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ABSTRACT 

This thesis is a continuation of  my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, 

utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [„The place of  dance in schools. Tradition, development and 

learning and teaching in the Municipality of  Skellefteå‟]. The overarching aim of  the thesis is to 

interpret and understand dance as a form of  expression and phenomenon in schools, which 

comprises dance teaching, learning in dance, and dance teachers‟ attitudes, experiences and ideas. 

Dance teachers‟ experiences and conceptions of  dance teaching are at the centre of  this thesis. The 

aim is to interpret and understand dance teachers‟ attitude to gender as well as dance as an area of  

knowledge from dance teachers‟ perspective. In the thesis the following will be answered: How do 

dance teachers describe their experiences and conceptions of  gender in the dance teaching of  preschools and schools? 

What is dance teaching in schools from dance teachers’ perspective? The empirical material is principally based 

on a questionnaire study implemented in the spring of  2008 and answered by 154 dance teachers but 

also on observations of  dance teaching in schools from 2006. The thesis takes a hermeneutic 

approach. Gender theories and phenomenological theories have been of  major importance for the 

understanding of  the result. The thesis deals with central concepts such as „gender structures‟, 

„masculinities‟, „relations‟, „the lived body‟, „the lifeworld‟ and „transcendence‟. Dance teachers 

perceive marked differences between girls and boys in three respects. There are fewer boys than girls 

that are favourably disposed to dance, that clearly try to imitate the dance teacher‟s movements and 

that give full expression to lyrical, peaceful exercises. There is a connection here to dance as a 

femininely coded subject, homophobic conceptions and the distinction between masculine and 

feminine movements. As regards wealth of  ideas in improvisation exercises, a majority of  dance 

teachers think that there is no difference between boys and girls. Nearly all dance teachers think that 

they work with the same types of  movements for boys and girls, while at the same time they 

conceive of  sex and gender in different ways. This study shows many experiences of  dance where 

gender does not play any role but also that dance in schools may imply a gender-stereotyped attitude. 

There is also a common view among dance teachers of  what dance teaching is. Dance has an 

existential dimension where the lived body is emphasized. In the thesis the so-called “boy problem” 

is questioned, since boys‟ verbal deprecation is not visible in the dance teaching itself. 
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FÖRORD  

När jag sitter hemma i mitt arbetsrum och skriver, behöver jag bara lyfta 

blicken från datorskärmen för att se ett stort, inramat foto i svartvitt som 

hänger på väggen. Det är sommar på bilden. Åtta flickor i olika åldrar, 

klädda i vita långa klänningar, dansar ”Änglarna” barfota i gräset (Eva 

Dahlgrens koreografi). I bakgrunden skymtar Sidtjärn, full med näckros-

blad. Jag är i femårsåldern och går tillsammans med två andra små flickor 

längst bak i ledet. Vi håller en blomstergirland i ena handen. Det är en 

mycket fin och rofylld bild. Ett antal år senare är jag fortfarande nära 

dansen, i mitt skrivande och i undervisningen.  

I avhandlingsarbetets slutskede, cyklar jag i vinterkylan till en skola 

för att observera en studentgrupp som genomför ett tema om rymden 

och känslor utifrån ett genusperspektiv. Studenterna (kvinnliga och 

manliga) dansar tillsammans med tre olika förskoleklasser. Både barn och 

vuxna är engagerade, och rummet fylls av energi och rörelse. Jag hinner 

tänka många tankar och antecknar sporadiskt. Det är lustfyllt och 

inspirerande att vara där. Nu, när avhandlingen är färdig, ser jag fram 

emot nya intressanta projekt! 

Jag vill tacka alla danslärare som valde att svara på min enkät. Det är 

ni som har möjliggjort den här studien. Tack också till doktorandkollegor 

och kollegor på estetiska institutionen som har läst och gett synpunkter 

på min text under den här perioden. Ett särskilt tack till mina båda 

handledare Per-Olof  Erixon och Christina Segerholm för snabb respons, 

frågor och vägledning. Tack till sjukhusclownkollegorna Tomas och Jan 

för visad förståelse när avhandlingsarbete och undervisning har priori-

terats. Tack till mina nära och kära för allt gott; mamma och pappa för 

att ni (fortfarande) tar hand om hunden, och Mattias för att du är så rolig 

att vara tillsammans med. Avslutningsvis en stor kram till Andreas, Saga 

och lilla Lilly, min ögonsten. 
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1. INTRODUKTION 

Den slitna gymnastiksalen är täckt av en ljus dansmatta. En skolklass i åk 

5 bullrar in. Det vilar förväntan i luften. Barnen och deras lärare är 

inbjudna till en interaktiv dansföreställning som kräver publikens 

delaktighet. Barnen ska få möjlighet att agera koreografer genom att 

laborera med tid, rum, riktning och hastighet. Utgångspunkten är 

dansarnas rörelsematerial som gestaltas i olika fraser. En koreograf  

(man) och tre dansare (en man och två kvinnor) alternerar gestaltning 

och samtal med publiken. Varje rörelsefras pågår under några minuter. 

Barnen, som sitter i en halvcirkel på golvet, nära dansarna, har svårt att 

sätta ord på det de ser. När de ska beskriva rörelsefrasen för koreografen, 

följer liknelser till mim, magdans och balett. En pojke frågar den manlige 

dansaren om han går på balett och undrar om inte balett är mer för tjejer. 

Dansarnas rörelser i höfter och bröstkorg väcker reaktioner både hos 

flickor och pojkar, mestadels i form av ”fniss”. I den sista frasen är den 

manlige dansaren placerad på golvet. Han reser sig halvvägs upp, skjuter 

fram bröstkorgen och ålar långsamt framåt i riktning mot de två 

kvinnliga dansarna. Benen är orörliga och kraftlösa. Jag noterar att tre 

pojkar som sitter tätt intill varandra, skrattar och viskar. Den ena av 

pojkarna låtsas hålla i ett gevär och följer den manlige dansaren genom 

kikarsiktet. I nästa ögonblick trycker han på avtryckaren och slänger sig 

bakåt. 

     I samtalet efteråt är de tre pojkarna tysta. Det är andra barn som 

beskriver sina upplevelser. Några menar att den manlige dansaren 

föreställer ett monster, en orm, en mördare eller en människa med 

funktionshinder. Barnen jämför de två kvinnliga dansarna med kron-

hjortar och pingviner. När dansarna tänker upprepa samma fras igen vill 

barnen att den manlige dansaren och en av de kvinnliga ”ska göra hårt”, 

och den andra kvinnliga dansaren röra sig mjukt. Efter det att 

rörelsesekvensen är avslutad anser en flicka att den manlige dansaren har 

blivit retad av de kvinnliga dansarna. I det sista förslaget vill barnen att 

alla tre dansare ska dansa hårt som robotar.  
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Denna scen iakttogs i februari år 2008 under pågående arbete med den 

här avhandlingen. Syftet med den beskrivna dansföreställningen var att 

interagera och kommunicera med skolbarn. Koreografen och dansarna 

ville även utmana barns kreativa och analytiska förmåga, vilket väckte 

mitt intresse. Jag satt i närheten av skolklassen, följde händelseförloppet 

och förde anteckningar. Min avsikt var att få inspiration och nya infalls-

vinklar till mitt avhandlingsarbete, inte att införliva det i forskningen.  

När jag tänker tillbaka var det framförallt en kommentar och en 

situation som fångade min uppmärksamhet. Den första var pojken som 

menade att pojkar inte dansar balett. Den andra var sekvensen med 

pojkarna och geväret. I ett samtal med dansarna och koreografen efteråt, 

var det ingen som hade lagt märke till situationen med geväret. De 

pratade istället om andra barn som visade ett särskilt intresse för deras 

gestaltningar och som följde med i det som hände genom verbal respons, 

frågor, härmning av dansrörelser eller ögonkontakt med dansarna.         

Under avhandlingsarbetets gång har jag återkommande tänkt på 

händelsen med geväret. Den pockade på min uppmärksamhet, väckte 

frågor och fungerade som ett slags uttryck för samhällets (ibland) 

begränsade maskulinitetsnormer, i detta fall, avspeglat i pojkarnas 

dramatiska lek (se Thorne, 1993, s. 5). Utifrån min förförståelse tolkade 

jag scenen med pojkarna som ett uttryck för deras motstånd mot 

mannens mjuka, kraftlösa och feminint kodade rörelsemönster (Connell, 

2003). Hellman (2005, s. 150) skriver: 

 

Att vara ”riktig man” är att inte vara kvinna, men också att inte 

sjunka ner och bli en ”sämre man” eller en ”omanligare man”, vilket 

man blir genom att ha egenskaper eller intressen som förknippas 

med det som är kvinnligt. 

 

Om man utgår från samtalet med barnen föreställde mannen ett 

monster, en orm, en mördare eller någon med funktionshinder, det vill 

säga ett sorts stereotypa maskulina symboler. Utifrån barnens förståelse 

gestaltade mannen med det mjuka, kraftlösa rörelsemönstret en farlig 

maskulinitet. Fortsättningsvis önskade barnen att den manliga dansaren 
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skulle dansa hårt, vilket överensstämmer med förväntningar på rörelse-

mönstret hos en ”riktig man” (se Whitehead, 2002, s. 188-191). 

Flickans uppfattning att mannen förmodligen blev retad, får mig att 

tänka på ett citat i en text av Nordberg, Saar och Hellman (2006), där en 

flicka i fjärde klass menade att pojkar kan dansa balett men att det är 

ovanligt. Hon hade själv aldrig träffat en pojke under balettlektionerna 

och antog att det berodde på att pojkar som dansar balett blir retade av 

såväl flickor som pojkar: ”If  a boy wants to impress [on other children] 

and become popular, he can´t dance ballet or do things like that”(s. 12).  

     I den här avhandlingen redogör jag för en studie om genusfrågor i 

anslutning till dans som uttrycksform i skolan samt om dans som 

kunskapsområde i skolan. Avhandlingen är en fortsättning på min 

licentiatuppsats om dansen i Skellefteå kommuns skolor (Lindqvist, 

2007). Forskningen kan beskrivas som praktiknära med frågor sprungna 

ur mötet med studenter, danslärare och dansundervisningen i skolan. 

Mitt intresse har inriktats mot att ”lyssna av” och förhålla mig öppen till 

fältet genom att problematisera och ställa frågor till det som sker i 

praktiken. Det finns tydliga förbindelser mellan licentiatuppsatsen och 

den här studien.  

     Licentiatuppsatsen skrevs i samband med att det nya nationella 

utvecklingsprogrammet för Dans i skolan presenterades år 20051. Tre år 

senare framhålls, i verksamhetsplanen för programmet Dans i skolan2, 

vikten av att ”/…/ identifiera de möjligheter och svårigheter som finns 

för att utveckla nödvändiga strategier så att barn och ungdomar får 

tillgång till dans i skolan” (Kulturrådet, 2008, s. 1). De möjligheter som 

skrivs fram pekar på positiva förändringar vad gäller intresse, attityder, 

                                                           

 
1 Överenskommelse mellan Statens kulturråd, Myndigheten för skolutveckling 

och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 

(NCFF). Initialt var även Elevorganisationen i Sverige involverad. Se Lindqvist, 

2007, s. 1-3. 

 
2 Jag skriver Dans i skolan (versal första bokstav) i samband med programmet, 

utvecklingsarbetet, området, arbetet eller nationella institutet Dans i skolan. I 

löpande text med allmänt syfte, dans i skolan (gemen första bokstav). Jag utgår 

från hur institutet Dans i skolan skriver i sina texter. 



INTRODUKTION 

12 

medvetenhet och kunskap om dans. Det ökade intresset kan knytas till 

både barn, ungdomar, professionella inom dansområdet, media och 

skolor. Regeringens satsning på Danslärarutbildningen i Piteå utgör 

vidare ett påtagligt exempel som ”/…/ ger hela Dans i skola-området 

stärkt legitimitet” (Kulturrådet, 2008, s. 2). De hinder som beskrivs 

handlar om okunskap, för få kurser om dans på landets lärarutbildningar, 

brist på utbildade danslärare och ekonomiska medel. Ett avgörande 

hinder är också att det saknas forskning inom området i Sverige, enligt 

verksamhetsplanen för programmet Dans i skolan. Målen för 2010 

koncentreras därför på fyra områden: att ge utökat utrymme i 

grundskolan och lärarutbildningar, att verka för utveckling av metoder, 

forskning samt internationellt samarbete. 

     Ett flertal aktiviteter har således planerats och genomförts med 

utgångspunkt från kartläggning, opinionsbildning och kunskaps-

utveckling (se Kulturrådet, 2008, s. 4-12). Nationellt centrum för 

främjande av god hälsa hos barn och ungdom, (NCFF, 2008) har bland 

annat publicerat en rapport där grund- och gymnasieskolors dans-

verksamhet i några av Sveriges kommuner presenteras. Rapporten 

beskriver dansens förekomst utifrån ett brett perspektiv, och redovisar 

hur olika dansverksamheter organiseras, vilken slags dans som bedrivs 

och syftet med verksamheterna. Ytterligare ett steg för utvecklingen av 

dans som kunskapsområde i skolan realiserades våren 2009, då det 

nationella institutet Dans i skolan invigdes vid Musikhögskolan i Piteå 

(Kulturrådet, 2009a). 

     Green Gilbert (2005, s. 27) visar utifrån ett internationellt perspektiv 

att dansundervisning mestadels bedrivs i frivillig och privat verksamhet, 

men är ovanligt i skolan3. Enligt Green Gilbert ”måste” följande ske för 

att stärka dansens ställning internationellt: en överenskommelse om 

dansens innehåll i läroplaner, marknadsföring och lobbyingverksamhet, 

                                                           

 
3 I artikeln ”Dance Education in the 21st Century. A Global Perspective”, 

beskriver Green Gilbert (2005) hur dansundervisning i utbildningssystemet ser 

ut i Sydafrika, Tyskland, Kroatien, Jamaica, Japan, Asien, Brasilien, Danmark, 

Finland, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Canada. I texten finns 

även jämförelser med USA. 
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utbildning av fler danslärare, och internationellt samarbete och nät-

verksbyggande. Flera av dessa punkter har man uppmärksammat i 

programmet Dans i skolan.  

     I Sverige sker en utveckling inom Dans i skolan-området. Intresset 

för dans avspeglas även bland lärarstudenter vid Umeå universitet, där 

antalet sökande till den enda fristående kursen i dans (Dans, lek och 

rörelse, 15 hp) har ökat markant sedan starten år 2003, från sex till 48 

antagna studenter hösten 2009. Varje år väljer lärarstudenter i Sverige att 

skriva examensarbeten om dans, men vid förfrågningar om svensk 

forskningslitteratur inom området, finns inte mycket att erbjuda.  

     Det existerar således ett uttalat behov av forskning och utveckling 

inom området Dans i skolan. Utifrån de satsningar som görs för att 

stärka dansens plats i skolan, utgör forskningen en grund för dansens 

ökade legitimitet på samtliga utbildningsnivåer.   

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och förstå dans som 

uttrycksform och fenomen i skolan, vilket omfattar dansundervisningen, 

lärandet i dans och danslärares förhållningssätt, erfarenheter och upp-

fattningar. I licentiatuppsatsen var syftet att öka kunskapen om dansens 

tradition och utveckling, avgränsat till den kommunala dansverksam-

heten i Skellefteå samt att beskriva och analysera hur lärandet inom 

kunskapsområdet dans går till i skolan (Lindqvist, 2007, s. 4). I den här 

avhandlingen står danslärares erfarenheter av och uppfattningar om 

dansundervisning i centrum. Syftet är att tolka och förstå danslärares 

förhållningssätt till genus, liksom dans som kunskapsområde i skolan 

utifrån danslärares perspektiv. Syftet kan brytas ner i följande två fråge-

ställningar: 

Hur beskriver danslärare sina erfarenheter av och uppfattningar om 

genus i förskolans och grundskolans dansundervisning? 

Vad är dansundervisning i skolan utifrån danslärares perspektiv? 
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DISPOSITION  
I det här första kapitlet presenteras en sammanfattning av licentiat-

uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av hur den här studien relaterar 

till licentiatuppsatsen. Avhandlingen fortsätter med en forskningsöversikt 

(kapitel två), som framförallt belyser internationell forskning inom 

dansområdet. Kapitlet behandlar dans som feminint kodat ämne i skolan 

samt olika undersökningar om pojkar, flickor och dans. I kapitel tre 

presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter, genusteorier och 

fenomenologi, vilket bland annat innefattar maskulinitetsforskning och 

fenomenologiska teorier om kroppen, rörelsen och livsvärlden. Därpå 

presenteras min forskningsmetodiska ansats som utgår från den 

existentiella hermeneutiken. Kapitlet redogör för forskningsprocessens 

gång och datainsamlingsmetoder (kapitel fyra). I kapitel fem och sex 

redovisas studiens resultat. Kapitel fem ”Pojkar, flickor och dans – om 

genus i dansundervisningen”, utgår från avhandlingens första forsknings-

fråga och handlar om danslärares erfarenheter av och uppfattningar om 

genus i förskolans och grundskolans dansundervisning. Den andra 

forskningsfrågan behandlas i kapitel sex, ”Kroppen, uttrycket och den 

existentiella dimensionen”, och berör dans som kunskapsområde i skolan 

utifrån danslärares perspektiv. Avhandlingen avslutas med en övergrip-

ande diskussion, som inbegriper både licentiatuppsatsen och den här 

studien. 

 

SAMMANFATTNING AV LICENTIATUPPSATS 
Licentiatuppsatsen Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i 

Skellefteå kommun (2007), handlar om dansen i skolan med förankring i 

svenska förhållanden och den nationella överenskommelsen som 

träffades mellan Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling, NCFF och 

Elevorganisationen i Sverige år 2005. Syftet med licentiatuppsatsen var, 

”att öka kunskapen om dansens tradition och utveckling, avgränsat till 

den kommunala dansverksamheten i Skellefteå” samt att ”beskriva och 

analysera hur lärandet inom kunskapsområdet dans går till i skolan” 

(Lindqvist, 2007, s. 4). Studien behandlar vilka huvudsakliga faktorer som 
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har möjliggjort dansens tillväxt i Skellefteå kommuns skolor, hur dans-

traditionen och traditionen avseende Dans i skolan-arbetet i Skellefteå 

har förvaltats och (eventuellt) förändrats, vilket lärande som sker i dans-

undervisningen i skolan och hur danslärare går tillväga för att hjälpa 

elever att lära.  

     Den teoretiska genomgången omfattar dans som ett estetiskt 

kunskapsområde i relation till forskning, olika pedagogiska verksamheter 

och danslärarens profession. Här redovisas de två danstraditioner eller 

principer som kan urskiljas inom barndansen i Sverige. Den första 

traditionen betonar kroppen, rummet, kraften och tiden, den andra 

uttrycket, upplevelsen och fantasin. I teorigenomgången sammanfattas 

dansens ställning i svenska styrdokument i jämförelse med Englands mer 

detaljerade kursplaner i dans.  Englands modell för dans i skolan ”The 

Midway model” betonar såväl estetiska som kulturella och konstnärliga 

innehållsaspekter (Smith-Autard, 2002).  

     Resultatet visar att Eva Dahlgrens pionjärarbete var betydelsefullt för 

såväl privat som kommunal dansverksamhet i Skellefteå kommun. Efter 

kontakt med Musikskolan startade hon en kommunal försöksverk-

samhet, som sedan permanentades år 1977. Andra faktorer för dansens 

tillväxt i regionen handlar om hög pedagogisk kvalité, bildandet av 

Skellefteå Dans & Balettförening, politiska satsningar och Skellefteås 

geografiska läge, långt från tätorter. Vad gäller danstradition och tradition 

med Dans i skolan-arbetet finns det gemensamma utgångspunkter för 

dansundervisningen som rör förhållningssätt, delaktighet och kontinuitet. 

Danstraditionen sammankopplas med ett estetiskt och personligt uttryck, 

lek, fantasi, inlevelse, imitation, stämning och gestaltning av årstidernas 

växlingar i dansundervisningen. Dansundervisningen bedrivs fortfarande 

på skolorna, ofta i gymnastiksalar. Barnens lärare deltar också i dans-

undervisningen (kompanjonlärarskap), då i allmänhet som observatörer. 

Under perioden med dans i skolan har dock vissa organisatoriska för-

ändringar skett.  

     I studien framträder vikten av ett förhållningssätt som präglas av 

förmågan att kunna ta barnens perspektiv. Begrepp som kulturbärare, 

kompetensutvecklare och värdegrundsarbetare anknyts till danslärarens 

roll. Enligt danslärarna bidrar dansundervisningen till en ökad kropps-
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kännedom och kroppsmedvetenhet, en skapande förmåga, och en 

utveckling av uttrycksdimensionen i dansen. Dansundervisning i skolan 

handlar också om den sociala aspekten och om att tillägna sig kunskaper 

om olika musik- och dansstilar.  

Danslärarna har en likartad uppläggning av lektionerna och lär ut 

genom att visa rörelserna samtidigt som de använder bildspråk i sina 

verbala förklaringar. Härmning av danslärarens rörelser var vanligast 

även om flertalet övningar utgick från barnens individuella skapande. 

Övningarnas utformning har stor betydelse för barnens respons. 

Kommunikationen mellan dansläraren och barnen eller mellan barnen 

skedde överlag via rörelser och uttryck. Olika former av feedback var 

vanligt. 

     I licentiatuppsatsen framträder vikten av gemensamma visioner och 

mål för dansundervisningens kontinuitet och tillväxt. Inriktningen har 

hela tiden varit dans som uttrycksform med betoning på dansens 

egenvärde. Skellefteå kommun utgör ett unikt exempel i det avseendet. 

Princip 2, även kallad ”den Dahlgrenska traditionen”, lever vidare även 

om danslärarna talade om ett eget förhållningssätt. I analysen av 

danstraditionen framträder en behovsorienterad diskurs (Lindgren, 2006) 

med målet att utveckla barnens personliga uttryck i dansen.  

     Med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv, handlar 

dansundervisning om samspelet mellan dansläraren och barnen, där 

kommunikationen i huvudsak sker genom rörelsens och dansens uttryck. 

Bildspråket används för att stimulera barnens idéer, tankar och väcka 

deras känslor. Att delta i dans kan förstås utifrån orden meningsskapande 

och meningsfullhet. Innehållet anknyter till barnens erfarenheter av 

fantasivärldar och lek. Mot bakgrund av en annan förståelse, förstärk-

ningsteorin, framträder danslärarens centrala uppdrag som rörelsemodell.  

Genom att utgå från begreppen förstärka, motivera och korrigera 

används flera stimuli. Förstärkningsteorin ger en förståelse för utveckling 

av rörelser, rörelsemönster och steg kombinerat med återkommande 

feedback, mestadels genom danslärarens verbala och visuella upp-

muntran.  
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LICENTIATUPPSATS OCH FORTSATT FORSKNING 
Arbetet med licentiatuppsatsen väckte nya frågor. Under studiens 

genomförande lade jag märke till kommentarer som handlade om pojkar 

och dans, vilket rörde pojkars synsätt och tankar om dansunder-

visningen. En av informanterna i undersökningen menade att den långa 

tidsperioden och kontinuiteten med dans i skolan är viktig för pappors 

och pojkars förändrade (i meningen mer positiva) inställning till dans. I 

studien gjordes också vissa uttalanden av verksamma danslärare om 

pojkar, exempelvis att pojkar kan visa osäkerhet i dansundervisningen, 

att pojkars deltagande kräver kraftfulla rörelser, att pojkar tillför energi 

till gruppen, eller att det är en utmaning att presentera dansen i skolan 

för att vinna pojkarnas intresse. Andra uttalanden rörde flickor och 

pojkar och att blandade grupper ger större koreografiska möjligheter 

eller att barnen får lära sig att umgås på ett avslappnat sätt då 

kroppskontakt är en självklar del i undervisningen (Lindqvist, 2007, s. 

71-74). Av den anledningen fann jag det angeläget att undersöka dans i 

skolan utifrån ett genusperspektiv.  

     Licentiatuppsatsen visar att dans i skolan är en estetisk, kollektiv 

aktivitet där kommunikationen huvudsakligen sker via rörelser och 

uttryck. Danslärarens bildliga verbala instruktioner utförs samtidigt med 

rörelser som barnen ofta provar direkt, antingen via härmning eller 

utforskande, beroende på uppgiftens utformning. Dansen motiveras 

utifrån dess egenvärde. Dans handlar vidare om fostran. Licentiat-

uppsatsen visar att det existerar en – av danslärare – uttalad personlig 

dimension, där kroppen och dess rörelser är centrala. Min önskan var 

därför att involvera fler danslärare och fördjupa undersökningen av 

fenomenet dans i skolan och vad det egentligen är utifrån danslärares 

perspektiv.  
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I den här forskningsöversikten har jag, mot bakgrund av mina forsk-

ningsfrågor, valt att presentera olika undersökningar inom dansområdet 

med betoning på genus. Avsikten är att dels ge en kunskapsöversikt och 

dels att visa på vilken problematik som lyfts fram inom forskningsfältet. 

Detta menar jag är väsentligt för tolkningen och förståelsen av mitt eget 

material. Eftersom svensk forskning om dans i skolan och genus har 

varit obefintlig, inleds forskningsöversikten med en avgränsning av dans 

som ämne i skolan och hur dans kan förstås utifrån olika synvinklar. Mitt 

syfte är vidare att tydliggöra dansundervisningen som tradition och dess 

eventuella konsekvenser i relation till kunskap och medvetenhet om 

genus. Vidare redovisas undersökningar om pojkar, flickor och dans för 

att visa hur forskningen har förändrats och utvecklats. I översikten 

presenteras även undersökningar som handlar om barns och ungdomars 

upplevelser av dans.  

     Forskning inom dansområdet fick ett internationellt uppsving under 

1990-talet. Vad gäller forskning om undervisning är den fortfarande 

begränsad (Sanderson, 2001; Thomas, 2003). I en översikt av inter-

nationell forskning som anknyter till läroplansforskning under perioden 

1985-2005, visar Blumenfeld-Jones och Liang (2007), att en uttalad 

läroplansforskning är ovanlig när det gäller dans. Flertalet forskare 

definierar inte sin forskning utifrån det perspektivet. Sammanställningen 

visar att det finns en övervikt av psykologiska studier som exempelvis 

uppmärksammar självkänsla i relation till dans eller barns och vuxnas 

attityder till dans. Flertalet forskare har undersökt dans (lek) som en 

kreativ aktivitet. Enligt Blumenfeld-Jones och Liang finns ett behov av 

forskning som anknyter till bedömningsfrågor och den ”dolda 

läroplanen”, det vill säga outtalade (och ibland omedvetna) regler och 

krav i dansundervisningen. I sammanställningen framkommer från år 

2001 ett ökat forskningsintresse för danslärares tillvägagångssätt.  

     Warburton (2009) lyfter även fram genusforskningen: ”In the past 

decade, there has been a surge of  research on threats to boys´and girls´ 

healthy participation in dance” (s. 146). Forskningen har belyst väster-
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ländska genusmönster och normer, synliga i dansundervisningen men 

inte relationen mellan flickor och pojkar i dansundervisningen. Forskning 

om pojkar och dans som exempel är dock inget ”nytt fenomen” 

(internationellt). 

 

DANS SOM FEMININT KODAT ÄMNE 
Forskare beskriver dans som ett feminint kodat ämne med en över-

vägande majoritet av kvinnliga danslärare och utövare. Just kvinno-

dominansen anses utgöra en förklaring till dansens marginalisering i 

samhället och skolan. Dans är emellertid en väl etablerad fritids-

sysselsättning för flickor, som ofta börjar dansa redan i förskoleåldern 

(Burt, 1995; Ferdun, 1994; Risner, 2009).   

    Paechter (2007) ser föräldrar, kamrater och skolan som mest ton-

givande när det gäller konstruktion av kön. Kane (2006) visar att 

föräldrar till barn i förskoleåldern i högre grad är mer benägna att 

uppmuntra könsöverskridande aktiviteter, tillbehör och beteenden hos 

flickor än pojkar. Medan föräldrarna var positivt inställda och bejakade 

sina ”pojkflickor” framkom en komplexitet i relation till pojkar som 

visade traditionellt ”flickaktiga” intressen och beteenden (exempelvis 

balett). En aspekt i det sammanhanget handlade om rädslan för 

pojkarnas eventuella homosexualitet. Studien pekar på en begränsad 

värld för pojkarna, där hegemonisk maskulinitet upprätthålls, framförallt 

av den heterosexuella pappan.   

     De ”livliga pojkarna” har de senaste åren rönt uppmärksamhet4. 

Pojkar sägs uppvisa beteendeproblem, vara våldsamma och har sämre 

skolresultat än flickorna (se Connell, 2000; Connolly, 2004; Skelton, 

2001; Skolverket, 2006a).  Pojkar som förlorare sammankopplas ibland 

                                                           

 
4 Connell (1996), beskriver i sin artikel ”Teaching the Boys: New Research on 

Masculinity, and Gender Strategies for Schools” den hysteri som utbröt i USA 

redan under slutet av 1960-talet. Hysterin handlade om ”/…/ schools‟ 

destroying ‟boy culture‟ and denying boys their ‟reading rights‟”. Detta utifrån 

kvinnors dominans inom läraryrket och den ökade feminiseringen.  
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med en ”feminiserad” skola. Det är den kvinnliga dominansen i skolan 

som antas skapa svårigheter för pojkarna. Davison (2007) ifrågasätter 

emellertid starkt att pojkarnas problem skulle bottna i lärargruppens 

könsfördelning.  

     Connell (2000) framhåller att pojkar förbinder olika ämnen och 

aktiviteter i skolan med femininitet, ”fjanteri” och homosexualitet. Detta 

menar han kan leda till ett motstånd att medverka i undervisningen. Saar 

(2008), som har observerat två olika skolklasser i den svenska grund-

skolan under två års tid (åk 4 och 5), undersökte maskulinitetsskapandet i 

de estetiska ämnena bild och musik. Gemensamma nämnare för dessa 

ämnen och dans är kreativitet och skapande. Enligt Saar definieras även 

bild som ett feminint kodat ämne. De estetiska ämnena bild och musik 

utgör inte något undantag vad gäller reproduktion av könsstereotyper. 

Däremot finns i dessa ämnen inslag av överskridande moment, 

utmaningar och möjligheter att ifrågasätta.  Saar (2008, s. 184) menar att 

skapande ämnen ”kan erbjuda alternativ” genom att frångå det 

traditionella och förväntade, och genom att det ”ibland görs möjligt för 

eleverna att iscensätta andra identiteter och pröva andra sätt att relatera 

till de konstnärliga produkterna.” 

     Ferdun (1994) ser nackdelar med att dans definieras som både 

feminint och könsstereotypt, och menar att det snarare försvårar än 

underlättar arbetet med dansens etablering i skolan. Betoningen på ”det 

feminina” avskräcker både pojkar och flickor från att delta i skolans 

dansundervisning. För att få en större acceptans och undvika köns-

stereotypa föreställningar är det inte heller ovanligt att dans i skolans 

verksamhet benämns som någonting annat än dans – rytm och rörelse, 

kreativ verksamhet eller aerobics. Dansen bör dock, enligt Ferdun, 

accepteras utifrån sitt eget värde som uttrycksform. Hon påpekar 

emellertid vikten av ett kritiskt förhållningssätt utifrån kön, klass och 

etnicitet. Om betoning på dansens egenvärde skriver också Gard (2001, 

s. 220): 

 

The danger here is that a belief  in the inherent value of  dance for 

children means that less attention is paid to an articulation of  the 
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outcomes of  the movement experience being offered and the 

techniques that will be used to produce these outcomes. 

 

DANS OCH IDROTT 

Det finns forskare som hävdar att idrott och estetiska ämnen ofta står i 

motsatsförhållande till varandra. Dans inom ämnet idrott och hälsa 

brukar vanligtvis inte premieras för sina estetiska kvaliteter utan snarare 

utifrån sin fysiska karaktär (Gard, 2006; McCutchen, 2006). Larsson, 

Redelius och Fagrell (2007, s. 114-115) lyfter fram idrottsämnets 

popularitet, dess låga status som kunskapsämne, kopplingar till fritiden, 

dess utgångspunkt i rörelse och betoning på det lustfyllda – som  

utmärkande drag i jämförelse med övriga skolämnen. Idrottsämnets 

utgångspunkt i rörelse innebär ”en visuell exponering”, vilket kan 

upplevas negativt av eleverna. Betoningen på det lustfyllda innebär att 

undervisningen ska flyta på och fungera smidigt.  

     Dansundervisning i skolan under ledning av danslärare har tydliga 

beröringspunkter med idrottsundervisningen. Dans handlar om kroppen 

och rörelsen. Många barn dansar på fritiden. Det finns vidare ett ”flyt” i 

undervisningen, då dansläraren vägleder barnen genom olika övningar. I 

likhet med idrottslärare framhåller danslärare vikten av att barnen känner 

glädje och lust (Lindqvist, 2007; jfr Lindgren, 2006, s. 107, om estetiska 

ämnen som en lustfylld aktivitet).  

     Just ordet ”fun” visade sig vara vanligt förekommande i Stinsons 

(1997) undersökning, där ungdomar i grundskolan ombads beskriva sina 

danslektioner5. I resultatet framkommer att det roliga har flera betydelser. 

Medan en del elever inte kunde ge en närmare förklaring till vad de 

menade, lyfte andra fram den sociala aspekten i dansen som samarbete, 

att känna tillit eller att lära känna varandra. Nackdelar var att man måste 

arbeta med personer som man inte fungerade tillsammans med. Det 

                                                           

 
5 I studien ingår tre amerikanska skolor (en privat, två statliga). Efter 

genomförda observationer, intervjuades 52 elever. Dansen var valbar på 

skolorna, men då alla inte fick sitt förstahandsval, placerades flertalet på dansen 

(gällde mestadels pojkar). 
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roliga handlar även om att skapa eget material. Dansundervisning 

innebär rörelse, vilket flertalet elever såg som en positiv kontrast till 

skolans stillasittande arbete. Rörelsen ger energi: ”The movement in 

dance can also create  a sense of  aliveness that draws students out of  the 

lethargy some described experiencing  in school” (Stinson, 1997, s. 55). 

Dansläraren ansågs bidra till den lustfyllda upplevelsen. Det lustfyllda 

sammankopplades också med lärande, meningsfullhet, utmaningar och 

engagemang. Andra faktorer som lyftes fram i studien var att dans 

upplevs avstressande och kräver koncentration, uppmärksamhet och 

fokusering6.  

