelse till musik är                 

meningsfulla. Elevinflytande i dansundervisningen anses stärka elevers intresse för dans och rörelse            

till musik.  
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Ett vidare syfte med studien var att undersöka om och i så fall hur elevers upplevelser skiljer sig åt                   

med avseende på könstillhörighet. Slutsatsen är att både pojkars och flickors, men främst pojkars              

intresse för dans och rörelse till musik skulle stärkas om dansundervisningen i större utsträckning              

behandlade moderna danser. 

 

En ytterligare slutsatser från studien är att elever upplever dansundervisningen som jämställd och att 

deras lärare motverkar könsroller inom dansundervisningen och dansen. Trots detta är elevers 

upplevelser i hög utsträckning präglade av samhällets könsnormer.  

8.3 Metodiskussion  
Den studiedesign som valdes i den här studien anses påverka dess utfall. Om fler klasser med olika                 

lärare från samma skola hade deltagit i studien hade detta kanske påverkat studiens resultat. Urvalet               

i studien kan även det anses ha påverkat resultatet i studien. Om urvalet hade bestått av fler elever                  

kanske detta hade medfört att resultatet hade varit mer representativt för hela den studerade klassen.               

Dock skall det tilläggas att de tre pojkar som deltog i studien utgjorde hälften av klassen totala                 

sammansättning av pojkar och de måste därför anses som representativa. Medan flickorna endast             

utgjorde en fjärdedel av den totala sammansättning i klassen. Urvalsteknik som valdes i studien              

medförde att elever handplockades utifrån deras attribut. Detta kan ha medfört att upplevelserna inte              

representerades av andra elever med andra attribut. En ytterligare faktor som kan ses påverka              

resultatet är attributet att eleven behövde ha minst betyget E i ämnet för att delta i studien. Detta kan                   

ha medfört att resultat kunde ha påverkats av elever som bara deltog i momentet dans och rörelse till                  

musik. Emellertid har valet av urvalsteknik sin grund i de rekommendationer och riktlinjer som              

föreligger vid den här typen av småskalig forskning (Denscombe, 2014) 

 

I denna studie användes en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod som ansågs vara lämplig att             

använda utifrån studien syfte och dess frågeställningar. Intervjuguiden omarbetades ett flertal           

gånger för att passa studiens syfte. Den data som samlades in från intervjuerna hade kanske varit                

mer användbar om arbetet med att utforma en intervjuguide hade föregåtts av fler provintervjuer.              

Samtidigt kunde fler följdfrågor ha ställts för att få en än mer djupare förståelse för elevernas                

upplevelser. En annan problematik med intervjuerna anses vara att forskaren i förhållande till             

eleverna i detta fall befunnit mig i en maktposition. Detta antagande kan ha medfört att eleverna har                 
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svarat det de tror forskaren vill höra och inte det de egentligen upplever. Detta till trots att forskaren                  

i denna studie sedan tidigare inte har haft någon relation med eleverna eller de med han. Risken för                  

forskar påverkan försökte minimeras genom att forskaren förhöll sig neutral genom hela            

intervjusituationen. Studien har bland annat utgjorts av genusteori där den har antagit ett             

genusteoretisk förhållningssätt. Det är möjligt att utsagorna i resultatet har påverkats av forskarens             

genusteoretisk förhållningssätt trots att denne har varit väl medveten om detta, både i samtal med               

eleverna och i arbetet med utformningen av intervjuguiden.  

 

I studien användes fem teman i intervjuguiden och utifrån de olika teman tolkades sedan resultatet.               

Alla teman förutom ett var sammankopplade med studiens syfte och dess frågeställningar. Med             

hjälp av de olika teman analyserades sedan resultatet utifrån genusteori och didaktik. Om             

tematiseringen av intervjuguiden inte hade utformats på det sättet den gjordes d.v.s av en öppen               

karaktär och istället utgjorts av en mer sluten karaktär hade analysen kanske sett annorlunda ut.               

