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FÖRORD 
 
Jag vill rikta ett stort tack till lärarna och eleverna på undersökningsskolan, insamlingen gick 
smidigt tackvare er. Jag vill även rikta ett tack till min handledare Krister Hertting som jag 
kunnat ringa och skicka mail för att få svar på mina funderingar.  
 
Ett stort tack även till min familj och vänner som hjälpt mig efter vägen, kommenterat och 
funderat kring mina problem. Det här arbetet hade aldrig blivit de det är idag utan er hjälp,  
Tack. 
 
18 maj, 2008 
 
Charlotta Olovsson  
  



 

ABSTRAKT 
 
Syftet med arbetet var att undersöka elevers attityd till dans i allmänhet och 
dansundervisningen i skolan samt att se om deras attityd skiljer sig utifrån genus och årskurs. 
Jag valde att genomföra min undersökning av elever i årskurs 7 och 9. Undersökningen 
genomfördes i form av en enkätundersökning med påståenden som respondenten skulle ta 
ställning till. Enkätundersökningen var uppdelad på två delar där en del behandlade elevernas 
attityd till dans i allmänhet och den andra delen handlade om deras attityd till skolans 
dansundervisning.  
 
Resultatet visar att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till dans i allmänhet och 
dansundervisningen i skolan. Ett tydligt mönster mellan årskurserna är att årskurs 9 har ett 
positivare förhållningssätt till dans än årskurs 7. Skillnaden ur ett genusperspektiv är att 
flickorna är positivare till dans i allmänhet, men båda könen var överens om att 
dansundervisningen i skolan behövs. En av slutsatserna kring resultatet är att 
förhållningssättet till dans, som skiljer årskurserna åt kan bero på brist av erfarenhet. Eleverna 
behöver få prova på flera olika sorters danser i skolan för att man ska kunna skapa ett större 
intresse för dansundervisningen.    
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1. INLEDNING 
 
Under mina verksamhetsförlagda utbildningar inom idrott och hälsa har dansundervisningen 
varit ett område som fascinerat mig. Jag har varit med handledare som har varit både positivt 
och negativt inställd till att undervisa i dans. Nu tänker ni säkert att jag är en kommande 
idrottslärare med ett genuint intresse för dans, men där har ni fel. Min passion inom idrotten 
är ishockey, där jag varit aktiv spelare i tolv år. När jag gick i skolan var dansundervisningen 
min största farhåga, min taktkänsla och elegans var och är nästan obefintlig. Jag deltog i 
dansundervisningen och klasskompisarna fick ett roligt skratt varje danslektion. När jag 
började min idrottslärarutbildning var jag lite nervös att mina danskunskaper skulle försvåra 
utbildningen för mig. Jag gav mig den på att lära mig att dansa och jag har mer än gärna 
antagit utmaningen att undervisa i dans under mina verksamhetsförlagda utbildningar. Min 
inställning till dans har förändrats, frågan är hur ungdomarna idag ser på dansundervisningen 
som sker under idrottslektionerna?  
 
Jag tycker att följande citat ur �Tidskrift i Gymnastik & Idrott� (1999:4) är talande för hur 
den allmänna uppfattningen är om hur många idrottslärare ser på dans i skolan:  
 

Dans i skolan fascinerar. I läroplanerna är det ett av huvudmomenten, men i praktiken är dansen ett av 
de mest styvmoderligt behandlade inslagen i idrottsundervisningen. Skälen till detta är naturligtvis 
varierande, men resultatet kan förmodligen sammanfattas i den svepande formuleringen: Många 
idrottslärare ägnar minsta möjliga tid åt momentet - ibland ingen tid alls. 

 
I den här uppsatsen ska jag studera elevernas tankar kring dansundervisningen och hur deras 
attityd till dansundervisningen skiljer sig mellan årskurserna och genus. Jag anser att 
elevernas attityd till dansundervisningen är en viktig del som man ska ta hänsyn till i 
undervisningsupplägget. Trots att läroplanen för idrott och hälsa har dans som ett 
huvudmoment är detta ett relativt outforskat område inom vetenskapen. Min förhoppning är 
att denna uppsats ska ge läsaren nya perspektiv på ungdomars syn på dans.   
 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet är att jag ska studera, analysera och tolka hur elevers attityd till dansundervisningen i 
ämnet idrott och hälsa är i en svensk skola i årskurs 7 och årskurs 9.  
 
Frågeställningar:  
• Vad har eleverna för attityder till skolans dansundervisning? 
• Finns det skillnader mellan elevernas attityd till dans i allmänhet och dansundervisningen i 

skolan mellan de olika årskurserna?  
• Finns det skillnader mellan elevernas attityd till dans i allmänhet och dansundervisningen i 

skolan om man ser det ur ett genusperspektiv? 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
 
3.1 Vad är dans?  
Wigert (1993) menar att dansen på ett positivt sätt påverkar den motoriska, den kognitiva, den 
känslomässiga och den sociala utvecklingen hos barn. Dansen är en del av vårt kulturarv som 
alla har rätt till. Dansen förenar individuella, sociala, traditionella och kulturella aspekter på 
våra upplevelser och uttrycker dom i rytmiska rörelser. Wigert (1993) menar att dansen 
förenar känsla, intellekt och kropp. Om vi inte låter dansen finnas i vårt liv så försvårar vi 
barnens möte med dansen och de får inte erfarenhet av dansens positiva erfarenheter. 
Erfarenheter som ger dem redskap för att uttrycka tankar, idéer och känslor. 
 
3.2 Dansen idag 
Ängquist (2006) har genomfört en etnologisk studie i ungdomars dansande. I studien har hon 
bland annat fått fram att vårt dansmönster ser lite annorlunda ut än på 1970-talet när 
discodansen slog igenom. Idag ger skolan barnen möjlighet till dansande tidigt i deras liv. 
Redan i förskolan börjar man med dans, sång och musik. Ängquist (2006) har sett att 
dansandet idag inte behöver vara organiserat, barn och ungdomar går runt och lyssnar på 
musik nästan överallt och drar sig inte för att ta några danssteg till musiken. Dansstil för 
dagens ungdomar handlar inte om elegans och uppförande utan om olika sorters dansande 
som tillhör varierade musikstilar. För många ungdomar är det viktigt att de har en egen stil 
som de själva har arbetat fram, dansen är identitetsskapande.        
 
3.2.1 Dansen i skolan � ett historiskt perspektiv  
Ängquist (2006) har tittat lite närmare på hur dansen har kommit in i skolan. Redan under 
antika Grekland har dans i undervisningssammanhang varit viktigt och i riddarakademierna på 
1500-talet ingick både fäktning och dans i utbildningen. Att lära sig dansa har alltid varit ett 
stort intresse hos människan och att kunna dansa med stil ansågs av de övre samhällsklasserna 
tillhöra människans bildning. Dansundervisningen förlorade successivt status under 1800-talet 
både inom akademierna och inom skolvärlden. Ling-gymnastiken gjorde sitt intåg i skolan 
och det kraftiga och manliga började betonas och de förfinade kroppsidealen konkurrerades 
bort. Gymnastiken blev nu ett obligatoriskt ämne i skolan. I början av 1900-talet återkom dans 
och rytmik i gymnastikämnet, men i väldigt liten skala i form av rytmisk rörelseträning. 
Däremot började äldre folkliga danslekar användas som ett viktigt innehåll i skolgymnastiken 
för att värna om det nationalistiska kulturarvet (Ängquist 2006). 
 
Det var först i läroplanen från 1962 som modern sällskapsdans omnämndes för första gången. 
Däremot omnämndes de traditionella folkdanserna i skolans styrdokument under hela 1900-
talet. Grunden till att sällskapsdansen och folkdansen nämndes i läroplanen är egentligen det 
att staten styrde skolan till att lära ut den danskultur de ansåg var acceptabel.  Ungdomens 
dansande intensifierades i mitten av 1900-talet och staten såg ungdomens dansande som 
moraliskt förfall och beslutade att med skolans och fritidsgårdarnas hjälp skulle de styra 
ungdomarna till andra danser som inte ansågs syndiga såsom t ex jazzdansen gjorde vid den 
tiden (Ängquist, 1998). Dansundervisningen som lärdes ut hade till syfte att lära eleverna att 
föra sig och att dansa på ett disciplinerat sätt. Genusrollerna under dansundervisningen blev 
väldigt tydliga, mannen skulle bjuda upp artigt och behärskat och kvinnan skulle följa mannen 
som styr henne över golvet, så kallad styrdans. När läroplanen Lgr 80 introducerades i skolan 
var dansen ett av de tio huvudmomenten som skulle ingå i ämnet idrott, men även ingå i 
ämnet musik (Danshögskolan, 1990).       
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3.2.2 Dansen i läroplanen  
I Kursplanen för idrott och hälsa (Skolverkets kursplan för idrott och hälsa, 2000) som vi 
följer idag, är målen som skolan ska sträva efter att eleven uppnår kring dans och rörelse 
följande: 
 

� utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera olika 
former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, 
� utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för 
fantasi, känslor och gemenskap, 
(Skolverket, Kursplan och betygskriterier för idrott och hälsa, 2000) 

 
För att eleverna ska bedömas som godkända i ämnet idrott och hälsa  krävs det att de ska:  
 

� kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter.   
(Skolverkets kursplan för idrott och hälsa, 2000) 

 
I kursplanen uppger man även en bedömningsinriktning inom ämnet och där poängterar man 
att eleven ska ha förmågan att använda kroppen för komplexa och sammansatta 
rörelsemönster. Samt att eleven ska med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor 
och stämning.  
 
Ett nationellt utvecklingsprogram finns sedan 1986 i Sverige. Utvecklingsprogrammet sker på 
uppdrag av utbildningsdepartementet och är ett samarbete mellan Myndigheten för 
skolutveckling, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) 
och Statens kulturråd. Utvecklingsprogrammet kallas för �Dans i skolan� och har till uppgift 
att få in mer dans i skolan. Målet med utvecklingsprogrammet är att främja fysisk aktivitet 
genom att alla barn får tillgång till mer dans i skolan. Så här skriver man om programmet på 
kulturrådets hemsida:  
 

Programmet ska inspirera och stödja skolor och lärarutbildningar, så att alla barn och ungdomar får 
möjlighet att dansa i skolan och möta dansen som scenkonst.  
(Kulturrådet, Dans i skolan för alla!)  

 
Utöver kulturrådets hemsida har kulturrådet tillsammans med en arbetsgrupp från 
Danshögskolan arbetat fram en metodskrift kring dans i skolan (1990). I denna skrift 
framhåller arbetsgruppen att man anser att dansundervisningen ska vara obligatorisk för att 
alla barn ska ha rätt att hitta olika uttrycksmedel. Man ser dansen som ett språk och ett 
kulturarv som alla barn har rätt att utveckla och därför måste dansen komma till barnens 
naturliga miljöer, skola och förskola, för att mötet ska ske. Skolverket lyfter i rapporten Möte 
med dansen: som konstform i skolan (1994) fram att man har kommit fram till att dansen har 
fått alldeles för litet utrymme i skolan. Det är viktigt att sällskapsdans och folklig dans finns i 
skolan, så att dessa traditioner lever vidare. Men det är även viktigt att barn kommer i kontakt 
med olika dansstilar och olika former för att uttrycka sig i rörelse. Målet med 
utvecklingsarbetet �dans i skolan� är just att få skolorna att experimentera med nya former av 
kulturverksamhet. Denna satsning fortgår och utvecklas för varje år. 
 
3.2.3 Dansen i skolan 
Lundvall och Meckbach (2007) ser dansundervisningen i skolan som ett område där eleverna 
får möta rörelselek, rörelseimprovisation och färdiga danser. Danserna kan vara nutida, 
historiska eller kulturella och ger eleverna möjlighet till att uppleva och prova på olika rytmer 
och rörelsemönster. Den ger även eleverna möjlighet till att kroppsligt uttrycka känslor och 
tankar.   
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Dans som ett läroområde måste tyvärr konstateras att de förekommer i väldigt begränsad 
omfattning inom ämnet idrott och hälsa, trots att området anges i skolans styrdokument. 
Lundvall och Meckbach (2007) menar på att detta beror på elevernas förväntningar, lärarnas 
bristande kompetens, ämnets otydliga inriktning och tidsbrist. De menar att tiden nu är mogen 
för att idrottsämnet bryter mot sitt givna ideologiska ställningstagande. Dans är ett läroområde 
som kan bidra till ett fördjupat synsätt på kropp och kroppsövningar. 
 
I Sverige genomfördes en studie med namnet Skolprojektet 2001 (Lundvall, S. Meckbach, J. 
& Jakobsson-Thedin, B., 2002) studien undersökte hur idrottslärarna lägger upp sin 
undervisning. Det som framkom tydligt av studien var att bollspel dominerar undervisningen 
från årskurs 3 till årskurs 9. Friluftsundervisningen, simning, dans och gymnastik fick litet 
utrymme. Dans och rörelse fick 9 % av undervisningstiden i årskurs 9, medan bollspel fick 35 
% av undervisningstiden i grundskolans idrottsundervisning. Ett liknande resultat fick 
forskare även vid en undersökning av gymnasieskolan.  
 
Idrottsläraren Ross beskriver i en artikel (2006) om hans syn på dansundervisningen och hur 
han har valt att lära ut dans till sina elever. För honom är dans inte bara en kunskap om olika 
sorters rörelser, utan dansens rörelser är en grund till många andra rörelser som man använder 
sig av inom olika idrotter. Ross (2006) menar att man t ex behöver rytmkänsla för att kunna 
dribbla en basketboll och att man använder sig av koreografi när man genomför en tvåtaktare i 
basket. Den redan inlärda koreografin använder sig han sedan av när han ska lära ut dans. Han 
börjar med att eleverna får lära sig flera rörelser som de sedan ska sätta samman till 
sammansatta rörelser. Många av rörelserna bygger på rörelser som eleverna varit i kontakt 
med tidigare. När eleverna har klarat av alla rörelser i en följd, så lägger han till musiken.  
När eleverna har arbetat på det här sättet under flera lektioner så utvecklas 
dansundervisningen till att eleverna enskilt ska utveckla individuella rörelser, som de sedan 
ska lära ut till en kompis. Eleverna ska nu sätta samman sina respektive rörelser parvis. Paren 
ska i sin tur gå samman med ett annat par, grupperna ska nu bestå av 4 elever. Gruppen ska nu 
sätta samman alla sina rörelser och lägga till rörelser som innehåller ett hopp, en snurr, icke-
traditionell dans rörelse osv. Gruppens dans ska sedan läras ut till någon annan grupp som i 
sin tur lär ut deras dans till gruppen. Fördelen med det här sättet att arbeta är att eleverna kan 
välja den nivå som dom känner att de behärskar och eleverna behöver inte känna sig fåniga 
(Ross, 2006).  
 
Forskarna Lundvall och Meckbach (2007) delar upp dansen i tre olika didaktiska modeller; 
dans som kulturell form, dans som expressiv form och dans som träningsform. Till dans som 
kulturell form räknar de danser där rörelsernas form och mönster i huvudsak förmedlar ett 
kulturellt eller kulturhistoriskt värde, men även danser som är en symbolisk ritual. Dans som 
expressiv form har utgångspunkten att deltagarna ska vara med om en lärprocess där man 
experimenterar med rörelser. För att få deltagarna att göra detta så föreskriver författarna 
(Lundvall & Meckbach, 2007) en liknande modell som Ross (2006) arbetar med, dvs. att ta 
med idrottsgrenar med kända rörelser in i dansen. Den sista delen av den didaktiska modellen, 
dans som träningsform, är den del som har sin naturliga plats inom ämnet. Modellen har till 
syfte att åstadkomma träningseffekter av något slag. Här arbetar man med att träna olika 
fysiska kvaliteter som rörlighet, koordination, styrka, cirkulation och snabbhet.     
 