     Precis som i idrottsundervisningen innebär danslektioner rörelse där 

hela kroppen involveras. Hur kan man då förstå kroppen och rörelsen 

med utgångspunkt från genusteorier? I forskning som rör idrottsområdet 

aktualiseras konservativa traditioner, föreställningar, attityder och 

värderingar (Azzarito, Solmon & Harrison, 2006; Clarke, 2002; Larsson 

et al., 2007; Solmon, Lee, Belcher, Harrison & Wells, 2003). Vad visar 

forskningen inom dansområdet?   
 

DEN DOLDA LÄROPLANEN I DANS 

I artikeln ”The Hidden Curriculum of  Gender in Dance Education” 

(Stinson, 2005) uppmärksammas dansundervisningens oskrivna lagar. 

Dansundervisning innebär ofta tystnad och koncentration, inget småprat 

eller ifrågasättande. Alla eventuella händelser som har skett under dagen 

lämnas utanför danssalen. För min egen del har själva placeringen av 

handen på balettstången, samtidigt som musiken börjar, inneburit en 

automatisk förflyttning till här och nu. Från det ögonblicket känns 

varenda rörelse i kroppen och det är kroppen som är central. Stinson 

                                                           

 
6 I en av skolorna med flest minoritetsgrupper och icke deltagande/passiva 

elever (sett över hela skoldagen) framkom att dansen för några, i likhet med 

andra ämnen i skolan, inte var rolig. Här fanns elever med synpunkter på 

dansläraren och danslektionernas innehåll. Eleverna som, enligt Stinson, överlag 

var afroamerikaner, efterlyste streetdance och annan musik (ex rapmusik) ”stuff  

that you can use in life” (se Stinson, 1997, s. 56-58). 
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skriver också om dansläraren som auktoritet och rörelsemodell. Det 

förutsätts att man lyssnar och tar till sig instruktionerna. Genom 

imitation försöker man efterlikna danslärarens rörelser. Under själva 

genomförandet av övningen ger dansläraren feedback till hela gruppen 

eller individuellt. Vid korrigeringar strävar man efter att rätta till eller 

förfina det som måste förbättras. Stinson (2005, s. 53) skriver: 

 

It can be very successful in producing dancers who are willing to 

follow the directions of  choreographers – in short, good girls who 

will do what they are told, with no talking back or questions about 

trying another way. 

 

Stinson poängterar hur effektivt detta traditionella arbetssätt är även om 

det varken uppmuntrar till kreativitet eller genusneutralitet. För att bli en 

fulländad dansare krävs oändligt med tid av träning och repetition. 

Stinson reflekterar vidare över hur arbetssättet påverkar de olika könen. 

Det har betydelse att flickor börjar dansa i tidig ålder och pojkar senare. I 

fråga om flickorna skriver Stinson (s. 53): ”Dance training teaches them 

to be silent and do as they are told, reinforcing cultural expectations for 

both young children and women.” Pojkar som börjar senare, ofta under 

ungdomstiden, har enligt Stinson hunnit forma sin egen identitet: 

”Further, limits for males seem made to be broken, and dance is likely no 

exception” (s. 53-54). Att pojkarna börjar senare med sin dansträning, ser 

hon som en förklaring till att männen, trots sin minoritet i dansvärlden, 

erhåller de högsta positionerna.  

     Stinson uppmärksammar även den kreativa dansen (barndansen) som 

hon anser stimulerar problemlösning och ger möjligheter att uttrycka 

erfarenheter och känslor med kroppen. Den kreativa dansen kan stå som 

motvikt till den traditionella pedagogiken och samhället i stort.  Ferdun 

(1994) anser att genus måste medvetandegöras i dansundervisningen 

med utrymme för diskussioner, exempelvis i arbetet med traditionella 

danser där flickor och pojkar gestaltar olika roller och rörelsemönster. 

Genom att anknyta till den kulturella och historiska kontexten öppnas 

möjligheter till en annan förståelse. Ferdun menar även att kroppen (dess 
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anatomi, kroppen som instrument eller kroppsträning) inte bör betonas. 

Istället förordar hon dansens kommunikativa aspekt, där alla kan delta 

oavsett kropp och fysiska förutsättningar. Hon förespråkar vidare 

genusmedvetenhet vid dansföreställningar genom att låta eleverna få 

prova flera dansstilar: ”What might appear feminine in one context 

might be considered masculine in another” (s. 47). Att verka för empati i 

dansundervisningen är ett annat sätt, det vill säga att prova, ta del av och 

att leva sig in i andra personers livsvärldar. Upplevelserna och erfaren-

heterna i dans ska göras tillgängliga för alla, vilket enligt Ferdun, 

förutsätter en aktivt genusmedveten danslärare. 

 

POJKAR OCH DANS 
Pojkars avståndstagande från dans, exempelvis i förhållande till balett och 

den manlige professionella dansaren belyses på olika sätt och med skilda 

utgångspunkter av Sanderson (2000, 2001) och Shen, Chen, Tolley och 

Scrabis (2003). Svenska undersökningar inom idrotts- eller dansområdet 

(Fagrell, 2000; Ericson, 1996; G. Lindqvist, 2004) beskriver också hur 

pojkar verbalt tar avstånd från dans. Samtidigt visar både Ericson (1996) 

och G. Lindqvist (2004), som båda har observerat dans i skolan i ett stort 

antal klasser, att pojkars ogillande inte är synligt i själva dansunder-

visningssituationen. Pojkarna tycks vara lika engagerade som flickorna. 

Detta kan emellertid handla om ålder. Såväl Ericson som G. Lindqvist 

har studerat pojkar i yngre skolåldern. Gard (2008) ger en annan bild av 

pojkar i tonåren, i detta fall pojkar som håller på med idrott: 

 

Being ‟crap‟ at dance (as they often describe themselves) is not, in 

itself, a crime. However, it is striking that these fit and enormously 

physically talented young men seem to find it physically impossible to 

„float like a leaf ‟. Indeed, some are insulted that they should even be 

asked to try (Gard, 2008, s. 186). 

 

Warburton (2009) beskriver en danskonferens i USA där han skulle delta 

i en paneldebatt om pojkar och dans. Panelen bestod av män, alla med 
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liknande personliga erfarenheter av dans och dansundervisning. Plötsligt 

ifrågasatte en kvinna i publiken värdet av att enbart uppmärksamma 

pojkarna i dansundervisningen och undrade varför just pojkar och inte 

flickor debatterades. Warburton beskriver hur detta väckte irritation hos 

honom, men även reflektioner över forskningsfältet. Även Crawford 

(1994) refererar i sin artikel till en konferens i San Francisco år 1991 då 

frågan ”How can we increase male involvement i dance?” diskuterades7. 

I artikeln förespråkas flera strategier för att pojkar ska attraheras av dans 

som uttrycksform, sett mot bakgrund av pojkars intresse för sport-

aktiviteter. Crawfords lösning på ”dansproblemet” är att närma sig 

idrotten; att involvera manliga sportstjärnor i dans och erbjuda köns-

homogena (pojkgrupper) med betoning på specifika rörelser som kräver 

styrka och kraft, gärna med tävlingsinslag och utmaningar. Dansunder-

visning ska innehålla mer än bara graciösa rörelser. Crawford menar 

emellertid att stereotyper bör undvikas och att pojkar såväl som flickor 

ska erbjudas likartade rörelseerfarenheter. Vad gäller pojkarna handlar 

det om att ge möjligheter till andra uttryck med kroppen, inte enbart 

aggressioner.  

     Wigert (1999), som dels bygger på tidigare internationell forskning 

inom dansområdet och dels egna erfarenheter, säger sig ha ett särskilt 

intresse för pojkarna och det faktum att de ofta verbalt uttrycker en 

negativ inställning till dans. Pojkars uttalanden överensstämmer inte alltid 

med vad som faktiskt sker i dansundervisningen (jfr Ericson, 1996; G. 

Lindqvist, 2004).       

     Wigert refererar till skillnader och likheter mellan pojkar och flickor i 

fråga om motorik och fysiologi. Ett citat från en intervju med två 

breakdansare (pojkar) i mitten av 1980-talet beskriver, enligt författaren, 

”de manliga drivkrafterna” (Wigert, 1999, s. 15). Hennes forsknings-

frågor utgår från ett tydligt skillnadsperspektiv mellan könen:  

 

                                                           

 
7 För en historisk, politisk och kulturell tillbakablick vad gäller män och dans, läs 

vidare Burt (1995) ”The male dancer”.  För en kort historisk summering från 

slutet av 1700-1970 talen, se exempelvis Crawfords (1994) artikel ”Encouraging 

Male Participation in Dance”. 
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Vad är det då som är kvinnligt och vad är det som är manligt? Hur 

dansar flickorna och hur dansar pojkarna – om de nu dansar? Vad 

skiljer pojkars sätt att se på dans från flickors och ska vi släta ut 

eventuella skillnader? Har pojkarna en annan infallsvinkel till eller 

uppfattning om vad dans är än vad flickorna har? (Wigert, 1999, s. 

15) 

 

Fortsättningsvis anknyter Wigert till en då 30 år gammal tidskrift och 

framförallt en artikel av en man om män och deras känsla för rörelse. 

Enligt Wigert har män en:   

 

/…/ fantastisk känsla för neråt-upplevelsen i rörelsen och att denna 

starka betoning av känslan för underlaget gör det dubbelt så 

spännande att se när de slutligen lyfter i ett hopp. Männen attackerar 

underlaget aggressivt. Kvinnor kan inte göra det på samma sätt säger 

Bruce Marks vidare, deras kroppar saknar denna känsla för tyngd 

(Wigert, 1999, s. 16). 

 

Wigert återkommer i sin text till just aggressiviteten som uppenbarligen 

flera av de manliga författarna i tidskriften behandlar, ofta som ”en 

positiv kraftkälla” (s. 16). Hennes egna iakttagelser av pojkar och flickor i 

dansundervisningen visar även på andra skillnader mellan könen. Wigert 

menar att det verkar: ”/…/ som pojkarna när de börjar delta i 

dansundervisningen vill betona rumskänsla, fart och kraft, medan 

flickorna vill utgå från kroppskänsla, stegutförandet och den estetiska 

upplevelsen” (Wigert, 1999, s. 20). Problemet med kvinnliga danslärare 

och feminina, lyriska rörelsemoment beskrivs, särskilt när under-

visningen baseras på imitation. Wigert anser att manliga danslärare har 

insikt i vad som tilltalar pojkarna i dansundervisningen, till skillnad från 

kvinnliga danslärare. Hennes resonemang bygger på att män, som vet 

hur pojkar fungerar, också har kunskap om hur pojkar ska undervisas 

och därför kan ”utnyttja de maskulina kraftkällorna som till exempel 

aggressivitet”(s. 20, jfr Davison, 2007). Wigert påpekar emellertid att det 

finns skillnader mellan barn, samtidigt som hon poängterar sin 

personliga uppfattning om pojkars och flickors rörelsemässiga olikheter.  
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I Bonds (1994) undersökning ingick 14 barn med relativt jämn köns-

fördelning i åldern fem till åtta år. Barnen var av olika etnisk härkomst 

och deltog i ett dansprojekt, 15 lektioner, som bland annat omfattade ett 

arbete utifrån sagan ”Wild Things” (Till vildingarnas land, Maurice 

Sendak). Dansprojektet utgick från Labans rörelseanalys.8 Början av 

projektet karaktäriserades av tydliga genusskillnader. De livliga, kraftfulla 

pojkarna intog rummet med snabba springsteg, kast på golvet och hopp. 

Flickorna snurrade och svävade med framträdande armrörelser. Även 

springsteg och hopp (hoppsasteg) förekom. Flickorna rörde sig i mönster 

över golvet utan att prova olika nivåer – exempelvis att kasta sig på 

golvet och glida fram som pojkarna. Flickorna nyttjade inte heller hela 

rummet. Enligt Bond, ansåg dansläraren att pojkarnas kraftfullhet och 

energi var mer lockande än flickornas försiktiga rörelsemönster.  

     Pojkarna fortsatte att undvika lugna och flytande rörelser medan 

flickorna härmade graciösa balettdansöser. Vändningen följde i process-

arbetet med sagan om vildingarna (med obestämt kön) som skulle 

utmynna i en föreställning för föräldrarna. Högläsning varvades med 

utforskning av rörelser och tillverkning av egna kostymer och masker. I 

detta fall hade maskerna betydelse när barnen vågade prova nya, icke 

könsstereotypa rörelsemönster. För flickornas del innebar det kraftfullhet 

och styrka, för pojkarna mer lyriska och stillsamma rörelser. 

 

HETERONORMATIVITET OCH HOMOFOBI 

Gard (2001, 2008), som inledningsvis får representera dagens forskning 

om pojkar och dans, menar till skillnad från Crawford (1994) och Wigert 

(1999), att dansundervisning inte handlar om att tillfredsställa pojkars 

specifika önskemål. Han diskuterar flera faktorer som problematiserar 

just pojkar och dans, och menar att pojkar inte utgör en homogen grupp. 

Gard ser faran med att dansundervisningen anpassas till tävlingsinriktade 

och idrottsintresserade pojkar. Anpassningen till idrottsintresserade 

                                                           

 
8 Labans rörelseanalys innebär kortfattat att man arbetar med kropp, rum, kraft 

och tid. Se Laban (1948/1975, s. 25-51). 
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pojkar sker i sådana fall på bekostnad av de flickor och pojkar som inte 

tilltalas av idrott men däremot dans. Förbindelsen med idrott i dans-

undervisningen9 behandlas även i Lehikoinen (2006), (jfr Risner, 2002, s. 

183). Lehikoinen (2006) har särskilt studerat den underrepresenterade 

gruppen av pojkar och unga män, vilka satsar seriöst på dans som 

konstform inom frivillig verksamhet eller yrkesinriktad dansutbildning i 

Finland10. Hans studie visar att heteronormativiteten, det vill säga en 

tydlig anpassning inom dansundervisningen till det omgivande samhällets 

normer i fråga om kön, är rådande i relation till pojkarna och den 

dansundervisning som bedrivs. Vad gäller kön dominerar essentialistiska 

manliga diskurser. Enligt Lehikoinen framställs stereotypa bilder av 

maskuliniteter exempelvis i koreografier där strider, konflikter, manlig 

styrka och maktpositioner gestaltas. Lehikoinen (2006, s. 144) konstaterar 

att det existerar en idrottsdiskurs inom dansundervisningen, som riktar 

sig specifikt till pojkar:  

 

/…/ the sports discourse certainly provides a means for young males 

who dance to reclaim their social position in a masculinist culture 

where males in theatrical dance are still very much marginalised.  

 

Även Gard (2001) framhåller att flertalet dansföreträdare är angelägna 

om att lyfta fram det manliga i dansen, det vill säga motsatsen till det 

feminint kodade och med homosexualitet förknippade.  

                                                           

 
9 I artikeln ”Dancing around the „Problem‟  of   Boys and Dance” analyserar 

Gard (2001) barnboken “Jump”, skriven av Michelle Magorian och Jan 

Ormerod.  Gards analys av boken som handlar om en liten balettintresserad 

pojke är intressant utifrån heteronormativitetsbegrepp och homofobi. Här finns 

bl a kopplingen till idrott då den balettdansande pojken, som briljerar i hopp,  

avslutningsvis får framföra en basketbolldans. Se även Gard, 2006 (kap 1, ”A 

story”).  

 
10 I undersökningen som bestod av intervjuer, samtal, observationer och 

litteraturstudier, deltog förutom 33 pojkar och män (varav de yngsta var 10 år 

gamla), även 24 danslärare. 
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De starka sexistiska och homofobiska fördomar som utgör kärnan i 

problemet med pojkar och dans bör enligt Gard (2008) bearbetas och 

diskuteras. Han menar att dansundervisningens kontext möjliggör ett 

ifrågasättande som rör heteronormativa värderingar kring kropp och 

rörelsemönster kopplat till kön. Gard (2008, s. 181) förvånas över att 

dansförespråkare är så inriktade på dansundervisningens effekter, istället 

för deltagarnas personliga upplevelser och åsikter. Med frågorna ”Why 

would boys want to dance? Why would anyone want to dance?”, flyttar 

Gard perspektivet bort från de nyttoaspekter som man anser är 

förbundna med dans. I en tidigare undersökning som Gard genomförde 

tillsammans med en kollega, intervjuades 15 pojkar i åldern 11-14 år från 

två skolor om fördelar och nackdelar med olika former av fysisk aktivitet. 

Enligt Gard var fysisk kroppskontakt en viktig faktor för pojkarna, 

oavsett om de föredrog det eller inte. I fråga om dans som konstform 

uttryckte pojkarna negativa åsikter då kroppen signalerade någonting 

annat än i idrottsligt utövande: ”For some, a dancing body was „weird‟ or 

„pointless‟ or just „gay‟, something they contrasted with sport” (Gard, 

2008, s. 185). Gard anser att det är förenklat att betrakta dans som enbart 

ytterligare en fysisk aktivitet. För vissa pojkar är dans förknippat med 

negativa känslor kring kropp och rörelsemönster i relation till vad som 

anses vara ”normalt”. Det är utifrån identitet och identitetsskapande som 

flickor och pojkar definierar upplevelsen av acceptabla rörelsemönster. 

Med begreppet ”body as text”, aktualiserar Gard (2008, s. 189) kroppen 

som ett betydelsebärande och meningsskapande budskap, vilket öppnar 

möjligheter att bearbeta, ifrågasätta och diskutera rörelsemönster 

kopplade till genus. Han skriver: 

     

/…/ when it comes to the ways boys and men (and probably girls 

and women) learn to use and enjoy using their body, we are talking 

about a thoroughly social realm of  human experience. Nobody is 

„programmed‟ at birth to enjoy playing football or doing ballet (Gard, 

2008, s. 185). 

 

I forskning som rör pojkar, män och dans (jfr Burt, 1995; Lehikoinen, 

2006; Risner, 2007) framkommer att yrket ”professionell dansare” under 
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en lång tidsperiod inte har varit ett accepterat alternativ för den vite 

medelklassmannen. Dans är förknippat med homofobi. Män som anses 

röra sig feminint klassificeras ofta som homosexuella. Kopplingen mellan 

pojkar och män, homosexualitet och dans behandlas dock inte enligt 

Burt (1995, s. 12) i dansvärlden. ”There is a profound silence in the 

dance world on the subject of  male dance and homosexuality.” 

     Risners (se ex 2002, 2007) forskning rör frågor om maskulinitet, 

homosexualitet och homofobi relaterat till dansundervisning. Risners 

(2009) pågående studie av 75 pojkar och unga män (13-22 år)11 som går 

förberedande professionella dansutbildningar inom ”theatrical dance”12 i 

USA, pekar bland annat på en stigmatisering, det vill säga att de upplever 

sig som en utpekad grupp. Pojkarna som deltog i studien fick fullfölja 

meningar där det fanns en mängd olika svarsalternativ att tillgå. 

Meningen ”I think more boys would study dance if…” (s. 3) som 

utgångspunkt, visar att 85 procent av pojkarna ansåg att fler skulle börja 

dansa om de inte blev retade och trakasserade. En stor andel (75 

procent) svarade att fler skulle börja dansa om de fick stöd och 

uppmuntran från föräldrarna. Andra faktorer rörde fler pojkkamrater (68 

procent), fler manliga förebilder (58 procent) och fler manliga danslärare 

(40 procent). I studien framkommer vidare att endast åtta procent valde 

svarsalternativet ”if  teachers made dance more like sports”. I samband 

med en annan mening som handlade om varför pojkar slutar att dansa, 

antog deltagarna i studien att det berodde på trakasserier (80 procent), att 

omgivningen förknippade deras val med homosexualitet (76 procent) 

eller att de saknade stöd från sina föräldrar (61 procent). Vad gäller själva 

meningen och motivet med att välja dans, uppmärksammas bland annat 

likheter mellan pojkar och flickor i form av ”/…/ motivations that are 

closely tied to self-expression, performance and creativity” (s. 4). Enligt 

                                                           

 
11 En grupp bestående av flickor (13-22 år) ingick även i studien för att i vissa 

fall kunna göra jämförelser mellan flickor och pojkar. 

 
12 Balett och modern dans. Gard (2006, s. 5) skriver att dessa dansformer ”/…/ 

have been most at odds with Western masculinity”. Om man tittar på dans i 

stort är det ett fåtal män som ägnar sig åt just dessa dansstilar. 
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Risner visar resultatet att ”idrottsdiskursen”, som varit gällande under en 

lång period i relation till pojkar och dansundervisning, inte bekräftas i 

studien. Detta kan emellertid förstås mot bakgrund av att just dessa 

pojkar har valt dans frivilligt. En av deltagarna menade: ”Dance is 

nothing like sports, and male dancers know it” (s. 5). Risner skriver: 

 

Rather than focusing solely on narrow definitions of  “physical 

challenge”, like jumping higher, turning more, and taking up more 

space, males are also interested in moving with greater expression 

and self-discovery in the rehearsal studio and on the concert stage 

(Risner, 2009, s. 5). 

 

FLICKOR OCH DANS 
I Stinsons, Blumenfield-Jones och van Dykes (1990) tidigare studie 

deltog flickor i åldern 16-18 år med minst fem års erfarenhet av 

kontinuerlig dansträning. Forskarnas intresse riktades mot hur det som 

sker och upplevs i dansundervisningen påverkar ”det övriga livet”. Vid 

analys av resultatet framkommer motsägelser i flickornas uttalanden. 

Samtidigt som dansen hör samman med deras identitet, nära knutet till 

självet, visar resultatet att flickorna inte ser sig själva som en del av 

dansvärlden: ”/…/ they feel themselves on the fringes of  dance and 

likely to remain so” (s. 19). Flickorna framhåller sig inte som aktörer med 

makt att bidra till kunskapsutveckling eller förändra rådande normer och 

värderingar inom dansområdet. Detta tycks emellertid inte vara ett 

problem. Istället väljer flickorna att prata om sina egna valmöjligheter, 

beslutet att fortsätta och bli en del av den professionella verksamheten 

eller att välja bort dansen som yrke.  

     Deltagarna i studien utgör ett exempel på flickor som har börjat 

dansa från tidig ålder och på så vis blivit fostrade i dansens kontext: 

”Our students recognize that dance has made them who they are” (s. 19). 

Dansläraren har varit en viktig person i deras utveckling av fysik, teknik 

och uppförande. Disciplin och ansvarstagande gäller dock inte enbart 

inom ramen för dansundervisningen utan också i det övriga livet.      

Dans, ofta beskrivet som ett flickintresse, innebär heller inte per 



 FORSKNINGSÖVERSIKT  

 33 

automatik ett eget val. Både föräldrar och danslärare är ansvariga eller 

delaktiga i de beslut som fattas: 

 

To some extent dance has chosen these students and will not let 

them go, while at the same time expelling them from the ranks of  the 

chosen. By “dance will not let them go” we mean to indicate that 

their dancer identities dominate other aspects of  their self-definition. 

It is as if  their ability to exist is strongly bound up with their ability to 

dance.  In addition, their feelings of  self-worth  are strongly tied in 

with  their ability to succeed in dance (Stinson et al., 1990, s. 20). 

 

Flickorna i studien var medvetna om sina styrkor och svagheter i dans, 

exempelvis fysiska förutsättningar. Den tuffa konkurrensen innebär 

vidare hårt arbete för flickorna. I artikeln ställs frågan om vad 

dansvärlden förlorar när ambitiösa flickor slutar med dans på grund av 

”fel” kroppsliga förutsättningar. Stinson et al. (1990) är kritiska till 

strukturer och makt i förhållande till dans som konstart, dansunder-

visningens innehåll och relationen mellan dansläraren (mycket makt) och 

eleverna (lite makt). De menar att danslärare har ett stort ansvar att rikta 

uppmärksamheten mot, och reflektera över, den egna undervisningen.  

     Green (2001) lyfter fram paradoxen mellan å ena sidan dans som en 

uttrycksfull, utlevande, befriande konstart och å den andra dans som en 

disciplinering och objektifiering av kroppen, det vill säga att kroppen blir 

”tittad på” av andra, bedömd och kritiserad. Speglar i en danssal medför 

att man ständigt konfronteras med sin egen kropp. Stereotypa bilder av 

hur en dansare ”ska” se ut finns inpräntad i våra medvetanden. Den 

kommersiella dansen spelar på kvinnan som ett sexuellt objekt vad gäller 

rörelser och klädsel (Stinson, 2005). Oliver (2008) har gjort en 

sammanställning av forskning inom dansområdet som rör kropps-

uppfattning och självaktning. Forskningen visar både negativa och 

positiva effekter av dansundervisning (exempelvis ätstörningar i motsats 

till studier som uppmärksammar ökat självförtroende eller självkänsla). 

Det är förstås stora skillnader mellan dans i skolan och professionell 

verksamhet där helt andra aspekter och kvaliteter betonas. 
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Flera forskare skriver om ”somatics” (Green, 2001; Enghauser, 2007; 

Oliver, 2008), som innebär en helhetssyn på kroppen och ett avstånds-

tagande från dualismen mellan kropp och medvetande (Green, 2001). 

Genom att lyssna till kroppen inifrån, utgå från känslor och andning, 

medvetandegöra rörelser istället för att rikta fokus mot hur kroppen ser 

ut – ökar möjligheten till kontroll och självbestämmande över den egna 

kroppen. Vad visar då undersökningar som specifikt behandlar flickors 

(och pojkars) upplevelser av dans? 

 

BARNS OCH UNGDOMARS UPPLEVELSER AV DANS  
Wellard, Pickard och Bailey (2007, s. 88) intervjuade flickor i åldern 9–11 

år som dansade balett på sin fritid. När flickorna talade om personliga 

upplevelser av dans valde de ord som ”makes me feel free”, ”beautiful 

experience”, ”soft”, ”flowing”, ”gentle” och ”dreamy”. En annan mer 

omfattande studie utgick från 600 barn i åldrarna 3-18 år från flera 

engelskspråkiga länder (Bond & Stinson, 2000). Barnen i under-

sökningen hade olika erfarenheter av dans, alltifrån frivilliga verk-

samheter och kommunala skolor till förberedande yrkesutbildningar – 

majoriteten med sin grund i ”creative dance” eller ”Western dance 

forms” (s. 54). Det empiriska materialet sorterades i flera, ofta när-

liggande kategorier. En av kategorierna, ”Bodily Resonance”, beskrivs på 

följande sätt:  

 

/…/ young people in all settings described or exhibited 

superordinary states in which bodily feeling is heightened with a 

corresponding emotional and cognitive awareness or transformation. 

Bodily resonance occurs in a range from high intensity excitement to 

feelings of  relaxation and tranquility (Bond & Stinson, 2000, s. 56). 

 

Förbindelsen mellan dans, medvetenhet och en förhöjd känsla i kroppen 

framhölls oavsett dansverksamhet. Inom en annan kategori ”I Just have 

to dance”, speglas barns och ungdomars upplevelse av att inte kunna 
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sluta dansa. Dansens kraft förklarades exempelvis i termer av ”flow”. 

Ytterligare en kategori, benämnd ”Freedom”, omfattar en känsla av 

frihet. Yngre barn associerade då till att flyga medan äldre valde ord som 

”öppenhet” eller ”ingen begränsning” i sina beskrivningar. Kategorin 

”Being who I Really Am or Might Become”, anknyter till självet och 

förverkligandet av sig själv, vilket handlar om att få vara sig själv, 

upptäcka hur man är eller föreställa någon annan. Vad gäller barns och 

ungdomars upplevelser av dans, skriver Bond och Stinson: 

 

/…/ we found considerable indication that both young and older 

students often experienced what they referred to as a real self  – as 

though the person they usually were was not the authentic self. This 

was an ”inner self ” or a ”transformed self ”, one not always shown 

to others and often not previously known to themselves (Bond & 

Stinson, 2000, s. 61). 

 

Framförallt yngre barn berättade om upplevelsen av att genom dans bli 

någon eller någonting annat där gränserna, enligt Bond och Stinson, 

mellan verklighetens och fantasins ”jag” suddades ut. En annan kategori, 

”Another place/time”, motsvarar barns beskrivna upplevelser av att 

befinna sig i en annan tid eller på en annan plats när de dansar. 

Ytterligare en kategori, ”Magical or Spiritual Dimensions”, omfattade 

dansupplevelser sammankopplade med mystik, magik och religion. För 

många barn och ungdomar var det också svårt att sätta ord på dansens 

betydelse. Kategorin ”It´s Hard to Say” innehöll exempelvis kortfattade 

uttalanden som ”roligt” och ”kul”.  

 

SAMMANFATTNING 
Av forskningsöversikten framkommer att dans kan förstås som ett 

feminint kodat ämne, framförallt i relation till pojkars intresse och 

deltagande. Frågor som uppstår handlar om dansens etablering i skolan, 

med anknytning till innehåll, hur dans motiveras och framställs, liksom 

dansens inriktning och funktion. Utifrån ett genusperspektiv, betonas 
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kreativiteten, utrymme för diskussioner, en varierad undervisning men 

också behovet av att medvetandegöra dansens historia och tradition. 

”Problemet” med homofobi och pojkars avståndstagande, har tolkats 

och diskuterats på olika sätt. Forskning inom fältet visar att det finns en 

idrottsdiskurs med heteronormativa värderingar, som bygger på pers-

pektivet om flickors och pojkars olika egenskaper, det vill säga att det 

existerar ”naturliga” skillnader mellan könen. Annan forskning ifråga-

sätter könsskillnadstänkandet. Istället för att betrakta pojkar som en 

homogen grupp och arbeta med kraft och styrka i mötet med pojkar och 

dans, förordas möjligheter till diskussioner om kroppen, olika rörelse-

mönster och identitet. Med utgångspunkt från barns och ungdomars 

uppfattningar om dans visar några undersökningar att dans uppfattas 

som en individuell upplevelse och en lustfylld aktivitet där den sociala 

delen är viktig. I forskningsöversikten lyfts danslärarens avgörande roll 

fram för ett genusmedvetet innehåll, framförallt vad gäller val av vilka 

aspekter som ska betonas i dansundervisningen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 37 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I det här kapitlet följer en redogörelse för avhandlingens utgångs-

punkter. Avsikten med kapitlet är att tydliggöra de teoretiska perspektiv 

(genus och fenomenologi) och centrala begrepp som har legat till grund 

för tolkningen och förståelsen av resultatet.  

     För att besvara den första forskningsfrågan som handlar om 

danslärares erfarenheter av och uppfattningar om genus i förskolans och 

grundskolans dansundervisning, har jag använt mig av genusteorier i 

tolkningen av den insamlade empirin. I fråga om genusperspektiv har 

distinktionen mellan biologiskt/naturligt kön och socialt/kulturellt genus 

enligt Carlson (2001), alltmer ifrågasatts av genusteoretiker. Det diko-

tomiska förhållningssättet och själva gränsdragningen framhålls som 

problematisk. När begreppet kön används menar jag flicka eller pojke 

som en ”oproblematiserad uppdelning” det vill säga, flicka eller pojke i 

vardagligt tal (se Åsberg, 1998, s. 38). Begreppet kön och könsskillnader 

som exempel, förekommer främst i anslutning till danslärarnas utsagor 

eller när olika forskare använder begreppet.  

      Jag förstår genus som en ständigt pågående process och tillskriver 

den levda kroppen betydelse. Kroppen är utifrån mitt synsätt, både 

kulturell, historisk, erfarande och upplevande. Här tilltalas jag av 

fenomenologins existentiella perspektiv på kroppen som en situation. 

Utifrån det synsättet är en biologisk förklaringsmodell otillräcklig. 

Kroppen är både biologisk och kulturell på samma gång (Carlson, 2001).  

     Genusbegreppet ger mig olika infallsvinklar i tolkningen och analysen 

av mitt material. Mot bakgrund av pojkars frånvaro i dansundervisningen 

och dans som ett feminint kodat ämne, har jag utifrån den första 

forskningsfrågan, främst utgått från genusforskning (med betoning på 

maskulinitetsforskning). Här finns även anknytning till den hetero-

sexuella matrisen (se s. 40) som ett sätt att förstå normativt tänkande i 

relation till kön (Butler, 1990/2007).  

     Utifrån den andra forskningsfrågan, det vill säga vad dansunder-

visning i skolan är utifrån danslärares perspektiv, ses kroppen och 

rörelsen som centrala. I detta fall utgår jag från det fenomenologiska 
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perspektivet om den levda kroppen, rörelsers olika innebörder, livs-

världen och teoretiska begrepp som transcendens och immanens.  

 

GENUSTEORIER 
Genus är ett mångtydigt, föränderligt och rörligt begrepp. Connell (2003, 

s. 41) skriver: 

 

Vi talar om relationer, gränser, praktiker, identiteter och bilder som 

kommer till genom aktivt skapande i sociala processer, uppstår under 

specifika historiska omständigheter, formar människors liv på djup-

gående och ofta motsägelsefulla sätt och är underkastade historisk 

kamp och förändring. 

 

Genus formas i sociala processer mellan individer och grupper där 

relationer utgör grunden. Connell (2003) skriver om den reproduktiva 

arenan och om hur samhällets strukturer inverkar på individens 

handlingsutrymme. Med hänvisning till kropp och genus existerar idéer i 

samhället om vad som är specifikt manligt och kvinnligt, liksom 

föreställningar om naturliga skillnader som uttrycks i mötet mellan 

människor. Enligt Connell påverkar övergripande genusstrukturer i 

samhället den allmänna genusordningen och en institutions genusregim, 

exempelvis en skola. Begreppet struktur omfattar ett tidsperspektiv med 

både begränsningar och förändringsmöjligheter, där relationer mellan 

olika individer och grupper av människor utgör grunden. I fråga om 

genusstrukturer väljer Connell att analytiskt lyfta fram maktrelationer, 

produktionsrelationer, symboliska relationer och känslomässiga relation-

er (Connell, 2003, s. 78-93). I det dagliga livet går dessa emellertid inte att 

särskilja, då de ständigt samspelar med varandra.    

