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Sammanfattning:
Dans är ett moment i ämnet idrott och hälsa som tydligt står med i läroplanen som ett
delmoment som eleverna ska behärska. Trots det är det vissa som väljer att avstå från just det
momentet. Det leder till att inte alla elever får möjlighet till att känna hur utvecklande och
roligt dans kan vara och kan därmed få fel syn av momentet dans.
Syftet var att ta del av gymnasieelevers syn på dansmomentet samt att jämföra flickors,
pojkars och de olika årskursernas uppfattning. Metoden som valdes var kvantitativ för att få
en större population. Totalt var det 62 respondenter som deltog varav 48 pojkar och 14
flickor.
Studien visade tydligt att pojkarna hade en mer negativ inställning till dans än vad flickorna
hade. Resultatet visade att majoriteten av pojkarna anser att egentillverkad dans är den
roligaste formen, medan motsvarande resultat hos flickorna visade sig vara relativt jämnt
fördelat mellan modern och klassisk dans. Med tanke på att det var en stor skillnad i antal
mellan könen var det svårt att konkretisera det generella.
Att flickorna upplevde dansen som roligare än pojkarna tros bero på att dansen i sin helhet i
samhället ses som ett feminint ämne och att fler flickor får möjlighet till att prova på att dansa
på sin fritid. Att årskurs två ansåg att dansen var roligare än årskurs ett och tre kan bero på att
det var den enda årskursen som var jämnt fördelat mellan könen.
Nyckelord: dans, genus, idrott och hälsa
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Abstract:
Dance is a moment in physical education, which is mentioned in the curriculum as a part of
physical education that the students must control. Despite this some people choose to abstain
that moment. That makes differences between students because only some of them will get a
chance to feel the ultimate feeling. The students who are not participating get the wrong view
of dance in school.
The purpose was to investigate high school student’s view of dance in school and compare the
view between gender and age. The method used in this essay is quantitative to get a bigger
population. In total there were 62 participants; 48 of them were boys and 14 were girls.
The study showed that the boys had a more negative attitude to dance than the girls had. The
result showed that most of the boys thinks that the self-produced form of dance is the most
fun. The girls thought that a balance between the modern and classic dance is the most fun.
Considering the big difference in the number of boys versus girls of participants is it difficult
to reach the general.
The reason that the girls experienced dance as more fun than the boys did depends on the
society’s view of dance as a feminine subject. More girls than boys get the chance to practice
dance as kids. That the second grade experienced dance as more fun than the first and third
grade did depends on the differences in gender between the classes.
Key words: dance, gender, physical education
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1 Inledning
Dans är ett moment i ämnet idrott och hälsa som tydligt står med i läroplanen för både årskurs
7-9 samt på gymnasiet att det ska ingå i undervisningen (Skolverket , 2011). Med tanke på att
det står med i läroplanen borde alla elever ta momentet på största möjliga allvar, dels för att
kunna exempelvis åstadkomma det betyg som eleven strävar mot, eller för att utveckla sina
danskunskaper som kan komma till användning i framtiden. Trots detta är min personliga
uppfattning den att det är ganska vanligt att en del elever väljer att avstå från dansmomentet
av olika anledningar och istället sitter på läktaren eller till och med inte ens dyker upp på
idrottslektionen.
En undersökning som gjorts tidigare visar att flickorna är mer positivt inställda medan
pojkarna har en mer negativ bild av dansundervisningen i skolan. Studien visar även samma
sak gällande hur kul eleverna tycker dans är på lektionerna (Jansson, 2016). Samtidigt är
dansen enligt Keynemo (2015) väldigt könsstereotyp där flickorna ska vara duktiga enligt
samhället medan pojkarna som uppskattar dans uppfattas som homosexuella eller feminina.
Ovanstående resultat är en bidragande orsak till att jag fick upp ögonen för just detta ämne.
Jag skulle vilja ta del av vad eleverna tycker och tänker kring dansundervisningen i skolan
och om det finns något som idrottslärarna i allmänhet behöver tänka på för att förbättra
undervisningen. Rapporten kommer förhoppningsvis generera en större och bredare kunskap
till både mig som blivande idrottslärare men också till redan utexaminerade idrottslärare.
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2 Litteraturgenomgång
	
  
Det som kommer att tas upp i avsnittet är en definition kring dans som begrepp i sin helhet,
vilka olika dansstilar det finns, vad dans kan ge människan och dess betydelse för samhället.
Yvonne Hirdmans teori kring genus kommer beskrivas samt vad som står i kursplanen kring
dans i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Sist men inte minst nämns också fördelar samt
nackdelar med dansen i skolan.

2.1 Dans som begrepp
Det är svårt att definiera dans både som begrepp i sin helhet och som kunskapsområde
eftersom att rörelsekulturen är stor och hela tiden expanderar. Den definition som uppsatsen
kommer att utgå ifrån är följande: ”Dans som rörelse till melodi och rytm, där rörelser ger en
speciell form och som utförs i en viss tidsperiod och i ett visst rum” (Lundvall & Meckbach,
2007, sid 103).
Mattsson och Lundvall (2013) menar att dans kan ses som kulturbärande, kroppslig träning
och som något som uttrycket känslor. Kulturbärande dans innebär, att eleverna får med sig
olika dansstilar och traditioner men också att de kan få en kunskap om andra kulturer. Dans
kan ses som träningsform, och kan därmed förmedla förståelse kring en hälsosam livsstil till
eleverna som de kan bära med sig i hela livet. Dansundervisningen är ett tillfälle där eleverna
har möjlighet till att förmedla ut sina känslor som de har i kroppen.
Dans ses mer som ett feminint kodat ämne eftersom majoriteten av alla dansare samt de lärare
som på ett eller annat sätt undervisar i dans, är av det kvinnliga könet (Lindqvist, 2010). Det
finns en skillnad mellan hur föräldrar till flickor och pojkar ser på moment som antingen är
kvinnodominerande eller mansdominerande. För föräldrar till flickor är redan i tidig ålder mer
positiva till att deras döttrar ska få möjlighet att prova på olika aktiviteter oavsett vilken syn
samhället har på aktiviteten, medan föräldrar till pojkar i samma ålder har svårare med den
övergången eftersom de blir mer fundersamma över hur samhället ska reagera (Lindqvist,
2010). Trots det, finns det två dansstilar som ses som maskulina och dessa är breakdance och
streetdance, eftersom pojkar inte tycks uppskatta lugna rörelser utan vill ha mer kraftfulla
rörelser (Karlsson, 2012).
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2.2 Dans i skolan, historiskt perspektiv
År 1982 infördes dansundervisningen för första gången på vissa skolor för att testa om det
fungerade som ett moment i idrottsundervisningen. Resultatet var positivt, och två år senare
fanns dans i idrottsundervisningen på många skolor i Sverige. Under mitten av 1980-talet
gjordes det ett forskningsprojekt kring dansens betydelse i skolan, vilket visade att glädjen
ökade hos eleverna som hade dansundervisningen i idrott och hälsa (Danielsson, 2009). I
lpo94 fanns dansmomentet med i läroplanen och eleverna skulle få möjlighet att testa på dans
som uttrycksform. Sedan dess har dansmomentet funnits med i läroplanen och idag heter
dansmomentet istället rörelse till musik (Skolverket, 2011).