Samtidigt måste valet av metod i detta sammanhang anses som korrekt då studiens två              

frågeställningar besvarades på ett tydligt sätt och dess syfte uppnåddes. Det går emellertid alltid att               

diskutera hur elevernas utsagor tolkades och tolkningen är naturligtvis något som påverkar utfallet             

av studien. Hade tematiseringen och tolkningen gjorts på ett annorlunda sätt så hade även detta haft                

en påverkan på analysen och studiens slutsats. 

8.3.1 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till elever som går i årskurs 9 i en klass på en friskola i sydöstra Sverige. Valet                    

av avgränsning grundar sig i huvudsak på två faktorer. Den första faktorn avser begränsad tidigare               

forskning inom det undersökta området som i stor utsträckning utgörs av kvantitativa studier.             

Således råder en kunskapslucka som studerar elevers upplevelser av momentet utifrån ett djupare             

perspektiv. Den andra faktorn avser elevernas ålder som är fyllda 15 år. Detta beslut grundar sig                

dels i elevernas emotionella mognad som medför att de kan ge mer nyanserade svar i intervjuerna,                

men också utifrån de föreskrifter som föreligger om att målsmans tillåtelse inte behövs när eleven               

fyllt 15 år. Vidare avgränsas studien till att endast omfatta elever vars attribut stämmer överens med                

de riktlinjer som föreligger för ett subjektiv urval (Denscombe, 2014). 
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8.4 Vidare forskning 

Till framtida forskning rekommenderas en kvalitativ studie som har till syfte att undersöka elevers              

upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisningen och om upplevelserna bland elever              

skiljer sig åt beroende på olika lärares undervisningspraktiker. 

 

I den senaste revideringen beslutade skolverket att förändra kursplanen och ta bort kunskapskraven             

för momentet i ämnet. Ett ytterligare förslag på framtida forskning är att kvantitativt undersöka om               

och i sådant fall hur elever upplever att undervisningen i dans och rörelse till musik har förändrats                 

sedan revideringen.  
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9. Sammanfattning  

Studiens syfte var att undersöka elevers upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisningen               

och om och i så fall hur elevernas upplevelser skilde sig åt med avseende på könstillhörighet.                

Studien är en fallstudie av kvalitativ art. Empirin i studien utgörs av data från semistrukturerade               

intervjuer. Urvalet består av sex elever med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor från               

samma klass. Studien utgick från Hirdmans genusteori och didaktisk teori. 

 

Resultatet visade att hälften av eleverna upplever dans och rörelse till musik som ett mindre               

intressant moment i undervisningen. Istället framkom det att eleverna upplever lagspel och moment             

där det förekom något slags tävlingsinslag som mer intressanta. Eleverna associerar dans och             

rörelse till musik med traditionella danser och moderna danser. Deras inställning till traditionell             

danser är negativ medan de har en mer positiv inställning till moderna danser. Dans och rörelse till                 

musik förknippas av eleverna med; glädje, frihet, rörelser, träning till musik och taktkänsla. Alla              

elever upplever att det är viktigt att kunna dansa och behärska takt och rytm. Eleverna upplever att                 

dansundervisningen i stort utgörs av kulturella danser. Eleverna uppger att de får vara med och               

påverka dansundervisningen och väljer då moderna danser. Hälften av eleverna upplever att deras             

intresse för dans och rörelse till musik har ökat sedan de har haft dans i skolan. Nästan alla elever                   

upplever sin lärares intresse för dans som svagt. De upplever dansundervisningen som jämställd och              

att deras lärare inte fäster någon vikt vid könsroller inom dansen. Eleverna upplever att deras               

deltagande i dans styrs av samhällets könsnormer och att killars och tjejers upplevelser i              

undervisningen skiljer sig åt. Majoriteten av pojkarna har en negativ inställning till upplevelsen av              

att dansa i skolan medan flickorna har en mer positiv inställning. Pojkarna uttrycker sig i större                

utsträckning negativt om dans och rörelse till musik än vad flickor gör. Flickorna ger flera               

förklaringar till varför de tror att de har dans i undervisningen medan pojkarna har svårare att ge en                  

förklaring. Större andelen pojkar än flickor uppger vad de lär sig när de dansar i skolan. Flickorna                 

har blivit mer intresserade av dans sen de haft det i undervisningen medan det inte har haft någon                  

påverkan på pojkars intresse. Flickor menar i högre utsträckning än pojkar att deras könsroll har en                

inverkan på deras deltagande i dans. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
 

 
 
Hej!  
 