     När Connell beskriver maktrelationer, aktualiseras såväl den institu-

tionella, organiserade makten som den dunkla. Genom att referera till 

Foucault belyser Connell den ständigt närvarande makten som påverkar 

oss på individnivå. Makten brukas diskursivt där samtal med andra 

människor utgör ett exempel. I skolan som genusregim, pågår makt-
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kamper både inom lärar- och elevgrupper. Begreppet produktions-

relationer syftar, enligt Connell (1996, 2003), på arbetsfördelning grundat 

på kön och skiljer sig kulturellt och historiskt beroende på vilket samhälle 

människan lever och verkar i. I skolans kontext ser vi en dominans av 

kvinnor och män inom olika ämnesområden. Uppdelning mellan könen i 

relation till skolämnen och aktiviteter existerar även i klassrummet bland 

barnen. Symboliska relationer handlar om hur vi tolkar och uppfattar vår 

omgivning. Genussymbolik uttrycks och avspeglas i språket, klädseln, 

rörelsen, i bilder och gester (Connell, 2003). Kulturella trender är vidare 

synliga i skolmiljön: ”Schools import much of  the symbolization of  

gender from the wider culture, but they have their own symbol systems 

too: uniforms and dress codes, formal and informal language codes, and 

so forth” (Connell, 1996, s. 214). Olika ämnen är också maskulint eller 

feminint kodade. Vad gäller känslomässiga relationer ser Connell (1996) 

heterosexualitet som norm i skolan, vilket följaktligen innebär att homo-

sexualitet underordnas. Connell lyfter fram kopplingen mellan olika typer 

av lärare, känslor och beteenden. 

     Enligt Connell (2005) existerar det en mångfald maskuliniteter. För att 

återanknyta till genusrelationer och strukturer är det inom dessa som 

skillnader verkar, exempelvis bland olika grupper av pojkar eller män. 

Här råder såväl överordning (heterosexuella män) som underordning 

(homosexuella män). Bilder och föreställningar om ”den riktige mannen” 

genomsyrar samhället. Pojkar uppmuntras till tävlingsinriktade aktiviteter, 

fysisk styrka och aggressivitet. Maskuliniteten antas vara sprungen ur den 

manliga kroppen, inte sällan fylld av lustar och begär (Connell, 2003, 

2005; Swain, 2003).  

     Gränssättning och bevakning av positioner mellan pojkar pågår 

ständigt i skolan. Saar, Nordberg och Hellman (2008) skriver bland annat 

om manlighets- och omanlighetsmarkörer. I en pojkgrupp kan det (med 

stor sannolikhet) upplevas positivt att benämnas som ”stor”, ”grym” 

eller ”cool” medan ordet ”bäbis” får motsatt effekt. Saar et al. (2008, s. 

98) skriver:  

 

Genom att knytas till individer, ting och handlingar upprättar och 

omformar dessa normalitets- och avvikelseskapande markörer på-
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gående det statusgivande genom att skilja ut det önskade från det icke 
önskvärda.  

 

Butler (1990/2007) talar om den heterosexuella matrisen, där förståelsen 
av människors språk och agerande utgår från heterosexualiteten som 
norm. Uppdelningen mellan två kön kan sägas vara segmenterat i 
kulturen. Butler beskriver också genus som performativt. Vi lär oss att 
vara pojke, flicka, man och kvinna. Lärandet sker genom upprepning och 
härmning av gester, handlingar och språk – det vill säga ett förkroppslig-
ande av samhällets normer. Enligt Butler finns ingen fast kärna som 
formar vår (köns)identitet. 
     Den här avhandlingen handlar om dans i skolan. När barn har dans-
undervisning i skolan skapas den primära förståelsen och upplevelsen 
genom kroppen. Danslärarna använder kroppen i undervisningen i hög 
utsträckning. Mot bakgrund av kroppens givna plats, framstår en 
fenomenologisk förståelse av människan som användbar i tolknings-
processen. 

 

FENOMENOLOGI 

Merleau-Ponty (1945/2001) framhåller människans kroppsliga existens. 
Han menar att kroppen utgör själva förutsättningen för upplevelse och 
kunskap om världen. Det är perceptionen, våra sinnen, som möjliggör 
vår uppfattning. Merleau-Ponty förespråkar en helhetssyn på människan 
där kroppen inte särskiljs från tänkandet.  
     I anslutning till den fenomenala kroppen relaterat ”till mig och min 
kropp” verkar två synsätt, ”min kropp för mig och min kropp för den 
andre” (Merleau-Ponty, 1945/2001, s. 61). Kroppen är med andra ord 
både subjekt och objekt på samma gång, den berör och blir berörd. 
Arnold (1979), som specifikt har skrivit om dansaren, ger uttryck för 
följande uppfattning: ”As a moving centre of  consciousness the dancer 
can be both objective about what he is doing and at the same time 
respond subjectively to what he is experiencing.” (s. 140)  

Merleau-Ponty (1945/2001, s. 99) pekar på kroppens avgörande roll i 
vår upplevelse av världen och skriver att ”/…/ medvetandet kastar sig ut 
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i en fysisk värld och har en kropp /…/.” Medvetandet är inte ett ”jag 
tänker att” utan ett ”jag kan”, vilket innebär en kroppslig förbindelse 
med världen och dess objekt. Den levda kroppen är intentionell och har 
därmed en ”riktadhet”, jag sträcker mig efter vattenglaset, griper tag i det 
och lyfter det med en förfinad handrörelse. Jag tillträder och bebor 
sakerna och rummet och mitt medvetande är hos tingen med kroppen 
(se Merleau-Ponty, 1945/2001, s. 100-101). Hur kan man då förstå den 
levda kroppen relaterat till fenomenet dans i skolan? Följande citat är 
från ”Dans i skolan biennalen” år 2007 i Stockholm: 

 

Barnen är dansare, skapare och åskådare. Att vara åskådare kan 
innebära att vara åskådare och sedan dansa. Åskådare och dansare 
samtidigt. Man tar från den andre och transformerar till den egna 
dansen. Att vara åskådare handlar om att vara i det känslomässiga 
uttrycket, sinnenas erfarenhet. Genom att arbeta med kroppen tar 
man in den andre kroppens uttryck. Erfarenhet, begrepp och 
koncept (Bonjour, personlig kommunikation, 5 oktober, 2007). 

 

Merleau-Ponty menar att vi är vår kropp, det vill säga vi har inte en 
kropp. Han talar vidare om hur vanor skapas, vilket i enlighet med citat 
ovan, kan handla om att transformera, att arbeta med kroppen, att få 
erfarenheten, känna rörelsen och förkroppsliga kunskapen. Dansen får 
en ny mening när kroppen förstår och vanan har uppstått (Merleau-
Ponty, 1945/2001).  

 

RÖRELSER OCH DERAS OLIKA INNEBÖRDER  

Med hänvisning till Merleau-Ponty och kroppens avgörande roll lyfter 
Arnold (1979) fram rörelsers olika meningsinnehåll. Han beskriver 
rörelser utifrån ”primordial meanings”, ”contextual meanings” och 
”existential meanings” (s. 25). När vi borstar tänderna, klipper gräs-
mattan eller lagar mat, hör det till våra vardagsrörelser – primordial 
meanings.  Rörelser får också olika innebörd beroende på sammanhang. 
Om jag springer och gör ett stort hopp i en danssal, hoppar över ett 
lerigt dike när jag är ute med hunden eller försöker hoppa höjdhopp, har 



TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

42 

dessa hopprörelser olika innebörder beroende på kontext. Den 

existentiella meningen är slutligen det jag som person tillskriver olika 

rörelser (i positiv eller negativ bemärkelse) som att spela gitarr, dansa 

flamenco eller att promenera. Arnold (1979, s. 38) menar att: 

 

Existential meanings in movement refer to those meanings that 
”stand out in”, relate to and are a part of  a person’s individual exist-
ence as a result of  his involvement in movement situations within the 
world.  

 

Den existentiella meningen kopplat till rörelse ser olika ut för olika 

personer. Upplevelsen av dans är individuell. Med utgångspunkt från 

Arnold skulle man kunna hävda att en danslärares existentiella mening 

eller upplevelse av dans också innebär en omöjlighet att ersätta dans med 

någonting annat. Dans är dans med dess unika, specifika betydelse och 

innebörd för mig som person. 

 

 

VARDAGSVÄRLDEN OCH DEN FIKTIVA VERKLIGHETEN  

Livsvärldsbegreppet är centralt inom fenomenologin och livsvärlden står 

för det verkliga och dagliga livet. Sprickan mellan den vetenskapliga och 

den vardagliga världen kan överbryggas genom att alltid utgå från den 

erfarenhetsbaserade livsvärlden, den levda och konkreta verkligheten 

(Bengtsson, 2001;  Zahavi, 2003).  

     Schütz (1962/1999) betonar den sociala och kulturella aspekten, då 

erfarenheter införlivas från generation till generation. Han talar vidare 

om flertalet världar förutom vardagsverkligheten, ”finita meningsprovinser, 

som var och en kan tillskrivas sin verklighetsaccent” (Schütz, 1962/1999, 

s. 102). Fantasins, lekens och konstens värld utgör exempel på världar, 

precis som vetenskapens, drömmarnas och religionens världar. Dessa 

världar har en ”specifik kognitiv stil”, mening och ”verklighetsaccent”, 

dock inte jämförbar med vardagslivets (Schütz, 1962/1999, s. 105). 

Enligt mitt sätt att se på det här har fantasierna sin grund i vardags-

världen som förändras eller omarbetas, vilket innebär en riktning bort 
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från delar av det vardagliga livet. Fantasins värld är förbehållslös och det 

krävs ett ”språng” för att växla från vardagsvärlden till den fiktiva 

verkligheten. I fantasin uppstår oändliga möjligheter. Schütz (1962/1999, 

s. 108) beskriver det som en befrielse från tid och rum. Följande exempel 

från en danslektion med förskolebarn i fyraårsåldern, anknyter enligt 

mina egna erfarenheter som både danslärare och forskare, till språng och 

fantasivärld:  

 

Tredje tillfället har Micke valt att vara hajen. Jag går försiktigt fram 

emot honom och lockar. Micke ser mig i ögonen, ålar på golvet och 

fräser. Jag säger till de andra barnen: Ser ni vilken stor fena han har 

på ryggen! Micke fortsätter att åla långsamt. Han rynkar sina 

ögonbryn och gör stora rörelser med armarna vid varje nytt ålsteg. 

Micke visar sina tänder och fortsätter att stirra mig stint i ögonen 

med (enligt min uppfattning) fullständig inlevelseförmåga (Lindqvist, 

2004, s. 20-21). 

 

Även om ett barn i dansundervisningen väljer att gestalta en haj (som i 

detta exempel) och i fantasin förändrar sitt utseende, är det enligt Schütz 

(1962/1999, s. 113) ”/…/ en frihet som emellertid har sina gränser i den 

ursprungliga upplevelsen av gränserna för min kropp.” I likhet med 

kroppens begränsningar, kvarstår också den faktiska verkligheten.   

           

DEN LEVDA KROPPEN  

Simone de Beauvoir (1949/2002) skriver om könens olika villkor med 

betoning på kvinnans situation och mänsklighetens historia, och att vårt 

(historiska) arv är väsentligt i skapandet av denna förståelse. Den levda 

kroppen kan inte förstås som ett ting, utan som en situation. Skilda 

förutsättningar redan från barndomen formar blivandet till kvinna eller 

man. När de Beauvoir talar om kvinnors biologiska och fysiska skillnader 

i jämförelse med män, bör detta enligt Moi (2005) förstås utifrån 

kroppen som situation. Blivandet till kvinna eller man är en process där 

mening skapas genom våra handlingar och vårt agerande. Friheten 

representeras i den mänskliga kroppen:  
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My body is a situation, but it is a fundamental kind of  situation, in 
that it founds my experience of  myself  and the world. This is a 
situation that always enters my lived experience (Moi, 2005, s. 63).  

 

Vad innebär det då att vara kvinna eller man? I tolkningen av de 

Beauvoir, menar Moi, att det beror på hur vi nyttjar vår frihet som också 

är situerad beroende på våra olika bakgrunder och skilda livsprojekt.  

de Beauvoir framhåller att det inte i första hand handlar om 

biologiska skillnader mellan kvinnor och män, utan kulturella. Att födas 

som pojke (en blivande man) ger möjligheten till ett ”varande-för-sig” i 

motsats till ett ”vara-för-andra”. Begreppen transcendens och immanens 

återkommer i de Beauvoirs text, där mannen, ”subjektet”, ständigt över-

skrider gränser, utformar, skapar, intar nya domäner (transcendens) i 

motsats till kvinnan, ”objektet”, som förstås i termer av upprepning, 

bundenhet och undergivenhet (immanens).   

     I fråga om dans och dansundervisning finner jag här Youngs (2000) 

teoretiska antaganden angelägna att lyfta fram. Hon menar att rummet 

och omgivningen utgör en begränsning relaterat till kvinnans situation. 

Teorier om kvinnors rörelsemönster och kroppsanvändning aktualiseras 

bland annat mot bakgrund av de Beauvoirs begrepp immanens och 

transcendens. Young betonar att kvinnans situation synliggörs i kroppens 

rörelser; hur hon rör sig, sitter, står, hur stor fysisk plats hon tar i 

rummet och så vidare. Detta menar Young, är ett uttryck för (den 

upplevda) konflikten mellan immanens och transcendens och relationen 

subjekt-objekt. Hon anser att män använder sin kropp ledigare med 

vidsträcktare rörelser men poängterar att specifika rörelsemönster inte 

bör betraktas som applicerbart på samtliga kvinnor och män. Rörelse-

mönster och kroppsanvändning kan snarare förstås som en stil, ”och 

denna stil består av särskilda uttryck för de strukturer och villkor som 

kvinnokroppen lever i och är underkastad” (Young, 2000, s. 259).  

Kvinnor har, menar Young, inte samma tilltro som män till sin 

kropps-liga förmåga, vilket synliggörs i själva kroppsanvändningen. 

Exempelvis tar kvinnor varken hela kroppen i anspråk eller nyttjar den 

kraft som behövs för olika ändamål i vardagen, som att flytta på tunga 
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saker eller kasta en boll. Rörelserna isoleras och avbryts. Young (2000,  

s. 262) skriver om kvinnor och upplevelsen av ett begränsat utrymme:  

 

Det är som om vi kvinnor i idrottsliga sammanhang föreställde oss 
att vi var omgivna av gränser som vi inte får överträda. Det rum vi 
gör tillgängligt för våra rörelser är avgränsat.  

 

Kvinnor är, enligt Young, rädda för att skada sig och tvivlar på den egna 

kroppens kapacitet. På grund av kvinnors negativa kroppsuppfattning 

uttrycks obeslutsamhet och återhållsamhet bland annat i relation till 

transcendens och intentionalitet.  Det existerar ett betungande ”jag-kan-

inte”. Genom att anknyta till Merleau-Ponty uppmärksammar Young 

omöjligheten med en transcenderande kropp om den samtidigt är ett 

objekt. Objekt i detta fall exemplifieras med att kvinnan är rörelsens objekt 

det vill säga inte själva källan till rörelsen. För Young handlar det även 

om att hon känner sig iakttagen och saknar tillit till sin egen kroppsliga 

förmåga. Detta får givetvis konsekvenser i fråga om kropp, rum och 

rumsuppfattning och är (enligt min förståelse) intressant i relation till 

dans och dansundervisning.  

     Whitehead (2002) har utvecklat sina teorier om mannen. I hans text, 

förtydligas innebörden av den manliga stilen. Hos mannen finns ett 

risktagande, en tuffhet, en stark tilltro till den kroppsliga förmågan, 

intentionalitet och en rumslig självklarhet. Whitehead (2002, s. 189): 

 

The male/boy/man is expected to transcend space, or to place his 
body in aggressive motion within it, in so doing posturing to self  and 
others the assuredness of  his masculinity. 

 

Man kan således förstå pojkars och flickors olika rörelsemönster utifrån 

begreppen immanens och transcendens (jfr ex Bond, 1994). De skilda 

rörelsemönster som gestaltas av flickor eller pojkar, uttrycker utifrån den 

här förståelsen, en kvinnlig eller manlig stil.  
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4. ANSATS, FORSKNINGSPROCESS OCH 
DATAINSAMLINGSMETODER 

I det här kapitlet redogör jag för min forskningsmetodiska ansats. Min 

strävan under hela forskningsprocessen har varit att tolka och förstå 

fenomenet dans i skolan. Dans är en kroppslig form och min för-

förståelse utgår från den existentialistiska ontologin med betoning på 

Merleau-Pontys (1945/2001) teorier om människans kroppsliga existens. 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2001, s. 52) utgör en gemensam grund 

bland existensfilosoferna ”/…/ att existensen inte kan förstås av 

förståndet. Upplevelsedimensionen måste till, d. v. s. även känslor och 

intuition är väsentliga.”  

     Syftet med den här studien är som också framkommit, att tolka och 

förstå danslärares förhållningssätt till genus, liksom dans som kunskaps-

område i skolan utifrån danslärares perspektiv. Studien, som i första hand 

utgår från en enkätundersökning genomförd våren 2008, redovisas i två 

olika kapitel (fem och sex). I kapitel fem, som handlar om danslärares 

erfarenheter av och uppfattningar om genus i förskolans och grund-

skolans dansundervisning, utgår jag enbart från enkätundersökningen. 

Här har genusteorier legat till grund för tolkningen och förståelsen av 

resultatet. Kapitel sex, som innefattar vad dansundervisning i skolan är 

utifrån danslärares perspektiv, bygger på samma enkätundersökning, 

kombinerat med observationer av dans i skolan genomförda i samband 

med min licentiatuppsats år 2006. I det kapitlet analyseras materialet 

utifrån fenomenologiska teorier. I den här studien har följaktligen både 

kvantitativ och kvalitativ data använts.  

     Det här kapitlet inleds med en beskrivning av min forsknings-

metodiska ansats. Därefter presenteras min egen forskningsprocess som 

innefattar tolkningen och förståelsen av materialet. Kapitlet avslutas med 

ett avsnitt om datainsamlingsmetoder, där jag redogör för enkät-

konstruktion, procedur och de danslärare som deltog i enkätunder-

sökningen. Här redovisas även danslärarnas synpunkter på enkäten och 

tidigare genomförda observationer.  
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EN HERMENEUTISK ANSATS 
Med ambitionen att tolka och förstå danslärares förhållningssätt till 

genus, liksom dans som kunskapsområde i skolan utifrån danslärares 

perspektiv, har jag inspirerats av den existentiella hermeneutikens tolk-

nings- och förståelseprocess. Såväl det kvalitativa som det kvantitativa 

materialet har bearbetats med en tolkande ansats (Alvesson & Sköldberg, 

1994; Selander & Ödman, 2004).  

     ”Att tolka är att ange betydelser”, menar Ödman (2007, s. 71), som 

framhåller att tolkning sker när vi saknar förståelse och förförståelsen är 

alltför liten. Det är med andra ord förförståelsen som anger riktning i 

tolkandet. I mötet med det dubbelbottnade och komplicerade måste vi 

dock utgå från kunskaper och erfarenheter. Ödman använder ordet 

aspektmedvetande, vilket innebär en förmåga att tolka utifrån olika 

synvinklar. Tolkningsprocessen är subjektiv och omfattas av en tids-

dimension: 

 

Tolkning uppstår alltså ur en faktisk belägenhet i nuet: vi förstår inte. 

Men den är samtidigt riktad framåt: vi vill förstå för att kunna 

orientera oss. Detta är tolkningens existentiella livssfär, det 

spänningsförhållande som skapar tolkning (Ödman, 2007, s. 58-59).  

 

Själva tolknings- och förståelseprocessen, den hermeneutiska cirkeln,  

liknar Ödman vid att lägga ett pussel. Tolkningens abstraktionsnivå 

handlar om en växelverkan mellan del och helhet. Bilden av en mängd 

utspridda pusselbitar ger oss en uppfattning om det initiala skedet i 

forskningsprocessen. Man startar på måfå, provar flera alternativ och 

fogar samman delar (”pusselbitar”) utifrån olika kriterier. Efterhand 

finner man delar som passar ihop och flera separata fält skapas i hel-

heten. Under arbetets gång finns föreställningar om helheten, delarnas 

inbördes relation till varandra (kontext) men också frågor som rör 

enskilda bitar. Gadamer (1960/1997, s. 137) uttrycker sig på följande sätt 

om den hermeneutiska spiralen och förståelsen: 
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Sålunda rör sig förståelsen ständigt från helhet till del och tillbaka till 

helhet. Uppgiften är att vidga den enhetligt förstådda meningen i 

koncentriska cirklar. Att alla enskildheter fogar sig till en helhet är det 

kriterium man har för förståelsens riktighet. Uteblir samman-

fogningen havererar förståelsen. 

 

Den hermeneutiska cirkeln kännetecknas av ett dialektiskt förhållande. 

Tolkningsprocessen medför ytterligare förståelse (kunskap, upplevelse) 

och meningsskapande som i sin tur inverkar på den fortsatta forsknings-

inriktningen. Den nya förförståelsen utgör grunden för alternativa 

tolkningar av tillvaron (Ödman, 2007).  

 

FORSKNINGSPROCESSEN 
Jag tillskriver mina tidigare erfarenheter, kunskaper och upplevelser av 

dans stor betydelse i mitt forskningsarbete. Min licentiatuppsats 

(Lindqvist, 2007) utgör en viktig del i tillkomsten av den här 

avhandlingen, som i det sammanhanget kan förstås med utgångspunkt 

från den hermeneutiska spiralen. Om spiralen uttrycker Ödman (2007, s. 

104): 

 

Bilden av förståelsen som spiral går att tillämpa på tolknings- och 

förståelseprocesser av olika art och omfång /…/Den kan användas 

för att illustrera den vetenskapliga förståelsens utveckling /…/. 

 

Enligt den existentiella hermeneutiken kan vi aldrig bortse från oss 

själva. Vi bär med oss tidigare erfarenheter, föreställningar, känslor, 

kunskaper och upplevelser. Denna förförståelse kan emellertid få 

negativa konsekvenser för förståelsen. För att undvika detta är 

aspektmedvetandet ett villkor (Alvesson & Sköldberg, 1994; Ödman, 

2007). Varje människa har en historia, och om dess inverkan på 

tolknings- och förståelseprocessen skriver Ödman (2007, s. 14-15): 
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Vi kan och bör läsa mycket, ta del av andras arbete och erfarenhet, 

samla in material, iakttagelser och data. Men vi kommer för den skull 

inte i en position utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. 

Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser. 

 

Hur har då min vetenskapliga förståelseprocess sett ut? Efter avslutad 

licentiatuppsats väcktes nya frågor om genus och dansundervisning. Min 

förförståelse utgick från en problematik om pojkar och dans, men också  

rörelsemönster och kön. Jag valde därför att involvera en studentgrupp i 

ett försök att utveckla förhållningssätt och metodval.  

 

PILOTSTUDIE 

Studentgruppen i min pilotstudie läste en kurs i Dans, lek och rörelse 15 

hp (hösten år 2007) och bestod av 32 studenter, varav en manlig student. 

Majoriteten av studenterna utbildade sig till förskollärare eller tidigare-

lärare på lärarutbildningen. När min pilotstudie genomfördes hade 

studenterna läst kursen i sju veckor. Jag bedömde att studenterna var 

relativt väl insatta i teorier som rör barn och dans som konstnärlig 

uttrycksform. Studenterna informerades (och godkände) mitt syfte, att 

ägna en förmiddag åt att arbeta med dans och rörelse utifrån genus-

aspekter. De informerades även om att jag skulle föra anteckningar och 

spela in samtalen. 

     Studenterna ombads att i mindre grupper planera övningar med 

utgångspunkt i temat ”Halloween”. Varje grupp fick ansvara för en 

övning; inledning, uppvärmning, steg på diagonalen, dans, improvisation 

eller avslutning, vilket i stora drag överensstämmer med traditionell 

uppläggning av danslektioner i skolan (jfr Lindqvist, 2007, s. 83). 

Uppgiften gavs under en förmiddag då vi hade undervisning och skulle 

redovisas (praktiskt) dagen efter med samtliga deltagare. Redovisnings-

dagen inleddes med studenternas lektion. Därefter genomförde jag en 

annan lektion benämnd ”höst- och vintertema”. I min planering valde 

jag att utgå från övningar som fanns beskrivna i studenternas 

kurslitteratur (Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005) samt övningar som 

liknade uppläggningen av de lektioner som observerades i Skellefteå (se 



 ANSATS, FORSKNINGSPROCESS OCH DATAINSAMLINGSMETODER  

 51 

Lindqvist, 2007, s. 83-122). Mitt syfte var att denna lektion skulle 

uppfattas som en kontrast till Halloweentemat. I detta fall utgick jag från 

min förståelse av vad ett Halloweentema vanligtvis innefattar i en kontext 

där dansundervisning bygger på leken som grund. Efter genomförda 

lektioner skrev vi upp de övningar som ingick i Halloweentemat. 

Studenterna fick även min lektion utskriven på ett papper.  

     Studenternas första uppgift bestod i att välja ett eller flera av orden 

livfull, harmonisk, lugn, aggressiv, lyrisk, kraftfull eller neutral, till 

respektive övning (både Halloween och höst- och vintertemat). Enligt 

min förförståelse var dessa ord möjliga att definiera i maskulina 

respektive feminina termer. Överlag valdes flera ord till samma övning. 

Om inte något av de föreslagna orden överensstämde med studenternas 

uppfattningar, fick de komma överens om ett eget ord. Kategoriseringen 

gjordes sedan i grupper om ca fem personer (sex grupper). Studenterna 

skulle diskutera skillnader mellan lektionerna samt om de ansåg det vara 

möjligt att beskriva rörelsemönster med utgångspunkt från orden 

maskulint och feminint. Studenterna arbetade med kategorisering och 

diskussioner i 60 min, först i mindre grupper och sedan i storgrupp. 

Efter avslutad lektion samlade jag in studenternas anteckningar.  

     En översikt över de ord som användes av flest studentgrupper visade 

en skillnad mellan Halloweentemat och höst- och vintertemat. Vad gäller 

Halloweentemat valde majoriteten ordet spännande om två övningar, 

livfullt om två övningar, aggressiv och kraftfull om en övning, och 

harmonisk om en övning (den avslutande). För höst- och vintertemat 

valdes orden lugn och harmonisk av majoriteten av studenterna (fem 

övningar), och kraftfull om en övning. I samband med kategoriseringen 

uppstod frågor som handlade om det är rörelserna i sig som är maskulint 

eller feminint kodade eller val av tema, musik och rekvisita. Vidare 

uppstod frågor som rörde gemensamma definitioner av valda ord. Ordet 

lyrisk utgjorde ett tydligt exempel på ord med olika betydelser i 

studentgruppen, en del studenter associerade till upprymd eller exalterad, 

andra till poetisk.  

     Efter kategoriseringen diskuterade studenterna i storgrupp. De var 

eniga om att benämna Halloweenlektionen hård och den andra mjuk. De 
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var vidare överens om att det går att beskriva rörelsemönster i maskulina 

(hårt) och feminina (mjukt) termer.  

     Lärarstudenternas diskussioner i de mindre grupperna och i helklass 

var livliga. En student berättade om svårigheter med planering inför en 

kommande danslektion med barn i åldern 9-10 år på grund av pojkarnas 

deltagande. En annan student menade att pojkar som grupp hade styrt 

deras val av ”pirattema” i planeringen av en danslektion. Gruppen 

reflekterade över varför de tog hänsyn till pojkarna men inte flickorna. 

Studenterna lyfte fram vikten av att barn tidigt får börja med dans, ”för 

då blir det naturligt”. Sammanfattningsvis anknöt arbetet med 

studenterna till vad som är maskulint och feminint kodade rörelser, hur 

man väljer tema utifrån pojkars deltagande, förhållningssätt till pojkar 

som dansar och även frågor kring homofobi och fördomar om dans. 

Diskussionen om pojkarna stod i förgrunden, vilket medförde att jag 

själv började reflektera över varför jag vid den tidpunkten var mer 

intresserad av pojkar och dans än flickor och dans.     

 

MOTIV TILL VAL AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

Efter pilotstudien uppstod nya frågor, framförallt med anknytning till 

danslärares uppfattningar om genus i dansundervisningen. Svensk 

forskning som rör danslärare, dansundervisning och genus i förskolan 

och skolan är mycket begränsad. Jag tog därför beslutet att genomföra en 

enkätundersökning ‟to map the field‟ (Cohen, Manion & Morrison, 2000, 

s. 73). (En beskrivning av enkäten och vilka den riktades till presenteras 

längre fram i texten, se s. 60-65). Mot bakgrund av den tidigare studien 

(Lindqvist, 2007) genomförd enbart i Skellefteå kommun, önskade jag 

utvidga undersökningen geografiskt. Genom en enkätstudie skulle jag 

också få tillgång till ett större antal danslärare, det vill säga ”/…/andra 

individers menings-fält att uppsöka.” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 

135)  

 Jag konstruerade en enkät med utgångspunkt från min egen 

förförståelse och förståelse av dans och genus, och tidigare forskning om 

dans (ex Gard, 2001; Lehikoinen, 2006; Lindqvist, 2007), men även 
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utifrån de frågor som väcktes efter pilotstudien (se ex bilaga 1, s. 9 som 

behandlar fördomar om dans).  

     Enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 136) är språket utifrån den 

existentiella hermeneutiken ”/…det medium i vilket livsvärlden avslöjar 

sig.” Gadamer (1960/1997, s.142) menar att: 

 

Hermeneutikens utgångspunkt måste vara, att den som vill förstå står 

i förbindelse med den sak, som förmedlats som språk, och att han 

har eller vinner anslutning till den tradition, som kommer till uttryck i 

förmedlingen. 

 

Som komplement till Gadamers syn på språkets avgörande roll när det 

gäller förståelsen, vill jag lyfta fram Merleau-Pontys (1945/2001) teorier 

om den levda kroppen. I den här studien, som handlar om dans, en 

förkroppsligad kunskap, menar jag att traditioner (i bemärkelsen åter-

skapande) också förmedlas och förstås via kroppen. Den danstradition 

som jag bär med mig är väsentlig inte bara i vilka ord som används i de 

olika påståendena som formulerades i enkäten. Om vi återanknyter till 

ordet lyrisk som studenterna förstod på olika sätt i pilotstudien, är det en 

kroppslig känsla som skapar bilder av ett meningsinnehåll gestaltat i 

dansundervisningen. Gadamer (1960/1997, s. 150) skriver (bland annat 

med hänvisning till Husserl), om horisontens betydelse:   

 

Den människa som saknar horisont ser inte tillräckligt långt och 

överskattar därför det för henne näraliggande. Omvänt betyder att 

‟ha‟ horisont att inte vara begränsad till det näraliggande och att 

kunna se utöver det. Den som har horisont vet att värdera tingens 

betydelse inom denna horisont allt efter närhet och avstånd, storhet 

och litenhet.  

 

Gadamer framhåller vikten av att utgå från ”den rätta horisonten för de 

frågor, som vi blir ställda inför när vi möter traditionen.” (s. 150) I 

beskrivningen av tolknings- och förståelseprocessen som följer härnäst 

framkommer att jag i ett senare skede av forskningsprocessen valde att 
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anknyta till tidigare genomförda observationer av dansundervisning i 

skolan (en närmare redogörelse för observationerna presenteras på s. 66-

68).   

  

ATT TOLKA OCH FÖRSTÅ MATERIALET 

Tolkningsprocessen är varken given eller enkel. I ett resonemang om 

kriteriefrågor, lyfter Ödman (2007, s. 108-109) fram olika utgångspunkter 

att beakta. Initialt handlar det om att skapa ett, som han benämner,  

”tolkningssystem.”  Detta i sin tur omfattas av en logisk skärpa det vill 

säga att det finns ett samband mellan olika delar och att tolkningarna i 

tolkningssystemet svarar mot ”tolkningsobjektet”. Denna utgångspunkt 

rör hermeneutikens validitetsproblematik. Begreppet validitet likställer 

Ödman (2004, s. 84, 2007, s. 108) med giltighet, och en valid tolkning är 

enligt hans uppfattning: ”/…/ en tolkning, vars innebörd är giltig för 

den företeelse som studeras eller skänker mening åt denna företeelse.” 

Ödman menar att giltighet, till skillnad från mening, har en mer given 

koppling till sanningsbegreppet. Sanning betraktas emellertid som ett 

relativt begrepp. Det handlar om min förståelse och tolkning av 

exempelvis en text. Texten i sig är alltid sann vilket Gadmer (1960/1997, 

s. 143-144) förklarar såhär:  

 

Eftersom förståelsen nu inte syftar till individualiteten och dess 

mening utan till sakens sanning, uppfattas inte texten som rent livs-

uttryck utan dess anspråk på sanning tas på allvar. 

 

I tolkningsprocessen bör också läsarens perspektiv finnas med. För 

läsarens förståelse har det betydelse hur, vad och på vilket sätt vi väljer 

att synliggöra och skildra våra tolkningar (Ödman, 2007).  

 

DANSLÄRARNAS UTSAGOR UTIFRÅN ETT GENUSPERSPEKTIV 

Det överraskade mig att majoriteten av danslärarna (antal 154) hade 

skrivit kommentarer i enkäten, även om det framgick av instruktionen att 
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det var möjligt. Här fanns emellertid variationer mellan olika individer – 

somliga skrev mycket, andra mindre. Min uppmärksamhet riktades 

därför mot danslärarnas skriftliga utsagor (se vidare s. 60-62 under 

rubriken ”Enkätkonstruktion”).   

     Min tolknings- och förståelseprocess startade med genomläsning av 

danslärarnas handskrivna texter, i sammanlagt 154 enkäter. Sedan över-

förde jag danslärarnas handskrivna texter till datortext. Överföringen 

skedde ordagrant för att behålla närheten till originalet. Arbetsgången 

följde enkätens uppläggning så till vida att jag började med kommentarer 

om pojkar och dans, dansundervisningen och flickor och dans (text i 

relation till bundna svarsalternativ). Därefter sammanfördes alla 

kommentarer som handlade om fördomar och de tre öppna fråge-

ställningarna (se bil. 1, s. 3-11).     

     Jag skapade med hänvisning till den hermeneutiska spiralen, olika fält 

som jag i det skedet upplevde hörde samman. Sammanförandet av 

danslärarnas utsagor till respektive frågeområde i enkäten gav en 

överblick. Med syftet att tolka och förstå danslärares förhållningssätt till 

genus, utelämnades två öppna frågeställningar som handlade om dans 

som kunskapsområde i skolan och utmärkande drag för dansunder-

visningen. Dessa anknöt istället till forskningsfrågan om vad dansunder-

visning i skolan är utifrån danslärares perspektiv (Ödman, 2007). Ytter-

ligare genomläsningar följde. Nyanser i innehållet började skönjas, och 

nya frågor väcktes utifrån texterna, frågor som handlade om danslärarnas 

utbildning och verksamhetsområde, det vill säga deras bakgrundshistoria. 