2.3 Vad har dans för inverkan på människan?
Dans behöver inte ha samma betydelse för varje enskild individ, det kan istället ha olika
betydelse för olika tillfällen. Dansen kan ge oss människor en hel del bra saker utöver själva
upplevelsen i dansögonblicket. Det kan ge oss en större motorisk kunskap, att vi människor
lär känna vår kropp på ett bättre sätt, får större kontroll på vår kropp samt att vi skapar oss en
rytmkänsla (Lundvall & Meckbach, 2007). Idag lever vi i ett samhälle där många barn och
ungdomar känner sig stressade över alla krav som ställs på eleverna av skolan eller i andra
miljöer (BRIS, 2016). De riskfaktorer som stress kan leda till är bland annat högt blodtryck,
övervikt och försämrat immunförsvar. Dessa faktorer kan i sin tur leda till ännu värre
konsekvenser som exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar (Hjärt-Lungfonden, 2016). För att
försöka minska stressnivån i samhället har en forskare vid namn Eva Bojner Horwitz kommit
fram till att om samhället kan få in dansen i samhället kan stressen motverkas (Bojner
Horwitz, 2013).
Idag finns det tack vare all teknologi, som hela tiden utvecklas, möjlighet att ständigt vara
uppkopplad på sociala medier. I takt med att utvecklingen går framåt går även kunskapen om
hur hjärnan fungerar framåt. Vår hjärna fungerar på så vis att när vi ser en person röra sig
under olika förutsättningar, skickas det signaler till vår hjärna. I hjärnan omvandlas dessa
signaler till en känsla, där vi kan föreställa oss känslan hos personen som vi ser rör på sig. Ju
starkare band som finns mellan personerna i fråga desto starkare kommer känslan bli (Bojner
Horwitz, 2013).
I takt med att kunskaper kring hjärnan utvecklats med tiden har även dansens betydelse för
kroppen samt för de olika delarna i hjärnan också ökat. Nu inser vårdpersonalen att dans kan
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var till hjälp vid exempelvis depression eller trauman. Dans kan också vara en bidragande
orsak till att minnesförmågan ökar samt möjlighet att information vid inlärning tas upp på ett
effektivare sätt, vilket kan appliceras till skolans värld vid inlärning av ny kunskap (Bojner
Horwitz, 2013).
De länkar som finns mellan våra tankar som vi tänker, våra känslor som vi känner, det
centrala nervsystemet och det autonoma nervsystemet påverkar varandra. Det är just dessa
förbindelser som triggar igång kroppens dansrörelser. När vi människor har en positiv
inställning till en aktivitet exempelvis dans, kopplas dessa länkar ihop och ger en hälsosam
effekt på människan (Bojner Horwitz, 2013).

2.4 Hirdmans teori kring genus
Yvonne Hirdmans teori handlar om kvinnans underordning i samhället. Hon beskriver
mannen som normbärande och att han har ansvaret för det mesta till exempel att försörja
kvinnan. Kvinnan beskrivs istället som den som ska bli försörjd och ta hand om barn och
hushåll. Hennes poäng är att det finns en norm djupt rotad i samhället över hur kvinnor och
män bör vara och att denna är svår att bryta då den finns med människan från barnsben
(Jacobsson, 2013). Hirdman nämner två begrepp som sammanfattas enligt följande:
Hierarki – Begreppet syftar till att männen står över kvinnorna i samhället. Den rådande
synen, att mannen är ursprungsläget och kvinnan är undantaget, bidrar till samhället syn på
kön och fördelningen mellan kön.
Dikotomi – Begreppet som särskiljer män och kvinnor i två olika grupper. Denna är den
främsta anledningen till den könsfördelning och syn på manligt och kvinnligt som vi har idag
(Granberg, 2016).
Hirdman är även känd för sitt genussystem vilket går ut på att inte jämföra kön och genus
utan istället se kvinnor och män som ”föränderliga tankefigurer”. Det går även ut på att inte
jämföra biologiska och sociala aspekter utan istället försöka att lösa upp gränserna helt mellan
manligt och kvinnligt (Granberg, 2016).
Hirdman har även skapat ett genuskontrakt vilket är skapat utifrån samhällets syn på män och
kvinnor både från förr och hur det är idag. Genuskontraktet innehåller tre principer: Den
första är att de kvinnliga egenskaperna inte värderas lika högt som de manliga. Den andra är
att kvinnan och mannen är motsatser till varandra med olika egenskaper och förutsättningar.
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Den tredje är att alla individer i samhället (och även de normer över hur könen bör vara)
påverkar den synen på genus som idag finns i samhället (Bergström, 2014).

