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Sammanfattning 
 
Syftet har varit att undersöka och beskriva gymnasieelevers uppfattningar om dans i skolan samt 
om dessa präglas av sociala relationer och kulturella bakgrunder. Genom enkätundersökning 
gjorda med 108 elever och intervjuer med fem elever vid en gymnasieskola har vi samlat 
information. Undersökningarna är utförda hos elever med skilda och ofta knappa erfarenheter av 
dans i skolan. Resultaten har visat på samband mellan elevernas uppfattningar och tidigare 
erfarenheter av dans. Många upplevde dans som positivt men saknade en personlig relation till 
dans i skolan. Det har blivit tydligt i vår studie att det råder delade meningar bland eleverna om 
vad dans i skolan innebär. Ett flertal elever har mest erfarenhet av pardans och ”klassiska 
danser”. Sociala relationer och kulturella bakgrunder har i våra undersökningar framkommit 
påverka elevernas uppfattningar av dans i skolan.  
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1. Inledning 

Vi kommer som framtida danslärare att undervisa elever med olika kulturella bakgrunder och 
sociala relationer. De förväntningar vi kommer att möta inom gymnasieskolans verksamhet är 
relevanta för att tillsammans kunna skapa en god undervisningssituation. I vår utbildning har vi 
tagit del av forskning kring barns attityder till dans i skolan vilket även har väckt vårt intresse för 
gymnasieelevers uppfattningar om ämnet. Dansundervisning förekommer idag i många skolor i 
Sverige. Under vår praktik på gymnasiet har vi mött elever som varit mer eller mindre 
"intresserade” av dans i skolan. Vi har även mött lärare som bedömt och värderat olika i sin 
undervisning. Detta kan i sin tur påverka hur dans i skolan kommer att utvecklas. Därför har vi 
intresserat oss för hur eleverna i gymnasiet uppfattar dans i skolan. Detta för att kunna utforma 
undervisningen så att den inspirerar och motiverar eleverna. Vi har båda två varit delaktiga i hela 
processen med arbetets olika delar och kontinuerligt fört en dialog. I presentation av resultat har 
Frida varit huvudredaktör för sammanställning av de öppna frågorna och djupintervjuerna medan 
Madeleine har varit huvudredaktör för sammanställning av de fasta svarsalternativen. Madeleine 
har varit huvudredaktör för metoddelen medan Frida varit huvudredaktör för diskussionsavsnittet. 
Resterande delar i uppsatsen har vi presenterat tillsammans. 
 
För att hitta material inom ämnesområdet, kunna besvara syftet och våra frågeställningar liksom 
undersöka det som behövs belysas har vi valt ut relevant litteratur. Litteraturen som väglett oss i 
arbetet skall besvara syftet så tillförlitligt som möjligt och vara vetenskapligt berättigad (Nyberg, 
2002). Vi har märkt att det finns betydligt mindre forskning som tar upp dans i skolan för äldre 
åldrar. Hälsa har varit ett användbart begrepp som ingång till att hitta mer litteratur som berör 
ämnet dans i skolan. Vi har hittat utredningar som knyter an och visar på effekter av dansens 
påverkan i gymnasieskolan (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2002). Dessa har vi använt 
för att få en bättre insyn ur ett ”allmänt skolperspektiv”. Har tagit del utav undersökningar och 
utvärderingar som visar på intressanta perspektiv gällande utveckling, hälsa och lärande. I 
utformningen av detta arbete har vi använt oss av Backman (1998).  
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2. Bakgrund 
 
2.1 Dans i skolan 
 
Dans har haft svårare att etablera sig än andra estetiska ämnen. Jämfört med andra konstnärliga 
ämnen har dans fått kämpa för att behålla sin akademiska status (Smith-Autard, 1994). Dansen 
har heller inte kunnat undgå att drabbas negativt av ekonomiska nedskärningar i högre utbildning 
menar Smith-Autard. Det är därför relevant att belysa hur dagsläget för dans i skolan ser ut för att 
kunna besvara vårt syfte. Kulturrådet och myndigheten för skolutveckling har arbetat fram ett 
utvecklingsprogram för dans i skolan. De har tidigare jobbat mest för yngre åldrar men satsar nu 
även resurser på att högstadiet och gymnasiet skall få dansundervisning. Myndigheten för 
skolutveckling, Statens kulturråd, NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn 
och ungdom) och Elevorganisationen i Sverige skrev 2005 under en överenskommelse om att alla 
barn och ungdomar skall få tillgång till dans i skolan både som konstform och kunskapsområde 
(Lindqvist, 2002). Idag finns det över åttio skolor i Sverige som erbjuder dans för grundskolans 
elever.Genom den nya gymnasiereformen i Sverige år 2007 fick eleverna möjlighet att utöva 
flera konstformer i skolan än tidigare. Den nya reformen innebar en satsning på estetisk 
verksamhet som kärnämne i gymnasieskolan.  Dans har under det senaste årtiondet fått etablera 
sig i skolans värld som ett ämne värt att studera. 
 
2.1.1 Kroppsligt till verbalt 
 
Det är viktigt att dokumentera, utvärdera och föra diskussioner kring dansundervisning. Dans lärs 
ut från kropp till kropp och därför talas om dans som en tyst kunskap, inte minst inom 
dansvärlden (Grönlund & Wigert, 2004). Dansundervisning sker mellan oftast lärare och 
elevgrupp då självstudier inte är vanligt. Den lärande situationen kräver en medvetenhet hos 
läraren då man för vidare kunskap från kropp till kropp. Författarna menar att danslärare bör vara 
goda pedagoger då de bär på auktoritet som nästan inte existerar i den övriga skolan. Detta beror 
på att dans skiljer sig ifrån andra ämnen kroppsligt förts vidare från lärare till elev (Buckroyd, 
2000). Det är skillnad mellan att uttrycka sig kroppsligt och verbalt och man måste som lärare ta 
ansvar för detta.  Man lär sig dansa genom att dansa. De elever som Grönlund och Wigert 
benämner som amatördansare kanske endast har en dansklass i veckan. Dansklassen representerar 
alltså ett mycket viktigt möte och man bör belysa dess egentliga innehåll. Dansklassen får en 
avgörande betydelse för elevernas uppfattningar och förståelse för dans. Det är viktigt att man 
skiljer den yrkesinriktade dansarutbildningar från dans i skolan då man värdesätter olika saker. 
Dans får därför inte förbli en tyst kunskap då kommer den försvinna helt ifrån skolans värld 
menar Grönlund och Wigert. 
 