Lundvall och Meckbach (2007) påtalar även musikens vikt i dansundervisningen. Musiken 
berikar upplevelsen av dans, både negativt och positivt. Det är den som förtydligar och 
förstärker rytmen i rörelserna. Musiken är ett krävande läromedel inom dansundervisningen. 
Den ska ständigt förnyas för att den ska passa i tycke och smak för eleverna, men även passa 
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in i den rörelsegenre som ska användas. Dessutom måste läraren alltid väga in vad musiken 
tillhör för genre och vad texten säger, så att den inte har några sexistiska och rasistiska inslag.   
 
Ross (2006) avslutar sin artikel med en mening kring dansundervisningens dilemma: 

Anyone can teach dance, but the key to any successful dance unit is finding ways for students to make 
connections and want to dance. (s. 13) 

 
3.3 Elevers syn på dansundervisningen  
Larsson (2004) har undersökt femteklassares uppfattning om idrott och hälsa genom 
enkätundersökning och intervjuer med elever. En fråga i Larssons (2004) 
enkätundersökningen var att eleven skulle ange olika aktiviteter som de gör på idrotten. Totalt 
angavs 155 aktiviteter i de 134 enkäterna, de flesta eleverna angav endast en aktivitet. Bland 
de aktiviteter som inte nämndes i undersökningen var dans och friluftsliv. Larsson (2004) drar 
slutsatsen att dans och friluftsliv sällan förekommer i idrottsundervisningen vilket leder till att 
eleverna inte ser dansen som ett möjligt eller rimligt innehåll i idrottsämnet. I undersökningen 
kom det även fram att sporter som fotboll och innebandy uppfattas som maskulina och dans 
ses som en feminin aktivitet. Flickorna i undersökningen anger dock inte dans som någon 
favoritaktivitet eller som någon aktivitet som de vill lära sig mer av (2004).  
 
Redelius (2004) har genomfört en liknande undersökning som Larsson genomfört, men på 
elever i årskurs 8 och årskurs 9. På frågan om vilka aktiviteter de gör på idrottslektionerna och 
hur ofta de gör dessa aktiviteter, framgår det att över 70 % av eleverna uppfattar att dans 
genomförs 1-2 gånger per år eller aldrig. Bland de mindre vanliga aktiviteterna finns även 
aerobics och motionsgymnastik, simning, orientering och skridskoåkning. Momenten som 
särskilt framhålls i kursplanen uppfattar alltså inte eleverna som speciellt vanligt 
förekommande (Redelius, 2004).  
 
Om man sammanfattar Larsson (2004) och Redelius (2004) undersökningar så kan man se att 
bägge forskarna har kommit fram till att dansundervisning sker sparsamt eller inte alls. Båda 
undersökningarna visade även att eleverna anser att dans är en feminin aktivitet. Trots att 
dansen anses som feminin är dansen inte någon favoritaktivitet om flickorna får välja. Larsson 
(2004) och Redelius (2004) drar båda slutsatsen att elevernas uppfattning om dans grundar sig 
i att aktiviteten sällan eller aldrig förekommer under idrottslektioner.   
 
År 2003 genomfördes en nationell utvärdering (Eriksson, C.,Gustavsson, K., Quennerstedt, 
M., Rudsberg, K., Öhman., K., Öijen, L., Andersson, B., 2005) inom ämnet idrott och hälsa. 
Utvärderingen görs i ett regeringsuppdrag för skolverket av en forskargrupp bestående av sex 
forskare med skilda kompetenser inom ämnet. Utifrån rapporten har jag koncentrerat mig på 
den del som behandlar elevers attityd till ämnet idrott och hälsa och elevernas kunskaper 
kring dans i årskurs 9 och hur dessa två bitar förhåller sig ur ett genusperspektiv.  
 
Ur den nationella utvärderingen 2005 (Eriksson et al. 2005) kan man utläsa att 
dansfärdigheterna är bristande både hos både elever som ej når upp till målen samt hos de 
elever som når betyget mycket väl godkänt. 45 % av eleverna som ej når upp till målen klarar 
inte av att utföra dansfärdigheter. Motsvarande siffra för elever som når betyget mycket väl 
godkänt är 29 %. Utifrån dessa siffror drar man slutsatsen att dansen inte har en central 
ställning i ämnet idrott och hälsa. 
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3.3.1. Dansundervisningen i skolan - ur ett genusperspektiv  
Redelius (2004) undersökning av elevernas uppfattning om idrott och hälsa visar att var fjärde 
flicka tycker bäst om aktiviteterna dans, aerobics och motionsgymnastik. På frågan om vilken 
aktivitet som de inte uppskattar så svarar hälften av pojkarna dans, medan motsvarande 
aktivitet hos flickorna är orientering. Redelius (2004) menar på att elevernas uppfattning om 
dans är liten på grund av att momentet förekommer sällan eller aldrig i undervisningen.  
 
Enligt den nationella utvärderingen 2005 (Eriksson et al. 2005) har man kommit fram till att 
majoriteten av eleverna är intresserade av ämnet och eleverna upplever att det inte finns 
någon genusskillnad mellan pojkar och flickor i intresset för ämnet idrott och hälsa. Det 
visade sig att 49,3 % av eleverna upplevde att pojkar var mer intresserade än flickor. Däremot 
upplevde 47,8 % ingen genusskillnad och deras intresse för idrott, resterande upplevde att 
flickor var mer intresserade än pojkar. Trots elevernas positiva inställning till ämnet visar 
studien att pojkar ofta är mer aktiva än flickor under idrott och hälsa lektionerna. Det är tre 
gånger vanligare att flickor är med på lektionen, men de rör sig inte särskilt mycket om man 
jämför med pojkar.  
 
Nationella utvärderingen 2005 (Eriksson et al. 2005) visar att totalt 67,1 % av de tillfrågade 
eleverna kan dansa minst tre olika danser. 56,2 % av pojkarna kan dansa minst tre olika 
danser i jämförelse med flickorna där 77,9 % kan dansa minst tre danser. Den nationella 
utvärderingen 1992 genomförde liknande undersökning, men där fick eleverna markera om de 
anser att de klarar av olika danserna. Danserna som nämndes var schottis, vals, foxtrot, bugg 
och disco. För samtliga danser redovisar flickor i högre grad att dom kan danserna i 
jämförelse med pojkarnas svar. Noterbart är att båda nationella utvärderingarna visar på 
signifikanta skillnader mellan genusens danskunskaper.  
 
Wright (1996) har gjort liknande studier i England i secondary scholls (svenska 
motsvarigheten är högstadieskolan). Hans syfte var att ta reda på vilken relation eleverna i 
England har till idrott, sett ur ett lärarperspektiv. Av hans undersökning framgick det att en 
del lärare ansåg att dans var en tillräckligt aktiv aktivitet för att ingå under 
idrottsundervisningen. I undersökningen fann Wright (1996) att lärarna även kunde vittna om 
att många pojkar saknade kunskaper inom området. 
 
Ängquist (1998) konstaterar att det finns genusroller i skolans dansundervisning, men att 
dessa förstärks när dansundervisningen flyttas ut från skolans gymnastiksalar. Ett bra exempel 
på när detta sker är när skolan är med och ordnar avslutnings middag eller skoldans. Hon har 
även sett i sin forskning att det finns tillfällen då den traditionella genusstrukturen förändras. 
Pojkar och flickor håller på att ändra deras kommunikationsmönster på dansarenan genom att 
de kvinnliga och manliga positionerna förändras till att kvinnan inträder på nästan samma 
villkor som mannen.  
 
Lundvall och Meckbach (2007) menar att idrotten har sedan långt tillbaka en stark maskulin 
kodning och dansen har ansets vara feminint kodad. Detta har börjat lösas upp men media, 
kollektiva föreställningar och den breda allmänheten är effektiva genusförvaltare som ser till 
att inställningen upprätthålls till vilka rörelsekulturer som är tillåtna eller naturliga att ägna sig 
åt under uppväxtåren. Med anledning av det här så kanske det är läge att inom skolans 
dansundervisning börja bryta tänkandet kring begrepp som kavaljer och dam. I många av de 
danslekar, folkdanser och sällskapsdanser som eleverna möter i skolan finns det starka roller 
om vem som ska göra vad. Författarna vill få lärare att fundera på hur man kan bryta dessa 
mönster som även kan fungera som kränkande med över- och underordning.  
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3.4 Elevers syn på dans ur genusperspektivet 
Fagrell (2000) har skrivit en avhandling kring en studie av sju och åttaåriga barns tankar om 
kvinnligt och manligt i relation till bland annat idrott. I undersökningen frågar hon sju och 
åttaåriga barn vilken aktivitet som pojkar och flickor helst av allt vill göra. De flesta av 
pojkarna svarade fotboll och bland flickorna var det ridning som var den aktivitet som de helst 
av allt vill göra. Balett förekom endast bland svaren hos flickor och det var på sjunde plats. I 
studien har hon även ställt frågan till barnen om vilken aktivitet som de tror att det flesta 
pojkar och flickor vill ägna sig åt och inte vill ägna sig åt. Majoriteten av pojkar tror att de 
flesta flickorna vill ägna sig åt balett. Den idrott som de flesta pojkarna trodde att flickor inte 
vill ägna sig åt var boxning. Tyngdlyftning var den idrott som pojkarna trodde att de flesta 
pojkarna vill ägna sig åt. Bland flickor framkom det att flickor trodde att de flesta pojkarna 
vill ägna sig åt fotboll. Balett var den idrott som flickor trodde att pojkar inte vill ägna sig åt. 
Balett var även den idrott som flickorna trodde var den idrott som de flesta flickorna vill ägna 
sig åt. Balett och tyngdlyftning tycks stå som symboler för manlig och kvinnlig idrott och 
barnen tror att de är dessa idrotter som kamrater och motsatta Genuset väljer som favorit 
idrotter. Detta menar Fagrell (2000) kan bero på att dessa idrotter som är starkt förankrade 
som kvinnliga och mannliga. 
 
Om barnen däremot ska välja vad de själva tycker är roligt att lära sig så verkar de inte lägga 
så mycket tyngd i vad som är kvinnliga och manliga aktiviteter. När Fagrell (2000) 
intervjuade barnen visade det sig att många barn motiverade sitt val av idrotter utifrån den 
egna upplevda idrottsvärlden. Idrottsvärlden består av en rad olika erfarenheter t ex vad de har 
sett på TV, vad familjen gör eller vill att barnet ska göra, vad kompisar gör och vad de själva 
faktiskt har provat på.  
 
Nilsson (1998) har skrivit boken Fritid i skilda världar, där han bland annat presenterar en 
undersökning kring hur 16-åriga ungdomars fritid producerar och reflekterar deras identitet. 
Nilsson (1998) har frågat ungdomarna vad de anser är kill- respektive tjejaktiviteter. Tre 
fjärdedelar av alla tillfrågade ungdomar anser att det finns typiska kill- och tjejaktiviteter, dvs. 
sysselsättningar som man främst gör själv eller tillsammans med någon av samma genus. 
Flickorna i undersökningen definierade i stor utsträckning ishockey, meka med motorer, 
mopeder samt bilar som typiska pojkaktiviteter, medan pojkarna såg i större utsträckning än 
flickorna dataspel och tv-spel som typiska pojkaktiviteter. Som typiska flickaktiviteter 
definierade framförallt flickor tjejsnack, gå på stan, dans, smink samt aerobics och work-out.  
Nilsson (1998) menar att resultatet beror på att ungdomarna vill förstärka sina aktiviteter som 
manliga respektive kvinnliga, dvs. de vill normalisera sina aktiviteter som genus typiska för 
att inte hota den egna genusidentiteten eller hota den rådande genusstrukturen inom 
fritidsområdet. 
   
Nilsson (1998) tittade även på hur ungdomarna såg på ett urval av aktiviteter, hur vida de var 
manliga, kvinnliga eller varken eller. Aktiviteten dans sågs som en kvinnlig aktivitet av 46 % 
av pojkarna och 44 % av flickorna. Nämnvärt är att hela 54 % av pojkarna och 55 % av 
flickorna ansåg att det var varken en kvinnlig eller manlig aktivitet. Men aktiviteten work-out 
och aerobics sågs som en väldigt kvinnlig aktivitet, hela 75 % av pojkarna och 85 % av 
flickorna ansåg att work-out och aerobics är typiskt kvinnliga aktiviteter. Nilsson (1998) 
menar på att ungdomarnas uppfattning för vad som är manligt respektive kvinnligt bygger på 
deras socialt konstruerade föreställningar.      
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3.5 Dansen som identitetsskapande 
Estetiskt arbete är ett tillfälle där barn och ungdomar kan ges möjligheten till intensiva 
upplevelser och till en utveckling av deras självbild. Detta kan även påverka deras förståelse 
och känsla av meningsfullhet i tillvaron (Meckbach & Söderström, 2002). Man kan säga att 
det estetiska arbetet består av en helhet som är baserat på innehållet och hur det gestaltas, 
vilket kan leda till ett förändrat synsätt på kroppen. Kroppen blir en bas för rörelser i syfte att 
prestera något, men även ett redskap när det gäller att kunna integrera och kommunicera med 
andra människor. Idrottslärarens uppgift blir, enligt det här resonemanget, att vägleda barn 
och ungdomar till att uppleva kroppen som en helhet där de integrerade tänkandet kring 
kroppen är en del i den egna självbilden (Meckbach & Söderström, 2002). Det estetiska 
innehållet i idrott och hälsa har ett avgörande i hur idrottsläraren värderar det. För 
dansundervisningen hade det kunnat innebära att man i dansandet uppmärksammar görandet, 
dvs. dansrörelserna ihop med upplevelsen av rytmen och dess uttryck. Författarna Meckbach 
och Söderström (2002) ser det som en utmaning för idrottslärarna att våga ta steget till att 
medverka i barn och ungdomars upplevelser av den estetiska läroprocessen.     
 
3.6 Sammanfattning 
Här följer en kort sammanfattning av vad som tagits upp i den teoretiska bakgrunden.  
I kursplanen för idrott och hälsa (Skolverkets läroplan för idrott och hälsa, 2000) beskriver 
man de mål som man ska sträva efter inom dans och rörelse är att eleverna ska få utveckla sin 
rörelseförmåga så att de får lust att röra sig, samt att de stimuleras till att ge uttryck för 
känslor, fantasi och gemenskap. Här anger man även att eleven skall kunna delta i olika 
danser, lekar, idrotter och andra aktiviteter samt utföra lämpliga rörelseuppgifter. Ängquist 
(2006) menar att dansen har förändrats till ett identitetsskapande, ungdomarna skaffar sig 
egna dansstilar som de själva arbetar fram.  
 
Dansen som undervisas i skolan anser Lundvall och Meckbach (2007) ska vara danser från 
hela deras didaktiska modell bestående av dans som kulturell form, dans som expressiv form 
och dans som träningsform. Dock menar författarna att dans är ett läroområde som 
förekommer i väldigt begränsad omfattning inom idrott och hälsa. Samma sak visar 
undersökningen Skolprojektet 2001 (Lundvall, S. Meckbach, J. & Jakobsson-Thedin, B., 
2002) där det visade sig att dans och rörelseaktiviteter var 9 % av all undervisningstid i idrott 
och hälsa.  Larsson (2004) och Redelius (2004) har även dom undersökt vilka aktiviteter som 
förekommer på idrott och hälsa lektionerna och kommit fram till att dans är en aktivitet som 
förekommer lite i skolan och att eleverna dessutom ser aktiviteten som feminin. Det är flera 
som kommit fram till liknande resultat vad det gäller dans som kvinnlig kodning, Nilsson 
(1998) är en av dom. Han har genomfört en undersökning där ungdomar skulle värdera om 
dans var manlig eller kvinnlig eller varken eller aktivitet. Aktiviteten dans sågs som en 
kvinnlig aktivitet av 46 % av pojkarna och 44 % av flickorna. Nilsson (1998) menar att 
ungdomarnas uppfattning för vad som är manligt respektive kvinnligt bygger på deras socialt 
konstruerade föreställningar.      
 