Jag heter Denis Rajkic och läser till ämneslärare i Idrott och hälsa på Linnéuniversitetet i Kalmar.                

Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete inom dans och rörelse till musik. Syftet med mitt                  

examensarbete är att utforska era (elevers) upplevelser av dans och rörelse till musik i              

undervisningen. Ett vidare syfte är att undersöka om och i så fall hur era (elevers) upplevelser                

skiljer sig åt med avseende på könstillhörighet. Jag söker minst 6 elever som har minst betyget E i                  

momentet dans och rörelse till musik. Om du väljer att delta kommer du bli intervjuad av mig,                 

intervjuerna kommer att spelas in och beräknas ta högst 30 minuter av din tid. Ditt deltagande är                 

helt anonymt och du kan välja att avbryta ditt deltagande när du vill. Låter det som om det vore                   

något för dig? Skriv då vänligen under detta papper med datum, förnamn och efternamn och lämna                

till din lärare.  

 

Tack på förhand ! 

Vänligen 

Denis Rajkic 

 

 

Datum: 
 
Förnamn:  
 
Efternamn:  
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Bilaga 2 

Etik 
 
Du kommer bli intervjuad av mig, intervjuerna kommer att spelas in och beräknas ta högst 30                

minuter av din tid. Ditt deltagande är helt anonymt och du kan välja att avbryta ditt deltagande när                  

du vill. Låter det som om det vore något för dig? Skriv då vänligen under detta papper med datum,                   

förnamn och efternamn och lämna till din lärare. Genom att göra så godkänner du att dina svar                 

behandlas anonymt i studien. Genom att göra så godkänner du att dina svar behandlas anonymt i                

studien. 

 

Datum: 
 
Ort: 
 
Namnteckning 

___________________________ 

 

Namnförtydligande  

___________________________ 
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Bilaga 3 

Intervjuguide  
 
Innan intervjun:  
 
Hej och välkommen, går det bra om jag spelar in?  
 
Ditt deltagande är helt anonymt. Du kan när som helst välja att inte svara eller avbryta ditt 

deltagande  

 
Syfte med studien är följande:  
 
Studien syftar till att utforska elevers upplevelser av dans och rörelse till musik i årskurs 9 på 

grundskolan. Ett vidare syfte med studien är att undersöka om och i så fall hur elevernas upplevelser 

skiljer sig åt med avseende på könstillhörighet. 

 
Tema: Upplevelsen av ämnet Idrott och hälsa 

1. Hur skulle du själv beskriva ditt intresse för ämnet Idrott och hälsa? 

2. Vilka moment upplever du som roliga i undervisningen? 

3. Vilka moment upplever du som mindre roliga i undervisningen? 

 

Tema: Upplevelsen av dans och rörelse till musik 

4. Vad förknippar du dans och rörelse till musik med? 

5. Dansar du på fritiden? 

6. Tycker du det är viktigt att kunna dansa? 

Varför? 

7. Har du några fördomar mot dans? 

 
Tema: Upplevelsen av dansundervisningen 

8. Hur känns det att dansa i skolan? 

9. Varför tror du att ni har dans i undervisningen? 
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10. Vad lär du dig när ni dansar? 

11. Vilken/vilka dans/danser dansar ni i undervisningen 

12. Hur ofta skulle du säga att ni dansar på idrotten? 

13. Har du blivit mer eller mindre intresserad av dans sen du haft det i skolan 

Varför? 

 
Tema: Upplevelsen av dansdidaktik 

14. På vilket sätt upplever du att läraren förmedlar syftet med undervisningen när ni ska dansa? 

15. Hur upplever du din lärares intresse för dans? 

16. På vilket/vilka sätt upplever du att du får vara med och påverka undervisningen i dans?  

 
Tema: Upplevelsen av könsroller inom dansen och dansundervisning 

17. På vilket/vilka sätt tror du att ditt kön har en inverkan på ditt deltagande i dans? 

18. Tror du att killar och tjejer har samma upplevelser av dans i skolan? 

Varför tror det? 

 

19. Vill du tillägga något? 
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