2.1.2 Ett estetiskt förhållningssätt 
 
Med ett estetiskt förhållningssätt i vår studie menar vi hur man i skolan värderar och integrerar 
estetik i sin undervisning. Skolan skall ge eleverna möjlighet att kunna utföra fysiska aktiviteter 
regelbundet (Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf), 1994). Man skriver i Lpf 94 att det är 
gymnasieverksamhetens ansvar att ge ungdomar som går på det nationella och specialutformade 
programmet tillräckliga kunskaper i vad en god hälsa innebär innan de avslutar sin utbildning. 
Eleverna skall även finna stimuli ur ett estetiskt skapande och ur kulturella upplevelser. Estetiskt 
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skapande och kulturella upplevelser, får beroende på hur man väljer att definiera begreppet och i 
vilka sammanhang de används olika innebörder (Lpf 94). Skolverket (2002) skriver om begreppet 
estetik inom ämnet idrott och hälsa. Det finns med i kursplanen där det står skrivet om estetiska 
kvalitéer, känslomässiga reaktioner och uttrycksförmåga. Definitionen av estetik är otydlig och 
förefaller vara oklar i detta sammanhang. Man hör det sällan nämnas i ämnet idrott och hälsa till 
skillnad från i gymnastik, drama och i dans. Beroende på att det inte finns någon bestämd 
definition av begreppet estetik blir det komplext att använda. Det man vill är att estetiken skall bli 
synlig och inte kvarstå som en inre kvalité (Skolverket). Eleven skall inom idrott och hälsa arbeta 
med känsla och uttryck vilket åskådaren skall kunna se. Det estetiska förhållningssättet skall gå 
att jämföra med ett moraliskt eller tekniskt förhållningssätt till sin aktivitet. Trots att det saknas 
objektiva regler för vad som ska bedömas som ”vackert” och estetiskt riktigt kan man inte bortse 
ifrån att denna kompetens skall bedömas. Det står klart och tydligt i förordningen om att ”... 
ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att utföra rörelser med kontroll och precision 
liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för känslor och stämningar...” (s. 134). 
Eleven skall med medvetenhet kunna kontrollera och utöva kroppsliga rörelser. Genom att bejaka 
rytm och estetik skall eleven influeras till emotionella uttryck enligt Skolverket. När Atkinson 
(2002) belyser begreppet estetisk hänvisar han till forskaren och läraren Peter Abbs. Abbs 
beskriver att estetik innefattar alla handlingar som har med känslor, upplevelser och sinnlighet att 
göra såsom att smaka, att beröra och att känna såväl som sambandet mellan dessa. Abbs lyfter 
fram ett estetiskt fält där han beskriver ett flöde mellan utövaren och mottagaren samt det rådande 
kulturarvet. Genom att vi lever i ett föränderligt samhälle påverkas och formas estetikbegreppet 
av de sociala och kulturella värderingar som råder i ens närliggande miljöer. Vidare menar Abbs 
att man bör utgå ifrån dessa fyra faser i sin undervisning av ett estetiskt ämne: Producera, 
presentera, mottaga och värdera. Det Abbs menar bör krävas av läraren är att både kunna urskilja 
och lägga vikt vid specifika delar samtidigt som man bör kunna integrera alla dessa estetiska 
kvalitéer i sin undervisning (Atkinson).  
 
2.1.3 Estetiska ideal 
 
Skolan och den rådande läroplanen, Lpf 94, vill framhålla samma villkor oberoende av kön och 
inte ha förutfattade meningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt. Detta gör man för att 
åter få fram en skola som behandlar alla elever lika, oavsett vilket kön man tillhör. Forskning i 
ämnet lyfter fram att man kan motverka förbestämda könsroller med hjälp utav dans. Styrke 
(2007) diskuterar olika synsätt på vad som är manligt och kvinnligt samt belyser olika 
genuskoder. Samtidigt som traditionen menade att manliga dansare bedömdes utifrån ”kvinnliga 
kvalitéer” visar den senaste forskningen på hur man genom dans vidgar och utmanar synen på 
kroppen liksom rådande könsroller. ”Dans har betraktas som någonting feminint och 
feminiserade i västerländska samhällen i nära 200 år” (Vail, 1997, s.39). Styrke hänvisar till 
Olsson som diskuterar detta. En kvinnodominans bland pedagoger och elever har lett till ett 
feminint rörelsespråk som länge präglat dansundervisningen i Sverige. Genom ett feminint 
rörelsespråk har man förstärkt de rörelsekvalitéer som det rådande samhället klassat som 
kvinnliga. Vail vill lyfta fram en förändring av attityder då det gäller mottagande av dans i dagens 
samhälle. Styrke belyser en lång tradition av dans som tar upp och berör synen på dessa begrepp 
under olika tidsepoker. Vidare tycker hon det är intressant att lyfta fram de estetiska idealbilder 
som skapas i sammanhang av danskonst och dansutbildning i anslutning till redan existerande 
ideal. Styrke anser även att synen på kroppen och disciplinering är intressant. 
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2.1.4 Förutsättningar för lärande 
 
” the human qualities we associate with the mind can never exist separate from the body…” 
(Hannaford, 1995, s. 11). Hannaford belyser rörelsen som en obeskrivlig del av 
inlärningsprocessen. Lärandet och tankarna tar inte bara plats i vårt huvud utan hela kroppen 
utgör en central och avgörande del. Våra sinnen är avgörande för lärande och en sensorisk miljö 
är att föredra. Enligt Hannaford finns det även riskt att man blockeras i sitt lärande. Gardner 
(1998) lyfter fram hur människa inte skulle kunna uppleva den den egna kroppen utan sina 
sinnen. Det är genom våra sinnen vi hämtar information. När man dansar repeterar man samma 
rörelser ett flertal gånger både fysiskt och mentalt. Betoningen ligger inom dans på det fysiska 
men även minnet är centralt. Dansare är otroligt duktiga på att kopiera, härma och memorera 
rörelser. Man tänker igenom det man ska göra och förbereder sig mentalt. Många lärare lägger 
stor vikt vid att mentalt visualisera vad det är man faktiskt gör. Gemensamt för konstnärliga 
verksamheter är att ”öppna upp för sina känslor”. Det går inte att skilja mellan tanke, känsla eller 
själ och kropp. Man kan stimulera områden i hjärnan som förbinder känslan med tanken genom 
att visa tydligt vad man känner i ansikte och händer (Grönlund och Wigert, 2004). 
 