Forskarna Lundvall och Meckbach (2007) påtalar även hur viktig och krävande musiken är 
som läromedel samt hur viktigt det är att förnya det. Idrottslärarens uppgift i 
dansundervisningen är att vägleda barn och ungdomar till att uppleva kroppen som en helhet 
där de integrerade tänkandet kring kroppen är en del i den egna självbilden (Meckbach & 
Söderström, 2002). Det estetiska innehållet i idrott och hälsa har ett avgörande i hur 
idrottsläraren värderar det. För dansundervisningen hade det kunna innebära att man i 
dansandet uppmärksammar görandet, dvs. dansrörelserna ihop med upplevelsen av rytmen 
och dess uttryck.  
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4. METOD 
 
I denna del av rapporten redogör jag för hur och varför metoden valts ut, en beskrivning hur 
undersökningen genomförts och hur resultatet har tolkats och analyserats.  
 
Jag valde ut metod och material utifrån de frågeställningar som formulerats. Detta är gjort 
enligt Ekengren och Hinnfors (2006) som menar att man ska se på metod och material som 
redskap till att lösa problemet.  
 
För att besvara min frågeställning valde jag att genomföra en kvantitativ studie i form av en 
enkätundersökning (se bilaga 2). Skillnaden mellan en kvantitativ undersökning och en 
kvalitativ undersökning definierar Trost (2001) att en kvantitativ studie ska genomföras om 
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt. Om man däremot ska genomföra 
en kvalitativ studie ska frågeställningen innebära att man ska se ett mönster eller förstå. Syftet 
med min studie var att jämföra elevers attityd till dansundervisning utifrån ett genusperspektiv 
och årskursperspektiv, och för att få svar på mitt syfte så valde jag att göra en kvantitativ 
studie i form av en enkätundersökning. Enligt Trost (2001) så finns det flera fördelar och 
nackdelar med en enkätundersökning, men för att få svar på hur elevernas attityd är till 
dansundervisningen krävs det ett stort underlag och detta kan man enklast få genom en 
enkätundersökning. En annan fördel som Trost (2001) påpekar är att enkätundersökning gör 
att man eliminerar intervjueffekten, dvs. hur intervjuaren ställer frågorna till respondenten. 
Min enkät var standardiserad så att alla frågor presenteras på samma sätt till alla respondenter. 
Dessutom ges respondenten möjlighet att vara ärligare i sina svar när enkäten besvaras 
anonymt (Ejlertsson, 2005). Om jag valt att genomföra en studie genom att använda 
metoderna observation eller intervju så hade det varit svårt att svara på syftet eftersom dessa 
metoder är svåra att använda när man vill se mönster. Nackdelen med enkätmetoden är att 
antalet frågor är begränsade i motsats till intervjumetoden. En enkät, enligt Ejlertsson (2005), 
bör inte innehålla mer än 40-50 frågor för att respondenten inte ska tappa intresset. När 
enkäten besvaras finns det risk för att respondenten misstolkar eller missuppfattar frågor. 
Denna svaghet i enkäten kan elimineras genom att ha klara och tydliga frågor samt flera 
svarsalternativ. Detta gör även att det i regel blir ett större internt bortfall i en 
enkätundersökning än en intervju (Ejlertsson, 2005).    
 
4.1 Urval 
De klasser som deltog i undersökningen har valts ut genom ett kvoturval, dessa klasser är ett 
bra urval av populationen. Undersökningsskolans högstadieklasser har elever från olika delar 
av kommunen, vilket innebär att eleverna kommer från olika stadsdelar av kommunen. Trost 
(2001) menar att ett representativt urval innebär att var och en av dem som är utvalda att få 
delta i undersökningen motsvarar eller representerar en del av befolkningen. Undersökning 
bestod av 154 enkäter, varav 88 elever gick i årskurs 7 och 66 gick i årskurs 9. Fördelningen 
mellan genus var 63 flickor och 91 pojkar.     
 
4.2 Pilotstudie 
Innan enkätundersökningen genomfördes på min valda studiegrupp genomförde jag en 
pilotstudie på tio elever i årskurs 8. Jag följde Ejlertssons (2005) rekommendationer om att 
genomföra pilotstudien på en grupp som ligger nära den blivande undersökningsgruppen. 
Syftet med pilotstudien var att ta reda på om respondenterna tolkade frågorna så att svaren 
motsvarar syftet. När jag hade genomfört pilotstudien upptäcktes inga större svagheter med 
frågorna i enkäten.   
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4.3 Undersökningens upplägg 
Enkätstudien genomfördes i slutet av min verksamhetsförlagda utbildning under april månad 
2008. Utarbetningen av enkäten påbörjades efter samtal med min handledare kring hans 
tankar kring syftet i examensarbetet. Enkäten (se bilaga 2) utformades med attitydfrågor där 
den svarande ska ta ställning till en rad påståenden. Trost (2001) menar att attitydfrågor i en 
enkätundersökning ska vara ställda av både positiv och negativ karaktär för att man ska kunna 
se om respondenten läser frågorna noggrant. Innan frågorna formulerades arbetade jag med 
operationalisering (Ejlertsson, 2005) av min problemformulering, dvs. att man bryter ner 
frågeområdet till konkreta frågor. Dessa frågor omformulerades sedan så att de hade en 
korrekt frågekonstruktion. Den sista frågan i enkäten fick ett öppet svarsalternativ där den 
svarande fick ge sin åsikt om hur dansundervisningen kan förändras.  
Även reliabilitet och validitet vägdes in innan enkäten ansågs vara färdig (Ekengen & 
Hinnfors, 2006). Reliabilitet innebär att uppsatsskrivaren binder samman det teoretiska och 
empiriska och får en tillförlitlighet till vad som ska undersökas, medan validiteten värderar 
hur frågorna är ställda i relation till vad man avser att mäta.  
  
Veckan innan enkätundersökningen genomfördes fick eleverna ett följebrev som de skulle ta 
med sig hem (se bilaga 1). I följebrevet fanns det information om studiens syfte och vart 
vårdnadshavaren ska höra av sig om de inte vill att deras barn ska delta i undersökningen. 
Följebrevet är skrivet enligt Ejlertssons (2005) rekommendationer om hur ett följebrev ska 
formuleras. Närmare bestämt ska det enkelt och konkret framgå vad som är syftet med 
undersökningen, vilka som valts ut att delta i undersökningen, att det är frivilligt att delta, att 
svaren behandlas konfidentiellt, vart man kan vända sig vid eventuella frågor samt ett tack för 
att svararen deltar. Jag distribuerade min undersökning genom att alla deltagande elever i 
klassen fick fylla i enkäten samtidigt. Undersökningen genomfördes i början av en idrott och 
hälsa lektion för samtliga klasser. Ejlertsson (2005) menar att fördelen med denna form av 
distribution är att man har kontroll över vem som svarar och att det görs enskilt. En annan 
fördel med det här sättet av distributionen är att svarsfrekvensen i regel blir ganska hög.   
 
4.4 Bortfall 
Vid underökningstillfället var 16 elever frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet. 
Förutom dessa var det även 5 elever som aktivt valde att inte delta i undersökningen. Av dessa 
fem elever som inte deltog i undersökningen var det en elevs förälder som meddelade mig att 
dom inte önskade att deras barn skulle delta i undersökningen. Två av enkäterna som 
besvarades var tvungna att räknas bort från datamängden på grund av att dessa respondenter 
endast svarat på 2 frågor i enkäten. Det totala antalet elever, inklusive bortfallet, blev 177 
elever och av dessa svarade 154 elever, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 87 %.  
  
Antalet elever skiljde sig mellan årskurserna och genus, årskurs 7 var 88 elever medan årskurs 
9 var 66 elever samt det deltog 91 pojkar och 63 flickor i undersökningen. Till viss del beror 
den stora skillnaden mellan årskurserna på att en årskurs 9 saknade 12 elever vid 
undersökningstillfället. Dessa elever var lediga eller frånvarande vid tillfället av orsaker som 
jag inte kunde påverka. Förutom dessa externa bortfall, så finns det vissa interna bortfall 
resultatet. Dessa redovisas i resultatet på två olika sätt. Där det interna bortfallet är litet 
redovisas de i fotnoten för figurerna. På en av enkätfrågorna är bortfallet lite större och 
kommenteras i texten där resultatet bearbetas.      
 
4.5 Analys och bearbetning 
När enkätundersökningen sammanställdes delades svaren in två kvalitativa variabler, dvs. 
svaren klassificeras (Ejlertsson, 2005). De mätskalor som användes var nominalskala samt 
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ordinalskala. Inom nominalskalan hamnar genus, årskurs och totalt vad alla svarat som deltog 
i undersökningen, dvs. dessa tre grupper indelas utan inbördes rangordning. Ordinalskalan 
innehåller svar på frågor som undersökningen gav på det som rörde elevernas attityd till 
dansundervisningen. Dessa två mätskalor valdes utifrån Ejlertssons (2005) rekommendationer 
för enkätundersökningar med kvalitativa variabler. Utifrån insamlad data sammanställdes 
enkäten i tabeller med utgångspunkt från syftet till undersökningen. En del av diagrammen 
och tabellerna redovisas endast utifrån vad samtliga har svarat på frågan medan andra 
presenterar resultatet utifrån vad årskurserna, genus och vad alla har svarat. Presentationen av 
resultatet varierar för att det ska ge svar till syftet med undersökningen. Resultatet redovisas i 
procent för att underlätta för läsaren. Att redovisa resultatet i procent kan vara lite riskabelt på 
grund av att läsaren kan få en missvisande bild. Jag följde Ejlertssons (2005) 
rekommendationer om att man kan utan några risker använda sig av relativa frekvenser när n 
är mer än 100. N i den här undersökningen var 154 och därför värderade jag det som riskfritt 
att använda sig av relativ frekvens.  
 
Utifrån de tabeller som det insamlade materialet sammanställdes i gjordes diagram med 
datatabeller under diagrammet. Syftet med datatabellerna är att de ska vara ett komplement 
till diagrammen (Ejlertsson, 2005) och ge läsaren en mer åskådlig bild av resultatet. En fråga 
redovisas endast i tabellform. Resultatet är uppdelat så att de enkätfrågor som behandlar 
liknande områden presenteras under samma rubrik, men var för sig i ett diagram eller tabell. 
Resultat för varje fråga sammanställs och analyseras efter varje diagram. Där redovisas även 
resultatet av signifikanttestet som genomförts på de frågor där man kan hitta skillnader och 
likheter mellan båda årskurserna och genus. För de tabeller där signifikanttestet inte kan 
användas följde jag Rudbergs (1993) rekommendationer om att på ordinal datanivå använda 
typvärdet som genomsnittmått.      
 
Signifikanttestet användes för att statistiskt pröva min undersökning på de frågor där jag ville 
se skillnader mellan variabler. Jag har valt att använda mig av X²-analys eller Chi-två-
metoden som den även heter (Rudberg, 1993). Testet genomfördes genom att en nollhypotes 
(skillnaden beror på slumpen) och en mothypotes (skillnaden är verklig) ställdes mot 
varandra. Testet började med att den observerade frekvensen och den förväntade frekvensen 
ställdes upp i varsin tabell. För att få fram värdena i tabellen för den förväntade frekvensen så 
dividerade man totala antalet flickor/pojkar/årskurs 7/årskurs 9 med totala antalet elever som 
svarat på frågan, detta värde multiplicerades sedan med det totala antalet som angav ett 
positivt/negativt/obestämt svar på frågan. När jag hade fått fram värdena i de två tabellerna så 
fördes samtliga värden in den matematiska formeln ( )

F
FO 2−=∑ , där O står för den 

observerade frekvensen och F för den förväntade frekvensen. Värdena som kom fram efter att 
man använt sig av formeln summerades ihop och blev värdet för 2X . För att få fram hur stor 
sannolikheten var att skillnaden var sann så använder man sig av en tabell, men för att kunna 
använda sig av tabellen krävs det att man vet antalet frihetsgrader. Frihetsgraderna räknades 
ut genom att man sätter in värden i formeln df = (antalet kolumner-1)(antalet rader-1). För 
min undersökning var df = 2 för samtliga frågor. När man har de två värden för 2X och df så 
går man in i Rudbergs (1993) tabell och läser av hur stor sannolikheten är att slumpen utgör 
skillnaden (för en utförligare beskrivning av hur X²-analys genomfördes se bilaga 3.1-3.16).  
 
För att kunna göra en X²- analys krävs det att de observerade frekvenserna är uttryckta i 
absoluta tal. Det går inte att beräkna X² om man endast har tillgång till procentuella 
frekvenser. Tumregeln enligt Rudberg (1993) är att de teoretiska frekvenserna aldrig får 
understiga mindre än 5. För att göra detta möjligt i min undersökning, summerade jag ihop 
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respondentens ställningstagande i enkätundersökningen i rubrikerna �positiv�, �negativ� och 
�obestämd�. I den här undersökningen har jag följt Rudbergs (1993) rekommendationer över 
att endast använda mig av 5 % - nivån, dvs. risken att slumpen har spelat in är mindre än  
5 % eller som man även kan uttrycka det, 95 % möjlighet till samband.  
 
Rudberg (1993) poängtera att den här typen av tester förutsätter att inget bortfall existerar 
eller att det beror på slumpen. Av det här skälet valde jag inte att göra signifikanttestet på 
samtliga frågor, utan jag har valt bort de frågor som har ett större bortfall. På några av 
frågorna valde jag att göra ett gemensamt signifikanttest på grund av att dessa frågor liknade 
varandra och har fått en liknande svarsfördelning. Sista frågan i enkäten var ett öppet 
svarsalternativ och resultatet kategoriserades utifrån de svar som kom fram och redovisas i 
löpande text utifrån årskurs och genus.   
 
Analysen av resultatet har dels genomförts genom att tolka resultatet mot tidigare forsknings 
resultat, men även trovärdigheten i den här studien har värderats utifrån validitet och 
reliabilitet för att kunna dra slutsatser.   
 
 
5. RESULTAT  
 
Resultatet av enkätundersökningen redovisas utifrån rubrikerna �dans i allmänhet� och 
�dansundervisningen i skolan�. Under resultatet har jag samlat påståenden som rör respektive 
rubrik. Frågorna har redovisats utifrån relevansen i resultat för att svara mot syftet till 
undersökningen. Resultatet redovisas utifrån vad hela undersökningsgruppen har svarat, vad 
de olika genusen svarat och/eller årskurserna svarat. Samtliga svar redovisas i procent för att 
underlätta för läsaren.  
 
I enkätundersökningen deltog 154 elever i årskurs 9 och årskurs 7. Årskurserna var fördelade 
så att 88 elever (57 %) av de svarande var från årskurs 7 och 66 elever (43 %) av de svarande 
var från årskurs 9. Syftet med undersökningen var att se elevernas attityd till dans utifrån 
årskurs och genus. I undersökningen var fördelningen mellan genus så att 63 (41 %) var 
flickor och 91 (59 %) var pojkar. 
 