2.5 Kursplanen
I kursplanen för årskurs 7-9 beskrivs att eleverna ska lära sig traditionella och moderna
danser, skapa träningsprogram till musik samt kunna göra rörelser till musik. På
gymnasienivå (Idrott och hälsa 1) beskrivs det att eleverna ska kunna röra sig till musik och
till dans. I idrott och hälsa 2 ska eleverna istället utveckla sin kroppsliga förmåga med hjälp
av musik samt att behärska dans som ett verktyg i vardagen (Skolverket, 2011). Med tanke på
att det står rörelse till musik i kursplanen (Skolverket, 2011), kan varje enskild lärare välja i
vilken form dansen ska ske i, exempelvis klassisk, modern eller egentillverkad dans.

2.6 Tidigare forskning
Forskning kring dansbegreppet har under de senaste åren varit i fokus, därmed har även
vetenskapliga artiklar angående dans ökat kraftigt (Bojner Horwitz, 2013).
Studier visar tydligt att dans som moment i undervisningen i ämnet idrott och hälsa uppskattas
betydligt mer av flickorna än av pojkarna. Dansen har inte riktigt samma fysiska ansträngning
som andra moment i undervisningen vilket kan leda till att eleverna inte riktigt har samma
inställning till dans gentemot vad de har till andra moment i ämnet. Det kan också bero på att
grundinställningen inte riktigt är densamma utifrån könen, då flickorna i ung ålder har fått
större möjlighet till att prova på och testa olika aktiviteter oavsett vilken syn som samhället
har på aktiviteten medan pojkarna har fått i genomsnitt mindre möjlighet att prova på nya
aktiviteter som är dominerande av det motsatta könet (Jansson, 2016).
I en enkätundersökning visas att det var jämnt fördelat mellan om eleverna anser att de känner
sig rättvist bedömda kontra orättvist bedömda i ämnet (Bengtsson & Gustavsson, 2013).
Samma rapport visar att fler än 50 % av deltagarna anser att det läggs mellan 0-20 % av
idrottstimmarna på någon form av dansundervisning genomsnitt per månad. För att kunna
göra en mer rättvis bedömning kring just dansmomentet krävs det att mer tid läggs på just det
momentet (Ibid).
Många elever anser att de inte får tillräckligt med dansundervisning i ämnet idrott och hälsa. I
fall de vill dansa är det oftast tack vare att deras föräldrar uppmuntrat dem att hålla på med
dans (Nilsson, 2008). Abrahamsson och Toll (2009) skriver att alla elever inte är medvetna
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om varför dans i ämnet idrott och hälsa är ett obligatoriskt moment. Det är endast 63 % som
förstår varför de har det och varför de bör behärska det.
2.6.1	
  Fördelar	
  med	
  dansundervisning	
  i	
  skolan	
  	
  
Lindqvists (2010) studie visar att pojkarna ville ha kroppskontakt när det var
dansundervisning i skolan, eftersom de ansåg det som viktigt i dansen. Samtidigt fick det inte
vara någon form av dans som symboliserade något konstverk, för då minskade intresset.
Elever känner en uppskattning med att röra på sig, vilket också blir ett avbrott från andra
teoretiska ämnen (Lindqvist, 2010). Dans kan ge oss människor möjlighet att visa vad vi
egentligen känner på ett bra och effektivt sätt (Hajdukovic & Eklund, 2008). Desto äldre varje
enskild individ blir ju viktigare kan det vara att kunna dansa, dels för att träffa nya människor
vid olika tillfällen men också för att det är en form av att röra på sig (Abrahamsson & Toll,
2009).
2.6.2	
  Nackdelar	
  med	
  dansundervisning	
  i	
  skolan	
  
Det som kan vara negativt med dans är att eleverna kan behöva dansa pardans med någon
elev/klasskamrat som de inte känner sig bekväm med eller att det blir en pardans med två
elever vars samarbete inte fungerar speciellt bra (Lindqvist, 2010). En annan negativ faktor
med dansundervisningen i skolan är att vissa skolor använder sig av speglar vid
dansmomentet och det anses som negativt för att det kan ge fel kroppssignaler till eleverna
(Hajdukovic & Eklund, 2008).
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3 Syfte/Frågeställning
Syftet med studien är att ta reda på vad gymnasieelever tycker kring dansundervisningen i
ämnet idrott och hälsa. Ett delsyfte är också att se om det finns likheter eller skillnader kring
synen på dansundervisningen mellan de olika årskurserna på gymnasiet, samt mellan de olika
könen.
Mina frågeställningar lyder enligt följande:
•

Vad tycker gymnasieelever om dansundervisningen i ämnet idrott och hälsa?

•

Vilka skillnader och likheter finns angående elevernas syn på dansundervisningen
mellan de olika årskurserna på gymnasiet?

•

	
  

Finns det skillnader mellan flickors och pojkars syn på dansundervisningen?
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4 Metod
4.1 Design
Till arbetet valdes en kvantitativ metod istället för en kvalitativ eftersom det ansågs
passa bättre utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta dels genom att en större
population deltar i undersökningen, men också för att se mer övergripande vad
eleverna tycker och tänker kring dansundervisningen i skolan. Det är viktigt för
idrottsläraryrket samt för dem som jobbar inom branschen att få reda på vilka åsikter
och funderingar elever egentligen har kring dansundervisningen eftersom det i sin tur
kan leda till en djupare förståelse för vad eleverna tycker är bra respektive mindre bra
med dansundervisningen. Detta för att på så sätt kunna förbättra undervisningen.
Utifrån att en kvantitativ metod valts som utgångspunkt i arbetet utformades en enkät.
Fördelen med en kvantitativ metod kan vara att den insamlade informationen kommer
från en större population, vilket kan leda till att en generalisering är möjlig (Stukát,
2011). Nackdelen med en kvantitativ metod kan vara att svaren misstolkas, frågorna
inte förstås eller svar inte fås på djupet då inga följdfrågor är möjliga (Hassmén &
Hassmén, 2008).