2.1.5 Sociokulturellt perspektiv  
 
Säljö (2000) belyser att de flesta lärare är medvetna om att både omvärld och kultur har stor 
inverkan på elevens inlärning och utveckling. Säljö diskuterar samspelet mellan lärande och 
omvärld samt hur traditioner, förväntningar och kommunikation påverkar detta. Vi använder och 
tillägnar oss resurser i samhället, såväl intellektuella som fysiska, för att kunna förstå och agera i 
vår omvärld. De resurser som behövs användas för att kunna tänka och delta praktisk i ens 
kulturella omgivning är beroende av interaktion. Säljö förklarar att det inte är biologiska 
företeelser som påverkar vilka kunskaper och färdigheter vi utvecklar. Dessa har sitt ursprung i 
de insikter liksom handlingsmönster som historiskt utvecklas och präglar ett samhälle. Vi blir 
delaktiga i samhällets värderingar via kommunikation. Genom kommunikation skapas 
sociokulturella resurser som sedan förs vidare. Säljö skriver att detta är grundtanken i ett 
sociokulturellt perspektiv. Detta medför att interaktionen med omvärlden är avgörande för vilka 
egenskaper färdigheter man utvecklar i dessa sammanhang. Genom kommunikativa processer blir 
alltså individen delaktig i olika kunskaper och färdigheter.  

2.1.6 Multipla intelligenser 
 
Gardner (1998) belyser i De multipla intelligenserna olika förmågor hos människan såsom; den 
musikaliska, språkliga, matematiska, logiska, sociala, visuella/spatiala, kroppsliga/kinestetiska 
och självkännedom. Han menar att det inte finns någon mätbar renodlad intelligens utan 
intelligensen måste ingå i ett större sammanhang i form av uppgifter, ämne eller område. Gardner  
lyfter även fram att man inte kan mäta intelligens endast genom språkliga och logiska egenskaper 
liksom att det är centralt att låta barn med större behov att få tillgång till skolans resurser. Detta 
förändrade synsätt kom att påverka och gynna den multipla intelligensteorin liksom den 
pedagogiska debatten i skolan. Han visar även skillnad mellan begreppen intelligens och domän. 
Dessa begrepp samverkar men har olika innebörder då domänen speglar hela den kultur där 
individen utvecklas. Sammanfattningsvis så innehåller alla domäner mer än en intelligens. Ett 
exempel är att en person kan ha en musikalisk intelligens men för att bemästra den domän där 
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man åstadkommer musikaliska aktiviteter behöver han eller hon ha fler intelligenser. 
 
2.1.7 Den sociala miljöns betydelse 
 
Gardner (1998) menar att alla intelligenser samverkar och tillsammans utgör den faktiska 
helheten. Varje intelligens för med sig möjligheter men genom en kombination av dessa blir 
möjligheterna nästintill gränslösa. Som ett exempel kan den språkliga intelligensen, där 
skrivandet och talet är centrala förmågor, vara användbar när man utvecklar andra egenskaper. 
Detta påträffas bl. a. i utvecklandet av danstalanger, då språk är ett centralt hjälpmedel, för att nå 
färdighet inom ämnet liksom i många andra fysiska aktiviteter. Att i skolan stimulera alla 
intelligenserna utifrån elevens individuella behov ger dem större möjlighet att utvecklas efter 
deras egen potential. För att på bästa sätt göra detta vill Gardner ge mer tid till konstformerna i 
skolan, jobba mer i projektform och med självbedömning. Den sociala miljön eleven har omkring 
sig som Gardner väljer att kalla för fältet är betydelsefull, det är här ens prestationer bedöms. 
Kreativitet kommer enligt Gardner ur ett samspel mellan individ, domän och fält. Individen har 
vissa specifika egenskaper liksom förmågor. Domänen speglar den kultur där individen 
utvecklas. Beroende på fältet, den sociala miljöns återkoppling och bedömning uppfattas 
individens prestationer som något negativt eller positivt. I skolan bör eleven få använda alla sina 
sinnen, därmed utveckla hela sin förmåga. Genom detta kan läraren nå fler elever än tidigare. 
Gardner tar upp vikten av praktiska och estetiska ämnen. Inom praktiska ämnen får eleverna 
tillfälle att använda andra sinnen än vid resterande skolundervisning som ofta är teoretisk. 
Gardner vill att man skall få använda hela sin förmåga i skolan. Därför måste 
undervisningsmetoderna varieras och därmed ge utrymme för fler intelligenser i skolan. I texten 
understryker han själv att han inte säger något om källan till detta liksom hur man skall gå till 
väga. För att resonera kring detta använder han tidigare forskningsrön och teorier. I litteraturen 
tar även Gardner upp forskare som starkt förespråkar det biologiska arvets betydelse. Han håller 
personligen med om detta till en viss del. Man kan fastställa en individs profil från födsel, men 
detta får inte begränsa individens utveckling menar Gardner. Då blir risken att man placerar 
eleverna i fack som kan liknas vid en ”intellektuell skamvrå”. Forskning som Gardner belyser har 
visat att en tidig påverkan och en kontinuerlig träning har en avgörande betydelse för individens 
maximala prestationer.  
 