Det interna bortfallet på frågorna redovisas i förklaringen till diagrammet genom att ange n,  
n-värde för hela undersökningen är 154. På en av frågorna är det interna bortfallet mer 
omfattande och kommer därför redovisas i tabellerna för att läsaren ska få en klarare bild av 
bortfallets omfattning. Resultatet redovisas utifrån enkätresultatet och resultatet av X²-
analysen (se bilaga 3.1-3.16). X²-analysen vägs in för att man ska veta om några skillnader 
kan statistiskt säkerställas.   
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5.1 Påståenden kring dans i allmänhet 
 
5.1.1 Rörelse till musik 
Figur 5.1: Resultatet redovisat i procent för årskurs 7 och 9 (n=154). Påståendena som 
eleverna har tagit ställning till är �Jag tycker om att röra mig till musik� och �Jag tycker om 
dans som träningsform�. 
 

 
X²-analysen (se bilaga 3.1-3.4) visar att resultatet för årskurserna har en påverkan av slumpen 
med mindre än 0,1 % vad det gäller båda frågornas resultat. Resultatet visar på att man kan 
dra statistiskt säkra skillnader mellan de båda årskurserna och hur de tar ställning till 
påståendena.  
 
Resultatet av de båda påståendena visar att majoriteten av eleverna i årskurs 9 är positiva till 
påståendena, närmare bestämt är ca 80 % positiva till att röra sig till musik och ca 60 % är 
positiva till dans som träningsform (se figur 5.1).  
Eleverna i årskurs 7 är lite mer spridda i sina åsikter vad det gäller påståendena, men hälften 
av eleverna i årskurs 7 tycker om att röra sig till musik. Vad det gäller dans som träningsform 
visar det sig att 39 % är obestämda med vad de tycker och nästan 4 av 10 är negativa till dans 
som träningsform  
 
Av resultatet kan man se en statistiskt säker skillnad mellan eleverna i årskurs 9 som tycker i 
större utsträckning om att röra sig till musik och använda dans som träningsform än vad 
eleverna i årskurs 7.   
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Figur 5.2: Resultatet redovisat i procent för flickor och pojkar (n=154). Påståendena som 
eleverna har tagit ställning till är �Jag tycker om att röra mig till musik� och �Jag tycker om 
dans som träningsform�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X²analysen (se bilaga 3.1-3.3) visar att resultatet för skillnaderna mellan genusen påverkas av 
slumpen med mindre än 0,1 % vad det gäller påståendet om dans som träningsform. Slumpen 
påverkar mellan 1 % och 5 % resultatet kring vad eleverna tycker om att röra sig till musik. 
Resultatet visar på att man kan man dra statistiskt säkra slutsatser mellan hur flickorna och 
pojkarna tar ställning till påståendena. Det finns en ganska stor skillnad mellan flickor och 
pojkars attityd till de två påståendena �Jag tycker om att röra mig till musik� och �Jag tycker 
om dans som träningsform�. Av flickorna är 3 av 4 positivt inställda till att röra sig till musik 
och hälften tycker om dans som träningsform.  Bland pojkarna visar resultatet att lite mer än 
hälften är positiva till att röra sig till musik och 2 av 5 pojkar tycker om dans som 
träningsform (se figur 5.2).  
  
Av resultatet kan man med statistiskt säkerhet säga att flickor tycker i större utsträckning om 
att röra sig till musik än pojkar samt att de är mer positiva till dans som träningsform än vad 
pojkar är.  
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5.1.2  Dans på fritiden  
Figur 5.3: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 
Påståendet som eleverna har tagit ställning till är �Jag brukar dansa på fritiden�.  
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X²analysen (se bilaga 3.4-3.5) visar att resultatet för skillnaderna mellan årskurserna 
påverkades av slumpen i så stor sträckning som mer än 10 %, vilket resulterar i att ingen 
statistisk säker skillnad kan påvisas mellan årskurserna vad det gäller påståendet �Jag brukar 
dansa på min fritid�. Däremot kan jag se av resultatet att det är fler i årskurs 7 som inte brukar 
dansa på fritiden (69 %, se figur 5.3) än årskurs 9 där 58 % är positiva till påståendet. Trots 
denna skillnad kan jag dock inte dra några statistiskt säkra skillnader.  
 
X²analysen (se bilaga 3.4) av resultatet kring genus svar visade att slumpen spelar in mindre 
än 0,1 %, vilket resulterar i att man kan dra statistiskt säkra skillnader. Av resultatet (se figur 
5.3) kan man se att hälften av flickorna är positiva till påståendet och 65 % av pojkarna är 
negativa till påståendet. Av detta resultat kan man säga med statistisk säkerhet att flickor 
brukar dansa mer på sin fritid än vad pojkar gör.  
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5.1.3 Dans i danslokaler 
Figur 5.4.: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 
Påståendet som eleverna har tagit ställning till är �Jag tycker om att dansa på disco/fest�.  
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X²analysen (se bilaga 3.5-3.7) på påståendet visar att resultatet för årskurserna har en 
påverkan av slumpen med mindre än 0,1 % och mellan genus är påverkan av slumpen mellan 
1 % och 0,1 %. Av resultatet kan man alltså dra signifikanta skillnader mellan bägge 
årskurserna och genus. 
 
Bland eleverna i årskurs 9 är det ungefär hälften som är positiva till att dansa när de är på 
disco eller fest (se figur 5.4). I årskurs 7 är det tvärtom, där är nästan hälften negativa till 
påståendet. Med detta resultat kan man statistiskt säga att årskurs 9 tycker mer om att dansa 
när de är på disco/fest jämfört med eleverna i årskurs 7 som inte tycker om det.  
 
Skillnaden mellan genus är ganska stor kring det här påståendet. Mer än hälften av flickorna 
är positiva till påståendet. Bland pojkarna är det nästan hälften som är negativa till påståendet 
(44 %). Resultatet visar att man statistiskt kan se att flickor tycker i mycket större 
utsträckning om att dansa när de är på disco/fest än vad pojkar gör.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett annat påstående som respondenten skulle ta ställning till var om de kunde tänka sig att gå 
till ett ställe där man endast dansar sällskapsdans.   
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Figur 5.5: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 
Påståendet som eleverna har tagit ställning till är �Jag hade kunnat tänka mig att gå till 
ställen där man endast dansar sällskapsdans�. 
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Resultatet genomgick en X²analys (se bilaga 3.7-3.8) som visade att skillnaderna mellan de 
båda årskurserna samt genus påverkas av slumpen med mindre än 0,1 %. Av resultatet kan 
man dra statistiskt säkra skillnader mellan de båda årskurserna och genus attityd till 
påståendet.    
 
Resultatet visar att bland elever i årskurs 9 är det nästan 2 av 5 som kan tänka sig att gå till 
ställen där man endast dansar sällskapsdanser. Av elever i årskurs 7 är det 7 av 10 som 
förhåller sig negativ till påståendet (se figur 5.5). Detta resulterar i att elever i årskurs 9 är i 
mycket större utsträckning än årskurs 7 villiga att gå till ett ställe där man endast dansar 
sällskapsdanser, vilket man med statistisk säkerhet kan säga.  
 
Ur ett genusperspektiv anser 3 av 4 pojkar att de är negativa till påståendet. Flickornas 
inställning till påståendet är fördelat på 37 % på vardera sida om påståendet, med 27 % som är 
obestämda. Av detta kan man med statistiskt säkerhet säga att det är fler flickor än pojkar som 
kan tänka sig att gå till ställen där man endast dansar sällskapsdanser.      
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5.1.4 Dans är kvinnligt 
Figur 5.6: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 
Påståendet som eleverna har tagit ställning till är �Jag tycker att dans är kvinnligt�. 
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X²analysen (se bilaga 3.9-3.10) visar att resultatet för årskurserna har en påverkan av slumpen 
mellan 1 % och 5 % vilket resulterar i att man kan dra slutsatser mellan årskursernas attityd 
till huruvida dans är kvinnligt eller ej. 60 % av eleverna i årskurs 9 anser att dans inte är 
kvinnligt (se figur 5.6). Bland eleverna i årskurs 7 så är det lite mer spridda åsikter, 32 % är 
positiva och 41 % är negativa till påståendet. Av resultatet kan man se en signifikant skillnad 
mellan eleverna i årskurs 9 som är mer eniga om att dans inte är kvinnligt.  
 
X²analysen (se bilaga 3.8-3.9) visar att resultatet av genus har en påverkan av slumpen på mer 
än 10 % vilket resulterar i att inga slutsatser kan dras, utan genus följer varandras 
ställningstagande. Vilket man kan man se av resultatet där hälften av flickorna och pojkarna 
inte håller med påståendet.   
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5.1.5 Improvisera rörelser till musik 
Figur 5.7: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 
Påståendet som eleverna har tagit ställning till är �Jag tycker om att improvisera rörelser till 
musik�.  
 

X²analysens (se bilaga 3.10-3.11) resultat av påståendet visar att årskurserna har en påverkan 
av slumpen mellan 5 % och 10 %, vilket resulterar i att man inte kan dra några slutsatser kring 
om det finns några skillnader mellan årskursernas attityd till att improvisera rörelser till 
musik. Däremot kan man se av undersökningsgruppens resultat att nästan hälften av eleverna i 
årskurs 9 tycker om att improvisera rörelser till musik. Bland elever i årskurs 7 är det endast 
29 % som är positivt inställda.  
 
X²analysen (se bilaga 3.10) av genusresultat har endast en påverkan av slumpen på mindre än 
0,1 %, vilket resulterar i att statistiskt säkra slutsatser kan dras. Resultatet visar att många av 
flickorna (38 %) är obestämda kring vad de tycker om att improvisera rörelser till musik (se 
figur 5.7). Däremot är det 45 % av flickorna som är positiva till påståendet. Bland pojkarna är 
det 40 % som är negativa till påståendet. Av resultatet kan man med statistisk säkerhet säga 
att flickorna tycker om att improvisera rörelser till musik i större utsträckning än pojkar.  
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5.1.6 Dansprogram på TV 
Figur 5.8: Resultatet redovisat i procent för flickor och pojkar (n=154.) Påståendet som 
eleverna har tagit ställning till är �Jag brukar följa med i dansprogram som t ex Let´s dance 
och So you think you can dance�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X²analysen (se bilaga 3.11-3.12) av genusresultat har endast en påverkan av slumpen på 
mindre än 0,1 %, vilket resulterar att statistiskt säkra slutsatser kan dras mellan genus. Av 
figuren ser man att 70 % av alla flickorna i undersökningen brukar följa med i dansprogram 
och 22 % av pojkarna. 3 av 4 pojkar brukar inte alls följa med i dansprogrammen som går på 
tv. Resultatet visar en signifikantskillnad mellan flickor och pojkars vanor att följa 
dansprogram på TV.  
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5.2 Påståenden kring dans i skolan 
 
5.2.1 Deltagande i dansundervisning 
Figur 5.9: Resultatet redovisas i procent av vad alla har svarat totalt. (n=154). 

Figur 5.10: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus  (n=154). 
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Resultatet kring hur ofta eleverna deltar i dansundervisningen redovisas i två figurer. Den 
översta figuren visar hur ofta samtliga elever deltar i dansundervisningen (figur 5.9).  
Typvärdet för vad alla har svarat tillsammans är mer än 7 lektioner per läsår. Resultatet visar 
att 46 % av alla elever i undersökningen deltar i dansundervisningen 7 gånger eller mer varje 
läsår. Närmast typvärdet är det även 33 % som deltar 5-7 lektioner per läsår. Det är totalt 7 % 
som aldrig deltar i dansundervisningen.  
 
Den nedre figuren (figur 5.10) visar resultatet för hur årskurserna och genus har svarat. 
Årskurs 7 har typvärdet 5-7 lektioner och årskurs 9 har typvärdet mer än 7 lektioner per läsår.  
Eleverna i årskurs 7 är mer splittrade i hur ofta de deltar i dansundervisningen, men 
majoriteten av eleverna deltar mer än 5 gånger per läsår i dansundervisningen (72 %). I 
årskurs 7 var det även 10 % av eleverna som aldrig deltar i dansundervisningen i skolan.    
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Resultatet för flickor och pojkar visar inte på några typiska skillnader vilket även typvärdet 
visar som är det samma för flickor och pojkar, det vill säga mer än 7 lektioner.    
 
5.2.2 Mest förekommande danser i undervisningen 
Eleverna fick uppgiften att rangordna fem olika danser efter hur mycket de förekommer i 
dansundervisningen. Alternativen som eleverna skulle rangordna var; folkdans, sällskapsdans, 
improviserad dans, ringlekar och dans som träningsform. Danserna rangordnades från 1 till 5 
där 1 motsvarar den dans som oftast förekommer, 2 motsvarar den dans som näst mest 
förekommer osv. Resultatet i den här frågan är svår att analysera på grund av att det blev ett 
stort bortfall när eleverna skulle rangordna alternativen. Av dem som svarade på enkäten har 
cirka 25 % rangordnat 1-2 av de olika danserna och lämnat blankt de övriga. Därför har jag 
valt att endast redovisa de två första valen som de svarande har gjort. Denna fråga redovisas 
endast utifrån årskurs, skillnaden mellan genus var ej signifikant att redovisa.    
 
Tabell 5.1: Den dans som anses vara 1 i rangordningen. Resultatet redovisat i procent för 
årskurserna 7 och 9 (n=135). 
 

Rangordning 1. Årskurs 7 Årskurs 9 
Folkdans   73 % 32 % 
Improviserad dans 3 % 0 % 
Sällskapsdans 7 % 52 % 
Dans som träningsform 1 % 3 % 
Ringlekar 1 % 5 % 
Bortfall i rangordningen 15 % 9 % 
Totalt:  100 % 100 % 

 
Typvärdet för årskurs 7 var folkdans medan typvärdet för årskurs 9 var sällskapsdans enligt 
tabell 5.1.  
 
Det interna bortfallet är 19 elever och dessa svarande har inte alls rangordnat alternativen. De 
elever som svarat aldrig (se figur 5.10) på frågan hur ofta de deltar i dansundervisningen har 
inte svarat på den här frågan, men har fyllt i enkäten i övrigt (11 elever).  
 
Tabell 5.2: Den dans som anses vara 2 i rangordningen. Resultatet redovisat i procent för 
årskurserna 7 och 9 (n=130). 
 

Rangordning 2. Årskurs 7 Årskurs 9 
Folkdans 7 % 45 % 
Improviserad dans 10 % 2 % 
Sällskapsdans 53 % 33 % 
Dans som träningsform 5 % 3 % 
Ringlekar 9 % 2 % 
Bortfall i rangordningen 16 % 15 % 
Totalt:  100 % 100 % 
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Typvärdet för årskurs 7 var sällskapsdans (se tabell 5.2). Svaren från eleverna i årskurs 9 visar 
att typvärdet var folkdans, men det följs tätt av sällskapsdans. Det interna bortfallet på det här 
steget i rangordningen var 16 % av alla som svarat på enkäten.  
 
 
5.2.3 Behovet av dansundervisning i skolan 
Figur 5. 11: Resultatet redovisat i procent för vad alla har svarat tillsammans (n=153).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.12: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 
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De två påstående som behandlar elevernas syn på dansundervisningens ställning i ämnet idrott 
och hälsa fick liknande resultat. Därför har jag valt att redogöra för resultatet av påståendet 
�jag tycker att dansundervisningen i skolan behövs� (resultatet av den andra frågan som rör 
detta område finns att skåda i bilaga 4, se fråga 14). Skillnaden mellan de två frågorna är att 
de är ställda med en positiv inställning till dansundervisningen och en negativ inställning till 
dansundervisningen. Undersökningsgruppens totala resultat har typvärdet instämmer helt med 
påståendet. Man kan även se av diagrammet att majoriteten av eleverna tycker att 
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dansundervisningen i skolan behövs (se figur 5.11). Det är även 23 % av eleverna som anser 
att dansundervisningen inte behövs i skolan.  
 