Med hänvisning till Sartre, menar Ödman (2007, s. 238): 

 

Tidsdimensionen /…/går ut på att man vid tolkandet av en före-

teelse måste beakta både dess bakgrund (regressivt moment) och 

dess framtid eller möjligheter (progressivt moment); först när man 

utfört båda rörelserna kan en mer fullständig förståelse nås.  

 

För att få en ökad insikt i olika danslärares utsagor beroende på var de 

arbetade och med vilka åldersgrupper, kodades i nästa steg danslärarna. 

Jag började att anteckna ord, fragment, frågor och meningsinnehåll i 

anslutning till varje danslärares utsaga för att få en ytterligare förståelse 
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för materialet. Därefter följde ett omfattande kategoriseringsarbete, vilket 

resulterade i tre frågeområden som rörde danslärares beskrivningar av 

vilka fördomar som de möter i sitt yrke (samtliga danslärare, 154), hur 

danslärare beskriver sina erfarenheter av pojkar och dans samt om 

genusperspektiv i relation till lektionsplanering (danslärare i förskolan 

och grundskolan, 79 danslärare). Arbetet utmynnade i fem överkategori-

er och 18 underkategorier.  

     Enligt Ödman (2007, s. 15) är förståelsen relativ: ”/…/ den kan 

komma att avslöja sig själv som oförståelse.” I den här tolknings-

processen utgick jag i huvudsak från det empiriska materialet, det vill 

säga danslärarnas utsagor. Det Ödman (2007, s. 111) benämner som den 

”inre kontrollen” i det vetenskapliga tolkningsarbetet följde i ett senare 

skede då jag läste ytterligare litteratur som behandlade genusaspekter. 

Det blev alltmer uppenbart att frågeställningarna om fördomar (första 

frågeområdet) i enkäten var problematiska. I detta fall hade jag i min 

förförståelse utgått från att fördomar existerade (som man frågar får man 

svar). Den distinktion jag hade gjort mellan å ena sidan stereotypa 

föreställningar och å den andra fördomar, var oklar.  

     Därefter tog jag beslutet att utgå från frågeställningen: Hur beskriver 

danslärare sina erfarenheter av och uppfattningar om genus i förskolans 

och grundskolans dansundervisning? Analysen avgränsades till att gälla 

de 79 danslärare som arbetade med dans i förskolan och grundskolan. 

Denna grupp av danslärare möter lika många pojkar som flickor i sin 

undervisning till skillnad från danslärarna som arbetar inom frivillig 

verksamhet eller gymnasieskolan, där flickor är i majoritet. 

     Alla utsagor som rörde dans och genus i förskolan och grundskolan 

(pojkar och dans, flickor och dans, dansundervisningen och lektions-

planering) sammanfördes. Utsagorna om vad som var stereotyper och 

fördomar utgick. Förändringen medförde en annan överblick och 

ytterligare reflektioner över materialet. Connells (2003) teoretiska 

begrepp om den reproduktiva arenan, egenskapernas dikotomi, genus-

strukturer och relationer låg till grund för den fortsatta tolknings-

processen. Föreställningar om dans som en kodad feminin aktivitet och 

homofobi och dans som traditionsbunden ”flickverksamhet”, gav mig en 

annan förståelse för danslärarnas utsagor. Med hjälp av den hetero-
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sexuella matrisen (Butler, 1990/2007) och maskulinitetsforskning inom 

dansområdet (Gard, 2008; Lehikoinen, 2006) fick jag redskap för 

tolkning av materialet. Arbetet sorterades slutligen i två kategorier, vilka 

jag benämnde ”skillnadsperspektiv” (tydlig uppdelning mellan flickor och 

pojkar, motsatsförhållande) och ”likhetsperspektiv” (variationer inom 

respektive flick- och pojkgrupp, individen i fokus). Utifrån min 

förståelsehorisont bottnade danslärarnas resonemang i olika sätt att 

förstå och förklara kön (se ex Davies, 2003).  

 

ETT  FENOMENOLOGISKT PERSPEKTIV 

Gadamer (1960/1997, s. 174) lyfter fram vikten av att förhålla sig öppen 

i kunskapsprocessen; ”/…/allt vetande tar vägen genom frågan.” 

Parallellt med tolkningsprocessen, som handlade om danslärares för-

hållningssätt till genus, öppnades ett annat fält med avsikten att tolka och 

förstå dans som kunskapsområde i skolan utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv. Om fenomenologi och hermeneutik, skriver Selander (2004, 

s. 51) följande: 

 

/…/ fenomenologin förefaller fortfarande vara en nödvändig del i 

hermeneutiken, men då utifrån en insikt om att vårt medvetande 

skapas i och genom det sociala samspelet, i en gemensam och 

språkliggjord praktik. Livsvärld, levnadsvärld och språkvärld vävs 

samman – där det gemensamma möjliggör det personliga. 

 

Jag utgick i detta fortsatta arbete från den öppna frågeställningen i 

enkätundersökningen om dans i skolan som kunskapsområde (se bil 1, s. 

10). Min tolkning grundade sig å ena sidan på 149 (146 kvinnor, tre män) 

danslärare och å den andra på en observationsstudie av dans i skolan från 

år 2006 (delar av detta är redovisat i Lindqvist, 2007. En redogörelse för 

observationer som datainsamlingsmetod följer på s. 66-68 i den här 

avhandlingen). Min önskan var att belysa dansundervisning utifrån 

perspektiv där teorier om den levda kroppen och rörelsen var centrala. I 

den här tolknings- och förståelseprocessen antog jag ett ”i-perspektiv” 
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(se Grønlien Zetterqvist, 2002, s. 45-46), vilket jag definierar som en 

hermeneutisk ansats där både erfarenhet och en personlig, existentiell 

tolkning utgör grunden. Med andra ord tillskrev jag min inifrån 

upplevda, kroppsliga erfarenhet av dans och dansundervisning betydelse. 

I min tolkning av danslärarnas utsagor och observationer hade jaget 

betydelse (Selander, 2004). Erfarenhet i relation till fenomenet som 

studeras kan, enligt van Manen, (1990) utgöra en fördel i fråga om närhet 

till materialet och reflektion. I detta fall menar jag att känslan, 

meningsskapandet, upplevelsen och minnet av att dansa är införlivat i 

min kropp, liksom den praktiska erfarenheten av att undervisa barn i 

dans.  

     Trots danslärarnas olika livsvärldar fann jag en samstämmighet i deras 

skriftliga utsagor. Bengtsson (2001, s. 92) lyfter fram samspelet mellan 

individen och kollektivet, ”Det kollektiva och det individuella genom-

korsar istället varandra och bildar en konkret helhet”. Uppmärksamheten 

riktades mot några centrala teman med utgångspunkt från dansen i 

skolan. I enlighet med min hermeneutiska fenomenologiska ansats, 

försökte jag förhålla mig öppen inför materialet. Processen präglades av 

återkommande läsning av utsagor och observationsprotokoll, frågor och 

reflektion. I fråga om tidigare insamlat observationsmaterial, lyssnade jag 

även på sparade ljudfiler från dansundervisningen. Det fanns inga 

svårigheter att minnas de olika övningarna som barnen fick göra mot 

bakgrund av danslärarnas instruktioner och musiken, kombinerat med en 

personlig erfarenhet av dansundervisning. Mitt eget skrivande, i 

betydelsen reflektion, då inte enbart för att kommunicera med 

forskarvärlden, var också en viktig del i tolkningsprocessen. van Manen 

(1990, s. 127) menar: ”Writing teaches us what we know, and in what way 

we know what we know.” 

     Centrala begrepp i hanteringen och tolkningen av danslärarnas 

utsagor och observationerna, utgick från den levda kroppen, rörelsers 

olika mening, livsvärlden och språnget till fantasins värld i relation till 

transcendensbegreppet.  

Medan samtliga övningar från dansundervisningen redovisades i min 

licentiatuppsats, gjordes ett urval till den här studien. Utifrån de teman 

som växte fram i danslärarnas utsagor (”Dans som uttryck”, ”Dans som 
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gemenskap, hälsa och glädje” och ”Dans som existentiellt behov”), följde 

en nytolkning av observationsmaterialet. Med språnget till fantasins värld 

och transcendensbegreppet som exempel, kunde jag (ny)tolka observa-

tionerna med en annan teoretisk förståelse än tidigare. Utifrån varje tema 

fanns emellertid flera möjliga alternativ att välja mellan (se exempelvis 

tabell 6.1, s. 106 om övningar som anknyter till fantasins värld och 

kroppens gestalt). De exempel som slutligen valdes skulle antingen 

levandegöra, förtydliga, ge en annan förståelse eller problematisera 

utsagornas innehåll.  I den mån det har varit möjligt har jag också försökt 

att undvika direkta citat från dansundervisningen som även finns 

publicerat i licentiatuppsatsen (ibland genomfördes samma övning i flera 

skolklasser).    

 I studien innebär i-perspektivet att jag, utifrån min livsvärld som 

forskare och danslärare, har valt övningar som enligt min tolkning, 

anknyter och kommunicerar med innehållet i danslärarnas utsagor. Jag 

fungerar med andra ord som en länk mellan utsagor och observationer.  

     Kombinationen av utsagor och tidigare observationer medförde 

ytterligare möjligheter att tolka och förstå både utsagor och 

observationer. I detta fanns en tydlig växelverkan, ett dialektiskt för-

hållande (Ödman, 2007). Utsagor tillsammans med teoretiska begrepp, 

gav nya infallsvinklar och frågor som rörde innehållet i observationerna. 

Observationerna i sin tur gav en annan förståelse åt utsagorna. 

 

EN KVANTITATIV VÄNDNING 

Växelverkan präglade även den fortsatta tolknings- och förståelse-

processen som utgick från första forskningsfrågan om danslärares 

erfarenheter av och uppfattningar om genus i förskolans och grund-

skolans dansundervisning. Efter tolkningen som utmynnade i två 

kategorier, vad jag valt att kalla skillnads- och likhetsperspektiv, uppstod 

ytterligare frågor som anknöt till de bundna svarsalternativen. Hur såg 

sammanhanget mellan bundna svarsalternativ och danslärarnas utsagor 

ut? Därför sammanställde jag de bundna svarsalternativen som sedan 

kombinerades med utsagorna. Detta gav återigen en annan förståelse. I 

vissa fall motsade de bundna svarsalternativen de skriftliga utsagorna och 
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tvärtom. Jag fick också en inblick i vilka frågor som hade varit mest 

angelägna för danslärarna att skriva om i relation till de bundna 

svarsalternativen. Valet att kombinera det kvantitativa och det kvalitativa 

materialet gav således en förändrad (helhets)bild. Det finns emellertid 

varken början eller slut i processen. Om detta skriver Ödman (2007, s. 

107) följande: 

      

Den tolkning vi så gärna betraktar som slutgiltig kommer att 

omformuleras åtskilliga gånger under vårt liv. Vi »fryser« ett ögon-

blick av vår förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt. 

 

DATAINSAMLINGSMETODER 
Enligt Ödman (2007, s. 14) existerar ingen enhetlig hermeneutisk metod: 

”Hermeneutiken erkänner nämligen att det finns flera sätt att förstå 

världen eller en viss företeelse på. Den är principiellt odogmatisk.” Det 

existerar därför stora skillnader i fråga om perspektiv och metodval. 

Enligt min förståelse är inte jämförelsen mellan traditionella metoder det 

intressanta (exempelvis att anonymiteten beskrivs som en fördel i enkät-

undersökningar i jämförelse med intervjuer. Se Cohen et al., 2000). Det 

centrala är den subjektiva forskarens förståelse av forskningsobjektet där 

olikheter existerar på grund av tolkningsalternativ, närhet och språk 

(Ödman, 2007, s. 14).  

 

ENKÄTKONSTRUKTION  

Att konstruera en enkät innebär att jag (utifrån min horisont) dikterar 

innehåll och anger riktning. Frågorna, angelägna utifrån mitt perspektiv, 

kanske inte alls överensstämmer med danslärarnas olika livsvärldar. Vid 

konstruktionen rörde den svåraste delen hur jag skulle förhålla mig till 

uppdelningen mellan flickor och pojkar. Problematiken med uppdel-

ningen diskuteras av Davies (2003). Hon menar att distinktionen är 

förbunden med tankar om hur flickor och pojkar ”är” och vad som är 

möjligt att utforska inom respektive kategori. Detta innebär följaktligen 
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att både jag och danslärarna ”tänker in” olika aspekter. De här dikotomi-

erna mellan manligt-kvinnligt är en del av språket. Jag kom emellertid 

fram till att använda samma påståenden för både flickor och pojkar, dock 

i olika ordningsföljd. Mellan de påståenden som specifikt gällde 

uppfattningar om pojkar och flickor placerades en sida med frågor om 

samundervisning och könsåtskild dansundervisning (se bil 1). På så vis 

försökte jag undvika en direkt jämförelse mellan svarsalternativen för 

pojkar och flickor.  

     I enkäten förekommer två ”ja- och nej alternativ” (se bil 1, s. 9, s. 11), 

i övrigt valdes skalor med fem kategorier, eftersom undersökningen 

utgick från danslärares ställningstaganden i relation till olika påståenden. 

I de påståenden som rör pojkar och dans, dansundervisningen och 

flickor och dans (bil 1, s. 3, 5, 7) finns en neutral mittenkategori (varken 

eller samt vet ej/obestämd). Mot bakgrund av svårigheten med ”grova” 

generaliseringar menar jag att skalans neutrala alternativ, det vill säga 

varken eller, fyllde en viktig funktion. Det finns olika skäl till att 

deltagarna i en enkätundersökning använder det mer neutrala alterna-

tivet, exempelvis osäkerhet, att man instämmer med påståendet, saknar 

en uppfattning om det eller har för lite kunskaper och erfarenheter av det 

som beskrivs (Wärneryd, 1990). 

      Danslärarnas livsvärldar synliggörs genom språket. Av den anled-

ningen kändes det angeläget att lämna utrymme för danslärarnas egna 

formuleringar i enkäten. På så vis skulle jag kunna ta del av ”en annans 

horisont” det vill säga deras meningsfält, känslor och förståelse 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 135). Överlag gavs plats för kommen-

tarer, exempelvis placerades en hel sida för kommentarer i anslutning till 

samtliga bundna svarsalternativ. Enkäten innehåller även tre öppna fråge-

ställningar.  

     I sin helhet omfattade enkäten elva sidor med bundna svarsalternativ 

och utrymme för kommentarer och öppna frågeställningar. Innan 

enkäten distribuerades bad jag tre danslärare, verksamma inom olika 

områden, att läsa igenom noggrant, prova att fylla i den och ge respons. 

Ingen av dem hade synpunkter på utformning och innehåll. Vikten av att 

prova enkäten på personer som motsvarar den tänkta målgruppen i 

enkätundersökningen lyfts bland annat fram av Moser och Kalton 
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(1985). I detta fall bör forskaren uppmärksamma synpunkter på allt från 

layout till oklarheter vad gäller språk, innehåll och studiens relevans. 

 

PROCEDUR    

Initialt besökte jag olika hemsidor (kommuner med dans i skolan och 

studieförbund) för att få information och namn på danslärare. Därefter 

sökte jag via de regionala danskonsulenternas hemsidor (se Kulturrådet, 

2009b). En av danskonsulenterna hade vid årsskiftet 2007/2008, lagt ut 

information om dansverksamma i regionen. Här fanns personuppgifter i 

form av namn, utbildning, arbete (ex danspedagog, koreograf, dansare) 

och vilket fackförbund de tillhörde. En snabb översikt visade att de flesta 

danslärare med inriktning mot barn och ungdomar var medlemmar i 

Lärarförbundet. Då proceduren med att få tag på namn, adresser och 

mailadresser var tidskrävande och i det närmaste omöjlig, beslutade jag 

mig för att kontakta Lärarförbundet. Det var genom Lärarförbundet som 

jag slutligen fick tillgång till adresslistor och (i vissa fall) mailadresser till 

danslärarna, liksom arbetsgivare och arbetsplats. I dessa kunde det 

exempelvis stå, Linköping kommun, Avesta kommun eller Stockholms 

stad (arbetsgivare) samt gymnasieskola, studieförbund, kulturskola, 

grundskola eller dans/musik/konst eller övrigt (arbetsplats). Eftersom 

dansläraryrket innebär en viss rörlighet mellan olika verksamheter, valde 

jag att skicka enkäten till samtliga personer.  

     Inledningsvis skickades enkäter med medföljande missiv (bil 2) och 

frankerat (adresserat) kuvert till alla danslärare (370) som fanns 

registrerade som medlemmar i Lärarförbundet. Av dessa var 4 procent 

(15) män. Elva personer meddelade att de inte arbetade som danslärare 

eller var utbildade inom ett annat ämnesområde som exempelvis teater 

eller bild.  Den sammanlagda summan informanter, målgrupp danslärare, 

justerades därefter till 359. Efter en påminnelse (bil 3), antingen via mail 

eller brev, hade 43 procent av informanterna (154) besvarat enkäterna. 

Några ytterligare påminnelser följde inte. 

     Flertalet av danslärarna skickade mail för att berätta att de inte hade 

tid att besvara enkäten: ”jag har fullt upp nu så enkäten får vänta lite” 

eller ”fick ditt brev med enkät precis innan vi gick på påsklov. Vill gärna 
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svara, men har en väldigt intensiv arbetsperiod just nu.” Andra mail 

handlade om att de hade tappat bort enkäten: ”Jag hade ambitionen att 

fylla i enkäten under påsklovet men hittade den inte. Det vore toppen 

om du kan skicka en ny för naturligtvis vill jag hjälpa till” eller, ”Förlåt att 

jag inte skickat tillbaka enkäten än, vi har haft påsklov och jag har varit 

bortrest i 2 veckor. Nu hittar jag tyvärr inte kuverten igen och därför 

undrar jag om du skulle kunna skicka din adress.” De danslärare som 

hörde av sig fick nya enkäter sig tillsända.  

Ett fåtal mail rörde svårigheten att besvara enkäten: ”Det går inte att 

svara på din enkät för mig och för många av mina kollegor. Vi sysslar 

inte med dans i skolan utan med yrkesutbildning, där kraven är helt 

annorlunda” eller ”För mig finns det två kategorier barn. ”Vilda” och 

”lugna” och det oberoende av kön. /…/ jag känner mer olikheter mellan 

olika individer än mellan könen.” Ett slumpvist urval av ett tjugotal 

(övriga) danslärare som inte hade besvarat enkäten, visade att dessa 

arbetade med andra uppgifter inom dansområdet som koreografer, 

skribenter, dansare eller dokumentärfilmare. Under en nationell dans-

konferens i Piteå (april 2008) mötte jag även några danslärare som 

ursäktade sig för att de inte hade besvarat enkäten. En danslärare bar 

med sig enkäten i väskan men hade inte skrivit ”färdigt” då det fanns så 

mycket som hon ville berätta.  

 Jag fick med andra ord många muntliga berättelser om pojkar, flickor 

och dans och danslärare som lovade att skicka enkäten. Det externa 

bortfallet kan – förutom det ”omständiga” i att fylla i och skicka iväg en 

enkät per post – förklaras med val av tidpunkt (jfr mail). Första utskicket 

skedde i anslutning till påsk och ledighet. Vidare kan man återanknyta till 

huruvida mitt intresse för genus kändes angeläget utifrån danslärarnas 

livsvärldar. Enkäten var även omfattande. 

 

DANSLÄRARNA SOM DELTAR I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Medelåldern i lärargruppen var 39 år (20-63 år). Könsfördelningen var 

ojämn: tre män och resten kvinnor. Några danslärare, nio procent (14), 

var av annan etnisk härkomst (i detta fall har jag utgått från både för- och 
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efternamn). Av danslärarna arbetade 60 procent (92) i fler än en 

verksamhet, exempelvis grundskolan och frivillig verksamhet. Bland dem 

som arbetade i en verksamhet (40 procent, 62) återfinns den största 

enskilda gruppen, 20 procent (31) i gymnasieskolans dansprogram. Av 

det sammanlagda antalet danslärare (154) arbetade 51 procent (79) med 

dans i obligatorisk verksamhet såsom förskola och grundskola, ofta inom 

ramarna för kommunens kulturskola eller musikskola. Majoriteten av 

dessa arbetade med dans som uttrycksform.  

Av de 154 danslärare som deltog i enkätundersökningen uppgav 153 

sin utbildningsnivå. Av dessa 153 danslärare har 67 procent (102) flera 

eftergymnasiala utbildningar, ibland både svensk och internationell dans-

utbildning. Ett antal danslärare (33 procent, 51) har en eftergymnasial 

utbildning, övervägande inom dansområdet. Av det sammanlagda antalet 

danslärare (153) som uppgav utbildning, har 59 procent (90) någon gång 

studerat vid Danshögskolan i Stockholm och är följaktligen utbildade 

pedagoger. En annan grupp, 22 procent (34), är utbildade dansare på 

Balettakademien i Stockholm eller Göteborg. Nio procent (13), 

redogjorde för andra utbildningar inom dansområdet som Svenska 

Balettskolan, förberedande kortare eftergymnasiala dansutbildningar, 

dansterapiutbildning eller utbildning hos privatlärare (mästarlärare). Fem 

procent (8) är inte utbildade i Sverige utan har internationella 

dansutbildningar som exempelvis Laban Centre for Movement and 

Dance (London) eller pedagog/dansutbildning i Ryssland eller USA. 

Fem procent (8) saknar utbildning inom dans men har studerat musik 

och/eller teaterutbildning, lärarutbildning eller annan universitets-

utbildning. Majoriteten av danslärarna i den här undersökningen är 

således mycket välutbildade inom dansområdet.  

Av danslärarna i studien arbetade 60 procent i fler än en verksamhet, 

vilket överensstämmer med mina erfarenheter av dansläraryrket. Dans-

läraryrket är krävande då dansläraren möter ett stort antal grupper per 

vecka med undervisning dag- och kvällstid, ofta med olika arbetsgivare.  

För närvarande finns dans i skolan i ett 100-tal kommuner i Sverige. I 

denna undersökning är flertalet danslärare, 51 procent (79), som arbetar 

med dans i skolan således representerade. Könsfördelningen är skev, 

vilket inte heller var oväntat. Dansläraryrket domineras av kvinnor. 
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Enkäten distribuerades till 15 män, av vilka endast tre besvarade enkäten. 

Sju av männen hade för- och efternamn av utländsk härkomst, vilket kan 

tyda på svårigheter att förstå språket i enkäten. 

 

DANSLÄRARNAS SYNPUNKTER PÅ ENKÄTEN  

Vad gäller själva innehållet och frågornas utformning har jag valt att 

sammanställa de synpunkter som deltagarna i enkätundersökningen 

framförde. För mig har reflektionen och ”dialogen” varit viktig, det vill 

säga att förstå människan bakom texten (Ödman, 2007). 

     Enkäten avslutades med följande kommentar (se bil 1, s. 11 ): ”Nu 

har du fått svara på en hel del frågor. Anser du att några av frågorna var 

svåra, oklara eller mindre bra?” Efter frågan följde två svarsalternativ ”ja” 

och ”nej”, följt av frågan ”Vilka frågor har du synpunkter på? (skriv 

frågornas nummer)”. Vid en sammanställning av samtliga danslärare 

hade 25 procent (38) svarat ”ja”, och 60 procent (93) ”nej”. Några 

danslärare, 14 procent (21) hade inte gett något svar. En procent (2) av 

danslärarna gjorde en egen variant av svarsalternativen. Den ena skrev 

”vet ej” och den andra kryssade för både ”ja” och ”nej”.  

     Jag fann den grupp av danslärare (38) som upplevde att frågorna var 

svåra, oklara eller mindre bra som mest intressant och analyserade därför 

deras svar. Av samtliga danslärare (154) skrev elva procent (17) att det 

var svårt att göra generaliseringar, vilket motiverades med ålder på 

barnen, dansstilar och verksamhet. En danslärare skrev:  

 

8 och 10. Om jag utgår ifrån de mindre barnen tycker jag det är svårt 

att ge generella svar utifrån grupperingen kön. De är (som sagt) så 

olika personligheter allihop.  

 

En annan danslärare resonerade kring dansstilar relaterat till kön: 

 

Fråga 8 skulle jag velat ha en ruta för ”ibland”. Det är också väldigt 

olika om du undervisar i jazz eller hip hop/street. Inom streeten är 

tjejerna mycket mer ”som killarna”. De vill vara coola, göra coola, 
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snabba danser och de har inte lika mycket tålamod för långsamma 

övningar. Därför är det svårt att svara på t ex 10.9 för det är så olika 

vilken dansstil och ålder man utgår ifrån. 

 

Av 154 danslärare skrev tio procent (14) numret på ett eller flera 

påståenden utan vidare förklaringar (i enlighet med instruktionen). En 

danslärare skrev emellertid: ”10, svarsalternativen var inte så bra som de 

till fråga 9”. Ett fåtal danslärare, fyra procent (7) hamnade inom 

kategorin ”övrigt” och uppgav tidsbrist, svårigheter att förstå språket 

eller som en danslärare uttryckte: ”Svårt att formulera mig – hoppas att 

du kan läsa och förstå hur jag tänker.” En annan skrev: ”Jag har ganska 

liten erfarenhet, ibland kan det vara svårt att besvara frågorna på ett 

korrekt sätt.” En danslärare som hörde till ”nej-gruppen” (93), kom med 

egna konkreta förslag till mig: 

  

Nr 16. Där skulle vara intressant med en följdfråga (eller flera!). Om 

man som danspedagog ändrar sitt sätt att agera, undervisa, ge kritik 

och feedback till olika kön. Talar man mjukare till flickor, berömmer 

kanske mer? Ger kortkommandon till pojkar, har starkare röst, 

tydligare kroppsspråk mm. Ger man något av könen mer upp-

märksamhet, mer taltid etc i en blandad grupp? Finns mycket att gå 

vidare på… Men bra start! 

 

Den här dansläraren får representera det engagemang som jag menar 

lyser igenom flertalet av de skriftliga kommentarerna i enkäterna. 

 

OBSERVATIONER 

Istället för att genomföra nya observationer i den här studien återvände 

jag till redan insamlad empiri. Jag fann det angeläget att återigen sätta mig 

in i tidigare observationsprotokoll och ljudinspelningar, nu mot bak-

grund av ett annat syfte.  

     Observationerna av tio skolklasser ägde rum i Skellefteå kommun år 

2006 i anslutning till arbetet med min licentiatuppsats. Val av skolor 
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utgick från danslärarnas önskemål. Två av skolorna besöktes under 

vårterminen, en skola i slutet av höstterminen. Barnen var i åldrarna sex 

till tio år med ett genomsnitt på ca 20 barn i varje klass och jämn 

könsfördelning. Skolorna benämns skola A (stad), skola S (stad) och 

skola X (samhälle beläget utanför staden). I skola A observerades tre 

skolklasser i årskurs 1. I skola S observerades två skolklasser, årskurs 1 

och 2. I skola X observerades fem skolklasser; en förskoleklass, två 

klasser i årskurs 1 och ytterligare två i årskurs 3. Lektionerna varade i 40 

minuter och varje lektion innehöll mellan 5-9 olika övningar. Tre 

utbildade danslärare med lång undervisningserfarenhet undervisade på 

respektive skola.  

     Vid observation av dansundervisningen använde jag ett protokoll 

med hög grad av struktur. Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 

är detta fördelaktigt vid tillfällen då man observerar aktiviteter med 

liknande innehåll. Utifrån min förståelse och erfarenhet av dans-

undervisning följer uppläggningen av danslektioner samma mönster.   

Observationer var särskilt lämpligt då det handlade om just dans-

undervisning (icke-verbalt) och interaktionen mellan danslärare och barn.  

     Observationsprotokollet utgick från teorier om dansundervisning och 

mina forskningsfrågor i licentiatuppsatsen som rörde vilket lärande som 

sker i skolans dansundervisning och hur danslärare går tillväga för att 

hjälpa elever att lära. Observationerna kompletterades med ljudinspel-

ning på mp3 spelare. På så vis fick jag danslärarnas instruktioner och 

musiken inspelad. Inspelningen krånglade vid två tillfällen. På skola X 

saknades inspelning av tre övningar (som dock hade nedtecknats). På 

skola A förde jag protokoll och anteckningar under sista danslektionen 

då minnet var fullt i mp3 spelaren. På den här skolan genomfördes tre 

lektioner med samma innehåll och min bedömning var att anteckning-

arna gav tillräcklig grund för vidare tolkning. Inspelningen på skola S gav 

något sämre ljudkvalité.  I observationsschemat (se Lindqvist, 2007, bil. 

7) utgick jag från följande områden: 
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Instruktion lärare (verbal, frågor/vägledning, rörelser, bildspråk) 

Respons elever (härmning, utforskande, originellt, uttrycksfullt) 

Kommunikation (lärare/elev, elev/lärare, elev/elev, verbal, rörelser 

och/eller uttryck) 

Feedback lärare (vägledning/uppskattning, korrigering och identifie-

ring, neutral/beskrivande samt tvetydig, verbal, visuell och kinestetisk. 

 

I protokollet fanns utrymme för beskrivning av övning och kommentarer 

i anslutning till varje område. Kombinationen observationsschema och 

ljudinspelning av musik och röster gav ett fylligt material. Efter 

genomförda observationer transkriberades ljudinspelningarna och 

sammanfördes med observationsprotokollen (för utförligare redogörelse 

av observationerna, se Lindqvist, 2007, s. 38-40).  

 

FORSKNINGSETISKA SPÖRSMÅL 

I likhet med intervjuer, vänder man sig i en enkät till ett subjekt, och 

forskaren har förstås samma etiska skyldigheter som i andra former av 

undersökningar (se Vetenskapsrådet, 2009). I mitt missivbrev betonade 

jag att danslärarnas individuella kunskaper och erfarenheter var 

betydelsefulla, att deras synpunkter var viktiga och att jag gärna såg 

kommentarer i anslutning till de bundna svarsalternativen. Det framgick 

tydligt att deras deltagande byggde på frivillighet och att enkätsvaren 

skulle behandlas konfidentiellt och anonymt (bil 2).  

     I fråga om observationer av dansundervisning, har jag i samband med 

licentiatuppsatsen informerat föräldrar via brev samt fått godkännande 

av rektorer, klasslärare och danslärare. De danslärare som var involverade 

i min tidigare studie fick bland annat läsa och ge synpunkter på mina 

beskrivningar av observationerna (se bilaga 8 och 10, Lindqvist, 2007).   

     Som framkommer i det här kapitlet har jag inspirerats av en 

hermeneutisk ansats med ambitionen att tolka och förstå materialet uti-

från olika synvinklar och teoretiska perspektiv. Forskningsprocessen har 

präglats av omtolkningar.  
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Enligt Ödman (2007) är det viktigt att beakta läsarens perspektiv i 

tolkningsprocessen. I följande två kapitel (fem och sex) presenteras vad 

tolkningsarbetet ledde fram till för resultat.  
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5. POJKAR, FLICKOR OCH DANS – OM 
GENUS I DANSUNDERVISNINGEN  

Det här kapitlet handlar om hur danslärare beskriver sina erfarenheter av 

och uppfattningar om genus i förskolans och grundskolans dansunder-

visning, och är alltså svar på den första forskningsfrågan. I redovisningen 

utgår jag från de 79 danslärare som arbetar med dans i grundskolan 

och/eller förskolan. I form av tabeller redovisas svaren från de bundna 

svarsalternativen som rör frågeområdena om pojkar och dans, flickor och 

dans samt dansundervisningen (tabell 5.1-5.12). För att få en ökad 

förståelse för danslärarnas ställningstaganden, redovisas här även 

danslärarnas skriftliga utsagor. På baksidan av respektive frågeområde, 

lämnades en sida för kommentarer med instruktionen: ”Om du vill 

kommentera påståenden som handlar om /…/, så finns plats för det 

här.”  

I sorteringen av danslärarnas utsagor har jag utgått från de bundna 

svarsalternativ som behandlas i tabellerna i det här kapitlet. Exempelvis, 

vad danslärarna har skrivit om flickors och pojkars förhållningssätt till 

dans (tabell 5.1) eller samundervisning och könsåtskild dansundervisning 

(tabell 5.2). Med hänvisning till tabellerna 5.8, 5.9 och 5.10 utgår jag även 

från utsagor skrivna i anslutning till den öppna frågeställningen: ”Tar du 

hänsyn till elevernas kön när du planerar dina danslektioner? Om ja, på 

vilket sätt?”(Bil 1, s. 11, fråga 16).  

     Kapitlet indelas i två avsnitt: ”Förhållningssätt till dans och dans-

undervisning” samt ”Uppfattningar om och erfarenheter av rörelser och 

övningar i relation till pojkar och flickor”. I varje avsnitt presenteras sex 

tabeller. Sedan följer en redogörelse för danslärarnas utsagor inom de 

områden som behandlas i tabellerna. Danslärarnas utsagor lyfts fram i 

form av citat och referat med avsikt att synliggöra och behålla närheten 

till deras texter. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning. I den 

avslutande diskussionen används de genusteorier som tidigare har 

presenterats som tolkningsram. Samtliga danslärare har fingerade namn. 
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DANS OCH DANSUNDERVISNING 
Forskningsöversikten visar att dans länge har betraktats som en flick-

aktivitet och att pojkar verbalt ofta tar avstånd från dans (Ericson, 1996; 

Fagrell, 2000; G. Lindqvist, 2004; Sanderson, 2000, 2001; Shen et al. 

2003). Dansundervisning i förskolan och skolan skiljer sig dock från 

dansundervisning inom frivillig verksamhet. I den obligatoriska dans-

undervisningen möter danslärarna lika många pojkar som flickor. Den 

första tabellen som presenteras redovisar flickors och pojkars inställning 

till dans utifrån danslärares perspektiv. 