2.1.8 Kulturens påverkan 
 
Gardner (1998) vill vidga intelligensbegreppet, inte bara med hjälp utav tester, utan genom att 
intressera sig för hjärnans kunskaper och ett mänskligt kulturarv. Gardners definition av 
intelligens: ”En intelligens är förmågan att lösa problem eller framställa produkter som värderas 
högt i ett eller flera kulturella sammanhang.” (s. X). I en traditionell västerländsk syn på kunskap 
finns det en märkbar ”klyfta” mellan det mentala och fysiska. Man skiljer alltså mellan förnuft 
och natur vilket inte förekommer i vissa andra kulturer. Det finns även en traditionell 
västerländsk syn på kunskap som talar för att kroppens aktiviteter är mindre upphöjda och mindre 
förfinade än problemlösningsmetoder som bygger på språksinne, logik och andra abstrakta 
symbolsystem” (s.191). Men i dagens samhälle betonar allt fler psykologer det viktiga sambandet 
mellan kognitiv förmåga och kroppskontroll. Man kan dra paralleller mellan tankeprocesser och 
fysisk förmåga. Hjärnans kroppsliga intelligens har inte fått samma status som de mekanismer 
som man direkt knyter an till själva tänkandet. Gardner hänvisar till Sperry som menar att vi bör 
uppmärksamma alla mekanismer som användbara verktyg. Istället för att värdera dessa som mer 
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eller mindre viktiga bör vi förstå dess betydelse i relation till varandra. Bland annat då det gäller 
den kroppsliga intelligensens påverkan på höger hjärnhalva liksom det motoriska systemet. 
”Människor utan kultur skulle vara mycket udda skapelser, försedda med vissa användbara 
instinkter, ett fåtal känslor som inte gick att uppfatta och helt i avsaknad av intelligens” (s. 295). 
Gardner hänvisar till antropologiskt inriktade forskare som främst inriktar sig på hur kulturen 
påverkar individen. Man menar att det endast är genom analys av kulturell form och kraft som vi 
kan bli medvetna om hur individen använder sin kognitiva förmåga. Dessa forskares synsätt har 
haft en positiv påverkan på kognitionen menar Gardner då det tillfört andra perspektiv till 
spelplanen. Gardner hänvisar bland annat till Cole som gjort undersökningar på hur kulturell 
bakgrund kan påverka individens utveckling. Det man kommit fram till visar att man inte kan se 
samband mellan etnisk bakgrund och intelligens. Det inverkar inte på individens intelligens var 
man växer upp. Däremot värdesätter man information olika, resonerar och drar olika slutsatser. 
Detta beror på att olika kulturers grundsyn skiljer sig från varandra. Man väljer att leva på olika 
sätt  Men samtidigt vidhåller dessa forskare att världens alla grundläggande tankeprocesser är 
lika. Cole tar även upp hur människans mentala resurser samverkar och smälter samman med sin 
kulturella omgivning. Det Gardner benämner som det privata intellektet, är nära sammankopplat 
och har ett ömsesidigt beroende av dess omgivning. Individens motivation och ett värdesättande 
från den existerande kulturen kan tillsammans med resurser gynna personlig utveckling.   
Gardner lyfter fram att olika individer kan utvecklas långt på ett individuellt plan med anpassade 
pedagogiska metoder och förstärkningsmekanismer. Tvärtom kan en mycket begåvad person 
drabbas i högre grad genom avsaknad av uppmuntran från dess omgivning. För att stärka vilka 
skillnader man kan åstadkomma genom pedagogiska metoder belyser Gardner i litteraturen 
följande exempel. Elever på gymnasiet kan under denna period förstärka sin minneskapacitet tio 
gånger om. Man kan fördriva ett stort antal skolprestationer genom förändring av pedagogiska 
metoder.  
 
2.2 Dans som uttrycksform 
 
Skillnaderna mellan undervisning i frivilliga grupper och dans i skolan blir synliga i elevernas 
grad av motivation. Det är en pedagogisk utmaning att möta stora elevgrupper i skolan med olika 
sociala och kulturella bakgrunder. I skolan möter man elever som både vill och inte vill dansa 
vilket påverkar elevernas disciplin. Man hinner inte lägga samma fokus på dansens tekniska 
moment, som i en grupp som själva valt att dansa, beroende på en sviktande disciplin (Grönlund 
& Wigert, 2004). Grönlund och Wigert skriver att det krävs en lång erfarenhet hos läraren för att 
möta stora elevgrupper. Dansläraren måste koncentrera undervisningen på att alla elever skall 
vara engagerade och aktiva och tekniken blir därmed lidande. Det viktiga blir därför elevens 
personliga tolkning av dansen menar Grönlund och Wigert. Zuravski och Johansson (2006) 
skriver om vikten av att möta dansundervisning i tidig ålder där de också lyfter fram behovet av 
dans som uttrycksform i skolan. De tycker fenomenet ”uttrycksform” är intressant och vill ge 
plats till fler än de traditionella uttrycksformerna i skolan. Dans har alltid funnits i alla kulturer 
och använts när någon vill uttrycka sig. ”Att dansa är ett ursprungsbehov hos människan” (s.1). 
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2.2.1 Kroppsuppfattning 
 
Styrke (2007) hänvisar i sin avhandling till Sociologen Arthur W. Frank, som kategoriserar 
kroppen i en modell då han tar upp den disciplinerande, speglande och den kommunikativa 
kroppen. När dansarens kropp står i relation till en yttre mottagare uttrycker man sig genom den 
kommunikativa kroppen.  Men Frank menar även att dansens träning uttrycker det som 
kännetecknar den disciplinerande kroppen. När han benämner den speglande kroppen menar han 
en tolkning, av en allmänt ”exponerade idealkropp.” Mellan dessa begrepp anser Styrke att det 
finns skillnader och sammansmältningar där kroppen används både som - medel för ett 
konstnärligt uttryck - och kroppen/ dansträningen som mål och egenvärde. Styrke tar även upp ett 
annat sätt att se på kroppen samt träning i relation till tyst kunskap. Man brukar tala om dans som 
tyst kunskap vilket är viktigt för att skapa förståelse för praktiska och estetiska lärprocesser. Dans 
härstammar ifrån en tradition av mästerlära då härmning samt imitation är centralt. Styrke menar 
att kroppen i denna tradition blir ett mått och objektiverar ett visst danskunnande. Men man kan 
inte urskilja kroppen endast som instrument eller objekt inom dansområdet. Styrke hänvisar även 
till Sondra Horton Fraleigh, dansforskare och fenomenolog. Hon beskriver att en dansant kropp 
varken är ett objekt eller instrument. Man kan sammansmälta kropp och tanke till en helhet, ”a 
minded body” genom att inte se tanken som överlägsen i relation till kroppen. Styrke fortsätter att 
hänvisa till Fraleigh som inte gör någon skillnad mellan kropp, dans och det egna jaget utan hon 
belyser ett förkroppsligande. Kroppen kan inte bli ett objekt, har alltid kvar sin innerlighet och 
går inte att separera från sin helhet. Som subjekt är kroppen levd, som objekt endast känd. Man 
vill komma ifrån yttre föreställningar och krav och ”bara dansa”. Att inte se tanken som 
överlägsen i relation till kroppen kan vi även se samband med Gardners resonemang om en 
västerländsk tradition där man skiljer mellan kropp och tanke (Gardner, 1998).. 
 
2.3 Dans och lärande 
 
Vi har lyft fram utredningar och forskning centrala för gymnasieelevers lärande, och hälsa. Detta 
för att se samband mellan gymnasieelevernas behov och dans i skolan. Vad det är som efterfrågas 
och saknas i skolans undervisning är relevanta aspekter för hur elevernas uppfattar och tar till sig 
dans i skolan på gymnasiet. Att skapa lust och nyfikenhet i lärandet och ifrågasätta traditionella 
undervisningsmetoder skapar nya utrymmen för dans i skolan. Genom att framhålla det estetiska 
förhållningssättet som beskrivs i läroplanen och förordningen, uppmärksammas man om vad som 
faktiskt står skrivet. Att skapa utrymme för kulturella och sociala mötesplatser, som skall 
stimulera så många elever som möjligt, kan vara avgörande för framtida identiteter och 
livsfrågor. 
 