Resultatet av X²-analysen (se bilaga 3.12-3.13) visar att på skillnaderna mellan årskurserna 
spelar slumpen in mindre än 0,1 %, vilket resulterar i att man kan dra statistiskt säkra 
skillnader mellan årskurserna. När det gäller genus visar X²-analysen att slumpen spelar in 
mellan 5 % och 10 %, vilket medför att inga statistiskt säkra skillnader kan visas mellan 
genus.   
 
Resultatet visar att årskurs 9 är ganska eniga om att dansundervisningen behövs och att den 
bör ingå i ämnet idrott och hälsa. Nästan 3 av 4 är positiva till de båda påståendena (se figur 
5.12). Bland eleverna i årskurs 7 är åsikterna lite mer spridda, 1 av 4 är obestämda inför 
påståendena, 4 av 10 är för att dansundervisningen behövs i skolan och att den bör ingå i 
ämnet idrott och hälsa. Av resultatet kan man med statistisk säkerhet säga att elever i årskurs 
9 tycker i större utsträckning än årskurs 7 att dansundervisningen behövs och att den bör ingå 
i ämnet idrott och hälsa.  
 
Ur ett genusperspektiv kan man se att eleverna är ganska eniga om att dansundervisningen 
behövs i skolan, mellan 58 % och 66 %. Det är lite fler pojkar än flickor som inte tycker att 
dansundervisningen behövs (26 % mot flickornas 17 %).  
 
 
5.2.4 Tankar kring dansundervisningen i skolan 
Figur 5.13: Resultatet redovisat i procent för vad alla har svarat tillsammans. (n=153.) 
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Figur 5.14: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Årskurs 7 

Årkurs 9 

Flickor

Pojkar

Årskurs 7 15% 16% 23% 14% 33%

Årkurs 9 53% 30% 9% 3% 3%

Flickor 37% 32% 16% 6% 10%

Pojkar 27% 15% 18% 11% 27%

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Vet 
ej/obestämd

Instämmer 
inte

Instämmer 
inte alls

 
Eleverna fick ta ställning till huruvida de är positiva eller negativa till påståendet om att 
dansundervisningen i skolan är rolig. Resultatet av vad alla tillsammans anser om påståendet 
har typvärdet �instämmer helt�, 31 %. Av diagrammet kan man utläsa att hälften av alla 
eleverna tycker att dansundervisningen är rolig (se figur 5.13). Det är 3 av 10 elever som är 
negativa till påståendet.  
 
En X²analys (se bilaga 3.14-3.15) genomfördes på resultatet av vad de båda årskurserna 
svarade och där framgick det att skillnaderna mellan de båda årskurserna påverkas av slumpen 
med mindre än 0,1 %. Av resultatet kan man därför dra statistiskt säkra skillnader mellan 
årskurserna. 4 av 5 elever i årskurs 9 är positivt inställda till påståendet om att 
dansundervisningen i skolan är rolig (se figur 5.14). I årskurs 7 går åsikterna lite mer isär, 47 
% av eleverna är negativt inställda till påståendet och 31 % är positivt inställda. Av resultatet 
kan man med statistisk säkerhet säga att årskurs 9 tycker att dansundervisningen i skolan är 
roligare än vad årskurs 7 tycker.   
 
En X²analys (se bilaga 3.13-3.14) av resultatet visar att skillnaderna mellan genus påverkas av 
slumpen med 0,1 % till 1 %, vilket medför att statistisk säkra slutsatser går att dra av genusens 
attityd. Resultatet visar att 7 av 10 flickor och 4 av 10 pojkar är positiva till påståendet. Av 
pojkarna är det dessutom 38 % som är negativa till påståendet. Av detta kan man med 
statistisk säkerhet säga att flickorna tycker i större utsträckning än pojkarna att 
dansundervisningen i skolan är rolig.   
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5.2.5 Att hålla andras händer när man dansar 
Figur 5.15: Resultatet redovisat i procent för årskurserna 7 och 9 samt för genus (n=153). 
Påståendet som eleverna har tagit ställning till är � Jag tycker att det är jobbigt att hålla en 
människa av motsatt Genus i handen när man dansar�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I undersökningen skulle eleverna ta ställning till två påståenden kring vad de känner för att 
hålla någon i handen oavsett genus samt att hålla någon i handen av motsatt genus. Resultatet 
gav liknande svar på påståendena och jag har därför valt att redovisa ett resultat. Figuren visar 
svaren på påståendet �Jag tycker att det är jobbigt att hålla en människa av motsatt Genus i 
handen när man dansar� (se figur 5.15). Resultatet från det andra påståendet går att läsa i 
bilaga 4 (Fråga 16).  
 
En X²-analys (se bilaga 3.15-3.16) genomfördes på påståendet och visar att slumpen spelar in 
mellan 1 % och 0,1 % vad det gäller årskursernas skillnader i svaren. Skillnaderna mellan 
genus har en större påverkan av slumpen med mer än 10 %. Detta resulterar i att inga 
statistiskt säkra skillnader kan ses mellan genus, men däremot mellan årskurserna.  
 
Resultatet mellan elevernas attityd till att hålla någon av motsatt Genus i handen var att 
eleverna i årskurs 9 i stor utsträckning (91 %) inte upplever att det är jobbigt att hålla någon 
av motsatt Genus i handen. Bland årskurs 7 var det 7 av 10 som inte hade några problem att 
hålla någon av motsatt Genus i handen (se figur 5.15).  Resultatet visar med statistisk säkerhet 
att elever i årskurs 9 tycker i större utsträckning än elever i årskurs 7 att det inte är jobbigt att 
hålla någon av motsatt Genus i handen. Ur ett genusperspektiv är det små skillnader mellan 
genusen och resultatet av signifikanttestet visade även att inga direkta slutsatser kan dras utan 
att slumpen påverkar i stor utsträckning.   
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5.2.6 Idrottslärarens syn på dansundervisningen 
Figur 5.16: Resultatet redovisas i procent för vad alla har svarat tillsammans (n=151). 
Påståendet som eleverna har tagit ställning till är �Jag upplever att min idrottslärare tycker 
om att lära ut dans�.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På påståendet om hur eleverna uppfattar deras lärares syn på dansundervisningen är typvärdet 
vet ej/obestämd. Resultatet visar att 42 % (se figur 5.16) av eleverna tror att deras lärare 
tycker om dansundervisningen och att 8 % inte tror att läraren tycker om att undervisa dans 
(se bilaga 4 för resultat för årskurser och Genus). 
 
 
5.2.7 Musiken vid dansundervisningen 
Figur 5.17: Resultatet redovisat i procent för vad alla har svarat totalt (n=153). Påståendet 
som eleverna har tagit ställning till är �Jag tycker inte om musiken som man dansar till på 
idrottslektionerna�.  
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Resultatet visar att alla som totalt sett svarat på enkäten har typvärdet instämmer helt med 
påståendet. Av resultatet ser man även att 4 av 10 elever inte tycker om musiken som spelas, 3 
av 10 tycker om den och 26 % är obestämda (se figur 5.17)  
 
5.2.7 Elevernas önskade förändringar av dansundervisningen i skolan 
Den avslutande frågan på enkäten fick eleverna skriva sina egna tankar om hur de skulle vilja 
att dansundervisningen såg ut, och totalt svarade 72 elever på frågan. Många av svaren 
liknade varandra och jag har därför kategoriserat dessa. Svaren redovisas utifrån årskurs och 
genus.  
 
Av eleverna i årskurs 9 var det 24 (36 %) som svarade på frågan. Av dessa 24 elever var det 
tio elever som vill att dansundervisningen ska fortsätta vara som nu, fem elever vill ha bättre 
musik, tre elever vill ha modernare danser t ex streetdance, tre elever vill ha mer 
sällskapsdans och mindre folkdans.   Övriga synpunkter av eleverna i årskurs 9 var att en 
pojke vill lära sig �mer danstyper t ex tango, folkdanser (som förekommer i norden), lite 
breakdance, hiphop och så vidare�. Idrottslärarna borde lära oss lite mer om dans.�. En 
annan pojke i årskurs 9 tyckte att �läraren inte bara ska stå och kolla hela tiden när man 
dansar�. En flicka i årskurs 9 tyckte att folkdans är tråkigt.  
 
Svarsfrekvens på eleverna i årskurs 7 var betydligt högre än årskurs 9. 48 elever i årskurs 7 
svarade på frågan vilket motsvarar 55 %. Av dessa 48 svar var det 12 elever som vill att 
dansundervisningen ska fortsätta som nu, fem elever vill ha bättre musik, 14 elever vill inte att 
det ska vara någon dans alls i skolan, 12 elever vill att läraren ska lära ut andra danser t ex 
nämnde man breakdance och hip hop. Två pojkar tycker att man inte ska behöva dansa med 
någon av motsatta genus utan får välja vem man vill dansa med. Bland de övriga 
synpunkterna så fanns det en pojke som skriver så här om dansundervisningen: �Jag tycker 
att man ska ha mer improviserad dans till musik (freestyle) med lite regler. Jag tycker också 
att man ska få välja sin danspartner så att man inte behöver dansa med ovänner�. En flicka 
följer den här pojkens resonemang lite och har en idé om elevinflytande i dansundervisningen: 
�Jag tycker att man får dansa med vem man vill. Man kan dansa flera och man får vara med 
och bestämma danser. T ex läraren ger lappar där man får kryssa i vad man helst vill 
dansa�. En flicka i årskurs 7 som svarade att hon aldrig deltar i dansundervisningen (se figur 
5.10) skriver så här om dansundervisningen: "Jag är inte så brydd för att jag är ju inte med. 
Hade varit glad om dansundervisningen försvann helt�.  
 
Elevernas svarsfrekvens sett ur ett genusperspektiv visar att det var 37 flickor (59 %) och 35 
pojkar (38 %) som svarade på frågan. Bland flickorna var det 15 flickor som tyckte att 
dansundervisningen är bra som den är, 7 flickor vill ha bättre musik, nio flickor vill ha 
modernare danser t ex streetdance, två flickor vill inte ha någon dans. Övriga synpunkter är att 
man ska dansa danser som man i alla fall har hört talas om, att man får dansa med vem man 
vill och att folkdans är tråkigt.  
 
Resultatet utifrån pojkarna visade att 13 pojkar tyckte att dansundervisningen inte borde 
finnas, nio pojkar vill ha dansundervisningen som den är, fem pojkar vill ha bättre musik, fem 
pojkar vill ha modernare danser t ex breakdance, hip hop. Övriga synpunkter är att man ska ha 
mer bugg, inte vara tvungen att dansa med andra genuset. 
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6. DISKUSSION 
 
6.1 Metoddiskussion 
Det interna bortfallet vid studien blev två enkäter som besvarats, men räknades bort eftersom 
respondenterna inte svarat på mer än den första frågan på enkäten samt inte angett genus eller 
årskurstillhörighet. Dessa respondenter svarade att de aldrig deltar i dansundervisningen 
vartefter de slutade att fylla i enkäten. Min teori är att dessa egentligen inte önskade att delta i 
undersökningen på grund av andra orsaker. Jag menar på att de elever som inte valde att delta 
i undersökningen gjorde det av religiösa skäl. Lärarna på skolan förvarnade mig innan jag 
skulle genomföra enkäten att det fanns elever på skolan som inte deltar i dansundervisningen 
av religiösa skäl och därför kanske inte vill delta i undersökningen. Alla dessa omständigheter 
resulterade i ett bortfall på 13 %, vilket resulterade i att fördelningen mellan genus och 
årskurserna blev olika.  
 
Trost (2001) menar att reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att undersökningen inte utsätts 
för slumpinflytande, att frågorna har ställts på samma sätt, att situationen har varit på samma 
sätt för alla som besvarat enkäten etc. Reliabiliteten i min undersökning menar jag är hög 
eftersom alla i undersökningsgruppen har fått svara på identiska frågor under likartade former 
och under samma tidsaspekt. Reliabiliteten ökar även genom att jag använt mig av flera olika 
påståenden som avser att mäta elevernas attityd till dansundervisningen. En del av 
påståendena har varit väldigt lika varandra, syftet med dessa är att ge en tydligare bild av 
elevernas attityd.  För att öka reliabiliteten ytterligare gick mycket tid åt till utformandet av 
enkätfrågorna så att språket var anpassat efter undersökningsgruppen. Enkätfrågorna testades 
även av en grupp elever i samma ålder som undersökningsgruppen för att se om språket och 
frågorna var anpassade för dessa årskurser.     
 
Med validitet menar Trost (2001) att det som man avser att mäta också mäts. Frågan och 
svarsalternativens utformning bör vara relevant för det som man avser att undersöka, för att 
validiteten ska vara hög. Jag menar på att validiteten på min undersökning är hög, eftersom 
enkätundersökningen har mätt det som jag från början avsåg att mäta. 
Vid sammanställningen av enkätresultatet upptäcktes dock att fråga 4 i enkäten (se bilaga 2) 
fick ett stort internt bortfall. Detta bortfall berodde på att respondenterna skulle rangordna 5 
olika sorters danser efter den dans som de anser dansas oftast under dansundervisningen. 
Många av eleverna rangordnade endast en eller två danser och gick vidare från frågan. Därför 
har jag valt att endast redovisa resultatet på de danser som de valt att rangordna på plats ett 
och två. Av det resultatet får jag fram vilka danser som förekommer oftast och om de skiljer 
sig mellan årskurserna. I denna fråga har jag valt att ta bort genusaspekten för att jag menar 
att det inte är relevant i resultatet. Denna fråga hade kunnat formuleras annorlunda genom att 
respondenten skulle markera vilka tre danser som förkommer mest under dansundervisningen. 
På så sätt skulle risken minimeras att respondenten inte rangordnar de olika alternativen. 
Genom att formulera frågan på det sättet skulle jag bara få veta vilka tre danser som är 
vanligast att man dansar under dansundervisningen och jag menar på att svarsfrekvens varit 
större vid denna formulering.   
  
Signifikanttesten som genomförts på de frågor där det kunde genomföras har visat på ganska 
liten påverkan av slumpen. Detta har medfört att jag kunnat se klara skillnader mellan genus 
och årskurserna vad det gäller deras attityd. På de frågor där X²-analysen inte kunnat 
användas har jag visat typvärdet för frågan. Typvärdet har tyvärr inte varit lika lätt att värdera 
på grund av att det kan vara lite missvisande för resultatet på frågan.  
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6.2 Diskussion av resultatet 
Syftet med studien var att ta reda på hur elevernas attityd till dans i allmänhet och 
dansundervisningen i skolan är totalt sett samt se hur de skiljer sig mellan de årskurs 7 och 9 
samt mellan flickor och pojkar. Resultatet har därför analyserats och jämförts med de tidigare 
undersökningarna som jag presenterade i bakgrunden. Jämförelsen har gjorts utifrån den 
totala uppfattningen hos eleverna samt utifrån årskurs- och genusperspektiv för att se 
eventuella skillnader. För att underlätta för dig som läsare så har jag delat upp analysen 
utifrån resultatet totalt, skillnader mellan årskurserna samt skillnader mellan genus.   
  