4.2 Urval
Det var två gymnasieskolor, en från Värmland och en från Dalarnas län samt en
högstadieskola från Värmland, som kontaktades. Målet med detta var att lärarna skulle
vidarebefordra enkäten till sina elever. Lärarna som kontaktades var för mig kända
och det kan därför sägas att undersökningsgruppen valdes utifrån ett
bekvämlighetsperspektiv (Hassmén & Hassmén, 2008).
En av skolorna (högstadieskolan) svarade att de inte skulle kunna delta i
enkätundersökningen, då de inte hade tid för detta i deras planering. Därför bestod
undersökningsgruppen istället av deltagande elever från två gymnasieskolor från två
olika län. Totalt sett, var det 62 elever som deltog i undersökningen. 19 av dessa var
från årskurs ett, 19 elever var från årskurs två och 24 elever var från årskurs tre på
gymnasiet. Av dessa 62 elever var 48 pojkar och 14 flickor.

4.3 Mätinstrument
Enkätens utformning och struktur bestod av 13 frågor. De inledande frågorna
handlade om kön och årskurs men också om elevernas fysiska aktivitet på fritiden.
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Dessa frågor ställdes för att jämförelser mellan kön och årskurs skulle kunna göras.
Sedan följde frågor kring dansundervisningen för att få veta vad de tycker kring just
det som skulle undersökas. Avslutningsvis ställdes en öppen fråga där varje elev fick
beskriva vad dansen har för betydelse för just dem.

4.4 Genomförande
Stukát (2011) menar att en pilotstudie ska göras för att det ska vara möjligt att kunna
generalisera över en större population. Därför gjordes en pilotstudie där fem personer i
samma ålder som de kommande respondenterna fick svara på enkäten. Pilotstudien
gjordes för att ta reda på om frågorna var tydliga och enkla att förstå av personer i
samma ålder som dem som senare skulle delta i undersökningen. Därefter fick var och
en ge konstruktiv feedback angående utformningen och strukturen på enkäten. Efter
att deras synpunkter kom in gjordes inga förändringar då respondenterna ansåg att
frågorna var kopplade till mitt syfte, att de besvarade frågeställningarna och att
frågorna var lätta att förstå.
När enkäten var klar, skickades den ut till lärare på de utvalda skolorna i ett mail. De
lärare som fick mailet var klassföreståndare för gymnasieklasser och idrottslärare. I
mailet stod det vad enkäten handlade om och varför jag var i behov av just deras svar.

4.5 Databearbetning
Enkätundersökningen gjordes i programmet Survey & Report. Med detta verktyg kan
jämförelser göras mellan olika parametrar och värden kan sammanställas i tabeller och
diagram. Länken skickades ut till lärarna och resultaten fördes direkt över till programmet,
vilket underlättade avsevärt när bearbetningen av resultatet skulle göras.

4.6 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i det som undersöks. Det man kollar efter är hur
tillförlitligt de resultat som enkätundersökningen i det här fallet har fått in. Om det finns en
god reliabilitet ska samma undersökning kunna göras igen och få samma resultat. Felkällorna
kan minskas genom att skapa frågor som är svåra att misstolka (Stukát, 2011). För att klara
detta gjordes en pilotstudie som beskrevs ovan.
Validitet handlar istället om giltigheten i det som undersöks. Här kollar man på vad som
undersöks och om det överensstämmer med syftet och frågeställningarna (Hassmén &
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Hassmén, 2008). För att uppnå hög validitet är det viktigt att enbart fråga det som man vill
veta. Man bör alltså exempelvis inte fråga om eleven har bra betyg i dansmomentet när det
man vill veta är om eleven tycker dans är ett roligt moment.
Utifrån att enkäten skickades ut till cirka femton lärare från tre olika skolor och ”endast” gav
62 svar, så finns det en del lärare som antingen inte ville ge ut enkäten till sina elever eller så
har eleverna valt att inte delta i undersökningen. Detta påverkar naturligtvis resultatet
eftersom bortfallet ökar. Stukát (2011) beskriver att det finns två typer av bortfall, externt och
internt bortfall. Det externa bortfallet handlar om de elever som på något viss inte fick tillgång
till enkäten men som ändå försöktes nå, via någon lärare. Internt bortfall är istället de elever
som deltar i undersökningen men som exempelvis väljer att avbryta sitt deltagande eller
hoppar över att svara på en fråga. Ett stort bortfall leder i sin tur till att varje elevs svar väger
tungt i resultatdelen.

4.7 Etiskt förhållningssätt
Det finns fyra begrepp som man behöver tänka på när man skriver en forskningsrapport, vilka
är:
•

Informationskravet handlar om att forskaren ska ge information till de inblandande
kring syftet med undersökningen.

•

Samtyckeskravet innebär att respondenternas deltagande är helt frivilligt och de kan
när som helst under processens gång välja att avbryta sitt deltagande utan att det
påverkas.

•

Konfidentialitetskravet går ut på att varje respondent har rätt till att hans/hennes
deltagande är helt anonymt och att det inte går på något sätt att ta reda på vem han/hon
är.

•

Nyttjandekravet handlar om att respondenterna ska få information att deras delaktighet
i undersökningen endast är till denna rapport och inte till någonting annat.
(Hassmén & Hassmén, 2008)

För att tillgodose informationskravet skickades ett informationsbrev ut tillsammans med
enkäten. I detta stod det vad enkäten handlade om och vad syftet med studien var.
Samtyckeskravet tillgodosågs genom att i informationsbrevet berätta för eleverna att deras
medverkan var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.
Konfidentialitetskravet togs i beaktning med tanke på att inga elever nämner sina namn och
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jag kan heller inte se vilken klass eller skola respektive elev tillhörde. För att uppfylla
nyttjandekravet skrevs även det i informationsbrevet att informationen inte kunde användas
till annat än till just denna studie.
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5 Resultat
Resultatet kommer att redovisas systematiskt i figurer och text angående hur dansen uppfattas
av eleverna utifrån kön och årskurs. Först kommer resultatet att presenteras utifrån om
eleverna tycker om dansundervisningen i skolan eller inte och sedan jämförs svaren mellan
könen samt årskurserna. Vidare skildras två figurer som visar och jämför pojkarnas respektive
flickornas delaktighet när det är dans på schemat i ämnet idrott och hälsa. Därefter presenteras
vad eleverna känner när det är dans under lektionerna. Lite längre fram i detta resultatkapitel
kommer det även att redogöras för ifall eleverna vill ha mer eller mindre timmar på schemat
med dansundervisningen. Avslutningsvis presenteras vilken dansstil pojkarna respektive
flickorna rekommenderar, och en jämförelse mellan årskurserna görs.
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Figur 1 - Undersökningsgruppens (n=62) svar på vad eleverna anser om dans i skolan i procent.