2.3.1 Social och kulturell mötesplats 
 
Man talar ibland om en ”gemensam ungdomskultur” i dagens samhälle. Då man idag mer än i 
tidigare generationer har utvecklat en egen vardag med skilda kulturella intressen. Enligt Statens 
Offentliga Utredningar (SOU 2000:19) ägnar ungdomar mer tid åt massmedia än någon annan 
aktivitet på deras fritid. Ungdomarnas nya kulturmönster har till största del visat sig innehålla 
TV, video och musiklyssnade. I denna skrift lyfter man fram att det visat sig vara stora skillnader 
beroende på faktorer av kön och klass. “I denna komplexa nutid finns ett stort behov av en social 
och kulturell mötesplats där gemensamma värden skapas med stöd av insiktsfulla och 
ansvarsfulla vuxna. Ungdomars intresse för livsfrågor och identitet måste fångas upp och ges 
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utrymme” (SOU, 2002:120 , s.81). Det handlar om att förbereda ungdomarna samt ge dem 
användbara ”verktyg” inför framtiden, i ett demokratiskt och föränderligt samhälle, där 
gemensamma värden är betydelsefulla. Vuxna bör ha insikt och vara medvetna i sin påverkan i 
livsfrågor, avgörande för elevernas framtida identitet. Att man skall skapa utrymme för elevernas 
olika intressen innebär att man måste hitta sådant som stimulerar ungdomarna i skolan. Man 
belyser i utredningen att det är elevernas inflytande som  är det viktigaste på gymnasiet, alltså 
känna delaktighet.  
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skolverket, 2006), beskrivs att eleverna skall 
uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. 
Sveriges internationalisering och samhällets växande rörlighet leder till ett ökat krav på 
människans förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan 
som social och kulturell mötesplats har möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga inom 
verksamheten. En medvetenhet om det kulturella arvet kan stärka individens förmåga att leva sig 
in i andras livssituationer samt värderingar (Lpf 94). 
 
Dans är ett kulturarv och genom att ha det på schemat får eleven uttrycka sig genom denna 
konstart. Föräldrarna som uppskattar dansen är de som uppfattar att de bidrar till att utveckla 
barns och ungdomars olika sidor. De flesta tycker det är roligt att röra sig till musik, individuellt 
eller i grupp. Föräldrarna tror att ungdomarna ser samband mellan dans och en ung och modern 
livsstil. Att dans inte varit tillgängligt på schemat i samma nivå som andra konstarter bidrar till att 
skolan har ”något extra” att erbjuda eleverna. Detta uppfattar föräldrarna som något positivt 
(S0U, 2000:19).  
 
2.3.2 Sociala miljöer påverkar 
 
Hälsa är, enligt Världshälsoorganisationen (1948) ett fysiskt, psykiskt och socialt tillstånd av 
välbefinnande. Fysiska tillstånd och aktiviteter såsom dans förknippas ofta med hälsa och därför 
är begreppet relevant för vår studie. Skolverket talar om ett hälsoarbete både utifrån ett 
helhetsperspektiv och utifrån skilda delar. När man belyser helhet menar man lärande, skolmiljö 
och relationer mellan vuxna och ungdomar. I de enskilda delarna skall man fördjupa sina 
kunskaper och man kommer sedan upptäcka hur mycket alla delar i grunden har gemensamt 
(SOU:19). Inom skolans verksamhet utvecklar eleverna vanor som kommer följa med dem resten 
av livet och påverka deras hälsa. Inom skolans verksamhet bör personal ha vetskap om att dess 
institution både kan skapa och förstärka problem. På grund av detta är kritisk granskning och 
ifrågasättning av traditionella undervisningsmetoder nödvändigt. Litteraturen visar på att det 
finns behov av teoretisk liksom praktisk kunskapsutveckling, forskning, kvalitetsarbete och 
utvärdering. Speciellt bör detta göras inom ämnet idrott och hälsa. Att kritiskt granska skolans 
arbetsformer, stödinsatser och hur man använder sina resurser inom verksamheten är viktigt. Man 
kan i olika grupper se samband mellan elevernas prestationer och välbefinnande beroende på 
vilken social klass de tillhör. Man kan se sammband mellan social klass och ohälsa i olycksfall 
och livsstilsfrågor. Vanor gällande tobak, alkohol, motivation, frånvaro pga. sjukdom liksom 
skolk och andra upplevda problem i skolan har då förefallit som centrala aspekter (SOU, 
2000:19). 
 
 
 



 

 9 

 
2.3.4 Uttråkade och omotiverade elever 
 
I Statens Offentliga Utredningar (S0U 2000:19) skriver man om elevers lust och glädje i lärandet. 
Det klimat som råder i skolan förändras i äldre år och detta resulterar för många elever som något 
negativt. Enligt undersökningar som presenteras i utredningen lämnar många elever skolans 
område med stukat självförtroende, uttråkade och omotiverade inför framtiden. Det man saknar 
hos eleverna är en nyfikenhet som skapar intresse vilket leder till ett större engagemang. Ett 
förekommande problem i skolan som ofta nämns som ett ”elevproblem” kan tros bero på att 
verksamheten misslyckas med uppdraget att skapa en nyfikenhet och lust att lära.  
 