 

Tabell 5.1 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida a) 

pojkar respektive b) flickor är positivt inställda till dans. Antal och andel i 

procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=78 

8 24 24 20 2 

10% 31% 31% 26% 2% 

 

b) flickor. N=79 

0 0 8 40 31 

0% 0% 10% 51% 39% 

 

Tabell 5.1 visar en tydlig skillnad när det gäller danslärares uppfattningar 

om och erfarenheter av pojkars och flickors inställning till dans. Medan 

det finns en spridning bland svarsalternativen avseende pojkarna, anser 

nästan samtliga danslärare (90 procent) att flickor i stor utsträckning eller 

i mycket stor utsträckning är positiva till dans. Motsvarande siffra för 

pojkarna är 28 procent. Endast två procent av danslärarna menar att 

pojkar i mycket stor utsträckning har en positiv inställning. En betydligt 

större andel av danslärarna (39 procent) väljer alternativet i mycket stor 

utsträckning för flickorna. Vad gäller danslärarnas uppskattning av 
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pojkarnas inställning menar 31 procent att pojkar i liten utsträckning är 

positivt inställda. Motsvarande andel danslärare (31 procent) väljer det 

neutrala alternativet, och 26 procent av danslärarna i stor utsträckning. 

Denna spridning finns inte när det gäller danslärarnas uppfattningar om 

och erfarenheter av flickor och dans. Det är förvånande att inga 

danslärare (0 procent) anser att flickor i liten eller i mycket liten 

utsträckning är positivt inställda till dans, vilket kan jämföras med 

motsvarande siffra för pojkarna (41 procent).  

Om intresset för dans enligt danslärarna anses vara olika bland flickor 

och pojkar, uppstår nya frågor som handlar om hur dansundervisningen 

i förskolan och skolan kan och ska organiseras. Tabell 5.2 visar hur 

danslärare ser på gemensam (samundervisning) och könsåtskild 

dansundervisning. 

 

Tabell 5.2 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida 

de föredrar a) samundervisning och b) i vissa fall könsåtskild dansunder-

visning. Antal och andel i procent.  

Instämmer Instämmer Vet ej/ Instämmer Instämmer 

inte alls inte obestämd delvis helt 

a)samundervisning. N=79 

2 7 17 23 30 

2% 9% 22% 29% 38% 

     b) könsåtskild. N=79 

11 9 6 32 21 

14% 11% 8% 41% 26% 

 

Tabell 5.2 visar att majoriteten av danslärarna (67 procent) delvis eller 

helt föredrar samundervisning samtidigt som en lika stor andel danslärare 

i vissa fall ser fördelar med könsåtskild dansundervisning. Det är dock en 

större andel danslärare som instämmer helt i fråga om att föredra 

samundervisning (38 procent) medan 26 procent tycks övertygade om 

fördelarna med könsåtskild dansundervisning (i vissa fall).  
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Vad gäller samundervisning finns emellertid en större andel danslärare 

som har valt det neutrala alternativet (22 procent i jämförelse med åtta 

procent för könsåtskild). Valet av det neutrala alternativet kan vara ett 

uttryck för att det ”inte spelar någon roll” om man undervisar pojkar och 

flickor tillsammans eller åtskilt. En annan förklaring kan vara  att den 

förskola/skola som danslärarna arbetar i, (enbart) erbjuder könsåtskild 

dansundervisning. Danslärarna i fråga kanske saknar erfarenhet av 

samundervisning och av den anledningen inte kan ta ställning. Det är 

dock en liten andel danslärare som uttryckligen är negativt inställda till 

samundervisning (elva procent) i jämförelse med könsåtskild 

dansundervisning (25 procent). 14 procent instämmer inte alls i 

påståendet om att det i vissa fall är att föredra könsåtskild dansunder-

visning. Motsvarande siffra för samundervisning är endast två procent.  

Oavsett om danslärarna undervisar pojkar och flickor tillsammans 

eller åtskilt, kvarstår det faktum att pojkar (enligt danslärarna) i högre 

grad uttrycker ett större motstånd mot dans än flickorna gör. Nästa 

tabell (5.3) rör barns delaktighet i dansundervisningen och deras 

eventuella motstånd att delta i dans, uttryckt genom vägran. 

 

Tabell 5.3 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida a) 

pojkar respektive b) flickor, ibland vägrar att utföra rörelser. Antal och 

andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=78 

22 29 17 10 0 

28% 37% 22% 13% 0% 

 

b) flickor. N=78 

32 33 10 3 0 

41% 42% 13% 4% 0% 
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Enligt danslärarna är det ovanligt att pojkar och flickor vägrar att utföra 

rörelser i dansundervisningen. Endast 13 procent av danslärarna menar 

att det sker i stor utsträckning bland pojkarna, fyra procent bland 

flickorna. 22 procent har valt det neutrala alternativet med hänvisning till 

pojkarna. En mindre andel danslärare (13 procent) väljer samma 

alternativ för flickorna. Det är en relativt jämn fördelning mellan 

danslärare som anser att pojkar (37 procent) och flickor (42 procent) i 

liten utsträckning vägrar att utföra rörelser. Störst skillnad mellan könen 

råder i kategorin i mycket liten utsträckning (41 procent för flickorna, 

och 28 procent för pojkarna). Kategorierna liten och mycket liten 

utsträckning, antyder dock att pojkar (enligt danslärarna) i högre grad än 

flickor vägrar utföra vissa dansrörelser. Vad gäller flickorna anser 83 

procent av danslärarna att de i liten eller mycket liten utsträckning vägrar 

delta. Motsvarande siffra för pojkarna är 65 procent. 

I forskningsöversikten framkommer att få dansforskare har 

intresserat sig för mötet mellan pojkar och flickor i dansundervisningen 

(Warburton, 2009). I följande två tabeller (5.4 och 5.5) redovisas 

danslärares erfarenheter av och uppfattningar om pojkars och flickors 

oro samt eventuella ovilja för kroppskontakt. 

 

Tabell 5.4 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida  

a) pojkar respektive b) flickor visar oro för att göra bort sig inför 

varandra. Antal och andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=78 

9 24 28 14 3 

11% 31% 36% 18% 4% 

 

b) flickor. N=79 

4 18 19 32 6 

5% 23% 24% 40% 8% 
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Tabell 5.4 visar att danslärare uppfattar att pojkar är mindre oroliga än 

flickor. Nästan hälften av danslärarna (48 procent) menar att flickor i stor 

utsträckning eller i mycket stor utsträckning visar oro för att göra bort sig 

inför varandra i jämförelse med motsvarande alternativ för pojkarna (22 

procent). Här föreligger den största skillnaden inom kategorin i stor 

utsträckning (pojkar 18 procent och flickor 40 procent). En liten andel 

danslärare har uppfattningen att pojkar (fyra procent) och flickor (åtta 

procent) visar oro för att göra bort sig i mycket stor utsträckning. Vad 

gäller danslärarnas uppfattningar om och erfarenheter av pojkar, har flest 

valt det neutrala alternativet (36 procent). En mindre andel danslärare (24 

procent) instämmer med det neutrala alternativet när det gäller flickorna. 

En något större andel danslärare har också valt alternativet i liten 

utsträckning för pojkarna (31 procent) i jämförelse med flickorna (23 

procent). En liten andel danslärare anser att pojkar (elva procent) och 

flickor (fem procent) visar oro i mycket liten utsträckning.  

I dans förekommer kroppskontakt, exempelvis att man håller 

varandra i händerna när man dansar i ring eller i par. Tabell 5.5 handlar 

om hur danslärarna uppfattar att barnen reagerar på kroppskontakt.  

 

Tabell 5.5 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida a) 

pojkar respektive b) flickor visar ovilja för kroppskontakt med motsatt 

kön. Antal och andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=77 

13 20 20 22 2 

17% 26% 26% 29% 2% 

 

b) flickor. N=78 

9 35 19 13 2 

12% 45% 24% 17% 2% 
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En större andel danslärare menar att pojkar och flickor i liten eller 

mycket liten utsträckning visar ovilja för kroppskontakt än i stor eller 

mycket stor utsträckning. Danslärarna anser att pojkar i större 

utsträckning (29 procent) visar ovilja för kroppskontakt än flickor (17 

procent). Vad gäller danslärarnas ställningstaganden med hänvisning till 

pojkarna, framträder olika uppfattningar och erfarenheter med en jämn 

fördelning av danslärare inom alternativen i liten utsträckning, varken 

eller (26 procent vardera) och i stor utsträckning (29 procent). Nästan 

hälften av danslärarna (45 procent) menar emellertid att flickor i liten 

utsträckning visar ovilja för kroppskontakt med motsatt kön.  

     Sista tabellen (5.6) i det här avsnittet rör barns eventuella synpunkter 

på dansundervisningen.  

 

Tabell 5.6 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida a) 

pojkar respektive b) flickor har synpunkter på danslektionens innehåll. 

Antal och andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut-

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=78 

5 19 30 22 2 

6% 24% 39% 28% 3% 

 

b) flickor. N=79 

7 30 15 26 1 

9% 38% 19% 33% 1% 

 

 

Tabell 5.6 visar att danslärare har olika erfarenheter av såväl flickors som 

pojkars synpunkter på danslektionens innehåll. En ytterst liten andel av 

danslärarna anger att pojkar (tre procent) och flickor (en procent) i 

mycket stor utsträckning uttrycker synpunkter. Vad gäller alternativet i 

stor utsträckning framträder ingen större skillnad mellan könen. Enligt 

28 procent av danslärarna, ger pojkar synpunkter på danslektionens 
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innehåll, vilket kan jämföras med motsvarande siffra för flickorna (33 

procent). En större andel danslärare väljer det neutrala alternativet för 

pojkarna (39 procent) och 19 procent för flickorna. Vad gäller flickorna 

anser 38 procent av danslärarna att flickor i liten utsträckning ger 

synpunkter på danslektionens innehåll (i jämförelse med pojkarna, 24 

procent).  Enligt uppställningen i tabell 5.6 tycks synpunkter förekomma 

både från pojkar och flickor men också att danslärarna har olika 

erfarenheter av detta. Det är ungefär lika många danslärare i respektive 

pojk- och flickgrupp som väljer alternativen i liten utsträckning och i stor 

utsträckning.  

 

 

DANSLÄRARNAS UTSAGOR OM FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DANS 
OCH DANSUNDERVISNING 
I följande avsnitt presenteras danslärarnas utsagor som behandlar de 

olika teman som har redovisats i tabellerna 5.1-5.6. 

 

ATT VARA POSITIVT ELLER NEGATIVT INSTÄLLD TILL DANS 

Flertalet danslärare skriver om flickors och pojkars förhållningssätt till 

dans. Några menar att både flickor och pojkar kan visa motstånd mot 

dans i början, men att det försvinner när dansläraren har lärt känna dem 

och barnen har fått kännedom om vad dansundervisningen innebär. 

Danslärarna skriver också specifikt om pojkarna. Ida berättar att hon 

mött ett stort motstånd bland pojkar, men att de samtidigt inte kan 

”dölja sin dansglädje”. Pojkars negativa attityd till dans kan också visa sig 

i andra skolsammanhang. Enligt Emma menar skolans lärare att pojkarna 

är skeptiska till dans, vilket dock inte är synligt i själva dansunder-

visningen, enligt hennes erfarenheter. En annan danslärare, Alva, anser 

att pojkar generellt är ”relativt” positiva till dans när de väl får prova. 

Hennes förklaring är att pojkar ofta fastnar i en social och kulturell 

uppfattning om dans som något feminint. Hon ger också exempel på 

synpunkter från pojkarnas föräldrar: 
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Har också märkt (även om det inte händer ofta) att om det är någon 

förälder som tycker att deras barn inte borde vara med i dans-

undervisningen (på grundskolan) så är det nästan alltid föräldrar till 

pojkar. 

 

En annan danslärare, Signe, anser att pojkar ofta har en negativ bild av 

dans och säger ”att det bara är tjejer som dansar.” Hon menar dock att 

man som danslärare kan förändra deras inställning.  

     Boel skriver att flickorna är positiva till all dans, ”även street, break-

dance och hiphop”, det vill säga mer maskulint kodade dansstilar. 

Danstekniker som balett och modern dans accepteras direkt av flickorna, 

men inte av pojkarna. Några danslärare lyfter fram svårigheten med att 

generalisera om pojkar och flickor som grupp. Maj förtydligar vad detta 

kan betyda: ”Det finns elever som älskar dansen. Det finns elever som 

hatar dansen. Det finns elever över hela skalan däremellan. Oavsett kön.” 

Hon anser dock att lärare, föräldrar och skolledning förutsätter att flickor 

vill dansa i motsats till pojkar, vilket enligt henne inte alltid stämmer. 

Andra danslärare ger olika förklaringar till pojkars och flickors inställning 

till dans. Josefine menar att intresset dels beror på ålder men också vilken 

miljö barnen kommer ifrån. Om pojkars intresse skriver hon: ”Är det 

mycket lastbilar (hemma) kan det vara svårt med dans. Finns mycket 

musik hemma med musicerande föräldrar som präglar så är det lättare att 

acceptera dansen.” Bibbi hänvisar till den långa traditionen med dans 

som finns på den skolan som hon arbetar, vilket skapar ett gemensamt 

dansintresse hos båda könen:  
 

Jag jobbar mest med pojkar i åldrarna 6 till 10. De älskar att dansa 

och jag möter inget motstånd från deras sida. Dans i skolan har 

funnits i 19 år i min skola och det går från barn till barn att det är 

mycket roligt att dansa. Det gäller pojkar och flickor.  

 

Det framkommer att Bibbi arbetar mest med pojkar, vilket kan tolkas på 

flera sätt, exempelvis att den obligatoriska dansundervisningen på skolan 

omfattar den beskrivna åldersgruppen (pojkar och flickor). En annan 

tolkning kan vara att skolan har könsåtskild dansundervisning, det vill 
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säga separata pojkgrupper. Dansen kopplas samman med starka och 

positiva känslor. Att pojkar visar motstånd tycks ingå i danslärarens 

förförståelse.  

 

GEMENSAMMA LEKTIONER OCH KÖNSÅTSKILD DANSUNDERVISNING 

Ett antal danslärare har uttryckligen skrivit om samundervisning och 

könsåtskild undervisning. Bland dessa menar några att de lika gärna 

undervisar i blandade grupper som i separata flick- och pojkgrupper. 

Danslärarnas utsagor handlar dock överlag om könsåtskild dansunder-

visning. En danslärare, Boel, menar att det går alldeles utmärkt att ha 

gemensamma lektioner med barn i åldern 4-12 år, men att behovet av 

könsåtskild dansundervisning uppstår i mötet med äldre barn. En annan 

danslärare, Tove, betraktar könsåtskild dansundervisning som en 

”uppåtgående trend”. Hennes erfarenheter utgår från lärares önskemål 

om separata flick- och pojkgrupper i skolans dansundervisning. Inger 

anser att det är meningsfullt att arbeta med könsåtskild dansundervisning 

utifrån genusfrågor. Vad gäller genus hänvisar hon till ”specifika 

områden” som hon menar är olika bland flickor och pojkar. Enligt Nina 

kan flickor och pojkar hämma varandra och bli generade i den 

gemensamma dansundervisningen, vilket jag tolkar som ett motiv för 

separata flick- och pojkgrupper. När danslärarna skriver om separata 

grupper tycks det främst utgå från pojkars behov, inte flickors. Med 

separata pojkgrupper betonar Nina det fysiska i dansundervisningen för 

att ”lura” pojkarna att tycka om dans. Rut förordar separata pojkgrupper 

på grund av kompistryck. Hon anser att det vore bra med en manlig 

danslärare som kan fånga pojkarnas intresse. Pojkarna får då någon att 

identifiera sig med. Kia beskriver pojkar som en (homogen) grupp med 

specifika behov:  
 

Har min egen pedagogik att bemöta pojkar. Vi har också frivillig dans 

som vi kallar ‟Dans för killar‟. När det gäller arbete ute i klasserna är 

det viktigt att klasslärarna är med och diskuterar om dans och varför. 

De flesta tycker att det är kul när de väl kommit igång. Är det någon 

som inte vill ska man absolut inte tvinga. 
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Pojkar tycks få välja om de vill vara med eller inte i dansundervisningen. 

Dans framställs också som ett ämne som måste diskuteras och motiveras, 

vilket kan tolkas som en strategi för att motverka motståndet.  

Inga danslärare skriver om barn som vägrar att utföra vissa 

(dans)rörelser (jfr tabell 5.3). Däremot har flera danslärare valt att 

kommentera pojkars och flickors oro i dansundervisningen och om 

kroppskontakt.  

 

ORO I DANSUNDERVISNINGEN OCH KROPPSKONTAKT 

Kim menar exempelvis att oro i grundskolans dansundervisning uttrycks 

på olika sätt av pojkar och flickor. Flickor anses oftare vara ”fnissiga och 

blyga” medan pojkar ”stökar och gör sig roliga”. Några danslärare menar 

att pojkarnas ålder har betydelse. Framförallt tycks inte pojkar i 

förskoleåldern vara oroade över sitt deltagande i dansundervisningen. 

Några danslärare skriver att pojkar i åk 1 och 2 är slamsiga, tuffa och 

stökiga till en början, vilket förklaras med rädsla. Monicas förståelse är 

att pojkar blir rädda när de får höra om dansen, eftersom de aldrig har 

provat ”och tror att de inte kan”. Hon anser att man i början av 

terminen bör undvika för svåra övningar med pojkar, och att bråket 

brukar avta ”när rädslan har gått över”. Katarina reflekterar också över 

pojkar i olika åldrar och menar att pojkar i förskoleåldern håller varandra 

eller flickor i handen utan problem och ”dansar med sjalar”. Pojkar i 

skolans tidigare år är däremot mer ”buffliga” i sin kroppskontakt och vill 

dansa street- och breakdance. Enligt Katarina är det få pojkar som väljer 

dans frivilligt efter att de har fyllt 13 år. För henne innebär det att pojkar i 

sju till elva års åldern får stå tillsammans för att känna trygghet i 

varandra, och vara i en egen grupp när de har dansföreställningar. Hon 

skriver: ”Oftast vill man ju göra reklam för andra killar att de kan komma 

och dansa. Och då ‟visar man upp‟ de killar man har.” Vad framkommer 

då om flickors oro? 

Julia talar om flickors osäkerhet: ”I tjejgrupper handlar det mer om 

osynlig osäkerhet, ofta tyst och man får anstränga sig för att få dem att 

prata till en början.” Flickorna kan också vara hämmade på grund av 



POJKAR, FLICKOR OCH DANS - OM GENUS I DANSUNDERVISNINGEN 

82 

vilken miljö de kommer ifrån, vilket överensstämmer med Josefines 

utsaga. Josefine skriver såhär om flickor som inte har dansat tidigare: 
 

/…/ har de aldrig dansat kan det vara svårt att ge sig hän och låta 

fantasin flöda. Kroppen är känslig att uttrycka sig med för en del. 

Ingen vill ju göra bort sig i en ny grupp. 

 

Josefine anknyter till känslor, att ”ge sig hän” i den uttrycksfulla dansen 

och den oro som det kan medföra. Lotta skriver på ett liknande sätt om 

vikten av personlig trygghet och att ge alla barn tid till att vänja sig vid 

dansundervisningen. Även hon anser att exponeringen av kroppen 

medför en känsla av utsatthet, att ”alla kan se mig”. Av den anledningen 

förespråkar hon övningar där barnen kan vara med på lika villkor. 

Dansläraren bör, enligt Lotta, aktivt motverka bildandet av flick- och 

pojkgrupper. En annan danslärare (Signe) menar att flickor behöver 

mycket beröm för att våga.  

Några danslärare beskriver skillnader mellan olika skolor i fråga om 

förhållningssätt, stämning och flickors och pojkars kontakt med 

varandra. Fia reflekterar över skolkultur och lärares förväntningar: 

 

Jag tror att man mer ska se på lärarnas förväntningar (omedvetna) på 

hur pojkar ‟är‟. Pojkar är olika personer med olika egenskaper och vi 

lärare måste lära oss låta dem vara det. Så det intressanta vore att 

vända ‟kikaren‟ åt det andra hållet och se vad vi pedagoger gör för att 

bevara ‟sanningen'. 

 

Fia pekar på föreställningar om lärares (genus)omedvetenhet och hennes 

egen förståelse av genus (medvetenhet). Ansvaret för förändring ligger 

hos lärarna, tycks hon mena. Nina lyfter fram skillnader mellan pojkar 

som själva har valt att dansa och de som ”tvingas” till det i grundskolan. 

De pojkar som väljer dans frivilligt är positiva och samarbetsvilliga 

medan de pojkar som ”måste dansa” är mer negativa och ”vill inte ha 

kroppskontakt med motsatta könet”. Vad gäller kroppskontakt mellan 

könen tycks såväl ålder på barnen som tid ha betydelse. Barnen måste 
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lära känna varandra innan man som danslärare kräver att de ska dansa i 

par. Såväl Pia som Lenita uttrycker förvåning över att det är flest flickor 

som inte vågar, eller visar motstånd till att hålla pojkar i handen. Som en 

kontrast till oroliga flickor, beskriver Pia pojkar som både entusiastiska 

och samarbetsvilliga.  

 

SYNPUNKTER PÅ DANSUNDERVISNINGENS INNEHÅLL 

Några danslärare skriver om dansundervisningens innehåll. Vad gäller 

flickor, menar Cecilia, att de i högre grad än pojkar frågar efter speciella 

danssteg. Flickorna har även bestämda åsikter om vad de vill med sin 

dans.  Julia skriver om en grupp, enbart bestående av pojkar i åldern nio 

till 13 år med attitydproblem och hårdhet mot varandra. Då pojkarna 

främst vill dansa hiphop (vilket jag tolkar som synpunkter på 

danslektionens innehåll) begränsar det hennes idéer. Julia speglar en 

konflikt mellan hennes och pojkarnas önskemål. Gerd verkar ha en 

annan utgångspunkt i relation till barns attityder och synpunkter. Hon är 

medveten om hur hon vill lägga upp dansundervisningen och tillmötes-

går inte enskilda elevers behov:  

 

Ibland får eleverna jobba i könsuppdelade grupper. Annars jobbar 

hela klassen med samma material. Har någon en avog inställning till 

dans brukar det inte hjälpa att försöka anpassa sig efter den eleven. 

Det känns som misstänksamheten har en annan grund, än vad det är 

för stil vi dansar.  

 

Det framgår inte varför pojkar och flickor ibland arbetar i könsuppdelade 

grupper. Jag tolkar det som att Gerd vid andra tillfällen har försökt att 

tillmötesgå enskilda elevers behov utan framgång. Därför beskriver hon 

elever som har en avvisande inställning som misstänksamma.  
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SAMMANFATTANDE TOLKNING 
De olika danslärarnas erfarenheter av och uppfattningar om flickors och 

pojkars inställning till dans överensstämmer i stora delar. Den första 

tabellen (5.1) visar på stora skillnader mellan flickor och pojkar i det 

avseendet att flickorna överlag anses vara mer positiva än pojkarna till 

dans. Pojkarna uttrycker verbalt motstånd till en början, men deras 

ogillande anses inte vara synligt i dansundervisningen. Detta överens-

stämmer med tidigare forskning (jfr Ericson, 1996; G. Lindqvist, 2004). 

Några danslärare menar även att flickor ibland visar en negativ inställning 

till dans och att motstånd till dansundervisning inte är könsbundet. Detta 

är dock inte synligt i tabell 5.1, där det framgår att inte någon danslärare 

anser att flickor i liten eller i mycket liten utsträckning är positivt inställda 

till dans. Här framträder en diskrepans mellan de bundna svars-

alternativen och utsagorna. Enligt danslärarnas utsagor har flera faktorer 

betydelse för barns inställning till dans som dansstil, miljö, tidigare 

erfarenheter av dans, tid och barnens ålder – framförallt som förklaring 

till pojkarnas attityder.   

     Huruvida danslärare föredrar samundervisning eller (i vissa fall) 

könsåtskild dansundervisning är utifrån tabell 5.2 och utsagorna något 

oklart. Här finns inget tydligt ”antingen eller” vilket kan tolkas som att 

båda varianterna har sina fördelar och nackdelar. Av danslärarna väljer 22 

procent det neutrala alternativet för samundervisning, vilket betyder att 

de inte vet om de föredrar samundervisning eller inte (se tabell 5.2). 

Kanske saknar de erfarenhet av detta. Danslärarnas tveksamhet inför 

samundervisning kan även förstås utifrån deras utsagor om könsåtskild 

dansundervisning. Separata flick- och pojkgrupper förespråkas med 

hänvisning till ”genusfrågor” och framförallt ”pojkars behov”. Om 

danslärare anser att flickor och pojkar har olika behov och åsikter om 

dans, blir det således svårare att tillmötesgå dessa olikheter i samunder-

visningen.  

     Tabell 5.3, som rör pojkars och flickors eventuella vägran att utföra 

rörelser, visar att invändningar sker ytterst sällan, vilket i sin tur förklarar 

varför inga danslärare kommenterar påståendet. Min tolkning är att 

danslärarna har få erfarenheter av rörelsevägran. Avståndstagandet i dans 

tycks främst uttryckas verbalt, inte kroppsligt. 
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Även om tabell 5.4 visar att varken flickor eller pojkar i mycket stor 

utsträckning visar oro för att göra bort sig inför varandra, är flickor enligt 

danslärarna, mer oroliga än pojkarna. 40 procent av danslärarna anser att 

flickor i stor utsträckning visar oro för att göra bort sig. Detta finner jag 

förvånande mot bakgrund av att dans beskrivs som en ”flickaktivitet” 

(jfr ex Risner, 2009). Om fler flickor deltar i den frivilliga dansunder-

visningen (i jämförelse med pojkar), borde också fler flickor känna sig 

trygga med situationen så tillvida att de har kunskap om dansunder-

visningens innehåll, behärskar olika steg och har en vana att uttrycka 

tankar och känslor med kroppen till musik. En annan fråga som uppstår 

är hur det här resultatet kan förstås i relation till att flickor, i högre grad 

än pojkar, är mer positiva till dans? Är oron förknippad med kroppen 

och att ”bli tittad på” som några av danslärarna säger? Några av 

danslärarna tolkar pojkarnas ”stök och bök” som ett tecken på rädsla och 

oro. Ålder framhålls också som en viktig faktor för barns respons och 

förhållningssätt. Även i danslärarnas utsagor om kroppskontakt mellan 

könen sägs ålder (och tid) ha betydelse.  

Samtidigt som tabell 5.5 visar att nästan hälften av danslärarna 

uppfattar att flickor i liten utsträckning visar ovilja för kroppskontakt, 

uttrycker två danslärare sin förvåning över att det oftast är flickor som 

inte vill dansa tillsammans med pojkar. I utsagorna betonas att skolans 

kultur har betydelse för flickors och pojkars kontakt med varandra. 

Huruvida flickor och pojkar har synpunkter på danslektionens innehåll, 

uppfattas olika av danslärarna (tabell 5.6). Här kan man anta att syn-

punkter rör steg och dansstilar. För att efterfråga specifika danssteg eller 

dansstilar krävs egen erfarenhet, antingen genom eget utövande eller 

influenser från media.  

Härnäst presenteras tabellerna 5.7-5.12, följt av danslärarnas utsagor, 

som berör rörelser och övningar i relation till kön. Därefter samman-

fattas resultatet. 
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UPPFATTNINGAR OM OCH ERFARENHETER AV RÖRELSER OCH 
ÖVNINGAR I RELATION TILL POJKAR OCH FLICKOR 
I forskning om dans i skolan framgår att flickor i högre grad än pojkar 

försöker härma danslärarens rörelser (Ericson, 1996). Tidigare dans-

forskning sammankopplar pojkar med kraftfullhet medan stegutförande 

och lyriska övningar relateras till flickor (Bond, 1994; Crawford, 1994; 

Wigert, 1999). Såväl könsstereotyper som heteronormativitet i dans-

undervisningen beskrivs av Lehikoinen (2006). Vilka erfarenheter av och 

uppfattningar om kön och genus med hänvisning till rörelser och 

övningar, framkommer i den här undersökningen? Tabell (5.7) visar i 

vilken utsträckning danslärare anser att pojkar och flickor försöker 

efterlikna deras rörelser. 

 

Tabell 5.7 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida a) 

pojkar respektive b) flickor tydligt försöker efterlikna danslärarens 

rörelser. Antal och andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=78 

2 15 32 26 3 

3% 19% 41% 33% 4% 

 

b) flickor. N=78 

0 4 6 43 25 

0% 5% 8% 55% 32% 

 

Av tabell (5.7) framgår att majoriteten av danslärarna (87 procent) menar 

att härmning sker i stor eller mycket stor utsträckning bland flickorna. 

Motsvarande siffra för pojkarna är 37 procent. Här kan man emellertid 

notera att endast fyra procent av danslärarna anser att pojkar i mycket 

stor utsträckning tydligt försöker efterlikna deras rörelser. Vad gäller 

flickorna, väljer 32 procent av danslärarna kategorin i mycket stor 

utsträckning.  Med utgångspunkt från danslärarnas svar framträder en 
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annan märkbar skillnad mellan könen som rör det neutrala alternativet. 

Medan 41 procent av danslärarna väljer alternativet varken eller för 

pojkarna, instämmer en liten andel (åtta procent) med det neutrala 

alternativet med hänvisning till flickorna. Endast fem procent av 

danslärarna anser att flickor i liten eller mycket liten utsträckning tydligt 

försöker efterlikna danslärarens rörelser. En större andel danslärare (22 

procent) uppfattar att pojkar i liten eller mycket liten utsträckning härmar 

dansläraren. Tabellen visar att danslärare har uppfattningen att härmning 

förekommer både bland pojkar och flickor, men att det är vanligare 

bland flickor. Nästa tabell (5.8) anknyter till genusperspektiv i dansunder-

visning, det vill säga om danslärarna arbetar med samma typ av rörelser 

med flickor och pojkar eller könsstereotypa rörelser. 

 

Tabell 5.8 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida 

de arbetar med a)samma typ av rörelser för flickor och pojkar och 

b)könsstereotypa rörelser i dansundervisningen. Antal och andel i 

procent. 

Instämmer Instämmer Vet ej/ Instämmer Instämmer 

inte alls inte obestämd delvis helt 

a) samma typ av rörelser. N=78 

1 2 1 21 53 

1% 3% 1% 27% 68% 

 

b) könsstereotypa rörelser. N=78 

38 11 3 23 3 

49% 14% 4% 29% 4% 

 

Tabell 5.8 visar att 68 procent av danslärarna instämmer helt i påståendet 

om att de arbetar med samma typ av rörelser för flickor och pojkar. 

Endast fyra procent håller med om att könsstereotypa rörelser till fullo 

förekommer i dansundervisningen. En likvärdig andel danslärare 

instämmer delvis i båda påståendena om samma typ av rörelser (27 

procent) och könsstereotypa (29 procent). Endast en procent av 

danslärarna tycks vara osäkra på om hon/han arbetar med samma typ av 
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rörelser. Motsvarande siffra för könsstereotypa rörelser är fyra procent. 

Nästan samtliga danslärare (95 procent) instämmer i påståendet att de 

delvis eller helt arbetar med samma typ av rörelser för flickor och pojkar. 

Vi ser också en stor andel danslärare (63 procent) som menar att det inte, 

eller inte alls förekommer könsstereotypa rörelser i deras dansunder-

visning.  

I följande två tabeller redovisas huruvida danslärare anser att pojkar 

och flickor attraheras av kraftfulla övningar (5.9), respektive lugna 

övningar (5.10). 

 

Tabell 5.9 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida 

a)pojkar respektive b)flickor attraheras av kraftfulla övningar, fart och 

styrka. Antal och andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=78 

0 0 4 50 24 

0% 0% 5% 64% 31% 

 

b) flickor. N=79 

0 6 23 44 6 

0% 8% 29% 55% 8% 

 

Nästan samtliga danslärare (95 procent) anser att pojkar i stor eller 

mycket stor utsträckning attraheras av kraftfulla övningar, fart och styrka. 

Motsvarande siffra för flickor är 63 procent. En liten andel danslärare 

(åtta procent) instämmer i påståendet att flickor i mycket stor utsträck-

ning attraheras av kraftfullhet, fart och styrka. Däremot anser 31 procent 

att det gäller för pojkarna. En större andel danslärare väljer det neutrala 

alternativet för flickorna (29 procent) i jämförelse med pojkarna (fem 

procent). Endast åtta procent av danslärarna anser att flickor i liten 

utsträckning attraheras av kraftfulla övningar, fart och styrka medan inga 

danslärare (noll procent) tycker att alternativet överensstämmer med 
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pojkarna. Nästa tabell (5.10) rör huruvida pojkar och flickor lever sig in i 

lyriska och lugna övningar. 

 

Tabell 5.10 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida 

a) pojkar respektive b) flickor lever sig in i lyriska, lugna övningar. Antal 

och andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=77 

4 19 38 14 2 

5% 25% 49% 18% 3% 

 

b) flickor. N=79 

0 1 18 51 9 

0% 1% 23% 65% 11% 

 

 

Av tabell 5.10 framgår att en liten andel danslärare anser att såväl pojkar 

(tre procent) som flickor (elva procent) lever sig in i lyriska, lugna 

övningar i mycket stor utsträckning. Den märkbara skillnaden avseende 

kön är synlig i kategorin i stor utsträckning (18 procent för pojkarna, 65 

procent för flickorna). Danslärare förknippar främst inlevelse i lyriska, 

lugna övningar med flickor. En större andel danslärare väljer det neutrala 

alternativet för pojkarna (49 procent) i jämförelse med flickorna (23 

procent). Återigen uppstår frågan vad detta varken- eller står för när det 

gäller pojkarna.  Skillnaden mellan danslärarnas uppfattningar avseende 

kön är också uppenbar vad gäller inlevelse i liten utsträckning (25 

procent för pojkarna, en procent för flickorna). Det tycks aldrig hända 

att flickor i mycket liten utsträckning lever sig in i lugna, lyriska övningar.  

Tabell 5.10 synliggör ett tydligt samband mellan flickor och inlevelse i 

lugna, lyriska övningar. Nästa tabell (5.11) handlar om danslärares er-

farenheter av och uppfattningar om pojkars och flickors idérikedom i 

improvisationsövningar. 
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Tabell 5.11 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida 

a) pojkar respektive b)flickor visar idérikedom i improvisationsövningar. 

Antal och andel i procent.  