Figur 1 visar att majoriteten av respondenterna (54 %) tycker att dans i skolan är mindre kul.
Av dessa 54 % tycker majoriteten 32 % att det är ”jättetråkigt” medan 22 % tycker det är
”tråkigt”. 18 % av respondenterna svarade att dansen i skolan är ”helt okej” och av de sista 28
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% är det jämnt fördelat mellan att eleverna anser att det är ”kul” respektive ”jättekul” med
dans i skolan.

5.2 Vad anser årskurs 1-3 på gymnasiet om dans i skolan
En del i studiens syfte var att ta reda på om det finns någon skillnad i åsikter mellan de olika
årskurserna kring dans i skolan.
Tabell 1 – Hur eleverna upplever dansen i skolan utifrån årskurser (n=62). Antal och procent.
Årskurs
Gymnasiet åk

Gymnasiet åk

Gymnasiet åk

1

2

3

Vad tycker du om dans i skolan?

Antal svar

Antal svar

Antal svar

Jättetråkigt

9 (47,4%)

2 (10,5%)

9 (37,5%)

Tråkigt

3 (15,8%)

4 (21,1%)

7 (29,2%)

Sådär, helt okej

4 (21,1%)

3 (15,8%)

4 (16,7%)

Kul

2 (10,5%)

5 (26,3%)

2 (8,3%)

Jättekul

1 (5,3%)

5 (26,3%)

2 (8,3%)

Summa

19 (100,0%)

19 (100,0%)

24 (100,0%)

Av de 19 elever från årskurs ett på gymnasiet som deltog svarade 47 % ”jättetråkigt” på
frågan medan 16 % svarade att det är ”tråkigt”. 21 % svarade däremot att det är ”helt okej”
med dans i skolan. 11 % valde alternativet ”kul” och 5 % anser istället att det är ”jättekul”
med dans i skolan.
I årskurs två på gymnasiet var det 19 elever som deltog i enkätundersökningen. 33 % av
eleverna valde antingen alternativet ”jättetråkigt” (11 %) eller ”tråkigt” (21 %) medan 15 %
svarade ”helt okej” på frågan. 26 % svarade ”kul” på frågan och även samma andel svarade
att dans är ”jättekul” i ämnet idrott och hälsa.
Sist men inte minst har även 24 respondenter från årskurs tre på gymnasiet deltagit i
undersökningen. Majoriteten av respondenterna svarade ”jättetråkigt” (38 %) och 29 %
svarade istället ”tråkigt”. 17 % anser att dansen är ”helt okej” i skolmiljön och 8 % tycker det
är ”kul” samt samma andel (8 %) anser att det är ”jättekul” med dans i ämnet idrott och hälsa.

5.3 Vad anser pojkar respektive flickor om dans i skolan?
Majoriteten av respondenterna (48) var av det manliga könet. Av dessa var det 42 % som
anser att det är ”jättetråkigt” och 23 % som tycker det är ”tråkigt” med dans i skolan. 17 %
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svarade istället att dansen är ”helt okej”, 12 % anser att det är ”kul” och 6 % anser att det är
”jättekul” med dans i ämnet idrott och hälsa i skolan.
14 av respondenterna tillhör det kvinnliga könet. Tillskillnad från pojkarna, där majoriteten
angav att det tycker att dans är ”jättetråkigt” eller ”tråkigt” så är det ingen av dessa 14 som
anser att det är just ”jättetråkigt”, utan det är enbart 15 % som anser att dans i skolan är
”tråkigt”. 21 % anser istället att det är ”helt okej”, 21 % anser att det är ”kul” och majoriteten
43 % anser att det är ”jättekul” med dansundervisningen i ämnet idrott och hälsa.

5.4 Delaktighet under dansundervisningen i ämnet idrott och hälsa
I undersökningen ingick även en fråga om huruvida eleverna anser sig vara delaktiga eller ej
under lektionerna då det står dans på schemat. Flickornas svar sammanställs i figur 2 nedan.

Figur 2 - Undersökningsgruppen (n=14) delaktighet när det är dans på schemat. Flickornas svar i procent.

I figur två ser vi att majoriteten (86 %) deltar ”alltid” eller ”nästan alltid” när det är dans på
schemat i ämnet idrott och hälsa, av dessa är det 64 % som ”alltid” deltar. Medan 7 % av
flickorna deltar ”ibland” samt 7 % som ”aldrig” är med och deltar.
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Pojkarnas svar på frågan om deras delaktighet när det är dans på schemat. Svaren presenteras
i figur 3.

Figur 3 - Undersökningsgruppens (n=48) delaktighet när det är dans på schemat. Pojkar i procent.

Utifrån figur tre ser vi att det är förhållandevis lågt deltagande under dansundervisningen i
ämnet idrott och hälsa. Eftersom det endast är 44 % av pojkarna som ”alltid” är med och
deltar medan det är 23 % som ”nästan alltid” är med och 12.5 % som deltar ”ibland”. Sedan är
det 8 % som ”nästan aldrig” är med och deltar respektive 12.5 % som ”aldrig” deltar när det
är dansundervisning i ämnet idrott och hälsa.
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5.5 Elevernas känsla av dans i ämnet idrott och hälsa
I undersökningen ingick även en fråga om hur eleverna känner sig under en danslektion där
de fick välja mellan de olika känslorna ”stressad”, ”nervös”, ”känner inget speciellt”, ”trygg”
eller ”glad”. Svaren sammanställs nedan i figur 4.