6.2.1 Resultatet totalt 
Undersökningens resultat av vad alla eleverna som deltog i undersökningen svarat visar på att 
nästan 80 % av eleverna deltar i dansundervisningen från 5 gånger eller mer varje läsår. Det 
var totalt 7 % av alla eleverna som aldrig deltog i dansundervisningen och av dessa gick de 
flesta i årskurs 7 (9 elever). Det här resultatet kan vara ganska intressant att jämföra med 
tidigare forskning, tyvärr kunde inget signifikanttest genomföras på uppgiften så att 
signifikansen i resultatet kan diskuteras. Redelius (2004) har genomfört en liknande 
undersökning på elever i årskurs 8 och 9 där det framgick av resultatet att över 70 % uppfattar 
att dansundervisning genomförs 1-2 gånger per år eller aldrig. Om man ser på skillnaden 
mellan Redelius (2004) forskning och resultatet i min undersökning, så kan man ana att min 
undersökningsgrupp har mer dansundervisning än vad undersökningar av andra grupper har 
visat. Detta kan dels bero på att skolan tolkat de uppsatta kursplanerna för idrott och hälsa så 
att eleverna verkligen når till de uppsatta målen. I den nationella utvärderingen för idrott och 
hälsa (2003) kan man se att 45 % har bristande dansfärdigheter hos elever som ej nått målen 
samt 29 % av dem som når betyget mycket väl godkänt har bristande dansfärdigheter. Utifrån 
detta har man dragit slutsatsen att dansen inte har en central roll i ämnet idrott och hälsa. 
Detta kan man inte säga gäller för respondenterna i min undersökning, av resultatet kan man 
se att dansen har en hög prioritet om man ser till svaren på frågan om hur ofta eleverna deltar i 
dansundervisningen. Det finns en rad faktorer som detta kan bero på. Jag har en teori om att 
eleverna verkligen har förstått vikten av dansundervisningen genom att lärarna förmedlat 
kursplanens mål (Skolverkets kursplan för idrott och hälsa, 2000) att elevens rörelseförmåga 
skapar en lust att röra sig och rörelserna uttrycker fantasi, lust och gemenskap. Budskapet från 
idrott och hälsas kursplan verkar ha gått fram till eleverna om man ser till resultatet på 
enkätundersökningens frågor kring om dansundervisningen behövs i skolan, om 
dansundervisningen i skolan är rolig och om elevernas tankar kring idrottslärarens attityd till 
att undervisa dans. Resultatet av det två första påståenden visar att hälften av eleverna tycker 
att dansundervisningen är rolig och att dansundervisningen behövs i skolan. Vad det gäller det 
sista påståendet om hur eleverna ser på lärarens attityd till dansundervisningen, så kan man se 
av resultatet att mer än hälften tror att läraren tycker om att undervisa i dans. Det är endast  
8 % av eleverna i undersökningsgruppen som tror att idrottsläraren inte tycker om att lära ut 
dans. Av det resultatet kan man säga att idrottslärarna sänder ut en entusiastisk förhållning till 
dans. Resultatet av min undersökning motsäger Lundvall och Meckbach (2007) tankar om att 
dansundervisningen sker i liten utsträckning och att detta beror på elevernas förväntningar, 
lärarnas bristande kompetens, ämnets otydliga inriktning och tidsbrist. Tyvärr kan jag inte gå 
så långt att säga att mitt resultat gäller för hela populationen, däremot kan man se en trend att 
dansundervisningen håller på att höja sin status i skolan och att projekt som �dans i skolan� 
som utbildningsdepartementet ligger bakom börjar ge resultat.  
 
Undersökningen visar även att eleverna riktar en viss kritik till lärarnas hjälpmedel musik. 4 
av 10 elever tycker inte om musiken under dansundervisningen. Även på den sista frågan i 
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enkäten bekräftas detta av tio elever som nämner att de vill ha bättre musik under 
dansundervisningen. Lundvall och Meckbach (2007) påtalar musikens vikt i 
dansundervisningen. Musiken är ett krävande läromedel som ständigt ska förnyas för att passa 
elevernas tycke och smak, samtidigt som de ska kunna användas till de danser som man ska 
lära ut. Jag menar på att det kan vara så att lärarna till undersökningsgruppen till viss del 
missat musikens vikt i undervisningen och att detta är ganska vanligt bland lärare. 
Idrottslärare måste se vikten i musiken som instrument i inlärningen. Att välja ut musik till 
dansundervisningen kan vara minst lika viktigt som att använda sig av korrekta regler i 
bollsporterna. När man väljer ut musik är det därför viktigt att se upp med vilken musik som 
man använder i undervisningen, så att musiken inte har rasistiska eller sexistiska inslag. 
Musiken ska vara ett redskap för att underlätta för elevernas rytm i rörelserna (Lundvall & 
Meckbach, 2007).     
 
6.2.2 Skillnader mellan årskurserna 
Resultatet visade att eleverna i årskurs 9 tycker i större utsträckning om att röra sig till musik, 
om att dansa när de är på disco/fest, att använda dans som träningsform och de är fler som kan 
tänka sig att gå till ett ställe där man bara dansar sällskapsdans jämfört med eleverna i årskurs 
7. Denna skillnad menar jag på att den kan komma av att skolverket (Kursplan för idrott och 
hälsa, 2000) har satt upp mål som skall vara uppnådda i årskurs 9 och målen kring dans 
handlar om att eleven skall med hänsyn till rytmik och estetik ge uttryck för känslor och 
stämning. Jag menar på att eleverna som går i årskurs 7 ska ännu inte ha fått denna 
medvetenhet kring dansen som en uttrycksform. Meckbach och Söderström (2002) har ett 
resonemang om att dansen ger intensiva upplevelser och en utveckling av självbilden, vilket 
kan leda till en bättre självbild. Dansen är ett sätt att kunna integrera och kommunicera med 
andra människor, en kommunikation som elever i årskurs 7 ännu inte fått full förståelse för.  
 
En annan del som kan spegla resultatet är att elever i årskurs 9 har haft dans vid fler tillfällen 
än årskurs 7 och på så sätt förstått meningen med dansen och dess språk. Detta resonemang 
bekräftas när man ser på resultatet av frågorna om dansundervisningen behövs och bör ingå i 
ämnet idrott och hälsa. Resultatet visade en signifikantskillnad mellan årskurserna där årskurs 
9 (3 av 4) tycker i större utsträckning än årskurs 7 (4 av 10) att dansundervisningen behövs 
och bör ingå i ämnet idrott och hälsa. Denna tendens kunde man även se av resultatet i den 
sista öppna frågan. Av elever i årskurs 7 var det 14 elever som uttryckte att det inte skulle 
vara någon dansundervisning i skolan. Bland elever i årskurs 9 fanns inga sådana 
kommentarer. Denna tendens såg man även på frågan om dansundervisningen är rolig. Där 
visade resultatet en signifikantskillnad mellan eleverna i årskurs 9 som är ganska eniga om att 
dansundervisningen är rolig jämfört med årskurs 7. Idrottsläraren ska enligt Meckbach och 
Söderström (2002) vägleda barnen och ungdomarna till att uppleva kroppen som en helhet där 
de integrerade tänkandet kring kroppen är en del i den egna självbilden. Vägledning som 
författarna beskriver kan ta några år att genomföra, vilket leder till att eleverna i årskurs 9 är 
mer positiva till dessa påståenden för att de haft mer dansundervisningen och deras upplevelse 
om kroppen blir en helhet och en del i den egna självbilden.  
 
Ängquist (2006) menar på att dansandet idag inte är så organiserat, utan att barn och 
ungdomar går runt och lyssnar på musik och kan ta några danssteg till musiken. Dans behöver 
idag inte vara organiserad som en fritidssysselsättning, utan sker spontant bland ungdomarna 
av ungdomarna. Vilket även mitt resultat bekräftar genom att man kan se en signifikant 
skillnad mellan eleverna i årskurs 9 där 80 % tycker om att röra sig till musik medan hälften 
av eleverna i årskurs 7 tycker om att röra sig till musik. Detta kan härledas till resonemang 
som jag förde här ovan med Meckbach och Söderströms (2002) sätt att se dans som en 
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utveckling av självbilden. Tyvärr kan jag inte dra några statistiskt säkra skillnader mellan 
årskursernas tankar om att improvisera rörelser till musik på grund av att slumpen har för stor 
inverkan. Däremot kan man se att utifrån undersökningsgruppens resultat att elever i årskurs 9 
är mer positiv till improvisera rörelser till musik än elever i årskurs 7.   
 
År 2001 genomfördes ett skolprojekt (Lundvall, S. Meckbach, J. & Jakobsson-Thedin, B., 
2002) om hur idrottslärare lägger upp sin idrottsundervisning. Av projektets resultat framgår 
det att dans och rörelse motsvarar 9 % av undervisningstiden i årskurs 9, medan bollspel får 
35 % av undervisningstiden. Resultatet i min undersökning visar att 70 % av elever i årskurs 9 
deltar 7 gånger eller mer i dansundervisningen varje läsår. Bland årskurs 7 är det färre (28 %) 
som anser att de deltar 7 gånger eller mer i dansundervisningen. Däremot är det 44 % som 
deltar 5-7 gånger per läsår. Av resultatet kan man ana att årskurs 7 har färre antal lektioner än 
årskurs 9 som är väldigt eniga om att de har mer än 7 danslektioner varje termin. Tyvärr är det 
lite svårt att jämföra undersökningens resultat med 2001 Skolprojekt (Lundvall, S. Meckbach, 
J. & Jakobsson-Thedin, B., 2002) eftersom jag inte har tagit reda på hur många lektioner 
eleverna har totalt varje termin.  
 
Det finns många olika åsikter från forskare om vilken sorts dans man ska lära ut i skolan. 
Skolverket skrev i en rapport (Rapport 100:1994: 51) från 1994 om dansen i skolan, att 
dansens traditioner måste bevaras bättre och det är speciellt viktigt att sällskapsdanser och 
folkliga danser lärs ut. De pedagogiska forskarna Lundvall och Meckbach (2007) menar att 
danserna som lärs ut kan vara nutida, historiska eller kulturella huvudsakligen och att de ska 
ge möjligheter till eleverna att prova på olika rytmer och rörelsemönster. Danserna som 
nämndes i enkätfråga 3 (frågan som handlade om att man skulle rangordna danserna utifrån 
vilken dans som dansas mest i dansundervisningen) byggde på Lundvall och Meckbach 
(2007) didaktiska modell för dansundervisningen. Modellen delar upp dansen i tre olika 
kategorier; dans som kulturell form (folkdans, sällskapsdans och ringlekar), dans som 
expressiv form (improviserad dans) och dans som träningsform.  
 
Som nämnts tidigare i metoddiskussionen, är fråga 4 väldigt svår att dra slutsatser av 
resultatet på grund av det stora interna bortfallet. Jag såg däremot att eleverna i årskurs 7 är 
eniga om att folkdans (73 %) är den dans som förekommer mest i undervisningen medan 
eleverna i årskurs 9 inte är fullt lika eniga och tycker tvärtemot årskurs 7, dvs. de anser att 
sällskapsdans (52 %) förekommer mest och folkdans (32 %) hamnar på andra plats. 
Resultaten visar på att det är dans som kulturell form som i huvudsak är representerad under 
dansundervisningen. De övriga kategorierna i Lundvall och Meckbach (2007) didaktiska 
modell kan man egentligen inte dra några slutsatser kring pga. det stora interna bortfallet. 
Utifrån de eleverna svarade på sista frågan i enkäten (se bilaga 2 fråga 20) kan man även där 
se att en del av eleverna (15 stycken) skulle vilja att undervisningen skulle förändras genom 
att fler olika danser skulle läras ut och att danserna var modernare. Resultatet visar på att det 
kanske är tid för idrottslärare att börja fundera kring vilken sorts dans som man lär ut genom 
att t ex använda sig av Lundvall och Meckbach (2007) didaktiska modell och Ross (2006) sätt 
att undervisa dans. Ross (2006) menar att alla kan undervisa i dans, men för att 
undervisningen ska bli lyckad så krävs det att man skapar förutsättningar så att eleven vill 
dansa. Hans sätt att lära ut dans är inte bara en kunskap om olika sorters rörelser, utan dansens 
rörelser är grunden till många andra rörelser som man använder sig av inom olika idrotter.    
 
6.2.3 Skillnader mellan genus 
Resultatet visade att flickor i högre uträckning än pojkar tycker om att röra sig till musik, de 
är fler som dansar på fritiden, de tycker mer om att improvisera rörelser till musik och att de 
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tycker mer om dans som träningsform samt att det är nästan 3 av 4 flickor som följer med i 
dansprogram som t ex Let´s dance och So you think you could dance. Även den nationella 
utvärderingen 2003 (Eriksson m.fl. 2003) visar att 56,2 % av pojkarna kan dansa minst tre 
olika danser i jämförelse med flickorna där 77,9 % kan dansa minst tre danser.  
 
Alla dessa resultat ger ett mönster av att flickor i större utsträckning än pojkar är intresserade 
av dans i allmänhet. Mycket av denna diskussion kommer just att handla om det som många 
forskare benämner dans som kvinnlig kodning. 
 
Det lite kontroversiella påståendet �dans är kvinnligt� ingick bland mina enkätfrågor, dock 
framgick det av X²-analysen att inga statistiskt säkra skillnader kan dras mellan genus. Av 
svarsfördelningen kan man dock se att hälften av pojkarna och flickorna inte håller med 
påståendet. Det är 32 % av pojkarna och 23 % av flickorna som förhåller sig positiva till 
påståendet.  
 
Det är många forskare som har skrivit om hur vi ser på dansen ur ett genusförhållande. 
Lundvall och Meckbach (2007) menar att dansen har sedan långt tillbaka ansets vara kvinnligt 
kodad. Men att dessa roller har börjat lösas upp. Nilssons (1998) undersökning kring manliga 
och kvinnliga aktiviteter visade att 46 % av pojkarna och 44 % av flickorna ansåg att dans är 
en kvinnlig aktivitet. Även Larsson (2004) har genomfört en undersökning kring elever i 
årskurs 5 uppfattning om olika aktiviteter och kommit fram till samma resultat som Nilsson 
(1998).  
Fagrell (2000) har skrivit en avhandling kring barns tankar om manligt och kvinnligt. I den 
avhandlingen kom hon i fram till att balett var den idrott som ansågs vara en symbol för 
kvinnlig idrott bland barn i åldern sju till åtta. Om man utgår från Larsson (2004), Fagrell 
(2000) och Nilssons (1998) undersökningar så kan man se en viss skillnad mellan våra 
resultat. Men eftersom signifikanttestet visade en stor inverkan av slumpen, så kan jag inte dra 
några slutsatser i min undersökning kring om attityden till att dans är kvinnligt har en 
signifikant skillnad mellan genus, som tidigare forskning dock har kunnat göra.  
 
Jag menar däremot att min undersökning visar en liten skillnad mot vad Larsson (2004) och 
Nilsson (1998) kommit fram till i sina undersökningar. Undersökningsresultatet kan härledas 
till Lundvall och Meckbach (2007) resonemang om att den kvinnliga kodningen har börjat 
lösas upp. Elevernas attityd bryter mönstret för de klassiska rollerna inom dans, vilket 
resulterar i att eleverna inte ser på dans som något feminint i lika stor utsträckning som de 
undersökningsgrupper Larsson (2004) och Nilsson (1998) använt sig av. Ängquist (1998) 
håller med Lundvall och Meckbach (2007) resonemang, men menar på att man ska tänka på 
att genussrollerna som finns i skolans dansundervisning förstärks när dansundervisningen 
flyttas ut från skolans gymnastiksal, t ex vid avslutningsmiddag eller skoldans. Lundvall och 
Meckbach (2007) menar på att man inom skolans dansundervisning ska försöka bryta 
tänkandet kring begreppen kavaljer och dam. Detta mönster kan ibland fungera som 
kränkande med en över- och underordning. Dock kan man se av mitt resultat att flickor är 
betydligt mycket mer positiva än pojkarna kring påståenden som handlar om att dansa på 
disco/fest samt att gå till ställen där man endast dansar sällskapsdans. Om denna teori om 
över- och underordning skulle gälla fortfarande så menar jag på att pojkarna skulle ha en 
positivare inställning till dans i andra lokaler än vad undersökningen visar.   
 