I mycket I liten Varken I stor I mycket 

liten ut- utsträckning eller utsträckning stor ut- 

sträckning    sträckning 

a) pojkar. N=78 

1 2 19 47 9 

1% 2% 25% 60% 12% 

 

b) flickor. N=79 

0 6 17 50 6 

0% 8% 21% 63% 8% 

 

Idérikedom är med utgångspunkt från danslärarnas synpunkter inte 

könsbundet. En liten andel danslärare menar att pojkar (tolv procent) 

och flickor (åtta procent) i mycket stor utsträckning visar idérikedom 

med hänvisning till improvisation. Mer än hälften anser att både pojkar 

(60 procent) och flickor (63 procent) i stor utsträckning uttrycker 

idérikedom i improvisatoriska moment. Även här väljer danslärare det 

neutrala alternativet, 25 procent för pojkar och 21 procent för flickor. En 

ytterst liten andel danslärare instämmer i påståendet att pojkar och 

flickor i liten eller mycket liten utsträckning visar idérikedom i 

improvisationsövningar. Danslärare tycks således uppfatta både flickor 

och pojkar som relativt idérika när de får möjlighet att ”skapa eget”.           

Tabell (5.12) anknyter till frågor om samundervisning och koreograf-

iska möjligheter.  

     

 

 

 

  



 POJKAR, FLICKOR OCH DANS – OM GENUS I DANSUNDERVISNINGEN 

 91 

Tabell 5.12 Danslärares erfarenheter av och uppfattningar om huruvida 

samundervisning ger större koreografiska möjligheter. Antal och andel i 

procent. N=78  

Instämmer Instämmer Vet ej/ Instämmer Instämmer 

inte alls inte obestämd delvis helt 

6 16 19 25 12 

8% 21% 24% 32% 15% 

 

I tabellen (5.12) framkommer att nästan hälften av danslärarna (47 

procent) delvis eller helt instämmer i påståendet att samundervisning ger 

större koreografiska möjligheter. En mindre andel (24 procent) kan inte 

ta ställning för eller emot. Endast åtta procent av danslärarna instämmer 

inte alls med att samundervisning har ett samband med koreografiska 

möjligheter.   

      

DANSLÄRARNAS UTSAGOR OM RÖRELSER, ÖVNINGAR OCH 
GENUS 
Utsagorna som presenteras härnäst följer samma teman som i tabellerna 

5.7-5.12. 

 

ATT TYDLIGT FÖRSÖKA EFTERLIKNA DANSLÄRARENS RÖRELSER 

Endast ett fåtal danslärare väljer att uttryckligen kommentera påståendet 

om elevers förmåga/vilja att efterlikna danslärarens rörelser. Enligt dans-

lärarnas erfarenheter och förståelse av detta handlar det om flickors och 

pojkars olikheter. Att flickorna i högre grad än pojkarna efterliknar 

danslärarens rörelser, förklaras med att flickor är motoriskt före 

pojkarna. Flickor har, som Ester poängterar, helt enkelt ”lättare” för att 

härma danslärarens rörelser medan pojkar anses föredra ”friare” 

övningar. Mariette tycker att flickor är koncentrerade och fokuserade, 

”de är mer där för att lära sig” vilket är en annan förklaring till flickornas 

vilja att efterlikna danslärarens rörelser. Naomi menar också att: ”Flickor 
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och pojkar gör ofta inlärda rörelser eller försöker härma vad de har sett. 

‟Riktigt‟ eget skapande gör bara ett fåtal.” 

 

SAMMA TYP AV RÖRELSER FÖR FLICKOR OCH POJKAR ELLER 
KÖNSSTEREOTYPA RÖRELSER 

I danslärarnas utsagor framkommer synpunkter på hur rörelser är 

könade. Danslärarna säger sig undvika så kallade feminina rörelser med 

hänsyn till pojkarna. Uttalanden som att välja bort ”feminina rörelser” 

(exempelvis höftrörelser) när pojkar deltar, eller att hitta ett ”maskulint 

alternativ” återkommer. Kerstin beskriver hur hon undviker ”töntiga” 

rörelser för att inte skrämma iväg ovana pojkar från danslektionen och 

menar att ”man får skynda långsamt med pojkar”. Även Linn gör en 

tydlig uppdelning mellan olika dansrörelser utifrån kön: 

 

Jag försöker variera lektionerna mer när det är blandade klasser för 

att inte killarna ska tröttna. Jag lägger in mer styrka och lite mindre 

armövningar i de olika positionerna, samt stretching. Rena tjejklasser 

innehåller mer teknik, kräver mer. Rena pojkklasser innehåller mycket 

fart, styrka och glädje.  

 

Det anses vara viktigt att pojkar inte tröttnar. En varierad undervisning 

har således sin grund i danslärarnas förhållningssätt till pojkar, inte till 

flickor. Styrka, stretch och fart förbinds med pojkar och teknik och mer 

armövningar med flickor. Arbetet med pojkar handlar om glädje till 

skillnad från mötet med flickorna som är krävande.  

Rörelser som danslärarna legitimerar utifrån pojkars behov motiveras 

på olika sätt. Medan Kerstin anknyter till homofobi väljer Naomi bort 

vissa danser av rädsla för att de är ”flickiga”. Hon menar att man kan 

göra ”allt” med flickor men måste ”tänka sig för” när man har pojkar i 

gruppen. Rut försöker driva lektionen i ”pojkarnas anda” för att de ska 

intressera sig för dans. Boel menar att pojkarna själva skiljer på ”killiga” 

och ”tjejiga” rörelser: ”Får de leka för mycket blommor och det de tycker 

är tjejiga rörelser tröttnar de och tycker det är fjantigt.” Med hänvisning 
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till mindre barn skriver hon: ”Har man gemensamma barngrupper 

(pojkar, flickor) måste man tänka på att de får vara blommor och fjärilar 

lika mycket som raketer, brandbilar och flygplan”. Boel använder 

uttrycket att ”fängsla pojkarna till dans” och då fungerar inte ”feminina 

dansrörelser”. I jämförelser mellan grundskolans dansundervisning och 

den frivilliga verksamheten menar danslärarna att man inom den frivilliga 

verksamheten kan ha ”flicktema” i barnbalettgrupper, vilket inte är tänk-

bart i grupper där pojkar deltar.  

Flertalet danslärare betonar att barn är individer med skilda personlig-

heter och inbördes olikheter i temperament och attityd. Några danslärare 

lyfter fram likheten mellan pojkar och flickor. Man säger sig betrakta 

barnen som ”elever”. I fråga om lektionsplanering framhåller danslärarna 

ett ”könsneutralt” arbetssätt då man blandar det snabba, hårda med det 

lyriska och mjuka. Man utgår från individen och varierar undervisningen 

därefter. Fia säger sig utgå från stillhet och rörelse, olika former, 

förflyttningar på varierande sätt, rummets möjligheter och individuellt 

arbete kombinerat med par- eller grupparbete.  

     Mimmi ser dansundervisningen som en möjlighet till individuellt 

utforskande. Hon försöker undvika könsstereotypa rörelser. Att det 

emellanåt efterfrågas av eleverna själva, menar hon, ”kan också 

avdramatisera skillnaden, ibland behöver barnen bli bekanta med 

stereotyperna.”   

En danslärare beskriver hur hon medvetet väljer bort uttryck och 

liknelser som förstärker etablerade ”könsroller”. Ulrika planerar så att 

alla individer, flickor och pojkar ”får olika delar” – en varierad 

lektionsuppläggning passar hela gruppen menar hon. Även Cecilia anser 

att en danslektion måste innehålla alla kvaliteter och vara öppen för olika 

uttryck: ”både killar och tjejer gillar att pröva hela spektrat.” Ann menar 

att alla barn ska få samma möjligheter och att det är just den konstnärliga 

kroppen som barnen behöver och ”älskar att utforska”: 
 

Jag försöker i skolan att jobba med rörelser som är enkla och köns-

neutrala. Eleverna kan ofta utveckla mina steg på sitt eget sätt. Inom 

improvisationen får de ju naturligtvis skapa eget ”material”. Ofta vet 

man inte vad eleverna tycker och tänker, så det går inte alltid att 

förutse vilka rörelser som är ”tjejiga/killiga”. 
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Vera, som arbetar med pardanser använder ord som ”föra-följa” istället 

för ”tjej- och killplats” när hon undervisar. Hon tänker på att inte göra 

för ‟tjejigt‟ och för ‟killigt‟, utan sådant som passar alla. Pojkar och flickor 

dansar både mjukt, hårt, kraftfullt och lugnt. Sanna har ett genus-

perspektiv i sin dansundervisning, framförallt i mötet med pojkar från 10 

år och uppåt. Hon framhåller att: ”Rena flickgrupper ska också ha ett 

material som spänner mellan lyriskt, vackert, poetiskt till tufft, rått, hårt 

och osnyggt.” Tekla formulerar en viss tvekan i sin reflektion över 

dansundervisningen: 

 

/…/ jag tror att jag försöker presentera olika teman, övningar, typer 

av dynamik, musik o s v för att alla barn ska få prova röra sig på olika 

sätt oavsett om det är pojkar eller flickor. Eventuellt att jag har lite 

mer fartfyllt om jag har en grupp med bara pojkar än om det bara är 

flickor. 

 

Den här gruppen av danslärare lyfter fram vikten av ”en lagom dos av 

allt” och en öppenhet för att olika uttryck kan finnas med. Man utgår 

från stillhet/rörelser, förflyttningar på olika sätt, rummet, arbete i par, 

teman, uttryck och känslor. 

 

KRAFTFULLA OCH LUGNA, LYRISKA  ÖVNINGAR 

Vad gäller utsagor om kraftfulla respektive lugna, lyriska övningar utifrån 

kön anser Josefine att pojkar visst tycker att det kan vara roligt att dansa 

med sjalar ”om man gör det på ett killigt eller könsneutralt sätt”. Flickor 

är lika förtjusta i styrka, fart och kraft, menar hon. Enligt Josefine är 

både pojkar och flickor fokuserade när man genomför lugna övningar. 

Saga skriver om att utgå från gruppens dynamik: 

 

Jag har och jobbar nästan uteslutande på låg- och mellanstadiet och 

där tycker jag att det handlar mer om barnens och framförallt 

gruppens dynamik än om kön. Pojkar och flickor är t ex oftast både 

lika avigt och positivt inställda till dans. En del pojkar är ”lugna” och 

försiktiga, en del flickor är ”vilda” och tvärtom. Jag vill få med kraft 
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och styrka likväl som ”lugna” dansövningar med t ex sjalar och att 

alla oavsett kön eller personlighet ska få chans att uttrycka båda 

”läger”.  

 

Andra danslärare menar att det gäller att anpassa lektionsinnehållet till 

pojkarna genom högt tempo, styrka och kraft. Tove anser att hon är ”feg 

för det lyriska” med pojkar i skolan och har ett högre tempo i blandade 

grupper än i grupper bestående av enbart flickor. Hon menar att flickor 

är uppfostrade att inte ta lika stor fysisk plats som pojkarna, att de måste 

uppmuntras att ta ut rörelserna men att de ofta attraheras av kraftfullhet. 
Även Kajsa framhåller vikten av att uppmuntra flickor till att utveckla 

kraftfulla rörelser och ”att stärka sin medvetenhet om att kunna ta plats 

och säga ifrån”. Hon anser att dansläraren ska variera lektionerna ”på ett 

sådant sätt att det faller naturligt för killar att göra lyriska övningar, efter 

stora kraftfulla övningar.” Social bakgrund, barnens ålder och skolans 

kultur menar danslärarna har betydelse och avspeglar sig i gruppen under 

danslektionen. Mimmi anknyter till ålder och erfarenhet av träning när 

det gäller vilken typ av rörelser som barnen attraheras av: 

 

Bland mina 10-åringar är flickorna i lika stor del attraherade av höga 

hopp, kraftfulla grovmotoriska rörelser som pojkarna, medan 

tonårstjejer och även killar är mycket ”slöare” om de inte är vana att 

träna i övrigt. 

 

Som framkommit tidigare har tidsperioden betydelse för pojkars 

inställning till dans. I Bibbis fall är dansen inarbetad i skolan och 

uppskattad av barnen. Kajsa skriver att likheten mellan flickor och pojkar 

uppstår efter en period med dans: ”Efter att ha haft en skolklass i dans 

över en period, är det ingen skillnad. Då kan pojkar göra mjuka, sirliga 

rörelser och flickor starka kraftfulla rörelser”. Elly ser barnen som elever, 

och anser att man ska göra dem mer medvetna om vad de förmedlar 

genom att uttrycka sig på olika sätt:  
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Det är spännande att söka efter sin egen identitet och danslektioner 

är en av många platser där man kan arbeta med frågan. Varje elev är 

unik med sina värderingar, känslor och arv. 

 

Elly framhåller vikten av att vara en god förebild och skapa ett lekfullt, 

öppet klimat där diskussioner får utrymme. Hon förespråkar en bland-

ning mellan traditioner och att ”experimentera med könsroller”. Hon 

poängterar att det finns pojkar som är ”blyga, tysta, lata, lyriska och 

flickor som är högljudda och våldsamma i sina rörelser”, liksom barn 

”som bekräftar bilden av den dansande flickan i rosa tyllkjol.” Elly tycker 

att denna olikhet är ”häftig” och uppmuntrar den. 

 

IDÉRIKEDOM I IMPROVISATIONSÖVNINGAR, SAMUNDERVISNING OCH 
KOREOGRAFISKA MÖJLIGHETER 

Ett fåtal danslärare skriver om pojkar, flickor och kreativitet. Vad gäller 

idérikedom i improvisationsövningar, menar Isabella: 

 

Tjejer vill vara mer innanför ramen och perfekta. I improvisations-

övningar är de därför ganska förutsägbara. De tror att det finns ett 

rätt sätt redan vid 4 års ålder. Killar tänker mer själva i improvi-

sationsövningar och kan hitta mer överraskande lösningar. 

 

Det framträder olika uppfattningar om idérikedom och improvisation.  

Ida tycker att det är enklare att arbeta med improvisation i könsåtskilda 

grupper än i blandade grupper. Monica anser att pojkar i större 

utsträckning än flickor ”/…/hellre kastar sig ut i det okända.” Andra 

danslärare menar att idérikedom i improvisationsövningar inte är köns-

bundet och att det är viktigt att barnen får skapa eget material.  

Vad anser då i danslärarna om samundervisning och koreografi? Maj 

skriver exempelvis om ämnets och koreografins uppbyggnad med 

hänvisning till karaktärsdans, flamenco och gillesdanser. När denna typ 

av danser visas på föreställningar sker en uppdelning mellan flickors och 

pojkars rörelser och steg, menar hon. Under lektionerna får dock barnen 
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prova alla rörelser och stegkombinationer. Några danslärare skriver om 

att anpassa koreografier till pojkars rörelsespråk, behov och nivå. Titti, 

som tycker att samundervisning fungerar väldigt bra överlag, tänker på 

att göra koreografier som passar pojkars rörelsespråk, vilket 

exemplifieras med hip hop och streetdance. Hennes erfarenhet är att 

äldre pojkar har svårare att lära sig koreografier i jämförelse med flickor. 

Av den anledningen finns problem med gemensamma koreografier. 

Enligt Boel får pojkarna i hennes undervisning lära sig enklare steg-

kombinationer och erbjuds mer fysiskt krävande övningar än flickor. 

Med streetdance som grund anknyter hennes koreografier till basketboll 

och fotboll. Hon arbetar även med hushållspapper i koreografier för 

pojkar:  

 

Av slitstarkt hushållspapper har det blivit många givande koreografier 

med pojkklasserna eftersom de i princip kan skapa vad som helst av 

ett långt stycke hushållspapper.  

 

Enligt Boel finns både givande och mindre givande koreografier. Citatet 

visar tydligt på pojkars skapande och kreativa förmåga. Britt ger uttryck 

för olika kravnivåer, eftersom hon arbetar mer koreografiskt med flickor 

och mer fantasibetonat med pojkar. Monica betonar betydelsen av att 

inte avskräcka pojkar med för ”tjejiga” dansuppvisningar och av att 

flickor får sitt behov av ”prinsesstema” tillfredsställt. Michelle undviker 

på motsvarande sätt ”feminina rörelser” i koreografier där pojkar deltar 

för att de ska slippa känna sig ”obekväma”. Isabella däremot menar att 

hennes koreografier anpassas till individerna, inte kön. Samtidigt anser 

hon att dans berikas av att (ibland) lyfta fram och belysa skillnaden 

mellan flickor och pojkar i dynamik och energi. 

 

SAMMANFATTANDE TOLKNING 
Enligt danslärarna efterliknar både flickor och pojkar danslärarens 

rörelser. Tabell 5.7 visar emellertid att danslärarna framförallt hyser 

sådana uppfattningar om flickorna (68 procent i stor eller mycket stor 
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utsträckning). Några danslärare kommenterar också sina påståenden om 

härmning (imitation) med förklaringen att flickor är motoriskt tidigare 

utvecklade än pojkarna, mer fokuserade och koncentrerade. Endast en 

danslärare väljer att betona likheter mellan flickor och pojkar och menar 

att härmning överlag är vanligt förekommande. 

I tabell 5.8 framkommer att nästan samtliga danslärare (95 procent) 

menar att de delvis eller helt arbetar med samma typ av rörelser för 

flickor och pojkar. Utsagorna visar enligt min tolkning att ”samma typ av 

rörelser” har olika betydelser för danslärare. En grupp av danslärare 

utgår från pojkars och flickors olikheter och väljer att tillmötesgå pojkars 

önskemål och tänkta behov. För dessa danslärare betyder det att undvika 

feminint kodade rörelser i samundervisningen, att variera innehållet och 

undervisa i ”pojkarnas anda”. Följaktligen innebär samma typ av rörelser 

i detta fall, rörelser som överlag är maskulint kodade. Den andra gruppen 

av danslärare väljer istället att lyfta fram individerna med olika 

personligheter istället för att generalisera flickor och pojkar som grupp. I 

de här danslärarnas utsagor förespråkas en variation mellan det snabba-

långsamma, hårda-mjuka, stillhet-rörelse och så vidare. Några danslärare 

skriver också uttryckligen att de undviker könsstereotyper och strävar att 

arbeta ”könsneutralt”, vilket jag tolkar som ett genusmedvetet för-

hållningssätt.  

Både pojkar och flickor attraheras, enligt danslärarna, av kraftfulla 

övningar, fart och styrka (tabell 5.9). Tabellen visar dock att detta i högre 

grad gäller pojkarna. I jämförelse med tabell 5.10 framträder en större 

skillnad mellan flickor och pojkar i fråga om lugna, lyriska övningar.  

Utifrån danslärares uppfattningar och erfarenheter är det övervägande 

flickor som i stor utsträckning lever sig in i lugna, lyriska övningar. I 

danslärarnas utsagor uppmärksammar man vikten av att uppmuntra 

flickorna till kraftfulla rörelser och att ta plats. Vad gäller pojkar och 

lugna (lyriska) övningar, handlar utsagorna om hur det fungerar i 

praktiken och hur man går tillväga för att lugna övningar ska tas emot 

positivt av pojkarna. I danslärarnas utsagor poängteras även pojkars och 

flickors likheter vad gäller det kraftfulla och lyriska. Likheterna anses 

uppträda efter det att barnen har haft dans tillsammans ett antal tillfällen.     

I tabell 5.11 synliggörs danslärares uppfattningar om pojkars och flickors 
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likheter i relation till idérikedom i improvisationsövningar. Mer än 

hälften av danslärarna anser att både pojkar och flickor är idérika. Få 

danslärare har kommenterat just detta, kanske för att improvisations-

moment i dansundervisningen fungerar bra och är uppskattat både bland 

flickor och pojkar. 

Ungefär hälften av danslärarna instämmer delvis eller helt i 

påståendet att samundervisning ger större koreografiska möjligheter 

(tabell 5.12). Tabellen visar dock en spridning bland danslärarnas 

uppfattningar. Enligt danslärarnas utsagor tycks svårigheter med gemen-

samma koreografier utgå från resonemang om olikheter mellan könen. 

Danslärarna menar att koreografier måste anpassas efter pojkarna och att 

flickorna har lättare för att lära sig steg. En danslärare skriver inte alls om 

samundervisning utan könsåtskild undervisning där pojkars koreografier 

sammankopplas med idrott (jfr Crawford, 1994; Lehikoinen, 2006). 

Resultatet pekar på att koreografiska möjligheter i samundervisningen, 

innebär att pojkar och flickor gestaltar olika rörelser och steg. 

           

DISKUSSION 
Jag finner framförallt tre tabeller av intresse utifrån förståelsen att 

samhällets maskulinitetsnormer också avspeglar sig i dansunder-

visningen. Enligt danslärarna är det betydligt färre pojkar i jämförelse 

med flickor som är positivt inställda till dans (tabell 5.1), som tydligt 

försöker efterlikna danslärarens rörelser (tabell 5.7) och som lever sig in i 

lyriska, lugna övningar (tabell 5.10). Min tolkning och förståelse av det 

här resultatet utgår från teorier om konstruktion och iscensättning av 

kön. Här finns kopplingen till homofobiska fördomar, dans som 

feminint kodat ämne och uppdelningen av feminina och maskulina 

rörelser (Gard, 2008).  

Utifrån Connells (1996, 2003) teorier om övergripande genus-

strukturer och skolan som genusregim, är min tolkning att danslärares 

erfarenheter av mötet med pojkar och flickor skiljer sig åt beroende på 

vilken skola de arbetar på. Vad gäller positiv eller negativ inställning 

menar en danslärare att skolans mångåriga tradition med dans har 

betydelse för pojkars och flickors intresse. Pojkars avståndstagande till 
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dans och motstånd mot feminint kodade rörelser, kan förstås som ett 

uttryck för den reproduktiva arenan, det vill säga att pojkarna är bärare 

av ”förgivettaganden” om manligt och kvinnligt vilket påverkar deras 

handlingsutrymme i dansundervisningen.  

Med hänvisning till genusstrukturer, lyfter Connell fram de analytiska 

begreppen känslomässiga relationer, maktrelationer, produktions-

relationer och symboliska relationer. Vad gäller känslomässiga relationer, 

pekar Connell på heterosexualiteten som en given norm i skolan, vilket 

samtidigt medför att homosexualitet underordnas. Känslomässiga 

relationer innebär också att danslärarna som yrkesgrupp förknippas med 

en viss typ av känslor och beteenden, exempelvis engagemang. Makt-

strukturer (mellan flickor och pojkar) eller maktförhållanden (inom pojk- 

respektive flickgrupp) kan inverka på vilka dansstilar, dansrörelser och 

övningar som dansläraren uppfattar är möjliga att arbeta med i 

dansundervisningen. I fråga om produktionsrelationer, kan det hos 

barnen finnas en uppdelning mellan könen i förhållande till vissa 

skolämnen (eller fritidssysselsättningar), utifrån förståelsen av att olika 

ämnen kan vara maskulint eller feminint kodade (Hellman, 2005; 

Connell, 1996, 2003; Thorne, 1993). Genussymbolik anses också av-

speglas i rörelser och kroppsanvändning. Thorne (1993) framhåller dock 

lärarens överordnade makt i relation till de pojkar och flickor som deltar i 

undervisningen.   

 I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-

klassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket, 2006b, s. 4) framhålls 

skolans ansvar ”att motverka traditionella könsmönster”. Genusforskare 

(Nordberg, 2005; Saar et al., 2008) har emellertid problematiserat inne-

börden av en likvärdig utbildning och menar att det mest vanliga i den 

svenska förskolan och skolan är att utgå från tvåkönsmodellen, det vill 

säga att flickor och pojkar har olika egenskaper. Diskussioner och arbetet 

i skolan handlar därför ofta om likheter, skillnader och jämförelser 

mellan homogena (motsatta) flick- och pojkgrupper. Detta perspektiv 

medför svårigheter att se hierarkier bland barnen och uppmuntra till 

olika sätt att vara flicka och pojke på. Det som inte går att utläsa i de 

tabeller som presenterats i det här kapitlet, men som däremot synliggörs 

i danslärarnas utsagor överlag, är danslärarnas olika sätt att beskriva 
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pojkar och flickor. Det ena perspektivet utgår från ett skillnadsperspektiv 

som omfattar stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar som två 

motsatta homogena grupper, och som överensstämmer med tvåköns-

modellen. 

Det andra perspektivet handlar om svårigheten med att generalisera 

om pojkar och flickor som grupp. De här danslärarna beskriver istället 

barnen som individer med olika personligheter. Här uttrycks en uttalad 

medvetenhet om att skolans kultur, hemmiljön (klass/etnicitet) och att 

tidsaspekten har betydelse för hur dansundervisning uppfattas och 

accepteras av eleverna.  

Studien visar att nästan samtliga danslärare (95 procent) delvis eller 

helt anser sig arbeta med samma typ av rörelser för flickor och pojkar 

(tabell 5.8). Danslärarna menar samtidigt att man inte bör ”skrämma” 

pojkarna, att pojkarna ska ”luras” att tycka om dans, att man ”fängslar” 

pojkarna eller att man driver lektionen i ”pojkarnas anda”. Vad i dansen 

är så hotfullt att det skrämmer pojkarna kan man fråga sig? Här finns 

återigen kopplingen till homofobi och hierarkin mellan maskulint och 

feminint kodade rörelser (Gard, 2008). Enligt danslärarnas utsagor står 

det feminina för det flickiga, fjantiga, töntiga, avskräckande och 

tröttsamma. Exempel på feminint kodade rörelser är höftrörelser, eller 

mer övergripande ”tjejiga rörelser” som att föreställa blommor. 

Maskulina rörelser beskrivs i termer av högt tempo, fysisk styrka och 

kraft. Hip hop och streetdance härleds till maskulint kodade dansstilar. 

Maskulint kodade rörelser definieras inte som töntiga eller fjantiga, vilket 

tyder på en nedvärdering och degradering av så kallade feminint kodade 

rörelser och övningar.  

 Trots att hälften av danslärarna är positiva till samundervisning 

(tabell 5.2) ser vi också danslärare (och lärare i skolan) som förespråkar 

könsåtskild undervisning. Separata pojkgrupper ses som ett medel att få 

pojkarna intresserade, att motverka kompistryck och homofobi. Istället 

för att arbeta med feminint kodade rörelser i mötet med pojkgrupper, 

tycks det väsentliga vara att tillmötesgå pojkarnas intressen. Danslärarnas 

utsagor kan anknytas till tvåkönsmodellen (Nordberg, 2005; Saar et al., 

2008), och Connells (2003) beskrivning av den etablerade föreställningen 

om motsatsförhållandet mellan manliga och kvinnliga kroppar.  
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I utsagorna framträder emellertid också andra perspektiv. En grupp av 

danslärare använder ord som öppenhet, variation, utforskande, att 

experimentera, eller att utgöra en motvikt till könsstereotyper, vilket 

innefattar en mix av maskulint och feminint kodade rörelsemönster. En 

danslärare skriver om svårigheten med könsuppdelning av rörelser därför 

att man som lärare helt enkelt inte känner till elevernas personliga 

upplevelser och åsikter. En del utsagor tyder på att danslärarna ”ser” 

variationer inom respektive flick- och pojkgrupp; flickor kan även 

uppleva svårigheter med dans, lärare måste låta pojkar vara ”olika 

personer med olika egenskaper” eller ”varje elev är unik med sina 

värderingar, känslor och arv.” Dessa utsagor tyder på att danslärarna 

också kan frångå den könsstereotypa dansundervisningen och istället 

välja en mer genusmedveten dansundervisning. Några danslärare 

resonerar även i enlighet med Ferdun (1994) och Gard (2001), det vill 

säga att dansundervisningen är en plats som aktivt kan motverka 

reproduktion av könsmönster. 

 Ungefär 70 procent av danslärarna menar att både flickor och pojkar 

i stor eller mycket stor utsträckning, visar idérikedom i improvisationer. 

Här framträder en likhet i danslärarnas uppfattningar om flick- och 

pojkgruppen. Resultatet som rör idérikedom i improvisationsövningar är 

dock mer komplext än så, sett mot bakgrund av studiens andra resultat. 

Pojkarna som exempel, sägs vara mer negativt inställda till dans än 

flickorna. Improvisation tycks emellertid engagera pojkarna – utan 

engagemang är det svårt att visa idérikedom. Improvisation som en del 

av dansundervisningen attraherar många barn. Enligt Stinson (1997) 

handlar ”det roliga” i dansundervisningen bland annat om att skapa eget 

material, vilket sker i improvisationsmoment. 

     Flickorna i sin tur försöker, enligt danslärarna, att efterlikna (härma) 

danslärarens rörelser i betydligt högre utsträckning än pojkarna. 

Härmning i form av reproduktion skulle kunna ha en negativ effekt på 

den skapande förmågan. Om man är van vid att följa och härma 

danslärarens rörelser (det ”rätta”), kan det vara svårt att skapa eget 

material, det vill säga att utgå från sig själv. I improvisationen däremot, 

finns inte ett rätt- och feltänkande. Jag ser en motsättning mellan 

resultatet om flickors oro i dansundervisningen och idérikedom i 
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improvisationsövningar. Rimligtvis borde flickors oro över att göra bort 

sig, inverka på deras kreativa förmåga. Idérikedom i dans handlar ibland 

om att uttrycka okonventionella rörelser med kroppen, och att framföra 

gestaltningen inför klasskamraterna.  

Butler (1990/2007) menar att genus är en kroppslig erfarenhet där vi 

genom repetition lär oss att vara flicka, kvinna, pojke och man. Min 

tolkning av Bonds (1994) undersökning om de explosiva pojkarna och de 

mer försiktiga flickorna visar på denna upprepade kroppsliga erfarenhet 

som i detta fall kunde utmanas i arbetet med sagan om vildingarna och 

maskerna. I den här studien tycks både pojkar och flickor visa idé-

rikedom i improvisationsövningar. Utifrån ord som utforskande, 

variation och att experimentera, finner jag resultatet som rör danslärarnas 

uppfattningar om barns idérikedom i improvisationsövningar av intresse 

(tabell 5.11). I improvisationer betonas process och skapande. Barnen 

ges möjligheter att lösa en uppgift och finna sitt eget personliga uttryck 

(individuellt eller tillsammans med andra). Vi vet emellertid inte huruvida 

improvisationsmoment i förskolans och skolans dansundervisning inne-

bär en upprepning av den kroppsliga erfarenheten av att vara flicka eller 

pojke, eller om den kroppsliga erfarenheten utmanas.  
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6. KROPPEN, UTTRYCKET OCH DEN 
EXISTENTIELLA DIMENSIONEN 

Det här kapitlet handlar om vad dansundervisning i skolan är utifrån 

danslärares perspektiv. Studien bygger dels på danslärarnas redogörelser i 

den öppna frågeställningen om dans i skolan som kunskapsområde (bil. 

1, s. 10, fråga 14) som besvarades av 149 danslärare (146 kvinnor, tre 

män), och dels på observationer som genomfördes i anslutning till min 

licentiatuppsats (Lindqvist, 2007).  

     Varje avsnitt inleds med danslärarnas utsagor med hjälp av citat och 

referat. Därefter följer observationer av dansundervisning i skolan, i 

form av längre och kortare redogörelser. Övergångarna mellan utsagor 

och observationer är flytande. Samtliga danslärare och barn har fingerade 

namn. 

 

DANS SOM UTTRYCK  
I danslärarnas utsagor framhålls dansens egenvärde, det vill säga dans 

som ett konstnärligt uttryck. Dans beskrivs som ett estetiskt ämne som 

bidrar till ett estetiskt förhållningssätt eller en estetisk upplevelse. Några 

skriver att dans i skolan utvecklar konstnärlighet eller konstnärligt 

tänkande och att det utmynnar i en förståelse för dans som konstform. 

Tre danslärare använder begreppet estetiska läroprocesser. Flertalet av 

danslärarna föredrar ordet uttryck i bemärkelsen att få uttrycka sig på ett 

annat (kroppsligt) sätt i jämförelse med att tala och skriva. Uttryck 

anknyter vidare till att gestalta idéer, tankar och känslor med kroppen. 

Veronica skriver att dans som uttryckssätt ger barnen möjlighet att 

utveckla sin tolkning av omgivningen och musiken. Ronja menar att dans 

som uttryck ger en förståelse för estetiska ämnens betydelse. Dans tillför 

någonting, vilket ibland benämns som ett ytterligare (ordlöst) språk. 

Danslärarna skriver om skapande, kreativitet, fantasi, inlevelse och vikten 

av en kulturell förståelse för dans. Gerd understryker dansens konst-

närliga uppgift: ”genom att ständigt utsättas för att skapa lösningar, 

använda fantasin individuellt och i grupp får man en bra grund i 
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problemlösning och samarbete.” Mimmi menar att dans skärper och 

utvecklar alla sinnen. Harriet anser bland annat att improvisation i 

dansundervisningen främjar fantasin och skaparglädjen. 

      Just fantasi, skapande, kreativitet och inlevelse betonas i den dans-

undervisning som bedrivs i Skellefteå kommuns skolor (Lindqvist, 2007). 

Jag har valt att sammanställa en översiktlig tabell på ett urval av övningar 

och danser från de tio danslektioner som jag tidigare har observerat. I 

min tolkning av materialet utgår jag från Schütz (1962/1999) teori om 

”fantasivärldar” och ”kroppens gestalt”. Samtliga övningar som 

presenteras innehåller bildspråk, fantasi, stämning och lek, vilket 

anknyter till danslärares utsagor om att uttrycka tankar, känslor och idéer 

med kroppen. 

 

Tabell 6.1 Övningar i dansundervisningen som anknyter till fantasivärldar och kroppens 

gestalt. 

Fantasivärldar  Kroppens gestalt      

  

Skola A Naturen  Indianer (dans)   

Djungeln   Besökare och djur 

  

Skola S Paris   Eiffeltornet, parisbor, konstnärer

   soldater, mimartister, robotar,  

   stressade människor 

 

Stort fält  Spioner 

Underjorden och skogen Mystiska varelser 

 

Skola X Ryssland: Röda torget Människor, Vasiljekatedralen  

Rymden: månen, solen Raketer, astronauter 

 

Tabell 6.1 visar att de olika fantasivärldar som förekommer i dans-

undervisningen på de tre skolorna, anknyter till ”rum” som är betydligt 

större än den lokal (ofta gymnastiksal) som barnen dansar i. I tabellen 

framgår att övningarna utgår från fantasivärldar som naturen, Paris, 
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Ryssland och rymden för att ta några exempel. I fråga om kroppens 

gestalt och rörelseuttryck, föreställer barnen olika människor, mystiska 

varelser eller konstruktioner.  