Figur 4 - Undersökningsgruppens (n=62) svar på hur de känner sig under en danslektion, i procent.

Majoriteten (48 %) av respondenterna svarade att de inte känner någonting speciellt under en
danslektion i skolan. 19 % känner sig dock nervösa medan 17 % känner sig glada. 11 %
känner sig stressade över situationer och 5 % av eleverna upplever en trygghetskänsla när de
dansar tillsammans med de övriga klasskamraterna.
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5.6 Mer eller är det lagom mycket dans som det är?
Eleverna fick i enkäten välja ett svarsalternativ som de ansåg stämde bäst överens angående
om de vill ha mer dansundervisning i skolan eller inte. Nedan, i figur 5 presenteras svaren.

Figur 5 - Undersökningsgruppens svar (n=62) angående om eleverna vill ha mindre eller mer dans i skolan, i
procent.

Svaren från eleverna fördelades enligt följande: 40 % svarade att de vill ha betydligt mindre
dans i skolan än vad det är idag, 6 % vill ha lite mindre dans medan 30 % anser att det är
lagom som det är idag. 14 % respektive 10 % vill ha lite mer dans i skolan respektive
betydligt mer dans i skolan.

	
  

21	
  

5.7 Vilken är den roligaste dansstilen i skolan enligt elever?
I undersökningen fick eleverna en fråga om vilken dansstil de ansåg vara den ”roligaste”. De
fick välja mellan klassisk dans, modern dans eller egentillverkad dans. Svaren skildras i figur
6 nedan.

Figur 6 - Undersökningsgruppens (n=62) svar anseende kring vilken dansstil som är ”roligast” i skolan. I
procent.

Utifrån figur 6 syns det att det är jämnt fördelat mellan vad eleverna tycker är roligt mellan
alternativen: klassisk dans (30 %), modern dans (34 %) och egentillverkad dans (36 %).
Gymnasiet årskurs 1:
17 elever var delaktiga i enkäten där 35 % svarade att de anser att klassisk dans är den
roligaste dansstilen i skolan. 24 % anser istället att modern dans är roligast samt 41 % tycker
bäst om egentillverkad dans i skolan.
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Gymnasiet årskurs 2:
Samtliga från årskurs två på gymnasiet deltog på frågorna kring vilken dansstil som är roligast
i skolan. Deras svar fördelades följande: 42 % svarade klassisk dans, 52 % valde alternativet
modern dans samt 6 % tycker att egentillverkad dans är roligast.
Gymnasiet årskurs 3:
Det var 22 elever från årskurs tre på gymnasiet som valde att fortsätta såhär långt i
undersökningen. 14 % av dessa kryssade i klassisk dans, 37 % valde modern dans och 59 %
tycker att egentillverkad dans är den roligaste formen av dans i ämnet idrott och hälsa i
skolan.
Pojkarna:
Totalt var det 48 pojkar som påbörjade enkätundersökningen men endast 44 valde att svara på
frågan angående vilken dansstil som är ”roligast” i skolan. Av de som svarat anser 27 % att
klassisk dans är roligast medan 25 % tycker istället att modern dans är en roligare form av
dans i skolan. De övriga, 48 %, menar att egentillverkad dans är den mest underhållande
dansstilen i skolans värld.
Flickorna:
Det var 14 som deltog i enkätundersökningen. De svar som dessa 14 elever lämnade var att 43
% tycker att klassisk dans är roligast medan 57 % tycker istället att modern dans är den
roligaste dansstilen i ämnet idrott och hälsa. Ingen av flickorna anser att egentillverkad dans
är den roligaste formen av dessa tre alternativ.

5.8	
  Sammanfattning	
  av	
  resultatet	
  	
  
	
  
54 % ansåg att dansen är mindre kul och 16 % ansåg istället att det är ”roligt” i skolämnet
idrott och hälsa. Det var flest elever från årskurs tre som tyckte att det var mindre roligt
medan årskurs två ansåg att det var mest roligt. Av pojkarna var det 65 % som ansåg att
dansmomenten är tråkigt i undervisningen medan 18 % ansåg att det var roligt. Av flickorna
var det 64 % som tyckte att det var roligt med dans och 15 % som tyckte att dansmomentet är
”tråkigt”. På frågan kring deras delaktighet visade resultatet att flickorna deltar till högre
utsträckning än vad pojkarna gjorde. Majoriteten av respondenterna ansåg också att det borde
vara mindre dansundervisning i momentet eller att det är lagom som det ser ut. Det var jämnt
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fördelat mellan vilken dansstil respondenterna ansåg som den roligaste mellan klassisk,
modern eller egentillverkad dansstil. I årskurs två och tre var det störst skillnad mellan dessa
dansstilar. Pojkarna ansåg att egentillverkad dans var den dansstil som var mest underhållande
medan ingen av flickorna ansåg det, utan istället var det jämnt fördelat mellan klassisk och
modern dans.

	
  