2.3.5 Förståelse för dans 
 
Adshead, Briginshaw, Hodgens & Huxley (1988) talar om vikten av att analysera dans. Självklart 
skall man uppskatta dansen för sitt egenvärde men om man inte kan tala högt om dans går man 
miste om en fördjupad förståelse. Genom att låta andra uttala sig och analysera dans kan man ur 
ett större sammanhang öka sina kunskaper. Ämnen som vetenskap, historia, psykologi, sociologi 
och religionsvetenskap har alla något meningsfullt att bidra med då det gäller tid, rum och plats i 
dansens värld menar författarna. En del människor är oroliga för att dansens värde kommer 
hamna i fara då man analyserar konst.  Adshead et al. (1988) beskriver att det handlar om att 
utveckla nya kunskaper i nya sammanhang och inte ifrågasätta dansens värde. Man vill göra detta 
för att fler skall få chans att förstå dans. ”The perceiver has to have some idea of what dance is, 
and this, in turn, depends on having seen people doing something that has been labelled in this 
way.” (s. 11). En del dansstilar har eleverna aldrig träffat på förut, detta är extra vanligt då det 
gäller dans från andra kulturer beskriver författarna. Om dansen faller utanför mallen om vad 
eleverna anser vara dans krävs det att dansläraren tydligt kan motivera och exemplifiera detta. 
Adshead et al. anser att analysen är viktig genom att den förklarar dans ur ett större sammanhang. 
Det finns olika definitioner på ordet analys men det som författarna till denna bok valt att 
använda är: ”to describe a process which, if sympathetically taught, is crucial in coming to 
understand dance, to appreciate it more deeply and to value it.” (s. 12). Definitionen belyser 
själva processen och inlärningen som det avgörande i mottagandet av dansen. Förståelsen för 
detta resonemang är betydelsefull för om eleven kommer utveckla en relation och uppskatta 
dansen på ett djupare plan. Analysen ger struktur till kunskap som är nödvändig för att främja 
tolkning, inlevelse och kreativitet i arbetet. Det är viktigt att lyfta fram dansens karaktär så att 
ämnet får en djupare förståelse och relevans. Det räcker alltså inte med att bara analysera själva 
rörelsen förtydligar Adshead et al. 
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3. Syfte 
 
Syftet är att beskriva och ge en förståelse för gymnasieelevers olika uppfattningar om dans i 
skolan i en gymnasieskola. 
 
3.1 Frågeställningar 
 
Påverkas gymnasieelevernas uppfattningar om dans i skolan av deras kulturella bakgrunder och 
sociala relationer? 

Med kulturell bakgrund avser vi uppväxtmiljöns betydelse för elevernas uppfattningar om dans i 
skolan. När vi talar om sociala relationer har vi fokus på hem, skola och fritid. I vår studie kan 
innebörden av uppfattningar förstås som individens subjektiva tolkningar av dans i skolan för att 
skapa mening åt sina erfarenheter (Danell, 2003). Med dans i skolan menar vi den dans eleverna 
möter i sin undervisning. Beroende på vad läraren väljer att undervisa och hur eleverna uppfattar 
detta varierar dess betydelse och innehåll. Dans i skolan är därför svårt att sätta någon etikett på. 
Klassisk dans kan för eleverna ha olika betydelse. I denna uppsats utgår vi från dans som har ett 
erkänt bestående konstnärligt och kulturellt värde (Nationalencyklopedin, 2009).. Från samtal 
med eleverna framgick det vara danser som man dansade på bal och tillsammans med en partner.  

 

4. Metod 

Kvalitativa undersökningar används när man vill uttyda och förstå ett fenomen (Nyberg, 2000). 
Som författare har vi försökt förstå samt beskriva elevernas uppfattningar om dans i skolan 
genom våra undersökningar. I kvalitativ analys söker man efter variation och mönster i nya 
företeelser och vill öppna dörrar till ny vetenskaplig kunskap. Som Nyberg menar har vi tagit del 
utav dessa undersökningar liksom elevernas uppfattningar och sedan eftersökt nya infallsvinklar i 
ämnet. Som författare vill vi besvara syftet oavsett tidigare erfarenheter av dans i skolan hos 
eleverna. Detta har resulterat i ett slumpmässigt styrt urval med blandade åldrar och inriktningar 
(Svenning, 2003). Vi har valt att avgränsa oss till en gymnasieskola för att hinna analysera och 
tolka resultatet. Vi har valt att använda olika datainsamlingsmetoder för att öka tillförlitligheten 
när vi samlat data. Vilket har inneburit att vi samlat data med så väl fasta som öppna 
svarsalternativ i enkätundersökning och genom intervjuer. 

 
4.1 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökning har vi genomfört för att få en överblick av verkligheten, undvika att framhålla 
”kronvittnen från verkligheten” och använda oss av ett större antal respondenter (Svenning, 
2003). Man bör inte förlita sig på att deltagarna representerar den enda sanningen utan som 
Svenning menar måste man vara medveten och ödmjuk i sin tolkning. Vi valde att göra 
gruppenkäter för att detta lämpar sig bra i en klassrumssituation då man vill förhindra att eleverna 
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talar med varandra innan och under undersökningen. Vår enkät bygger på sju frågor varav sex är 
påståenden och den sista en öppen värderingsfråga som eleverna fick svara skriftligt på. Denna 
typ av fråga kallas ostrukturerade intervjuer enligt Svenning.Vi har försökt skriva begripliga 
frågor till deltagarna och undvikit allt för värdeladdade ord som enligt Trost (2005) kan påverka 
svaren. Vi har påpekat att vi vill ha ärliga svar för att kunna besvara syftet. Såsom Trost skriver 
är det viktigt att vi vet vad vi vill få ut av undersökningen. Vi har preciserat vårt syfte och sett till 
att frågorna bearbetat detta. Genom att vi tagit reda på elevernas uppfattningar om dans i skolan 
har vi enligt Trost utfört en kvalitativ undersökning. När man vill förstå och uttyda ett fenomen är 
en kvalitativ undersökning det bästa, man vill förstå bakgrunden beträffande egenskaper och 
innebörder, inte bara mäta och förklara (Nyberg, 2000). 
 
4.1.1 Genomförande av enkätundersökningen 
 
Genom att vi valde ut en gymnasieskola där vi genomförde vår enkätundersökning blev valet 
enligt Trost (2005) ett bundet eller styrt urval. Vi har lämnat ut enkäter till sex klasser med olika 
elevantal, inriktningar och årskurser. Totalt medverkade 108 elever i vår undersökning. 
Undersökningen har vart omfattande samtidigt som vi sett till att vi hunnit bearbeta materialet 
och gjort det rättvisa. Trost påpekar vikten av detta, att hinna analysera materialet. Vi har 
personligen delat ut och hämtat in enkäterna direkt från eleverna i anslutning till deras 
idrottslektioner. Detta gjorde vi för att skydda den enskilde individen i undersökningen samt 
bevara alla uppgifter konfidentiellt så att eleverna inte kommer att utsättas för negativa följder 
(Nyberg, 2000). Vi har själva närvarat vid undersökningstillfället för att undvika att eleverna 
konverserar med varandra när de fyller i enkäten. Svenning (2003) skriver om vikten av 
reliabilitet, att resultaten skall vara så tillförlitliga som möjligt. Som författare har vi sparat all 
data och noga genomfört och bearbetat enkätundersökningen. 
 