Här följer två mer ingående exempel på hur övningar genomförs i 

dansundervisningen. Det första exemplet är från Skola S, ”Underjorden 

och skogen” där barnen gestaltar ”Mystiska varelser”, det andra exemplet 

från skola X, ”Ryssland: Röda torget” och övningen ”Vasiljekatedralen”. 

Temat ”Underjorden och skogen” introduceras av dansläraren i åk 1, på 

följande sätt: 

 

Danslärare: Vi låtsas att ovanför er är det ett sånt här högt lager med 

jord (visar), så ni syns inte. Ni är nere i underjorden.  

Pojke: Vi är döda människor, zoombies (högt) 

Danslärare: När musiken börjar så växer det upp kanske fingrar eller 

bara händer /…/. Till slut när ni har växt upp då börjar ni smyga 

omkring men ni får låtsas att ni är vad som helst men säg det inte till 

nån och så håller de sig på avstånd från varann så de är långt ifrån 

varann och långt ifrån väggarna (Skola S). 

 

På initiativ från barnen släcks lysrören i gymnastiksalen. En pojke 

fortsätter att prata om zoombies. När musiken börjar (trummor), lotsar 

dansläraren barnen genom övningen med viskande stämma. De döda 

människorna har enligt dansläraren ”läskiga ögon” och tempot ökar från 

att smyga till att springa, hoppa hoppsasteg och ”mystiska sidgalopp” i 

hela rummet. Barnen ombeds sedan att smyga tillbaks till ringen. 

Övningen fortsätter med teknikövning och hiphopsteg i ring, hela tiden 

med återkoppling till de mystiska varelserna med ”läskiga ögon”. 

Övningen avslutas med följande uppmaning: ”Nu ska ni göra fyra coola 

statyer, mystiska varelser som ser coola ut. På den fjärde (statyn) ska ni 

förvandlas till is”. Dansläraren föreställer sedan en sol som smälter ner 

statyerna och barnen förvandlas till en vattenpöl som rinner ner i jorden. 

Efter övningen följer ett samtal mellan dansläraren och barnen. Här får 

barnen berätta vilka varelser som de har gestaltat, vilket visar sig vara 
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alltifrån en mystisk gubbe i lådan, en drake, starwars monster, Hulken, 

zoombie (flera) till ett skelett. 

I temat ”Underjorden och skogen” finns en tydlig koncentration på 

stämningar och känslor. De olika steg och variationer av rörelser som 

utförs bestäms av dansläraren. I exemplet ”Ryssland: Röda torget och 

Vasiljekatedralen” uppmärksammas former, och barnen ges en annan typ 

av frihetsgrad. Som inspiration till denna övning fungerar en stor 

inplastad närbild på Vasiljekatedralen. Barnens uppgift är att tillsammans 

gestalta katedralen. Övningen ingår i temat Ryssland. I en av de fyra 

skolklasserna (åk 1) instrueras övningen på följande sätt: 

 

I Rysslands huvudstad Moskva, där finns det ett stort torg som heter 

Röda torget och bredvid Röda torget finns en jättevacker katedral. 

Katedralen heter Vasiljekatedralen. /…/ Titta extra noga på den här 

stora bilden, då kommer ni att se att det finns massor av olika 

former. Det finns runda och raka och spetsiga. Bestäm er för en 

form som ni vill forma kroppen som. Jag kanske idag skulle vilja göra 

den vridna för det finns en som ser ut som en spiral. Då kan jag 

forma min kropp som en spiral (visar). Men någon annan kanske 

väljer att den vill göra den där halvmånen och vill forma sin kropp 

som en halvmåne eller någonting annat. Någon kanske vill göra den 

raka formen som såg spetsig ut och väljer att göra den (visar). Bestäm 

er för en (Skola X). 

 

I övningen ska ett barn i taget springa i en halvcirkel i rummet till musik 

av Tjajkovskij (vilket dansläraren upplyser om), stanna i mitten och 

gestalta sin form. Under tiden fortsätter dansläraren att instruera: ”Ni får 

stanna framför eller bakom eller stanna på ett led. Vänd ansiktet åt vilket 

håll ni vill. Man kan göra hög eller låg”. Övningen avslutas med att 

dansläraren fotograferar barnens Vasiljekatedral ”på låtsas”.  

Båda dessa exempel från dansundervisningen anknyter till ”större 

rum”, och vi ser hur barnen stimuleras till inlevelse och uttryck, vilket 

överensstämmer med danslärares utsagor om att gestalta idéer, tankar 

och känslor med kroppen. Förutom att övningen Vasiljekatedralen 

anknyter till kreativitet och eget skapande där barnen med utgångspunkt 
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från en bild har som uppgift att gestalta en form i sin egen kropp, är min 

tolkning att temat Ryssland i sig också gränsar till andra ämnen i skolan. 

Om man lämnar observationerna ser flertalet danslärare i enkät-

undersökningen tydliga beröringspunkter mellan dans och skolans övriga 

kunskapsområden. Dans kan integreras, utgöra ett komplement till eller 

fungera som ett medel för andra ämnen. Enligt några av danslärarna 

bidrar dansundervisning i skolan till positiva överspridningseffekter, 

exempelvis att rytmik och koordination understödjer teoretiska ämnen. 

Veronica skriver att dans i skolan är: 

 

/…/ett ytterligare sätt att grunda kunskap på. Barnen minns de 

bokstäver vi har gestaltat, de geometriska former vi byggt och de 

räkningsdanser som vi har gjort.   

 

Integration med andra ämnen kan vidare innebära en ökad förståelse för 

blodomloppet (Vera) eller att ”dansa in matematik” i arbetet med former 

(Gunvor). Boel har samarbetat med svensk- och matematiklärare och ger 

exempel på föreställningar med dans, dikter och levande musik. Hon 

anser även att man inom geografiämnet kan dansa olika länders 

folkdanser och i likhet med Veronica arbeta med rytmiska räknedanser. 

Kim skriver: 

 

/…/ vidare kan dansundervisning bidra till elevens musikalitet, 

känsla för rytm och bredd på musiklyssnandet. Dansundervisningen 

kan även stärka inlärningen i andra ämnen som t ex matematik och 

historia genom att utforska dessa ämnen via kroppen och dansen 

(geometri, olika teman, taktarter).  

 

I likhet med Kim lyfter flertalet danslärare fram den musikaliska 

aspekten. Enligt danslärarna bidrar dansundervisningen till en ökad 

förståelse för musik, musikalitet och rytm genom att eleverna ”får möta 

andra musikstilar än de är vana vid” (Stina). Katarina menar att barnen i 

dansundervisningen lär sig ”musiktolkning och musikkännedom”. 
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DANS SOM GEMENSKAP, HÄLSA OCH GLÄDJE  
Ord som gemenskap, samspel och samarbete återkommer i danslärarnas 

utsagor. Ulla menar att ”Dans i skolan bidrar till att öka gemenskapen i 

klassen/gruppen som utövar dans tillsammans”. I dans som språk och 

uttrycksmedel möts man på ett annat sätt än i den ”vanliga” under-

visningen (inkluderat idrott). Flera danslärare anser att dansunder-

visningen i skolan inte bygger på tävlingsinslag eller ett rätt- och fel- 

tänkande. Ann menar att det blir bättre stämning i klassen när man 

arbetar med rörelse utan tävlingsinslag. Ove framhåller vikten av trygg-

het, att alla får vara med och att barnen känner att de duger som de är.  

     Flertalet danslärare skriver om dans i skolan också utifrån en 

hälsoaspekt i betydelsen att dans ger motion eller bidrar till en sund 

livsstil (”välmående”). Dans är fysiskt och barnen får träna sin kropp 

genom att öva koordination, kondition, smidighet, motorik och styrka. 

Dans handlar enligt danslärarna även om lust, dansglädje, lekfullhet och 

mod. Lo tycker att dans i skolan ger möjlighet att ”känna glädje av 

kroppen och kroppens estetiska uttryck”. Glädje skrivs ofta fram utan 

närmare förklaringar. Ibland förbinds glädje med kroppen, rörelser 

(rörelseglädje) eller skapande (skaparglädje). Glädjen uppstår också i 

mötet tillsammans med andra. Mod definieras som att våga vara den man 

är, att våga visa danssekvenser och rörelser för varandra, eller att våga ta 

plats.  

     Kondition, styrka, glädje och mod framträder också i mina observa-

tioner av dansundervisning. Här presenteras två övningar som anknyter 

till danslärarnas utsagor. Den första övningen är en uppvärmningsövning 

i grupp. Den andra är en individuell övning med springsteg och ett hopp 

över diagonalen, vilket sker samtidigt som de andra barnen tittar på och 

väntar på sin tur.              

     Uppvärmningsövningen genomfördes i fyra skolklasser (skola X). I 

övningen springer barnen huller om buller och (vid slag på tamburinen) 

värmer upp de olika kroppsdelar som dansläraren nämner, exempelvis 

huvudet, armarna, axlarna eller hela kroppen. Barnen uppmanas att hålla 

ett högt tempo. Efter varje uppvärmning av respektive kroppsdel skakar 

dansläraren på tamburinen samtidigt som hon ropar ”ååååå spring”. 

Övningen utförs till rytmisk, snabb trummusik. I ljudupptagningarna hör 
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man förtjusta tillrop (övningen är uppskattad av barnen) och efter 

avslutad övning, barn som hostar och ”hämtar andan”. I en av de fyra 

grupperna med äldre barn (nioåringar) försöker dansläraren att stimulera 

till ytterligare ökat tempo. I den sista avslutande springsekvensen upp-

manas barnen att ”rusa”. I denna övning som är ett exempel på 

kondition och glädje, uppmärksammas även kroppsmedvetenhet.  

     Den individuella övningen som genomfördes i fem klasser (skola A 

och X) innebär att man springer över diagonalen och gör ett stort hopp i 

mitten av rummet (grand jete´).  I tre skolklasser hoppar barnen över ett 

stort skynke, i övriga två utförs hoppet ”över floden Volga” (tema 

Ryssland, skola X). På skola A utspelar sig följande:  

     Barnen ombeds att gå till ett hörn i rummet ”så ska vi hoppa över 

elden”, vilket symboliseras av ett stort rött skynke placerat på golvet. När 

dansläraren visar hoppet (grand jeté) samtidigt som hon instruerar, ropar 

ett barn ”allt man kan” och dansläraren svarar ”allt man kan”. Andra 

diagonalen får barnen hitta på ett eget hopp: 

 

Danslärare: Vi hoppar en gång till och nu får ni välja hur ni hoppar. 

Ni får hoppa precis likadant som ni gjorde eller så får ni göra ett eget 

hopp. Det gör ni som ni vill.  

Pojke: Får man snurra runt och hoppa? 

Danslärare: Man får göra det bara man är försiktig och inte trampar 

på tyget… och tänk på det, det är en jättestor eld så ni måste hoppa 

högt och springa snabbt, är ni redo? (Skola A) 

 

Citatet visar att dansläraren både refererar till tyget och elden. I och med 

att det ”är” en eld, förutsätts att barnen både ska hoppa högt och springa 

snabbt. När musiken stängs av utbrister en pojke: ”My God också, han 

rörde elden. Fötterna brann upp på han.” Såväl vid första som andra 

instruktionen framkommer att det behövs kraft för att kunna utföra 

hoppet. Vad gäller pojkens avslutande kommentar om fötterna som 

brinner upp, visar citatet dels att pojken fantiserar men också att han som 

åskådare uppmärksammar en annan pojke som hoppar. Det är möjligt att 

pojken som hoppar vidrör tyget (”elden”). Denna övning kan förstås 
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mot bakgrund av danslärarnas betoning av kvaliteter som styrka (att 

hoppa högt) och mod (utförande inför hela gruppen; jfr ”Ryssland: Röda 

torget och Vasiljekatedralen”).  

     Båda dessa övningar från dansundervisningen har ett högt tempo 

(styrka, kondition) och lämnar en viss frihetsgrad till barnen, vilket an-

knyter till danslärarnas utsagor. Barnen får själva bestämma hur de vill 

röra de olika kroppsdelarna till musiken, hur och var de springer i 

rummet (uppvärmningsövningen) eller vilket slags hopp som de vill 

utföra över tygskynket (att hoppa över elden). I danslärarnas utsagor 

framträder ett avståndstagande från tävlingsinslag och ett ”rätt- och fel-

tänkande”. Övningarna som har presenterats saknar också tävlingsinslag, 

men visar ”tydliga ramar”. Frågan uppstår om vad som händer om en del 

barn går istället för att springa under uppvärmningsövningen, eller går 

fram till tygskynket och kliver över tyget istället för att springa och hoppa?  

 

DANS SOM KROPP OCH EXISTENTIELLT BEHOV  
I enkätundersökningen använder majoriteten av danslärarna ordet kropp 

i sina utsagor om dans i skolan. Återkommande ord i anslutning till 

kroppen är kroppsuppfattning, kroppsmedvetenhet och kroppskänne-

dom, ofta föregått av ordet ”bättre” eller ”ökad”. Skiljelinjen mellan 

dessa begrepp är dock inte (mot bakgrund av danslärarnas utsagor) 

given. Saga menar att dansundervisning i skolan handlar om att ”öka 

medvetenheten om kroppens förmåga att uttrycka sig icke-verbalt.” 

Detta skulle då betyda att medvetenheten om kroppens uttrycksförmåga 

är någonting som man kan lära sig att utveckla. ”Medvetenhet” och 

”kännedom om kroppen” tycks belysa en djupare innebörd än ”upp-

fattning om kroppen”. Ett närliggande begrepp till kroppsuppfattning är 

kroppskontroll, som flertalet danslärare nämner.  

     Begreppet kroppskännedom är för danslärarna förbundet med 

kunskap, förståelse, närhet, närvaro och trygghet i den egna kroppen. 

Exempelvis anser Karolin att barn och ungdomar som får dansa i skolan 

lär känna sin kropp. Hon menar också att barnen får lättare att ”vara 

närvarande i sin kropp” oavsett hur man ser ut. Alla kan dansa. Tove 

använder ett liknande uttryck: ”att vara i sin kropp och få prova olika 
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rörelser och kvaliteter.” Lotten och Lina anser att kunskapen ”förankras” 

i kroppen. De olika begreppen för kroppsuppfattning, kroppsmed-

vetenhet och framförallt kroppskännedom, kopplas ofta samman med 

självkänsla och självförtroende; ”kroppskännedom och självkänsla” 

(Toril) eller ”kroppskännedom… stärker självförtroendet” (Tekla). Gerd 

skriver om dansens olika betydelser med anknytning till kroppen:  

 

Fysiskt, elever som blir medvetna om sina kroppar får ett större 

självförtroende när man vågar bära sin kropp, man ger dem en metod 

och mersmak att ta hand om och träna sin kropp. Socialt, att dansa 

handlar om mod. När man lärt sig att hantera sina rädslor, vågar man 

delta på alla områden. 

 

En stor del av danslärarnas utsagor handlar om kropp, uttryck och 

kommunikation (jfr ”Dans och uttryck”). I dansen får barn och ung-

domar en möjlighet att uttrycka sig ordlöst och kommunicera med hjälp 

av kroppen. Tine använder uttrycket att man ”tvingas att vara med helt 

och fullt med sin egen kropp. I dansen kan man inte gömma sig bakom 

böcker eller datorer.” Dans erbjuder vidare variation i kroppsrörelser. 

Flertalet danslärare skriver om dansens eller kroppens språk. Ibland 

beskrivs kroppen som ett instrument, vilket Bibbi förklarar på följande 

sätt: ”dans är ett sätt att uttrycka sig som involverar både känslor och 

intellekt och som har kroppen som instrument.” 

     Några danslärare väljer att skriva om kroppen i anslutning till tid och 

rum, det vill säga att ha en rums- och tidsuppfattning i förhållande till sin 

kropp. Mona använder uttrycket ”att ta plats i sin egen kropp, att ta plats 

i rummet.” I anslutning till kroppen finns också utsagor om den starka, 

friska och smidiga kroppen. 

     Danslärarna lyfter även fram andra dimensioner av dansundervisning 

i skolan som handlar om demokrati, rättvisa, jämställdhet och genus-

pedagogik. Elin menar att dans i skolan också innebär att lyfta upp 

samhällsfrågor som styrdokument och skollagen föreskriver, genom att 

aktivt verka för demokrati och motarbeta traditionella könsmönster. 

Både Amanda, Nelia och Inger ser dansen som en rättighet för alla barn 

och ungdomar. Hilda tycker att kunskap om dans hör till allmän-
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bildningen. Fia skriver att dans har allt, ”människokunskap, att förstå sig 

själv, se sina möjligheter och iscensätta sina tankar”. Vidare menar hon 

att dans är ett redskap för personlig upplevelse och ”utlevelse” och 

förståelse för andra människor. Enligt några danslärare bidrar dans-

undervisningen till att man utvecklas som människa och lär sig mer om 

sig själv och sitt inre. Dans bidrar enligt Bibbi, till ”fullständigare 

människor”, vilket motiveras med att dans handlar om kontakt med olika 

delar av sitt inre liv och möjligheter för flickor och pojkar att ”leka ut i 

fred”.   

     Berit skriver att dansen påverkar hela skolans miljö positivt. Enligt 

Ester är dans i skolan ”en helhetsupplevelse som i förlängningen bidrar 

till ökad självkänsla, koncentration och minnesträning.” Just ordet 

koncentration återkommer i flera av danslärarnas utsagor. Isabella skriver 

om öppenhet, självkänsla och själva målet med dansundervisningen: 

 

Dans i skolan bidrar till öppenhet, till t ex annorlunda musik vilket 

leder till öppenhet till nya saker i livet /…/ Dans i skolan får barn 

och ungdomar att växa, känna att de klarar av svåra saker. Själv-

känslan växer. Inom dansen i skolan strävar inte jag efter resultat och 

högsta betyg, det är andra värderingar. Resan är målet. 

 

Dans handlar också om att respektera likheter och olikheter, lyssna till – 

och se varandra på ett annat sätt. Greta formulerar sig på följande sätt: 

”Den kreativa rörelsen gör människan till en mer lyssnande person både 

mot sig själv och andra.” Karolin menar att man blir snällare mot sig 

själv och andra individer: ”dessutom bråkar man inte med någon som 

man har dansat med.” Några danslärare pekar på betydelsen av 

kroppskontakt mellan flickor och pojkar. Sara beskriver det som: ”att gå, 

ta och röra varandra, utan att det ska kännas så dramatiskt.” Just detta 

med att våga ta i varandra på ”ett naturligt sätt” skrivs fram av flera 

danslärare. Thea menar exempelvis att rädslan mellan könen då minskar. 

Lotta skriver om arbetet med kroppskontakt utifrån modern, nutida dans 

där hon tar avstamp i kroppens naturliga rörelser: 
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Jag arbetar med kontaktimprovisation för att föra samman gruppen 

och att det är naturligt att ta i varandra och röra sig genom att 

använda dragning, tyngd, lyft, tryck, förflyttning o s v. Då får jag även 

bort oron för att dansa en polka i par. Jag tror att det blir en jämlik 

nivå som de kommer på, där ingen måste ”föra” eller vara ”starkare” 

för att kunna lyfta t ex.  

 

Ett fåtal danslärare anknyter till pojkarna och vikten av att minska 

fördomar om dans. För Olga innebär dans i skolan att göra dansämnet 

mer tillgängligt för just pojkarna. När dansen synliggörs och involverar 

fler människor i samhället, minskar också fördomarna.  

 Med hänvisning till danslärarnas utsagor om närvaro i kroppen, 

självkänsla, att uttrycka sina tankar men också mot bakgrund av genus-

aspekter, följer ett sista exempel från observationerna av dansunder-

visning i skolan som åskådligt visar vad det kan innebära. På skola S och 

X genomfördes en spegelövning till lugn instrumental musik. Ett barn 

får sitta i mitten av ringen som en skräddare i ett spegelrum och gestalta 

egna armrörelser till musiken. De andra barnen och dansläraren härmar 

armrörelserna. På skola S introduceras övningen med att ”Nu ska vi 

avsluta med en lugn och fin spegelövning”. På skola X förklarar läraren 

övningen samtidigt som hon rör sina armar långsamt. Enligt tidigare 

protokoll från skola X (förskoleklass) får fem barn välja om de ville sitta i 

mitten (två flickor och tre pojkar). Av dessa väljer båda flickorna och en 

pojke att genomföra spegelövningen.  I protokollet står:  

 

Barnet som sitter i mitten rör sina armar utforskande, originellt och 

unikt. Det är också uttrycksfullt i relation till musiken. /…/ De 

första två barnen (pojke och flicka) gör stora långsamma rörelser 

med sina armar. Pojken är väldigt uttrycksfull och jag upplever att 

han lever sig in i musiken. Den andra flickan gör till en början små 

rörelser och sedan större. 

 

I den här övningen får barnen möjlighet att sätta sin egen prägel på 

rörelserna. På skola X infinner sig (enligt tidigare protokoll) koncentra-
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tion i rummet och all uppmärksamhet riktas mot det enskilda barnet, 

pojken eller flickan som sitter i mitten. 

På skola S utspelar sig följande medan barnen sitter i cirkeln, innan 

spegelövningen börjar:  

 

Dansläraren: Men nu tar vi Kalle som ska sitta i mitten. Ni andra 

sitter med raka ryggar och korslagda ben. Har alla gjort i mitten nu? 

Eddie: Får jag släcka lampan? (Eddie får ett jakande svar av dans-

läraren men två andra pojkar hinner före). 

Dansläraren: Nej, hör ni! Nu får ni tända igen (irriterad röst). 

Klassläraren: Det fanns många Eddie i klassen idag! 

Dansläraren: Alltså, nu får ni gå och tända igen.  

Klassläraren: Hugo och Svante, gå och tänd! (Pojkarna tänder lyset. 

Sedan släcker Eddie). 

Dansläraren: Kan vem som helst tänka sig att sitta i mitten sen? 

(Flera ropar jaa). Då spelar det ingen roll vem det hamnar…(dans-

läraren avbryts av några pojkar som säger ”jag vill inte”).  

Dansläraren: Nu sätter vi händerna på knäna, sträck upp ryggen så 

koncentrerar vi oss så vi är exakta spegelbilder av Kalle. (Dansläraren 

sätter på musiken). 

 

Kalle börjar med armrörelser som har inslag av klappar. Övriga härmar. 

Dansläraren tackar Kalle och ber honom att snurra runt ståendes på 

stället och sedan peka på nästa barn. Här säger dansläraren: ”Peter eller 

Rut” och Rut vill sitta i mitten. Hon rör armarna till musiken (inga 

klappar) men sitter en kort stund. Dansläraren ger respons genom att 

säga: ”Jättefint Rut, nu ska vi se vem det blir.” Det blir ytterligare en 

flicka som tvekar varvid dansläraren föreslår att hon ska sitta i mitten en 

liten stund. Flickan sitter i några sekunder. Dansläraren uppmanar henne 

att snurra och peka. Återigen väljs en flicka som ombeds att sitta en 

längre stund i mitten. Dansläraren säger: ”Du kan göra svårare grejer och 

göra olika med händerna. Rör långsamt så vi hinner med. Bra Frida.” 

Efter Frida sitter ännu en flicka i mitten av cirkeln och rör armarna till 

musiken. Eddie får sedan tända lampan och alla ställer sig upp. 
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Observationerna ger en förståelse för danslärarnas utsagor om närvaro, 

att uttrycka sig ordlöst, att känna trygghet och att ta plats i sin egen 

kropp. Barnet i mitten bör vara tydlig i sina rörelser så att de andra 

barnen ser och hinner följa med i rörelserna. Gruppen som härmar 

barnet i mitten, måste respektera valet av armrörelser. De två olika 

exemplen visar också att det behövs ett visst mått av trygghet för att dels 

våga sitta i mitten, och dels leda de andra barnen under en längre period.  

     Den öppna frågeställningen om dans som kunskapsområde i skolan, 

visar att det finns en stor samstämmighet i danslärarnas utsagor. Enbart 

två danslärare är tveksamma till dansens betydelse i skolan. Kicki menar 

att dans i skolan kan bidra till splittring i personalgruppen och skriver: 

”Det är nog mycket i skolan ändå”. Hon anser att det måste finnas en 

kontinuitet i dansundervisningen ”på ett djupare sätt än att alla ska få 

prova lite”. Amelia ifrågasätter om dansen ”har något berättigat i skolan 

att göra” och menar att baskunskaper som att läsa, skriva och räkna är 

viktigast. Samtidigt menar hon att dans stimulerar till fysisk aktivitet och 

kan fungera som ett medel för annat lärande och som ett konstnärligt 

uttryck.  

 

DISKUSSION   
Danslärarnas utsagor kan förstås mot bakgrund av deras individuella 

livsvärldar. Som utbildade danslärare har de en lång erfarenhet och 

upplevd kunskap i och om dans. Kanske skulle man kunna säga att de 

identifierar sig själva med dansen. Här finns både den existentiella 

dimensionen (”personlig upplevelse”, ”att förstå sig själv” eller att bli en 

”fullständigare människa”) och vanan i dans (Arnold, 1979; Merleau-

Ponty, 1945/2001). En rimlig tolkning är att danslärarna har förmågan 

att uttrycka och gestalta tankar, idéer och känslor med kroppen. De äger 

också dansens teknik och ett förfinat rörelsemönster, allt är 

förkroppsligat i den dansande kroppen. Danslärarnas erfarenhet upp-

märksammar kroppens givna plats med betoning på uttrycket ”vi är vår 

kropp” och ”jag-kan-kroppen” (inget rätt eller feltänkande, alla kan 

dansa) till skillnad från ett ”jag-tänker-att” (Merleau-Ponty, 1945/2001). 

Dansundervisning i skolan handlar även om den personliga och existen-
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tiella dimensionen; jaget, självkänslan och självförtroendet (jfr kategorin 

”Being who I Really Am or Might become”, Bond & Stinson, 2000). 

Danslärarnas utsagor om dans i skolan kan förstås utifrån Arnolds (1979, 

s. 5) uppfattning om den levda kroppen:   

 

Now although the lived body can be experienced in a thousand and 

one different ways in everyday life it is in, by, and through movement 

in its various forms that it can be and often is most poignantly felt. 

In addition then to movement being one of  the most important 

characteristics of  living beings it is also a rich source for gaining lived 

body experience. This has important implications for self  develop-

ment and the formation of  identity/…/ 

 

Kroppen och rörelsen har enligt Arnold betydelse för självkänsla och 

identitet. Bresler (2004, s 128) ställer frågan: ”If  school arts, as I have 

argued elsewhere /…/, are a hybrid genre, how does the school 

discipline of  dance negotiate its relationships with the body in a way that 

is compatible with school´s mission and values, as well as with dance?” 

I danslärarnas utsagor uppmärksammas varken teknikträning eller 

specifika dansstilar. Istället finns här en överensstämmelse med Stinsons 

(1997) undersökning och ungdomars beskrivningar av dans som en 

lustfylld aktivitet. Det lustfyllda och roliga sammankopplas med den 

sociala aspekten och skapandet. Dansen blir en kontrast till skolans andra 

och mer stillasittande ämnen.   

Frågan är huruvida ord som samarbete, trygghet, skapande, lust eller 

mod förklarar dans som kunskapsområde. Vad är det unika med just 

dans som uttrycksform i skolan mot bakgrund av att det finns likheter 

både med idrottsämnet (kroppen, hälsoaspekten, det lustfyllda) samt 

andra estetiska uttrycksformer i fråga om kreativitet, skapande och 

uttryck. Här finner jag danslärarnas utsagor som rör kroppen av särskilt 

intresse. Även om ord som kroppskontroll, att träna kroppen, den starka, 

friska och smidiga kroppen förekommer (vilket kan härledas till 

disciplinering) dominerar andra uttryck. Trots att barnen i skolan har 

idrott, menar flertalet danslärare att just dans ger en ökad kropps-
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medvetenhet eller kroppskännedom. Detta kan förstås genom att koppla 

kroppskännedom till att uttrycka idéer, tankar och känslor med kroppen.  

     Enligt danslärarna handlar dans i skolan om att lära känna sin kropp, 

att vara närvarande i sin kropp, att skapa med kroppen som medel, att våga 

bära sin kropp, ta hand om och träna sin kropp, att medvetandegöra 

kroppsspråket, utforska ämnen via kroppen, uppleva kroppen (tid och rum) 

och att använda kroppen som ett instrument. Det sistnämnda uttrycket, 

kroppen som ett instrument, kan tolkas på olika sätt. Det ger en förståelse för 

uttrycksdimensionen i dansen, att uttrycka sig genom sin kropp, 

jämförbart med att spela cello eller något annat musikinstrument. Utifrån 

Merleu-Pontys (1945/2001, s. 106-111) teori om vanan och dess betyd-

else i dansen, är kroppen i sådana fall både kropp och instrument på 

samma gång. När Merleau-Ponty (s. 107) skriver om den blinde mannen 

och hans käpp, som införlivas med mannen och hans kropp, innebär det 

en förlängning av kroppen, ”/…/ dess spets har förvandlats till ett 

sinnesområde, den ökar känselns omfattning och räckvidd, den har blivit 

analog med blicken.” En danslärare menar att dansen i sig skärper och 

utvecklar alla sinnen. Jämförelse med käppen kan exempelvis göras med 

musikern och dess instrument eller barn som dansar med sjalar i dans-

undervisningen. Sjalarna som föremål införlivas och ökar kroppens 

räckvidd.  

     Men hur kan man förstå och förklara föremål, rum och gestalter som 

endast finns i fantasin? Merleau-Ponty (s. 107) skriver: ”Att vänja sig vid 

en hatt, en bil eller en käpp innebär att sätta sig in i dem eller omvänt att 

låta dem delta i den egna kroppens volym.” Vad händer med kroppens 

räckvidd och volym när man låtsas hålla i en målarpensel och måla, eller 

kliver in i en raket och åker till rymden?  

     Med anknytning till danslärarnas utsagor om kroppen och dans som 

uttrycksform (”att ta plats i sin egen kropp, att ta plats i rummet”) ger 

observationerna av dansundervisning i skolan en ytterligare förståelse för 

vad det kan innebära framförallt vad gäller transcendensen och 

transcendensbegreppet (se de Beauvoir, 1949/2002; Young, 2000). Som 

tidigare framkommit finns ett samband mellan fantasivärldar och ofta 

oändligt stora rum som naturen och rymden (jfr fantasivärldar och 

kroppens gestalt, tabell 6.1). Valet av teman erbjuder transcendens i den 
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mening att det handlar om att träda in i nya världar, överskrida gränser, 

utforma, skapa och inta nya områden. I språnget till fantasivärlden 

överskrider dansläraren och barnen vardagsverkligheten och går in i ett 

annat (större) rum där kroppen ändrar gestalt (Young, 2000; Schütz, 

1962/1999). Barnen föreställer någon eller någonting annat, allt från 

mystiska varelser till byggnader som Eiffeltornet eller Vasiljekatedralen 

under förutsättning att barnen gör språnget till fantasivärlden. Även om 

kroppen ändrar gestalt, hävdar Schütz (1962/1999), är förändringarna 

begränsade. När det gäller betydelsen av att föreställa ”vilken roll som 

helst”, skriver han: 

 

När jag gör det betvivlar jag på inget sätt att det föreställda jaget bara 

utgör en del av min totala personlighet, att det bara är en möjlig roll 

som jag kan inta, ett Mig, som endast existerar tack vare min nåd 

(Schütz, 1962/1999, s. 113). 

 

Bond och Stinson (2000) menar i motsats till Schütz, att gränserna 

mellan verklighetens och fantasins ”jag” kan vara svåra att hålla isär i 

fråga om barns upplevelser av dans.  

     De övningar från dansundervisningen i skolan som presenteras i 

anslutning till ”Dans som uttryck” med bildspråk, fantasi, stämning och 

lek som gemensam nämnare, uppvisar flera olikheter. I övningen 

”Underjorden och skogen” sker fantiserandet i grupp, och under ledning 

av dansläraren. Här finns inte en lika (uppenbart) tydlig skapande 

dimension som i ”Vasiljekatedralen”, där barnen individuellt gestaltar en 

form. Introduktionen till övningarna sker även på skilda sätt. I första 

exemplet gör dansläraren ett språng och dialogen visar hur en pojke 

omedelbart går in i fantasivärlden: ”Vi är döda människor, zoombies.” 

Den andra övningen presenteras med en bild och fakta om Ryssland, 

Moskva, Röda torget och Vasiljekatedralen. Här får barnen hjälp genom 

att titta på de olika formerna på bilden och lyssna och jämföra med 

dansläraren som visar former med kroppen. Trots att den första 

övningen ”Underjorden och skogen” genomförs i stor grupp under 

ledning av dansläraren finns friheten att välja vilken varelse man vill 

gestalta. I samtalet efteråt framträder variationer. Rörelsemässigt (i be-
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märkelsen rörelseuttryck), skulle det kunna innebära skillnader mellan 

exempelvis ett skelett eller en drake, så tillvida att detta uppmärksammas 

av dansläraren. Danslärarens frågor och vägledning (Vasiljekatedralen) 

förstår jag som stimulans till reflektion och utforskande. 

Enligt Ödman (2007, s. 62) bör man också reflektera över det som 

inte har uttalats. Han skriver att ”Förståelsen av det sagda bygger på att 

det tolkas mot det osagda.” Hur förstår jag det utifrån utsagor och 

observationer? Trots att enkätundersökningen som helhet uppmärk-

sammade genus, saknas med några få undantag, utvecklade resonemang 

eller ställningstaganden om genus i den öppna frågeställningen som 

rörde dansen i skolan. 

     Kroppen och dess uttryck är central för danslärarna, liksom 

betoningen på gemenskap, samarbete, trygghet (självkänsla), lust och 

mod, för att ta några exempel. Allt flyter in i varandra och sammanflätas. 

Samtidigt som dansens egenvärde lyfts fram finns en öppenhet för 

integration med andra skolämnen (se ”Dans som uttryck”). Detta tycks 

inte innebära en motsättning. Den här studien visar att dans i skolan 

utifrån danslärares perspektiv är lärandetillfällen med betoning på 

kroppens rörelseuttryck och upplevelser individuellt och tillsammans 

med andra.  
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7. SLUTDISKUSSION 

I det här avslutande kapitlet diskuterar jag studien som presenteras i den 

här texten samt licentiatuppsatsen. Diskussionen utgår från avhandling-

ens övergripande syfte som var att tolka och förstå dans som uttrycks-

form och fenomen i skolan, vilket omfattar dansundervisningen, lärandet 

i dans och danslärares förhållningssätt, erfarenheter och uppfattningar. I 

licentiatuppsatsen var syftet att öka kunskapen om dansens tradition och 

utveckling avgränsat till Skellefteå kommun samt beskriva och analysera 

hur lärandet inom kunskapsområdet dans går till i skolan (Lindqvist, 

2007, s. 4). I den här avhandlingen står danslärares erfarenheter av och 

uppfattningar om dansundervisning i centrum. Syftet är att tolka och 

förstå danslärares förhållningssätt till genus, liksom dans som kunskaps-

område i skolan utifrån danslärares perspektiv.  