24	
  

6 Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
Nedan kommer jag att diskutera och reflektera över vad resultatet egentligen visar samt vad
idrottslärarna kan försöka göra för att få fler elever motiverade till att gå till lektionen när det
är dans på schemat i ämnet idrott och hälsa.
6.1.1 Vad tycker eleverna om dansen i skolan?
Av de 62 respondenter som deltog i enkätundersökningen var det hela 54 % som antingen
tycker att dansundervisningen i skolan är tråkig eller jättetråkig (figur 1). Varför är det så?
Kan det vara för att dans generellt ses som ett mer feminint kodad ämne (Lindqvist, 2010)
eller kan det bero på att flickorna har bättre motorisk förmåga än pojkarna (Ericsson, 2002).
Till och börja med anser jag att det är synd att så många elever inte tycker det är
tillfredsställande att gå till undervisningen när det är dans på schemat i ämnet idrott och hälsa
av två anledningar: dels då det är betygsgrundande men dels också för att det utvecklar
elevens kroppskontroll och koordination (Skolverket , 2011).
Personligen anser jag att det inte beror på en eller två saker utan att det finns fler bidragande
orsaker till att dansen inte är så uppskattad som andra moment i ämnet. Den första faktorn är
just samhällets syn på dansen, då föräldrar till pojkar har svårare att ta med sin son till en
fritidsaktivitet som är kvinnodominerande kontra vad föräldrar till flickor har (Lindqvist,
2010). Ser jag tillbaka på min egen skolgång var det en del elever som gjorde precis som sina
kompisar. Det vill säga tyckte inte kompisen till eleven om exempelvis dansen i skolan, så
ville heller inte den eleven tycka att det var speciellt underhållande – allt för att passa in.
6.1.2 Flickor och pojkars syn på dansundervisningen
Det var en ojämn fördelning mellan flickor kontra pojkars delaktighet i enkätundersökningen,
därför kan det vara svårt att jämföra dessa två grupper med varandra. 65 % av pojkarna anser
att dansen antingen är jättetråkigt eller tråkig medan 19 % anser att det antingen är kul eller
till och med jättekul. 14 % av flickorna anser istället att det är tråkigt samt 43 % anser att det
är kul eller jättekul med dansundervisningen i skolan. I grund och botten borde dansen i
undervisningen tilltala flickorna i högre grad på ett eller annat sätt då det är fler flickor som
håller på med dans på sin fritid (Lindqvist, 2010), vilket även mitt resultat visar. Eller kan det
bero på något helt annat? Personligen tror jag att flickor tycker om dans mer än pojkarna för
att det känns mer som att flickor får möjlighet och utrymme att tycka det är kul och att hålla
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på med det på fritiden utan att samhället ser det som konstigt. Hirdmans genusteori kan
appliceras då hon skriver att männen är det normbärandet vilket betyder att det kan bli svårt
att få dansen populär eftersom männen inte uppskattar dansen lika mycket som exempelvis
bollsporterna vilket Bengtsson och Gustavsson (2013) antyder.
6.1.3 Skillnad mellan årskurserna gällande åsikter av dansundervisningen
Det är en betydligt mindre del från årskurs två, 32 %, än från årskurs ett, 63 %, och årskurs
tre, 67 %, som anser att dans är tråkigt. Ska jag jämföra fördelningen mellan könen, så var det
bara årskurs två som också hade jämnt fördelade svar mellan könen, då det var 10 pojkar och
9 flickor som svarade på enkäten. I årskurs ett och tre var det en betydligt större skillnad då
det var tre flickor i årskurs ett och en flicka i årskurs tre som svarade på enkäten.
Lindqvist (2010) menar att pojkar vill ha kroppskontakt under dansmomentet och tycker inte
att dansen ska vara konstinspirerande vilket genom mina resultat kan skildras med att årskurs
två som var jämnt fördelat mellan könen också tycker att det är roligare att dansa med en
klasskamrat av det motsatta könet. De klasser, årskurs ett och tre, som inte hade en lika jämn
fördelning mellan pojkar och flickor ansåg inte samma sak som årskurs två. Slutsatsen blir
alltså att de klasser som inte har en jämn könsfördelning inte heller uppskattar pardanser
medan den klassen som har en jämn könsdelning föredrar detta.
6.1.4 Vad beror det på att det är en skillnad mellan årskursernas och könens åsikter?
Med tanke på att det finns många olika danser/former av dans, så borde någon dansform passa
alla elever i skolan på ett eller annat sätt. Jag tror inte riktigt att alla elever har fått möjlighet
till att verkligen få lägga hundra procent koncentration på dansen i skolan och det blir därav
troligtvis svårt för dem att skapa sig en riktig uppfattning kring momentet. Det finns hela
tiden störningsmoment som exempelvis andra elever som inte tar undervisningen på allvar.
En annan faktor till olikheterna kan vara att vetskapen kring vad dansen kan ge tillbaks till
individen inte har nått fram till eleverna. Med en ökad danskunskap och ökad danslust kan
stressen reduceras (Bojner Horwitz, 2013) och därmed kan andra negativa konsekvenser som
hjärt-kärlsjukdomar minska (Hjärt-Lungfonden, 2016), det är en faktor som inte alla elever är
medvetna om med tanke på att Abrahamsson och Toll (2009) uppsats visar att enbart 63 %
förstår varför dansmomentet är en del av undervisningen. Det kan därför vara bra att förklara
för eleverna varför det är ett obligatoriskt moment och vilka positiva fördelar dansen kan ge
tillbaka till eleverna och till människan i helhet. De positiva vinster som dansen kan bidra
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med är bland annat att minnesförmågan blir bättre (Bojner Horwitz, 2013) samt att människan
enklare kan visa sina känslor på ett smidigare sätt (Hajdukovic & Eklund, 2008). Vet eleverna
om dessa positiva fördelar kanske till och med motivationen kring dansmomentet kan öka.
Det är väldigt synd att inte fler elever varken känner sig glada eller trygga när det är
dansundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Resultatet visar att endast drygt 22 % av
eleverna känner sig glada eller trygga under dansundervisningen. Istället är det ett större antal
elever, drygt 30 % som känner sig stressade eller nervösa. När inte den rätta känslan finns
med från början av lektionen kommer det bli svårt att ta med sig den rätta känslan från
lektionen.
Samtidigt är det svårt att förändra inställningen till dansundervisningen när det är en så stor
del av eleverna som inte väljer att gå till lektionen för att delta utan istället gör någonting
annat. Resultatet visar att inte ens 50 % av pojkarna alltid deltar när det är dansundervisning,
vilket inte alls är en hög siffra med tanke på att det är ett obligatoriskt moment. Detta tyder på
att någonting inte står helt rätt till. En bidragande orsak till resultatet är att det var så stor
skillnad i antal pojkar och flickor i de olika klasserna. Några elever nämnde att det nästintill
är enbart pojkar i klassen. När det är så stor skillnad i uppdelningen mellan könen kan det
vara svårt att få med sig den rätta inställningen till lektionen men också att ta med sig den
rätta inställningen därifrån. Bengtsson och Gustavsson (2013) visar att det är jämnt fördelat
mellan om eleverna känner sig rättvist bedömda kontra orättvist bedömda i dansmomentet i
ämnet idrott och hälsa. Även 50 % av dem förklarar att det inte läggs tillräckligt många
timmar till dansundervisningsmomentet i ämnet per månad. För att kunna åstadkomma en så
rättvis bedömning som möjligt i ett moment behövs det att det läggs ett visst antal timmar per
termin så att eleverna får den bästa möjligheten att utveckla sina färdigheter.
6.1.5 Vad kan göras för att förbättra dansmomentet?
Det jag kan komma på som kan göra att dansmomentet kan förbättras är att idrottsläraren
nämner vilka positiva egenskaper som dansen kan ge till människan. Samtidigt är det viktigt
att eleverna får möjlighet att testa på de olika dansformerna som finns, som exempelvis
klassisk dans, modern dans och egentillverkad dans. Resultatet i undersökningen visar att det
var jämt fördelat mellan vilken dansstil respondenterna ansåg var den roligaste formen, där
egentillverkad dans ligger i topp med 36 %, tätt följt av modern dans, 34 %. Därtill menar 30
% att klassisk dans är den roligaste formen. Det betyder att alla elever borde få möjlighet att
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prova på de olika dansstilarna för att på så vis hitta den stil som passar just den individen bäst,
samtidigt som det då blir en variation i undervisningen som jag personligen uppskattade under
min skoltid.