4.1.2 Bearbetning och analys av data 
 
Från en kvalitativ verklighet har vi framställt kvantitativ data (siffror) som sedan åter igen lett till 
kvalitativ framställning (Svenning, 2003). Vi började med att analysera gruppenkäterna och 
sedan den öppna frågan. De fasta svarsalternativen i enkätundersökningen analyserade vi fråga 
för fråga och räknade hur många elever som svarat i de olika svarsalternativen. I analys av dessa 
sex påståenden har vi valt att göra en kvantitativ framställning, genom stapeldiagram. 
Stapeldiagrammet använde vi för att ge läsaren en klarare bild av resultatet (Nyberg, 2000). Sista 
frågan, som är en öppen fråga, får eleven själv anteckna svaret på. Nyberg menar att kvalitativ 
data med öppna svarsmöjligheter ofta redovisas fråga för fråga. Uppfattningar och associationer 
ligger nära varandra och vi valde att avsluta enkäten med en öppen fråga för att bearbeta syftet på 
ett djupare plan. Vi listade först svarsalternativ som gav oss en överblick, därefter bildade vi 
gemensamma rubriker som presenterar en uppsättning av olika kategorier. Vi jämförde elevernas 
svar och tittade på gemensamma uppfattningar och olikheter bland dessa. Sedan har vi försökt 
tyda gemensamma mönster mellan deras svar, vårt syfte och frågeställningar. Vi har inte knutit 
samman svarsantalet med individantalet i undersökningen. Det vi lyfter fram är de olika 
uppfattningar liksom associationer eleverna fick av frågan. När vi presenterat elevernas utsagor 
har vi använt oss av sex rubriker som representerar olika kategorier. Dessa avser ett fånga  
elevernas gemensamma och olika associationer. 
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4.1.3  Intervjuer 
 
Vi genomförde djupgående intervjuer för att genom personliga möten och samtal få ta del av 
elevernas uppfattningar verbalt. Vi valde att avgränsa oss till fem deltagare för att få en djupare 
förståelse för hur eleverna uppfattar dans i skolan på gymnasiet. Som Kvale (1997) skriver blir 
det svårt att tolka intervjuerna mer ingående om antalet respondenter blir för stort. Vi ville hellre 
att våra intervjuer skulle bjuda på kvalitet än kvantitet. Vi valde att intervjua fem elever med 
olika inriktningar från år tre för att de är äldst och förhoppningsvis hade mest erfarenhet av dans i 
skolan. De skulle samlas i idrottshallen på skolan och då passade det bra att intervjua fem utav 
dem. Vi utgick ifrån fem siffror; (5, 10, 15, 20, 25) som gav oss en förbestämd och systematisk 
rangordning, som mall på urvalet av deltagare.Vi inspirerades av Svenning (2003) och hans 
beskrivning av ett slumpmässigt styrt urval  Varför vi gjorde detta var för att undvika att våra 
kulturella och sociala värderingar skulle påverka urvalet.Vi frågade var femte elev som kom in i 
idrottshallen och om de ville delta i vår studie genom en intervju. Vi försäkrade oss även om att 
dessa fem elever inte deltagit i vår enkätundersökning. 
 
Man skiljer mellan två olika typer av huvudmetoder då det gäller intervjuer, det vill säga 
kvalitativa och kvantitativa intervjuer. När Starrin och Renck (1996) beskriver kvalitativa 
intervjuer berättar de om en metod som syftar till att upptäcka liksom identifiera okända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder. Man vill göra nya upptäckter 
om händelser, förmågor och resultat man tidigare saknat eller haft bristfällig kännedom om. 
Vilket i den aktuella studien handlar om elevers uppfattningar. Vi har velat få en stor variation i 
studien samtidigt som vi velat undvika allt för extrema fall av avvikanden inom urvalet. Detta 
påtalar Trost (2005) vikten av. Vid intervjuerna var vi noggranna med att inte låta våra 
förutfattade meningar påverka elevernas uppfattningar. Som intervjuare skall man inte "föra 
över" egna föreställningar. En av oss antecknade och den andra intervjuade. Vi har sett till att vi 
har relevanta frågor för att besvara studiens syfte. Såsom Kvale (1997) anser är inte metoderna de 
viktiga utan fokus bör riktas mot uppgiften. Vi har alltså koncentrerat oss på det vi vill veta och 
prioriterat detta före val av metod. Vi som intervjuare måste vara medvetna om de frågeområden 
som ska belysas. Enligt Kvale är fokusering en aspekt i forskningsintervjun som vi använt. Vi 
hade förbestämt vilka teman som skulle belysas men har så långt som möjligt låtit den 
intervjuade få avgöra samtalets form och ordning. Eleven fick därmed möjlighet att förstärka de 
aspekter han eller hon uppfattade som viktiga. Som Trost beskriver skall frågorna ha ett 
jämförbart innehåll men inte vara identiska. 
 
För att kunna fånga elevernas uppfattningar på ett djupare plan valde vi denna metod och att 
avgränsa oss till fem respondenter. Genom djupgående intervjuerna fick vi ta del av det eleverna 
sade direkt men även det som sades mellan raderna. Man kan få veta innebörden till vad som 
egentligen sägs. Som intervjuare kunde vi i samtal med eleven direkt testa om vår tolkning 
stämde (Kvale, 1997). Om vi hade haft ett större antal respondenter hade vi inte hunnit göra 
samma ingående tolkningar och kommit lika långt inom varje fråga. Som Kvale säger så är det 
tolkningen som utgör analysen, inte analysen i sig. 
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4.1.4 Insamling av data 
 
En av oss kom att anteckna under intervjuerna och den andra förde samtalet utifrån en öppen 
frågeguide. Kvale (1997) skriver om känslighet som en utav aspekterna i forskningsintervjun. På 
grund av olika intervjuares tillvägagångssätt och olika förkunskaper om ämnet kommer eleven att 
uttala sig olika. Därför kom vi att behålla samma intervjuare och skribent. Varför vi efter många 
överväganden inte kom att banda intervjuerna berodde på att deltagarna inte hade någon relation 
till oss. Såsom Kvale skriver kan man låta tekniska regler och kriterier gå förlorade om det ökar 
den existentiella betydelsen av intervjuarämnet vilket vi anser att det gjort i vårt fall. Vi ville att 
intervjuerna skulle få en god tillförlitlighet och anser att detta tillvägagångssätt kom att leda till 
mer sanningsenliga svar. Man skall inte heller glömma bort att intervjuarens omedelbara minne 
inkluderar den visuella informationen, sociala atmosfären och den personliga interaktionen som 
ofta går förlorade vid bandinspelning. Som Kvale vidare beskriver är det uppgiften som är det 
viktiga att fokusera på inte metoden.  
 