Vad det gäller påståendet om hur eleverna tycker om att dansa på disco/fest kan de även 
relateras till hur de ser på att improvisera rörelser till musik. Resultatet av undersökningen 
visar att 45 % av flickorna tycker om att improvisera rörelser, medan 40 % av pojkarna inte 
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tycker om det. Detta styrker även resonemanget om att flickor tycker mer om att röra sig till 
musik, vilket även syns när man ser på resultatet kring frågan om dans som träningsform. 
Bland flickorna fanns ett klart mönster att de tycker mer om dans som träningsform än vad 
pojkar tycker. Detta resultat kan till viss del bekräftas av Nilssons (1998) undersökning kring 
ungdomars syn på hur vida aktiviteter är kvinnligt eller manligt. Nilsson (1998) kom bland 
annat fram till att aktiviteter som work-out och aerobics ses som väldigt kvinnliga aktiviteter, 
hela 75 % av pojkarna och 85 % av flickorna såg dessa aktiviteter som typiskt kvinnliga. 
Resultatet i min undersökning visar på att det är hälften av flickorna som tycker om den här 
typen av träning. Nilsson (1998) menar att resultatet visar att dans som träningsform kan ses 
som kvinnlig aktivitet när det är flickor som tycker om den i störst utsträckning.   
 
Redelius (2004) kom fram till i en undersökning om idrottsundervisningen att av elever i 
årskurs 8 och 9 tycker var fjärde flicka bäst om aktiviteterna dans, aerobics och 
motionsgymnastik. Hälften av de tillfrågade pojkarna i Redelius (2004) undersökning ansåg 
att dans var den aktivitet som de uppskattar minst. I min undersökning har jag frågat hur de 
tar ställning till om påståendet att dansundervisningen i skolan är rolig. Ur ett genusperspektiv 
kan man se att flickorna är klart mycket mer positiva till dansundervisningen, 7 av 10 flickor 
jämförelsevis med pojkarna där 4 av 10 tycker att dansundervisningen är rolig. Om man ska 
jämföra Redelius (2004) resultat med vad jag fått fram i min undersökning så kan man se 
stora skillnader mellan resultaten. Detta kan självklart ha att göra med valet av 
undersökningsgrupp, men även hur frågan är ställd till respondenten. Frågan som jag använde 
mig av var positivt ställd och det kan göra att jag har fått ett annat resultat än Redelius (2004) 
fick. 
 
En fråga där genus var relativt överens var respondenternas tankar om behovet av 
dansundervisning, 3 av 5 elever tycker att dansundervisningen behövs i skolan. Trots att 
pojkarna har en mer negativ inställning till dans så är båda genusen överens om att 
dansundervisningen behövs.   
 
6.3 Slutsatser  
Syftet med studien var huvudsakligen att undersöka elevernas attityd till dansundervisningen i 
skolan för att öka min och andras förståelse kring elevernas tankar om dansundervisningen.  
Sammanfattningsvis har jag fått svar på mitt syfte. Undersökningen har gett många intressanta 
insikter över elevernas tankar om dansundervisningen som jag kommer ta med mig i mitt 
blivande yrke och som jag hoppas att andra reflekterar över. Jag kan konstatera att majoriteten 
av de responderande eleverna har en positiv inställning till dansundervisningen i skolan och 
tycker att den är rolig. Deras tankar om lärarens inställning till dansundervisningen bekräftar 
att lärare skickar ut signaler till eleverna att dansundervisningen är en viktig del av ämnet 
idrott och hälsa. Jag tycker mig se ett samband mellan lärarnas inställning till dans och detta 
påverkar även elevernas inställning till den, vilket i den här undersökningen gör att eleverna 
är positiva till dansundervisningen.  
 
Ett tydligt mönster som kan ses mellan årskurserna är att eleverna i årskurs 9 har ett positivare 
förhållningssätt till dans i allmänhet och dansundervisningen i skolan än eleverna i årskurs 7. 
Orsaken till detta kan vara deras erfarenhet av dansundervisning, vilket även styrktes av att 
eleverna i årskurs 7 deltar i färre danslektioner än elever i årskurs 9. Denna vetskap bör ge oss 
idrottslärare en tankeställare kring hur vi undervisar eleverna i årskurs 7. Vi måste förändra 
vårt sätt att undervisa för att tidigt skapa en positivare attityd till dansundervisningen. Det är 
dags att se över vilken sorts dansundervisning vi bedriver i skolan och hur vi kan anpassa den 
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för att skapa ett större intresse för dans bland eleverna i årskurs 7. Återkommer nedan med 
konkreta metoder för hur man förändrar dansundervisningen.   
  
Undersökningen visar även en skillnad mellan vilka sorters danser som eleverna upplever att 
de undervisas i. Årskurs 7 tycker att folkdans är mest förekommande medan årskurs 9 
upplever det som att sällskapsdans är den dans som förekommer mest i undervisningen. Av 
resultatet kan man dra slutsatsen att det är danser som kulturell form som förekommer mest 
inom dansundervisningen för båda årskurserna. För att återgå till resonemanget om att elever i 
årskurs 7 inte har lika positiv bild av dansundervisningen som årskurs 9, det kan bero på att 
eleverna i stor utsträckning bara får lära sig dans som kulturell form. Om eleverna hade fått 
arbeta med samtliga delarna i den didaktiska modellen som Lundvall och Meckbach (2007) 
föreslår, så hade eleverna kanske hittat danser som de tycker om att dansa. Dessutom 
uppskattar kanske eleverna Ross (2006) sätt att lära ut dans, där man utgår från rörelser som 
eleverna redan kan.  
 
Resultatet ur ett genusperspektiv visar att flickorna har ett större intresse för dans i allmänhet, 
vilket även förtydligar forskarnas tankar om dans som kvinnligt kodad. Synen på 
dansundervisningen ur ett genusperspektiv visade dock att pojkarna och flickorna var överens 
om att dansundervisningen behövs trots att flickorna i större utsträckning än pojkarna tycker 
att dansundervisningen är rolig. Av detta kan man dra slutsatsen att pojkarna har förstått 
varför dans lärs ut i skolan, men pojkarna har för det inte lika positiv inställning till dansen 
som flickorna har.  
 
6.4 Konsekvenser för dansundervisningen 
I inledningen till arbetet nämnde jag att undersökningen skulle ge läsaren kunskaper kring 
elevernas attityd till dansundervisningen för att kunna veta hur man kan ta hänsyn till detta i 
undervisningsupplägget. De kunskaper som har kommit fram i min studie bygger mycket på 
hur viktig lärarens roll är i dansundervisningen, de signaler läraren skickar ut till eleverna 
påverkar deras sätt att se på en aktivitet. En annan viktig sak som undersökningen visade var 
att idrottslärare måste fundera på hur man lägger upp dansundervisningen i olika åldrar för att 
skapa en bra attityd tidigt till dans. Variationen av danser verkar inte vara allt för stor bland 
elever i årskurs 7, det är nog dags att lära ut olika danser från alla delarna av den didaktiska 
modellen som Lundvall och Meckbach (2007) presenterade. Våga prova på nya metoder vid 
dansinlärning, t ex Ross (2006) metod där man bygger upp dansundervisningen utifrån redan 
kända rörelser för att på så sätt få eleverna att känna sig trygga i rörelserna för att sedan 
utveckla till mer avancerade dansrörelser.    
 
6.5 Fortsatt forskning 
En intressant fortsättning på min undersökning skulle vara att undersöka hur idrottslärares syn 
är på dansundervisningen och hur de upplever att eleverna tycker om undervisningen. Kan det 
vara så att lärarna har en annan syn på elevernas attityd till dansundervisningen än vad mitt 
resultat visar? Det vore sannerligen intressant att studera skillnader och likheter i en sådan 
undersökning. En annan intressant aspekt att titta närmare på är hur attityden skiljer sig 
mellan alla årskurserna på högstadiet. I min undersökning var det endast årskurs 7 och 9 som 
deltog, frågan är hur årskurs 8 ser på dansundervisningen i skolan. Att dessutom göra lite 
djupgående intervjuer på ett par elever kan ge en större vetskap kring hur eleverna tänker om 
dansundervisningen.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 
 
Jag heter Charlotta Olovsson och läser min sista termin på lärarprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitet. Den här terminen skriver jag ett examensarbete där jag undersöker 
elevers attityd till dansundervisningen i skolan. För att få svar på detta kommer jag att 
genomföra en enkätundersökning i några högstadieklasser och ert barns klass är en av de 
utvalda.  
 
Jag vill undersöka elevernas attityd till dans för att få en förståelse för vad eleverna tycker om 
dansundervisningen i skolan. Min förhoppning med denna studie är att jag som blivande 
lärare kan tillmötesgå mina blivande elever bättre under dansundervisningen och ge de en 
positiv upplevelse av dans. För att få ett så bra underlag som möjligt till min studie, så 
behöver jag ett bra underlag, därför är ert barns deltagande betydelsefullt.  
 
Enkäten är självklart helt frivillig och helt anonym.  
 
Om ni inte vill att ert barn ska delta i undersökningen hör av er till ert barns idrottslärare 
senast torsdagen den XX/X.  
 
Har ni några frågor kan ni höra av er till mig via mail eller ring mig på min 
mobiltelefon:  
caholo-7@student.ltu.se 
070-646 44 91  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Charlotta Olovsson

mailto:7@student.ltu.se
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Hej!  
 
Jag är en blivande idrott och matematik lärare som gör ett examensarbete om elevers attityd 
till dansundervisningen i skolan. Svara på frågorna genom att kryssa i rutan för det 
alternativet som passar bäst för dig.   
Vänligen besvara alla frågor! 
 
 
1. Kön?  Flicka 
  Pojke 
 
2. Årskurs?   7: an 
  9: an 
 
 
3. Hur ofta deltar du i dansundervisning i skolan? (kryssa i ett alternativ)  
 
 aldrig  
 1-2 lektioner per läsår 
 3-4 lektioner per läsår 
 5-7 lektioner per läsår 
 mer än 7 lektioner per läsår. 
 
 
4. Rangordna de olika typerna av dans från 1-5 efter vilka du upplever att ni dansar mest 
under dansundervisningen i skolan. 1 motsvarar den dans som oftast förekommer, 2 den näst 
mest förekommande osv.   
 
(    )  Folkdans (t ex jenka, Oh Susanna)  
(    )  Sällskapsdans (t ex bugg, vals, foxtrot) 
(    )  Improviserad dans (hittar på egna rörelser till musik)  
(    )  Ringlekar (t ex dans runt julgran/midsommarstång, bagaren)  
(    ) Dans som träningsform (t ex aerobics, motionsgymnastik)  
 
 
 
Här följer en rad påståenden kring dans i allmänhet. I vilken grad instämmer Du i dem?  
 
  Instämmer Instämmer Vet ej/ Instämmer Instämmer 
  Helt delvis  obestämd inte inte alls 
 
5. Jag tycker om att röra mig  
till musik.       
 
 
6. Jag tycker om dans som  
träningsform, dvs aerobics, 
step up, motionsgymnastik.       
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  Instämmer Instämmer Vet ej/ Instämmer Instämmer 
 Helt delvis  obestämd inte  inte alls 
 
7. Jag brukar följa med i  
Dansprogram som t ex 
Let´s Dance och So you 
think you can dance.        
 
 
8. Jag brukar dansa på 
min fritid.      
 
 
9. Jag tycker om att dansa 
när jag är på disco/fest.       
 
  
10. Jag hade kunnat tänka mig 
att gå till ställen där man 
endast dansar sällskapsdans. 
(t ex bugg, foxtrot).        
 
  
11. Jag tycker att dans är  
kvinnligt.       
 
 
12. Jag tycker om att  
improvisera rörelser till 
musik.      
   
 
Här följer en rad påståenden kring dans i skolan. I vilken grad instämmer Du i dem?  
 
  Instämmer Instämmer Vet ej/ Instämmer Instämmer 
 Helt delvis  obestämd inte  inte alls 
 
13. Jag tycker att dans-  
undervisningen i skolan 
behövs.       
 
 
14. Dans är ingen idrott och 
bör inte ingå i ämnet idrott  
och hälsa.      
 
 
 
15. Jag tycker att dansunder- 
visningen i skolan är rolig.      
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  Instämmer Instämmer Vet ej/ Instämmer Instämmer 
 Helt delvis  obestämd inte  inte alls 
 
16. Jag tycker det är jobbigt 
att hålla en annan människa  
i handen när man dansar,  
oavsett kön.       
 
 
17. Jag tycker att det är jobbigt 
att hålla en person av  
motsatta kön i handen 
när man dansar.      
 
 
18. Jag upplever att min 
idrottslärare tycker om  
att lära ut dans.       
 
 
19. Jag tycker inte om  
musiken som man dansar 
till på idrottslektionerna.        
 
 
20. Hur skulle du vilja att dansundervisningen i skolan såg ut? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

 
Tack för din medverkan!  
 
/Charlotta Olovsson 
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X²-Analys på påståendet: Jag tycker om att röra mig till musik. 
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 50 48 98 

negativ  20 4 24 

obestämd 21 11 32 

totalt 91 63 154 
 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
   pojkar flickor totalt 

positiv 57,909 40,091 98 

negativ  14,182 9,818 24 

obestämd 18,909 13,091 32 

totalt 91 63 154 
 
GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 50 57,909 -7,909 62,554 1,080 

negativ (P) 20 14,182 5,818 33,851 2,387 

obestämd (P) 21 18,909 2,091 4,372 0,231 

positiv (F) 48 40,091 7,909 62,554 1,560 

negativ (F) 4 9,818 -5,818 33,851 3,448 

obestämd (F) 11 13,091 -2,091 4,372 0,334 

        X²= 9,040 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mellan 5 % och 1 %. 
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 44 54 98 

negativ  20 4 24 

obestämd 24 8 32 

totalt 88 66 154 
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Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 56 42 98 

negativ  13,714 10,286 24 

obestämd 18,286 13,714 32 

totalt 88 66 154 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 44 56,000 -12,000 144,000 2,571 

negativ (7) 20 13,714 6,286 39,510 2,881 

obestämd (7) 24 18,286 5,714 32,653 1,786 

positiv (9) 54 42,000 12,000 144,000 3,429 

negativ (9) 4 10,286 -6,286 39,510 3,841 

obestämd (9) 8 13,714 -5,714 32,653 2,381 

        X²= 16,889 
 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som avgör är mindre än 0,1 %.  
 