6.2 Metoddiskussion
I efterhand skulle jag förmodligen ha förändrat en del saker kring mitt tillvägagångssätt med
enkätundersökningen. Det första jag skulle gjort annorlunda är att istället för att förlita mig på
att lärarna skulle be sina respektive elever att fylla i enkäten så skulle jag åkt personligen till
skolorna och presenterat mig själv och överlämnad enkäten till varje enskild elev. På så sätt
tror jag att deltagandet skulle blivit högre samt att fler klasser skulle fått möjlighet att fylla i
enkäten, vilket skulle gett mig betydligt fler svar på min undersökning.
Något jag också hade gjort annorlunda om jag skulle få möjlighet att göra om undersökningen
igen är att jag skulle distribuerat enkäten till betydligt fler skolor med en större variation på
deras bakgrund istället för att, som i detta fall, enbart rikta in mig på tre olika skolor. Tiden
fanns inte riktigt till det denna gång. På så vis skulle svaren splittras på fler skolor från fler
kommuner och län. Fördelar med en större population är att det blir lättare att generalisera
med tanke på att många fler deltar. Det är svårare att dra generella slutsatser kring en viss
population när antalet deltagare är för lågt (Stukát, 2011).

6.3 Fortsatt forskning
Det finns två intressanta forskningsområden som jag anser borde forskas vidare inom. Det
första är naturligtvis att ta en större population samt från flera kommuner och län. Detta för att
kunna ta reda på om resultatet är generaliserbart över större delar av Sverige eller om det
endast är applicerbart på dessa skolor som valde att delta i denna undersökning. Den andra
intressanta utgångspunkten som jag ser det är att kanske gå mer in specifikt på vad som gör
att pojkarna inte uppskattar dansen på samma sätt som flickorna gör (i en intervjustudie). Om
det görs kanske idrottslärarna kan få bredare infallsvinklar från forskningen och kan då
förändra undervisningen så att en större andel uppskattar dansmomentet lite mer. Om en
förändring då sker är det otroligt viktigt att det inte blir för stor förändring så att flickorna
tappar intresset och motivationen i detta moment.
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Bilaga - Enkät
Kön
o Man
o Kvinna
Årskurs
o Högstadiet årskurs 9
o Gymnasiet årskurs 1
o Gymnasiet årskurs 2
o Gymnasiet årskurs 3
Hur fysisk aktiv är du under en normal vecka?
o Aldrig
o 1-2 timmar i veckan
o 3-4 timmar i veckan
o 5 timmar i veckan eller mer
Tycker du att dans är en viktig del i ämnet Idrott & Hälsa?
o Ja
o Nej
Vänligen motivera

Vad tycker du om ämnet Idrott & Hälsa?
o Jättetråkigt
o Tråkigt
o Sådär, helt okej
o Kul
o Jättekul
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Vad tycker du om dans i skolan?
o Jättetråkigt
o Tråkigt
o Sådär, helt okej
o Kul
o Jättekul
Vänligen motivera

Deltar du under idrottslektionerna?
o Aldrig
o Nästan aldrig
o Ibland
o Nästan alltid
o Alltid
Deltar du under idrottslektionerna när det är dans?
o Aldrig
o Nästan aldrig
o Ibland
o Nästan alltid
o Alltid
Hur känner du dig under en danslektion?
o Stressad
o Nervös
o Känner inget speciellt
o Trygg
o Glad
Vänligen motivera
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Ägnar du dig åt dans på din fritid?
o Ja
o Nej
Vilket påstående stämmer bäst:
o Skulle vilja ha betydligt mindre dans i skolan
o Skulle vilja ha lite mindre dans
o Lagom som det är
o Skulle vilja ha lite mer dans
o Skulle vilja ha betydligt mer dans i skolan
Vilken dansstil anser du är mest lämplig i skolan?
o Klassisk dans (t.ex. bugg, vals, foxtrott med flera)
o Modern dans (t.ex. zumba, afrodans, streetdance med flera)
o Egentillverkad dans
Vilken dansstil har ni övat på mest i skolan?
o Klassisk dans (t.ex. bugg, vals, foxtrott med flera)
o Modern dans (t.ex. zumba, afrodans, streetdance med flera)
o Egentillverkad dans
Vilken dansstil anser du är ”roligast”?
o Klassisk dans (t.ex. bugg, vals, foxtrott med flera)
o Modern dans (t.ex. zumba, afrodans, streetdance med flera)
o Egentillverkad dans
Vänligen beskriv med egna ord vad dans innebär för dig
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