     Jag har valt att diskutera det jag finner intressant att lyfta fram med 

utgångspunkt från avhandlingens övergripande syfte. Diskussionen är 

indelad i två teman som jag benämner En splittrad genusbild och Dansens 

oskrivna regler. Därefter följer en metoddiskussion och avslutande reflek-

tioner. 

     Det är inte bara i Skellefteå kommun, med starka traditioner inom 

dans i skolan området, som dansen är självklar. Den här studien visar att 

danslärare från hela landet anser att dans som kunskapsområde bör 

finnas i skolan. Det har således skett en utveckling inom Dans i skolan- 

området under de senaste 30 åren. Eva Dahlgrens pionjärarbete i 

Skellefteå kommun, kännetecknades av (en kvinnas) målmedvetenhet, 

uthållighet och drivkraft. Målet var att dansen som uttrycksform skulle 

göras tillgänglig för alla, inte bara flickor. Under den här perioden fanns 

ett visst motstånd, bland annat från en del av skolans lärare.  

     Idag väljer ett hundratal kommuner i Sverige att satsa på dans i 

skolan. Genom att tillföra resurser och skapa utrymme för dansen, blir 

dansen som uttrycksform på så sätt tillgänglig för både flickor och pojkar 

i många förskolor och skolor. Samtidigt utmanar man också stereotyper 

och fördomar förbundet med dans, exempelvis att dans enbart skulle 

vara en aktivitet för flickor. Politikers, rektorers och lärares satsningar på 
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dans kan ses som ett ställningstagande för dansen som ett ämne bland 

andra ämnen i skolans verksamhet. Medan dansundervisningen i 

Skellefteå kommun företrädesvis betonades för dess egenvärde (dansen 

för sin egen skull), framkommer i den här studien, att danslärarna också 

ser möjligheter med integrering av dans med andra skolämnen (dans som 

ett medel för annat lärande). Dansen tycks således vara på väg att 

utvecklas till ett eget kunskapsområde, giltigt för alla barn, oavsett kön.     

     Trots ambitionen att göra dansen tillgänglig för alla barn, både pojkar 

och flickor, väcker den här studien frågor som handlar om dans-

undervisning i skolan och genus. Hellman (2008), som har undersökt hur 

förskolebarn gör kön i Batmanleken, pekar på kroppen och kroppens 

rörelser som centrala i skapandet av könsnormer. Då kroppen är själva 

utgångspunkten i dansen, finns det anledning att diskutera och belysa 

genus och dans.  

 

EN SPLITTRAD GENUSBILD 
Det specifika med dansen är att hela kroppen och dess rörelser står i 

förbindelse med inlevelse, känslor, uttryck och stämningar. Det finns i 

det avseendet en samsyn bland danslärarna om vad dansundervisning i 

skolan är. Danslärarnas betoning av den levda kroppen lyfter fram 

dansens existentiella dimension, vilket inte minst är intressant från ett 

genusperspektiv. Dans är inte ”bara” rörelse utan något mer; att lära 

känna sig själv, att hitta det personliga uttrycket och närvaron i kroppen, 

att berätta om sig själv via dansen eller att få uppleva en djupare 

dimension. Kroppen i dansen kan förstås som ett subjekt – en kropp 

bestående av minnen, (genus)identitet, kultur och historia (Shapiro, 1998, 

s. 9). Trots att dans handlar om kropp och identitet, noterar jag att genus 

inte är föremål för danslärarnas uppmärksamhet när det gäller deras upp-

fattningar om vad dansundervisning i skolan är.  

     Bland danslärarna i den här studien, finns dock en tydlig medvetenhet 

om hur olika rörelser och dansstilar kan kategoriseras som maskulina 

(styrka och kraft) eller feminina (lugna och lyriska). En del danslärare 

benämner spontant rörelser som ”pojkiga”, ”flickiga”, feminina eller 
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maskulina, ibland med olika värderingar och en sorts rangordning av så 

kallade feminina och maskulina rörelser. Andra danslärare framhåller 

vikten av variation, vilket av dem själva beskrivs som ”könsneutralt”.  

     Danslärarnas utsagor visar att kropp, rörelser och rörelsemönster är 

förbundet med (köns)normer av olika slag. Danslärarnas uppfattningar 

handlar om dans med barn i förskolan och skolan (ofta tidigare åldrar). 

De uttrycker tydliga förväntningar och åsikter om hur flickors och 

pojkars kroppar ”ska” röra sig och inte röra sig. Rimligtvis inverkar 

vuxenperspektivet på detta sätt, också på barnens föreställningar, även 

om dansen i sig innefattar frihet och möjligheter till personliga tolkningar 

och reflektioner.  

      

POJKPROBLEMET 

I resultatet av de bundna svarsalternativen som utgår från danslärares 

erfarenheter av och uppfattningar om pojkar och flickor, framträder en 

tydlig diskrepans mellan pojkars och flickors inställning till dans, liksom 

deras olika sätt att efterlikna danslärarens rörelser och att leva sig in i 

lugna, lyriska övningar. Pojkars avståndstagande förstås som ett uttryck 

för homofobiska föreställningar och dans som flickaktivitet. Upp-

delningen av maskulina och feminina rörelser framträder tydligt. Men 

pojkars ålder anses även ha betydelse i dansundervisningen. Ju yngre 

pojkarna är desto mindre motstånd visar de enligt danslärarna.  I den här 

studien menar danslärarna samtidigt att pojkar visar dansglädje, är 

positivt inställda i själva dansundervisningssituationen och kan förändra 

sina attityder. Liksom pojkar tar också flickor verbalt avstånd från dans, 

men både flickor och pojkar deltar aktivt i dansundervisningen. En del 

danslärare menar att det är omöjligt att generalisera om flickor och 

pojkar som grupp. Danslärarna säger sig istället sträva efter att innehållet 

i lektionen ska tilltala olika personligheter. Detta visar att det finns en 

förändringspotential inom dansundervisningen där man frångår upp-

delningen i kön. 

     Min uppfattning är dock att det så kallade ”pojkproblemet” är  

komplext. Det finns en tydlig motsättning i det som lyfts fram, både i 

den här studien (jfr bundna svarsalternativ och utsagor) och tidigare 
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forskning om dans.  Å ena sidan får vi veta att pojkar uttrycker ett av-

ståndstagande, och å den andra sidan att detta inte är synligt i dansunder-

visningen. I licentiatuppsatsen finns tio olika danslektioner i skolan be-

skrivna från förskoleklass till åk 3 (se s. 83-120). Barnen sägs uttrycka 

glädje, energi, engagemang och inlevelse. Barnen beskrivs också vara 

uttrycksfulla och koncentrerade. Här finns inga noteringar om pojkar 

som tar avstånd. Man kan därmed säga att pojkproblemet egentligen inte 

är ett problem i själva dansundervisningssituationen.   

     Thorne (1993) menar att forskningen bygger på vissa antaganden om 

flickor och pojkar och att den alltför ofta har beskrivit just ”de typiska” 

pojkarna och ”de typiska” flickorna (jfr Wigert, 1999). Fartfyllda, stökiga 

pojkar utgör emellertid, enligt Thorne, en mycket liten del av pojk-

gruppen, och det krävs en medvetenhet för att se pojkar som inte 

överensstämmer med bilden av ”pojkpojken”. Mot bakgrund av den här 

studien finns det anledning att ställa frågor som rör vilka pojkar som har 

uppmärksammats, det vill säga vilka pojkar som är mönsterbildande och 

utgör normen för ”pojkarna i dansundervisningen” (både bland dans-

lärare och forskare). Om det är ”pojkpojkarna” får det givetvis konse-

kvenser för resultatet. Min studie bygger bland annat på danslärares 

generaliseringar om pojkar och flickor. Det finns således en ”risk” för att 

de pojkar som faller utanför ramen för den typiska ”pojkpojken”, i 

många fall osynliggörs i den här typen av undersökning. 

 

FLICKPROBLEMET 

Enligt danslärarna är dans också förknippat med oro. När kroppen 

exponeras, finns det barn som inte upplever den subjektiva känslan av 

kroppen. Den här studien indikerar att flickors oro för att göra bort sig 

inför varandra, handlar om tvivel på den egna kroppen och att bli ”tittad 

på” (kroppen som objekt). Vad gäller flickorna, framträder en medveten-

het och en vilja hos danslärarna att utveckla flickornas rörelsemönster 

och kroppsanvändning i dansen (jfr Young, 2000 och transcendens-

begreppet). Studien visar att dansen ger möjligheter att kliva in i ”fantasi-

världar” (större rum) där kroppen ändrar gestalt, vilket uppmuntrar till 

flickors (och pojkars) överskridande rörelser. För att återanknyta till 
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danslärares förväntningar och åsikter om hur flickors kroppar ”ska” röra 

sig eller inte röra sig, tycks det kraftfulla faktiskt vara förenligt med 

flickor. En stor andel av danslärarna anser att flickorna själva attraheras 

av kraftfulla övningar, fart och styrka. Anpassningen till pojkars önske-

mål som framträder i danslärares utsagor, skulle i sådana fall kunna tolkas 

som någonting positivt för de flickor som behöver utveckla sitt 

rörelsemönster och ta mera plats. Samtidigt framkommer exempelvis att 

feminint kodade rörelser undviks och att koreografier anpassas till 

”pojkars rörelsespråk”. I detta finns en tidigare påtalad problematik som 

handlar om värderingar. 

     I likhet med pojkarna väcks frågan om vilka flickor som är mönster-

bildande för ”flickorna i dansundervisningen”. Är det ”flickflickorna” 

som beskrivs i de bundna svarsalternativen, det vill säga, flickor som är 

positivt inställda till dans, som lyssnar och gör som dansläraren säger, 

som efterliknar danslärarens rörelser och som lever sig in i lugna och 

lyriska övningar?  

 

ATT DANSA TILLSAMMANS 

I både licentiatuppsatsen och den här studien betonar danslärare att 

dansundervisning innebär samarbete och samspel, vilket överensstämmer 

med den bild som framträder i mina observationer. Dansen beskrivs som 

ett alternativt sätt att mötas på, och anses bidra till bättre stämning i 

gruppen. Dans med yngre barn utgår från lek, fantasi, glädje och lust. I 

dansen deltar flickor och pojkar aktivt i de olika rörelsemomenten och 

rörelsevägran förekommer sällan. Både pojkar och flickor visar idé-

rikedom i improvisationsövningar (vilket ofta sker i grupp), och kropps-

kontakt tycks inte utgöra något större problem. Detta talar för att barnen 

i och genom dansen lär känna varandra och lär sig att samarbeta (jfr 

Stinson, 1997; Ferdun, 1994).  Den här studien visar på många erfaren-

heter av dans när det inte spelar någon roll om man är pojke eller flicka. 

Dansundervisning kan också innebära ett könsstereotypt förhållningssätt 

då en uppdelning, och i vissa fall en värdering sker mellan ”flickigt” och 

”pojkigt”.           
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Thorne (1993) menar att vuxna i förskolan och skolan har stora 

möjligheter att verka för respekt mellan barnen, och lyfter fram vikten av 

att pojkar och flickor möts och lär känna varandra som individer. Det 

finns enligt Thorne, flera tillfällen (situationer) under en skoldag när 

genusskillnader mellan barnen saknar betydelse, som i gemensamma 

lekar eller olika samarbetssituationer i klassrummet. Dansens sociala 

motiv har tydliga beröringspunkter med detta.  

Utifrån Thornes beskrivning kan man dock hävda att genusskillnader 

har betydelse när könsstereotyper utgör normen i dansundervisningen. 

Genusskillnader har betydelse när flickor och pojkar gör olika steg, om 

det sker kontinuerligt utan reflektion, och om det också värderas olika. 

Både könsåtskild dansundervisning och könsstereotyper kan därmed 

inverka på samspelet och samarbetet mellan pojkar och flickor. Utifrån 

ett genusperspektiv talar det också för samundervisning eftersom pojkar 

och flickor erbjuds tillfällen där de möts ”på samma villkor”.   

 

DANSENS OSKRIVNA REGLER 
I Skellefteå kommun finns en medvetenhet om vad dans i skolan är och 

själva målet med verksamheten. All pedagogisk verksamhet är emellertid 

normativ och handlar om att undervisa och fostra. Som lärare planerar 

man det ”bästa” innehållet och söker efter väl fungerande metoder. Den 

här studien visar att det finns olika uppfattningar om vad som är ”bra” 

dansundervisning (jfr Wernersson, 2006, s. 9-10). 

     I licentiatuppsatsen framkommer att dans som tradition innebär att 

kunskaper återskapas och överförs från kropp till kropp. I återskapandet 

lever dansundervisningens oskrivna regler vidare, exempelvis genom att 

lyssna till och förstå instruktioner eller att vara koncentrerad, vilket lyfts 

fram i både licentiatuppsatsen och den här studien (jfr Stinson, 2005).  

     Även om innehåll och syfte skiljer sig mellan dansundervisning i 

skolan och traditionell dansundervisning, där man betonar dansteknik, 

finns flera likheter som rör just de oskrivna reglerna. I Skellefteå 

fungerade dansläraren som rörelsemodell (traditionellt). Både imitation 

och feedback var vanligt förekommande (traditionellt). Huruvida den  
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disciplin som ofta finns inom den traditionella dansundervisningen 

överförs till skolans dansundervisning, låter jag vara osagt.  

     I den här studien menar några danslärare att när flickor efterliknar 

deras rörelser, har de ett motoriskt försprång i jämförelse med pojkarna 

(essentialism). Flickorna anses också vara koncentrerade och fokuserade. 

Danslärarnas uppfattning att flickorna i den här studien försöker efter-

likna (den kvinnliga) danslärarens rörelser, kan vara ett uttryck för att 

danslärarna själva (i hög grad) fungerar som rörelsemodeller. Man kan 

även anta att de flickor som tränar dans på sin fritid är ”inskolade” i ett 

traditionellt arbetssätt.  

 

MUSIKENS UPPGIFT 

Jag förstår även musiken som en del i dansundervisningens tradition. I 

Skellefteå användes ofta instrumentalmusik, men ingen musik från hit-

listor eller radio, det vill säga musik som barnen ”i vanliga fall” omges av. 

Musikens uppgift i dansundervisningen handlar snarare om att inspirera 

eller förtydliga tempot i övningarna. Danslärare lyfter i det samman-

hanget fram en strävan efter musikalisk bredd och förståelse för olika 

musikstilar. Musiktolkning och musikkännedom är en viktig aspekt i 

dansundervisningen.  

     Valet av musik kan också förstås som ett avståndstagande från dans 

som underhållning i skolan, vilket framkommer i licentiatuppsatsen. Jag 

menar att danslärarna i både licentiatuppsatsen och den här studien visar 

hur viktigt valet av musik och närheten till leken är i arbetet med yngre 

barn. Detta pekar på ett ställningstagande som handlar om att barn ska 

få ”vara barn”. Barns erfarenheter av dans som underhållning uttrycks 

ofta genom att de härmar rörelser som ”vuxna” idoler framför i tv-

program. Genom att välja bort populärmusik i dansundervisningen blir 

det lättare att hitta andra ingångar till dansen som inte är förbundna med 

föreställningar om och erfarenheter av stereotypa rörelser inom dans 

som underhållning (”show business”). Detta menar jag underlättar för 

barnens egna skapande, det vill säga att gestalta rörelsen på sitt eget sätt. 

Man erbjuder därmed alternativ till dansrörelser i media där bland annat 
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unga kvinnliga dansares kroppar alltför ofta objektifieras och sex-

ualiseras. 

 

METODDISKUSSION 
Den här studien bygger på en enkätundersökning och en ny tolkning av 

tidigare genomförda observationer. Vad gäller observationerna blev det 

möjligt att genomföra (ny)tolkningen tack vare det hermeneutiska i-

perspektivet och min önskan om att spegla observationerna mot dans-

lärarnas utsagor som behandlar vad dansundervisning i skolan är. 

Däremot hade det varit betydligt svårare (och i vissa fall omöjligt) att 

nytolka observationerna utifrån ett genusperspektiv, då videoinspelning 

saknades. Syftet är alltså avgörande för huruvida tidigare insamlad empiri 

kan återanvändas eller inte. Enligt min åsikt handlar nackdelen med mitt 

tillvägagångssätt om att observationerna kan uppfattas som en upp-

repning, det vill säga att jag som forskare inte har lyckats med 

ambitionen att presentera det tidigare materialet tillräckligt tydligt i den 

nya kontexten. Är det möjligt att förmedla de små (betydelsefulla) 

nyanserna som jag ser, i det nya sammanhanget? 

     Intentionen med att genomföra en enkätundersökning har tidigare 

lyfts fram i den här avhandlingen. Mot bakgrund av att det i stort sett 

saknas nationell forskning om dans i skolan var min önskan att få en 

geografisk spridning och att nå så många danslärare som möjligt. En 

enkätundersökning innebär vissa svårigheter som i mitt fall främst 

handlade om konstruktion och bearbetning. Utifrån min hermeneutiska 

ansats följde flertalet tolkningar och omtolkningar. En ytterligare fråga 

rör hur en enkätundersökning är förenlig med dansundervisning. I 

dansen sker den icke-verbala kommunikationen som med fördel kan 

”fångas” i observationer av dansundervisning. Enkätundersökningens 

motiv har sin grund i studiens syfte och forskningsfrågor med avsikten 

att tolka och förstå danslärares erfarenheter och uppfattningar. Obser-

vationer och intervjuer var däremot givet i licentiatuppsatsen.      

Enligt min uppfattning har danslärarna i de öppna svaren och 

kommentarerna i enkätundersökningen bidragit till att ytterligare 

problematisera de bundna svarsalternativen. Kombinationen gav ett 
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intressant tolkningsmaterial. För att återanknyta till metodproblem och 

svårigheter med generaliseringar, vore en intressant fortsättning att 

undersöka hur varje individs påståenden i de bundna svarsalternativen 

överensstämmer med dess utsagor, exempelvis om pojkar och flickor. 

Vad har den enskilda dansläraren valt att lyfta fram i sina kommentarer 

och på vilket sätt? Finns det motsättningar mellan valet av påståenden i 

de bundna svarsalternativen och de skriftliga kommentarerna?  

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Danslärarna strävar efter det ”bästa” innehållet och en fungerande 

verksamhet. Betydelse av glädje och lust i dansundervisningen poäng-

teras. I Skellefteå undervisade danslärarna 40 minuter i varje klass, vilket 

förmodligen är den gängse normen också på andra skolor. Den korta 

tidsperioden borde rimligtvis innebära vissa avvägningar. Här kan man 

förmoda att ett medvetet genusarbete i skolor, där tydliga köns-

positioneringar existerar mellan barnen, kräver tid, reflektion och mål-

medvetenhet. Det handlar om att reflektera över sina egna värderingar, 

undervisningens innehåll, på vilket sätt man lär ut, vilka frågor man 

ställer till barnen, hur man ger respons, vilka teman och danser som väljs, 

och så vidare. För att arbeta genusmedvetet handlar det troligtvis också 

om att gå emot vissa barns önskemål, och därmed riskera att dansen inte 

mottas positivt av alla. Dansundervisning innebär att normer och 

värderingar överförs till barnen och ungdomarna som deltar. Stinson 

(2005) poängterar att alla lärare lär ut genus oavsett om man är 

”genusmedveten” eller inte.  Den här studien visar att en del danslärare 

är medvetna om att de själva producerar föreställningar om kön.  

     I den här studien ser vi danslärare som beskriver ”pojkpojkar” och 

”flickflickor” men också de som framhåller barnens olikheter inom 

respektive pojk- och flickgrupp. Danslärarnas utsagor tyder på att dans-

undervisningen med kroppen som utgångspunkt, i många fall, erbjuder 

olika möjligheter att praktisera femininitet och maskulinitet (jfr 

observationer, Lindqvist, 2007, s. 83-120). Praktiserandet sker enligt 

Hellman (2008), ofta omedvetet hos barnen, vilket bland annat innebär 
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att vuxnas (exempelvis danslärares) reaktioner, vägledning och be-

mötande har betydelse. Det här ser jag som en intressant fortsättning i 

min forskning, exempelvis när det gäller danslärares val av övningar och 

hur olika övningar introduceras. Andra aspekter kan beröra danslärares 

respons och vägledning av flickor och pojkar, eller hur barnen själva 

praktiserar femininitet och maskulinitet i improvisationsövningar.  

      Trots att jag finner enkäter något ”trubbiga” och ser svårigheter med 

de generaliseringar som en enkätstudie innebär, finns tydliga fördelar 

med metoden. Avhandlingen ger en inblick i genusfrågor och öppnar nya 

fält för forskning inom Dans i skolan-området. Hellman (2005, s. 148) 

menar att forskning som rör ”/…/flickors praktiserande av maskulinitet 

och pojkars praktiserande av femininitet” är sällsynt. Enligt Hellman 

(2008, s. 89) kan ett och samma barn inta olika förhållningssätt: 

 

Dels kan de alternera mellan manligt och kvinnligt kodade positioner, 

dels kan de skifta mellan mer könsstereotypa positioner och 

positioner som är mer könsöverskridande.  

 

Hellmans undersökning utgår emellertid från den ”fria leken” i 

förskolan, vilket inte är jämförbart med en strukturerad grupp-

verksamhet som dansundervisning. Jag menar dock att kunskaper om 

barns växlingar mellan olika könspositioner är intressant för dans-

undervisningen som ett ”kroppsligt” kunskapsområde. Det specifika 

med dansen som uttrycksform, det vill säga dans, genus, kropp och 

uttryck, blir också ännu mer komplext, sett utifrån ett (skol)sammanhang. 

Under ett av mina besök i Skellefteå i samband med licentiatuppsatsen, 

iakttog jag en skolklass som brukade ha dans i skolan. Jag väntade i 

korridoren medan de klädde på sig ytterkläderna efter en ”vanlig” 

avslutad lektion. Alldeles intill mig stod en grupp med pojkar i Skellefteå 

AIK:s mössor, halsdukar och jackor. De pratade intensivt om kvällens 

hockeymatch och diskuterade hockeyspelare. Min uppfattning (då) var att 

det rådde en så kallad ”grabbig stämning”. Hur de här pojkarna 

gestaltade rörelser i dansundervisningen fick jag tyvärr aldrig tillfälle att 

observera.  



 SLUTDISKUSSION 

 133 

I introduktionen beskrivs mina tankar om en dansföreställning i årskurs 

fem, där några pojkars reaktioner på en manlig dansares rörelsemönster 

”fastnade på min näthinna”. Även om pojkarna i fråga var tysta, 

stimulerade föreställningens uppläggning till diskussioner och öppenhet. 

De vuxna (koreografen och dansarna) var intresserade av barnens tankar 

och frågor. Dans väcker ibland reaktioner och känslor, vilket ger tillfällen 

att samtala om genus utifrån barnens perspektiv. I dansundervisningen 

som handlar om kroppen, rörelsen, uttrycket och upplevelsen finns en 

direkt kanal till (genus)diskussioner. Med hänvisning till dans i skolan, 

anser Gard (2001, s. 223), att dansen kan erbjuda alternativ för de barn 

och ungdomar som inte ”passar in” i den vanliga rörelse- och idrotts-

kulturen:  

 

/…/ the decision to use dance, whatever form is chosen, should rest 

on a commitment to exploring and legitimising different and some-

times transgressive ways of  being and moving /…/It means infusing 

the physical education profession at all levels /…/ with a sense of  its 

potential to be meaningful for students who are normally deemed 

outsiders in the dominant movement cultures of  schools. It means 

equipping students with the social resources to reject, or at least 

question, the labels others assign to the way they move.  
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SUMMARY 

This thesis is about dance in schools and is a continuation of  my 

licentiate thesis Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i 

Skellefteå kommun [‟The place of  dance in schools. Tradition, development 

and teaching and learning in the Municipality of  Skellefteå‟] from 2007. 

The overarching aim of  the thesis is to interpret and understand dance 

as a form of  expression and phenomenon in schools, which comprises 

dance teaching, learning in dance and dance teachers‟ experiences and 

ideas. In the licentiate thesis the aim was to increase the knowledge of  

the tradition and development of  dance delimited to the Municipality of  

Skellefteå and to describe and analyse how the teaching and learning of  

dance are arranged in schools. In this thesis dance teachers‟ experiences 

and conceptions of  dance teaching are in focus. The aim is to interpret 

and understand dance teachers‟ attitude to gender as well as dance as an 

area of  knowledge in schools from dance teachers‟ perspective. The aim 

may be broken down into the following two questions: How do dance 

teachers describe their experiences and conceptions of  gender in the dance teaching of  

preschools and primary and lower secondary schools? What is dance teaching in 

schools from dance teachers’ perspective? 

In the first chapter the licentiate thesis is summarised, which deals 

with the most important factors that have enabled the growth of  dance 

in the schools of  the Municipality of  Skellefteå, how the dance tradition 

and the tradition concerning the work with Dans i skolan [„Dance in 

schools‟] have been taken care of, and what dance teachers do in order to 

help pupils to learn. The chapter shows that new questions arose in the 

work with the licentiate thesis. These questions formed the basis of  the 

study presented in this thesis. 

The research survey presented in the second chapter is delimited to 

dealing with dance as a femininely coded subject, boys and dance, girls 

and dance and children and young people‟s experiences of  dance. 

Reference is made to various researchers in the field, such as Karen 

Bond, Susan W. Stinson, Ramsay Burt, John R. Crawford, Michael Gard, 

Edrie Ferdun, Doug Risner and Kai Lehikoinen. The chapter shows that 



SUMMARY 

136 

dance may be understood as a femininely coded subject. Dance is 
described as a girls’ activity with an obvious female dominance in the 

profession of  dance teachers. Boys may also refer to various different 
subjects as femininity and “silliness”. Precisely the “boy problem” has 
been the subject of  research on dance. The chapter presents various 

investigations dealing with boys, girls and dance teaching. Some 
researchers assume that girls and boys have different characteristics. In 
order to interest the boys, the importance of  associating to sport, 

strength and power in the dance teaching is pointed out. Other 
researchers emphasise instead boys’ differences and hence question the 
adaptation to competition-oriented boys. As regards children and young 

people’s experiences of  dance, a positive picture appears. For many 
people dance is closely connected with experiences linked to their own 
identity. 

Chapter three gives an account of  the theoretical points of  departure 
of  the thesis, gender and phenomenology. As regards gender, R.W. 
Connell’s theories of  gender structures, gender order and gender regime 

are presented. Judith Butler’s theories of  the heterosexual matrix and 
gender performativity are also described. Butler thinks that through 
repetition of  acts, gestures and language we learn to be a boy, girl, 

woman and man. The section on phenomenology is delimited to dealing 
with Maurice Mearleu-Ponty’s theories of  the lived body and the body’s 
decisive role in people’s experience of  the world. Peter J. Arnold’s 

theories of  movements and their different meanings are also dealt with. 
Among other things, Arnold points out the existential meaning 
associated with movement. Alfred Schütz is another theoretician 

presented in the chapter. He talks among other things about the large 
number of  worlds besides everyday reality. In this thesis my interest has 
been directed towards Schütz’s description of  the leap to the world of  

imagination. In connection with the concepts of  ‘immanence’ and 
‘transcendence’ I also base my analysis on Simone de Beauvoir’s and Iris 
Marion Young’s theories of  the lived body, patterns of  movement and 

body use. 
In chapter four there follows an account of  my research method-

ological approach, the research process and data collection methods. 
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Initially I describe the meaning of  a hermeneutic approach with 
emphasis on the process of  interpretation and understanding, that is, the 

hermeneutic circle. In this chapter I refer chiefly to Per-Johan Ödman 
and Hans-Georg Gadamer with existential hermeneutics as my point of  
departure. I also describe the pilot study that served as the basis for my 

thesis work and why I chose to perform a questionnaire study. Based on 
a hermeneutic approach a discussion is then made that among other 
things deals with the role of  language. After that I describe my own 

interpretation process and understanding of  the material, which began 
by reading the dance teachers’ written statements and transferring their 
hand-written texts to computer texts. With reference to the hermeneutic 

spiral there followed extensive interpretation and re-interpretation work. 
As regards the first research question, which is about dance teachers’ 
experiences and conceptions of  gender in the dance teaching of  

preschools and primary and lower secondary schools, I decided to 
combine the dance teachers’ statements with fixed response alternatives. 
Gender theories formed the basis for the understanding of  the material. 

As for the second research question, which deals with what dance 
teaching in schools is from dance teachers’ perspective, the dance 
teachers’ statements were combined with previously conducted 

observations of  dance teaching in schools. Against the background of  
my hermeneutic and phenomenological approach, I assumed an “in-
perspective” and thus functioned as a link between statements and 

observations. My attention was directed here to some central concepts in 
phenomenology in the interpretation and understanding of  the material. 
The chapter is concluded with a section about data collection methods, 

which among other things includes questionnaire construction, 
procedure, the dance teachers who took part in the questionnaire study 
(154 in number) and observations. 

In chapter five there follows an account of  the result that 
corresponds to the first research question, that is, dance teachers’ 
experiences and conceptions of  gender in the dance teaching of  

preschools and primary and lower secondary schools. The chapter is 
divided into two sections, Förhållningssätt till dans och dansundervisning 
[‘Attitudes to dance and dance teaching’] and Uppfattningar om och 
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erfarenheter av rörelser och övningar i relation till pojkar och flickor [„Conceptions 

and experiences of  movements and exercises in relation to boys and 

girls‟]. In the sections twelve tables are presented that contain themes 

concerning dance teachers‟ experiences and conceptions of  boys, girls 

and dance teaching. Based on the dance teachers‟ conceptions, marked 

differences between girls and boys emerge above all in three tables. 

According to the dance teachers, there are considerably fewer boys than 

girls that are favourably disposed to dance, that clearly try to imitate the 

dance teacher‟s movements, and that give full expression to lyrical, 

peaceful exercises. In the interpretation and understanding of  the result 

there is a connection to homophobic prejudices, dance as a femininely 

coded subject and the separation of  masculine and feminine movements. 

What are not shown in the tables but evident from the dance teachers‟ 

statements are their different ways of  describing girls and boys. One 

perspective is based on (what I call) a difference perspective comprising 

stereotyped conceptions of  girls and boys. These dance teachers give 

expression to the idea that boys and girls have different characteristics. 

The other perspective (the similarity perspective) is about the difficulty 

of  generalising boys and girls as groups. These dance teachers describe 

the children instead as individuals with different personalities. The study 

also shows that 95 per cent of  the dance teachers think that they work 

partially or wholly with the same types of  movements for girls and boys. 

At the same time it emerges that the majority of  dance teachers base 

their work on boys‟ “needs” and degrade so-called femininely coded 

movements and exercises. As regards dance teachers‟ experiences and 

conceptions of  girls‟ and boys‟ wealth of  ideas in improvisation 

exercises, the dance teachers‟ opinions are largely similar. About 70 per 

cent think that both girls and boys demonstrate wealth of  ideas to a 

great or very great extent. 

Chapter six is about what dance teaching in schools is from dance 

teachers‟ perspective. The study is partly based on 149 dance teachers‟ 

statements on dance in schools as an area of  knowledge, and partly on 

observations conducted in connection with my licentiate thesis. The 

chapter is divided into three chapters, Dans som uttryck [„Dance as 

expression‟], Dans som gemenskap, hälsa och glädje [„Dance as spirit of  
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community, health and joy‟], and Dans som kropp och existentiellt behov 

[„Dance as body and existential need‟]. The account mixes the dance 

teachers‟ statements with examples from the dance teaching in schools. 

Based on a phenomenological perspective, dance teaching in schools 

includes a personal and an existential dimension. According to the dance 

teachers, dance in schools is about getting to know one‟s body, being 

present in one‟s body or exploring subjects via one‟s body. The 

observations of  the dance teaching also provide an understanding of  

what the concept of  „transcendence‟ may imply. In the dance teaching 

the teachers based their work with the children on various different 

imaginary worlds. In the interpretation there emerges a connection 

between imaginary worlds and often infinitely large rooms such as nature 

and space. The choice of  theme thus offers transcendence in the sense 

that it is about entering new worlds. In the leap to the imaginary world 

the dance teacher and the children cross everyday reality and enter into 

another (larger) room where the body changes its shape. The chapter 

shows that the body and its expressions are central to the dance teachers, 

but they also emphasise spirit of  community, security, cooperation, 

pleasure and courage. The dance teachers also express a positive attitude 

to integration with other school subjects. 

In chapter seven there is finally an overarching discussion in which 

both the licentiate thesis and this thesis are discussed. The discussion is 

divided into two themes, En splittrad genusbild [„A divided gender picture‟] 

and Dansens oskrivna regler [„The unwritten rules of  dance‟] and is 

concluded with a methods discussion and reflections. The chapter starts 

with reflections on the development of  dance in schools during the last 

30 years and goes on to deal with the divided gender picture that appears 

in this thesis. The dance teachers‟ statements show among other things 

that body, movements and patterns of  movement are connected to (sex) 

norms of  various kinds. There are expectations and views of  how girls‟ 

and boys‟ bodies should and should not move. The chapter also 

discusses “the boy problem” and “the girl problem”. Among other 

things it is questioned what boys and what girls are exemplary and 

constitute the norm for boys and girls in the dance teaching in a study 

based on generalisations. The chapter also problematises the meaning of  
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cooperation and interaction in the dance teaching, seen from a gender 

perspective. With reference to the licentiate thesis and this thesis, the 

unwritten rules (traditions) of  dance are also dealt with. Similarities 

between dance teaching in voluntary activities and dance teaching in 

schools are pointed out, for example the importance of  concentration 

and of  the dance teacher functioning as a movement model. The 

methods discussion deals with advantages and disadvantages of  new 

interpretations of  observations and of  conducting a questionnaire study. 

In conclusion there are reflections dealing with a gender-conscious 

working method in education, further research and what is specific about 

dance teaching in schools. 
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