X²-Analys på påståendet: Jag tycker om dans som träningsform, dvs. 
aerobics, step up, motionsgymnastik 
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 27 34 61 

negativ  35 7 42 

obestämd 29 22 51 

totalt 91 63 154 

 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor totalt 

positiv 36,045 24,955 61 

negativ  24,818 17,182 42 

obestämd 30,136 20,864 51 

totalt 91 63 154 
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GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 27 36,045 -9,045 81,820 2,270 

negativ (P) 35 24,818 10,182 103,669 4,177 

obestämd (P) 29 30,136 -1,136 1,291 0,043 

positiv (F) 34 24,955 9,045 81,820 3,279 

negativ (F) 7 17,182 -10,182 103,669 6,034 

obestämd (F) 22 20,864 1,136 1,291 0,062 

        X²= 15,864 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som avgör är mindre än 0,1 %. 
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 22 39 61 

negativ  32 10 42 

obestämd 34 17 51 

totalt 88 66 154 

 
Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 34,857 26,143 61 

negativ  24,000 18,000 42 

obestämd 29,143 21,857 51 

totalt 88 66 154 

 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 22 34,857 -12,857 165,306 4,742 

negativ (7) 32 24,000 8,000 64,000 2,667 

obestämd (7) 34 29,143 4,857 23,592 0,810 

positiv (9) 39 26,143 12,857 165,306 6,323 

negativ (9) 10 18,000 -8,000 64,000 3,556 

obestämd (9) 17 21,857 -4,857 23,592 1,079 

        X²= 19,177 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
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Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som avgör är mindre än 0,1 %. 
 
X²-Analys på påståendet: Jag brukar dansa på min fritid.  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 9 31 40 

negativ  73 26 99 

obestämd 8 6 14 

totalt 90 63 153 
 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  
  pojkar flickor totalt 

positiv 23,529 16,471 40 

negativ  58,235 40,765 99 

obestämd 8,235 5,765 14 

totalt 90 63 153 
 
GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 9 23,529 -14,529 211,104 8,972 

negativ (P) 73 58,235 14,765 217,997 3,743 

obestämd (P) 8 8,235 -0,235 0,055 0,007 

positiv (F) 31 16,471 14,529 211,104 12,817 

negativ (F) 26 40,765 -14,765 217,997 5,348 

obestämd (F) 6 5,765 0,235 0,055 0,010 

        X²= 30,896 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet det attt sannolikheten att skillnaden är en slump är mindre än 0,1 %.  
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 19 21 40 

negativ  61 38 99 

obestämd 8 6 14 

totalt 88 65 153 
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Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 23,007 16,993 40 

negativ  56,941 42,059 99 

obestämd 8,052 5,948 14 

 totalt 88 65 153 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 19 23,007 -4,007 16,052 0,698 

negativ (7) 61 56,941 4,059 16,474 0,289 

obestämd (7) 8 8,052 -0,052 0,003 0,000 

positiv (9) 21 16,993 4,007 16,052 0,945 

negativ (9) 38 42,059 -4,059 16,474 0,392 

obestämd (9) 6 5,948 0,052 0,003 0,000 

        X²= 2,324 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att skillnaden är en slump är mer än 10 %.  
 
 
X²-Analys på påståendet: Jag tycker om att dansa när jag är på disco/fest.  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 26 34 60 

negativ  40 12 52 

obestämd 24 17 41 

 totalt 90 63 153 
 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   

  pojkar flickor totalt 

positiv 35,294 24,706 60 

negativ  30,588 21,412 52 

obestämd 24,118 16,882 41 

 totalt 90 63 153 
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GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 26 35,294 -9,294 86,381 2,447 

negativ (P) 40 30,588 9,412 88,581 2,896 

obestämd (P) 24 24,118 -0,118 0,014 0,001 

positiv (F) 34 24,706 9,294 86,381 3,496 

negativ (F) 12 21,412 -9,412 88,581 4,137 

obestämd (F) 17 16,882 0,118 0,014 0,001 

        X²= 12,978 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mellan 1 % och  
0,1 %.  
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 24 36 60 

negativ  41 11 52 

obestämd 23 18 41 

 totalt 88 65 153 
 
Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   

   årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 34,510 25,490 60 

negativ  29,908 22,092 52 

obestämd 23,582 17,418 41 

 totalt 88 65 153 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 24 34,510 -10,510 110,456 3,201 

negativ (7) 41 29,908 11,092 123,021 4,113 

obestämd (7) 23 23,582 -0,582 0,338 0,014 

positiv (9) 36 25,490 10,510 110,456 4,333 

negativ (9) 11 22,092 -11,092 123,021 5,569 

obestämd (9) 18 17,418 0,582 0,338 0,019 

        X²= 17,250 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2
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Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mindre än 0,1 %. 
 
 
X²-Analys på påståendet: Jag hade kunnat tänka mig att gå till ställen där 
man endast dansar sällskapsdanser (t ex bugg och foxtrot).  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 12 23 35 

negativ  68 23 91 

obestämd 10 17 27 

 totalt 90 63 153 

 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor totalt 

positiv 20,588 14,412 35 

negativ  53,529 37,471 91 

obestämd 15,882 11,118 27 

 totalt 90 63 153 
 
GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 12 20,588 -8,588 73,758 3,583 

negativ (P) 68 53,529 14,471 209,398 3,912 

obestämd (P) 10 15,882 -5,882 34,602 2,179 

positiv (F) 23 14,412 8,588 73,758 5,118 

negativ (F) 23 37,471 -14,471 209,398 5,588 

obestämd (F) 17 11,118 5,882 34,602 3,112 

        X²= 23,492 
 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mindre än 0,1 %.  
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 11 24 35 

negativ  65 26 91 

obestämd 12 15 27 

 totalt 88 65 153 
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Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 20,131 14,869 35 

negativ  52,340 38,660 91 

obestämd 15,529 11,471 27 

 totalt 88 65 153 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 11 20,131 -9,131 83,370 4,141 

negativ (7) 65 52,340 12,660 160,279 3,062 

obestämd (7) 12 15,529 -3,529 12,457 0,802 

positiv (9) 24 14,869 9,131 83,370 5,607 

negativ (9) 26 38,660 -12,660 160,279 4,146 

obestämd (9) 15 11,471 3,529 12,457 1,086 

        X²= 18,845 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mindre än 0,1 %. 
 
X²-Analys på påståendet: Jag tycker att dans är kvinnligt.  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 29 14 43 

negativ  45 31 76 

obestämd 16 17 33 

 totalt 90 62 152 

 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor totalt 

positiv 25,461 17,539 43 

negativ  45,000 31,000 76 

obestämd 19,539 13,461 33 

 totalt 90 62 152 
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GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 29 25,461 3,539 12,528 0,492 

negativ (P) 45 45,000 0,000 0,000 0,000 

obestämd (P) 16 19,539 -3,539 12,528 0,641 

positiv (F) 14 17,539 -3,539 12,528 0,714 

negativ (F) 31 31,000 0,000 0,000 0,000 

obestämd (F) 17 13,461 3,539 12,528 0,931 

        X²= 2,778 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden stor mer än 10 %.  
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 28 15 43 

negativ  36 40 76 

obestämd 23 10 33 

 totalt 87 65 152 

 
 
Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 24,612 18,388 43 

negativ  43,500 32,500 76 

obestämd 18,888 14,112 33 

 totalt 87 65 152 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 28 24,612 3,388 11,480 0,466 

negativ (7) 36 43,500 -7,500 56,250 1,293 

obestämd (7) 23 18,888 4,112 16,907 0,895 

positiv (9) 15 18,388 -3,388 11,480 0,624 

negativ (9) 40 32,500 7,500 56,250 1,731 

obestämd (9) 10 14,112 -4,112 16,907 1,198 

        X²= 6,208 
 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mellan 5 % och 1 %. 
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X²-Analys på påståendet: Jag tycker om att improvisera rörelser till musik.  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 26 28 54 

negativ  45 11 56 

obestämd 19 24 43 

 totalt 90 63 153 

 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor totalt 

positiv 31,765 22,235 54 

negativ  32,941 23,059 56 

obestämd 25,294 17,706 43 

 totalt 90 63 153 
 
GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 26 31,765 -5,765 33,232 1,046 

negativ (P) 45 32,941 12,059 145,415 4,414 

obestämd (P) 19 25,294 -6,294 39,616 1,566 

positiv (F) 28 22,235 5,765 33,232 1,495 

negativ (F) 11 23,059 -12,059 145,415 6,306 

obestämd (F) 24 17,706 6,294 39,616 2,237 

        X²= 17,065 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är liten mindre än  
0,1 %.  
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 25 29 54

negativ  38 18 56

obestämd 25 18 43

 totalt 88 65 153
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Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 31,059 22,941 54

negativ  32,209 23,791 56

obestämd 24,732 18,268 43

 totalt 88 65 153
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 25 31,059 -6,059 36,709 1,182 

negativ (7) 38 32,209 5,791 33,534 1,041 

obestämd (7) 25 24,732 0,268 0,072 0,003 

positiv (9) 29 22,941 6,059 36,709 1,600 

negativ (9) 18 23,791 -5,791 33,534 1,410 

obestämd (9) 18 18,268 -0,268 0,072 0,004 

        X²= 5,240 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mellan 5 % och  
10 %.  
 
X²-Analys på påståendet: Jag brukar följa med i Dansprogram som t ex 
Let´s Dance och So you think you can dance 
 
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 20 47 67 

negativ  63 14 77 

obestämd 8 2 10 

 totalt 91 63 154 

 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor totalt 

positiv 39,591 27,409 67 

negativ  45,500 31,500 77 

obestämd 5,909 4,091 10 

 totalt 91 63 154 
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GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 20 39,591 -19,591 383,804 9,694 

negativ (P) 63 45,500 17,500 306,250 6,731 

obestämd (P) 8 5,909 2,091 4,372 0,740 

positiv (F) 47 27,409 19,591 383,804 14,003 

negativ (F) 14 31,500 -17,500 306,250 9,722 

obestämd (F) 2 4,091 -2,091 4,372 1,069 

        X²= 41,959 

Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
 
För det här påståendet är df = 2 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att skillnaden är en slump är mindre än 0,1 % 
 
 
X²-Analys på påståendet: Jag tycker att dansundervisningen i skolan 
behövs.  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 44 42 86 

negativ  24 11 35 

obestämd 22 10 32 

 totalt 90 63 153 

 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor   

positiv 50,588 35,412 86 

negativ  20,588 14,412 35 

obestämd 18,824 13,176 32 

 totalt 90 63 153 
 
GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 44 50,588 -6,588 43,405 0,858 

negativ (P) 24 20,588 3,412 11,640 0,565 

obestämd (P) 22 18,824 3,176 10,090 0,536 

positiv (F) 42 35,412 6,588 43,405 1,226 

negativ (F) 11 14,412 -3,412 11,640 0,808 

obestämd (F) 10 13,176 -3,176 10,090 0,766 

        X²= 4,759 
 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2
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Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mellan 5 % och  
10 %.  
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 37 49 86 

negativ  28 7 35 

obestämd 23 9 32 

 totalt 88 65 153 

 
Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 49,464 36,536 86 

negativ  20,131 14,869 35 

obestämd 18,405 13,595 32 

 totalt 88 65 153 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 37 49,464 -12,464 155,353 3,141 

negativ (7) 28 20,131 7,869 61,926 3,076 

obestämd (7) 23 18,405 4,595 21,112 1,147 

positiv (9) 49 36,536 12,464 155,353 4,252 

negativ (9) 7 14,869 -7,869 61,926 4,165 

obestämd (9) 9 13,595 -4,595 21,112 1,553 

        X²= 17,334 

 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden mindre än 0,1 %.  
 
X²-Analys på påståendet: Jag tycker att dansundervisningen i skolan är 
rolig.  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 39 43 82 

negativ  35 10 45 

obestämd 16 10 26 

 totalt 90 63 153 
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Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor totalt 

positiv 48,235 33,765 82 

negativ  26,471 18,529 45 

obestämd 15,294 10,706 26 

 totalt 90 63 153 
 
GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 39 48,235 -9,235 85,291 1,768 

negativ (P) 35 26,471 8,529 72,751 2,748 

obestämd (P) 16 15,294 0,706 0,498 0,033 

positiv (F) 43 33,765 9,235 85,291 2,526 

negativ (F) 10 18,529 -8,529 72,751 3,926 

obestämd (F) 10 10,706 -0,706 0,498 0,047 

        X²= 11,048 
 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden mellan genus 1 % och 
0,1 %.  
 
Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
Observerad frekvens 

 

 
Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 47,163 34,837 82 

negativ  25,882 19,118 45 

obestämd 14,954 11,046 26 

 totalt 88 65 153 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 27 47,163 -20,163 406,563 8,620 

negativ (7) 41 25,882 15,118 228,543 8,830 

obestämd (7) 20 14,954 5,046 25,460 1,703 

positiv (9) 55 34,837 20,163 406,563 11,671 

negativ (9) 4 19,118 -15,118 228,543 11,955 

obestämd (9) 6 11,046 -5,046 25,460 2,305 

        X²= 45,083 

  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 27 55 82 

negativ  41 4 45 

obestämd 20 6 26 

 totalt 88 65 153 
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Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet på att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden mellan årskurserna är 
mindre än 0,1 %.  
 
X²-Analys på påståendet: Jag tycker att det är jobbigt att hålla en annan 
människa av motsatt Genus i handen när man dansar.  
Nollhypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Genusskillnaden i svarsfördelningen är verklig 
 
Observerad frekvens 
  pojkar flickor totalt 

positiv 14 4 18 

negativ  68 54 122 

obestämd 7 5 12 

 totalt 89 63 152 

 
Förväntad frekvens: totala antal flickor/pojkar dividerat med totala antal elever som svarade 
på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på frågan.   
  pojkar flickor totalt 

positiv 10,539 7,461 18 

negativ  71,434 50,566 122 

obestämd 7,026 4,974 12 

 totalt 89 63 152 

 
GENUS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (P) 14 10,539 3,461 11,975 1,136 

negativ (P) 68 71,434 -3,434 11,794 0,165 

obestämd (P) 7 7,026 -0,026 0,001 0,000 

positiv (F) 4 7,461 -3,461 11,975 1,605 

negativ (F) 54 50,566 3,434 11,794 0,233 

obestämd (F) 5 4,974 0,026 0,001 0,000 

        X²= 3,140 
 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är stor mer än 10 %.  
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Nollhypotes: Årskurserna i svarsfördelningen beror på slumpen.  
Mothypotes: Årskurserna i svarsfördelningen är verklig 
Observerad frekvens 
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 13 5 18 

negativ  62 60 122 

obestämd 11 1 12 

 totalt 86 66 152 

 
Förväntad frekvens: totala antal årskurs 7/årskurs 9 dividerat med totala antal elever som 
svarade på frågan multiplicerat med totala antal som gav ett positivt/negativt/obestämt svar på 
frågan.   
  årskurs 7 årskurs 9 totalt 

positiv 10,184 7,816 18 
negativ  69,026 52,974 122 

obestämd 6,789 5,211 12 

totalt 86 66 152 
 
ÅRSKURS O F O-F (O-F)² (O-F)²/F 

positiv (7) 13 10,184 2,816 7,929 0,779 

negativ (7) 62 69,026 -7,026 49,369 0,715 

obestämd (7) 11 6,789 4,211 17,729 2,611 

positiv (9) 5 7,816 -2,816 7,929 1,014 

negativ (9) 60 52,974 7,026 49,369 0,932 

obestämd (9) 1 5,211 -4,211 17,729 3,402 

        X²= 9,454 
 
Antalet frihetsgrader (df = degrees of freedom) räknas ut via formeln: 
Df = (antal kolumner-1)(antal rader-1) 
För det här påståendet är df = 2 
 
Resultatet läses sedan av i en tabell, hämtad från Rudberg (1993). I det här fallet visar 
resultatet att sannolikheten att det är slumpen som utgör skillnaden är mellan 1 % och 0,1 %.  
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Fråga 14. Dans är ingen idrott och bör inte ingå i ämnet idrott och hälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 16. Jag tycker att det är jobbigt att hålla en person i handen när man dansar, 
oavsett Genus.  
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