4.1.5 Bearbetning och analys av data 
 
Vi valde att karaktärisera deltagarna genom att ge dem ”namn” som beskriver det typiska i 
elevens berättelse och deras uppfattningar under intervjun. Att vi använt oss av påhittade namn 
gjorde även att elevernas anonymitet vid presentationen kvarstod. Vi har gjort tydliga och 
strukturerade återberättelser där det viktigaste av elevernas uttalanden gentemot syftet skall 
framträda. Det vi valt att förmedla är en utveckling av intervjun samtidigt som texten skall 
kännas sammanhängande. Vi har rekonstruerat intervjun som en text som koncist förmedlat de 
teman vi vill beröra i intervjun (Kvale, 1997). Vi har strävat efter att återge innebörder samt 
bakomliggande orsaker till det eleverna säger. Vi har valt att lyfta fram elevernas uppfattningar 
till dans i skolan på gymnasiet. Vi vill hitta en god balans mellan en illustrerande, engagerande 
och vetenskaplig form.  Vi har som författare strävat efter att presentera intervjuerna 
vetenskapligt hållbart samtidigt som det skall förefalla intressanta och målande. Vi som författare 
skall se till att berättelserna förmedlas med god reliabilitet och validitet (Svenning, 2003). Kvales  
aspekter på forskningsintervju har vi använt för att undvika en förskingring av samlad data och 
för att komma vidare med empirin på ett rättvist och förtroget sätt gentemot deltagarna. 
 
4.2  Forskningsetiska principer 
 
Innan vi lämnat ut våra enkäter och våra intervjuundersökningar har vi berättat för 
undersökningsdeltagarna att deltagandet varit frivilligt och att de haft rätt att avbryta sin 
medverkan. Vi berättade att de själv fick bestämma på vilka villkor de skulle delta och att det 
självklart inte skulle medföra några negativa följder för dem. Vi har inte utsatt eleverna för någon 
påtryckning om de varit osäkra på deras deltagande. Detta hade kunnat påverka undersökningen 
negativt. Vi har talat om att undersökningen är anonym och att vi har tystnadsplikt. Det skall vara 
praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Detta gäller främst etiskt känsliga 
frågor. Som avslutning informerade vi om var forskningsresultaten kommer att publiceras 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 
 
Denna uppsats handlar om gymnasieelevers uppfattningar om dans i skolan. Vi har med hjälp av 
enkäter, en öppen fråga och intervjuer fått ta del utav elevernas uppfattningar. I resultatdelen 
redovisar vi vad eleverna svarat i enkät samt intervjuundersökningen. Under sex olika rubriker 
kategoriserar vi elevernas svar i den öppna enkätfrågan som löd; vad betyder dans i skolan för dig 
som elev på gymnasiet liksom möjligheten att få utöva detta? Eleverna fick med egna ord 
beskriva detta. I våra djupintervjuer fick fem elever delta. Det var de elever som hade de fem 
siffror som vi författare bestämt innan vi påbörjade denna undersökning. 
 
5.1 Inget intresse, men det bör finnas möjlighet till dans i skolan 
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Figur 1:dans som förekommande intresse i                      
den sociala miljön.                                                           
 
28 elever instämmer inte till att dans är ett förekommande intresse i deras sociala miljö medan 44 
instämmer delvis. Tyngdpunkten ligger alltså i att eleverna inte håller med om  påståendet.                                    
Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen uppfattar inte att dans är en del av deras sociala 
miljö. 
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Figur 2: Om elever på gymnasiet skall ges möjlighet  
till dans i skolan. 



 

 15 

 
29 elever instämmer delvis till att elever skall få möjlighet till dans i skolan på gymnasiet medan 
50 elever instämmer. Tyngdpunkten ligger alltså i mitten av detta påstående. 
 
Av de fasta svarsalternativen framkommer det att de flesta elever tycker att det skall ges 
möjlighet till dans i skolan på gymnasiet och att det upplevs som positivt och engagerande. 
 
Sammantagna resultat från enkätundersökningens övriga frågor finns i bilaga 1 
På påståendet att dans är ingen viktig del av mitt kulturella arv har majoriteten av svarat att de 
inte instämmer och tyngdpunkten ligger i att de inte håller med om detta påstående. Det största 
antalet elever har sedan svarat att de instämmer delvis till påståendet att deras klasskamrater har 
en positiv inställning till dans. På påståendet om eleverna uppfattar dans som onödigt har 
majoriteten svarat att de inte instämmer. Enkäten finns i orginalversion i bilaga 2  
 
 
5.2 Dans som kultur eller träning  
 
Vissa elever uppfattar dans i skolan som en del av ett allmänt kunnande. Det förkommer även 
elever som påtalar dans som en del av det kulturella arvet. ”Jag dansar inte och upplever inte dans 
som viktigt för mig. Däremot är dans och musik en viktig del av mitt kulturella arv.” 
 
En utsaga påtalar möjligheten att genom dans i skolan få ta del utav andra kulturer medan en 
annan elev associerar dans som hela sin kultur. En del upplever dans som träningsform varav 
någon lyfter fram denna som den bästa. En del elever relaterar dans i skolan med att lära sig nya 
steg eller ”moves”.  Det förekommer även elever som upplever dans i skolan som ett tillfälle att 
träna inför balen. Någon associerar dans i skolan till att röra hela kroppen. Vissa belyser dans i 
skolan som rörelse till musik. ”Jag tycker det är kul, man får röra på sig till musik och även lära 
sig känna sin kropp genom att komma ihåg steg, rörelser och takt.” 
 
 
5.2.1 Både annorlunda och utvecklande 
 
En del elever uppfattar dans i skolan som ett annorlunda moment inom idrott och hälsa. 
Förekommande utsagor av dans i skolan beskriver dans som omväxlande och varierande. En del 
menar att dans skiljer sig från resterade skolundervisning. Vissa elever påpekar att dans i skola är 
bra för att lära känna sin egen kropp. Vidare nämner eleverna centrala begrepp som 
kroppsmedvetenhet, koordination och balans. En elev menar att dans är ett sätt att släppa loss sina 
känslor. En del elever uppfattar dans som estetiskt utvecklande. Någon lyfter fram dans som ett 
spännande moment när man måste tänka och röra sig samtidigt. Det som framgått av elevernas 
svar i den öppna frågan visar på en stor variation av hur de uppfattar dans i skolan. En elevs 
utsaga belyste dans som utvecklande för båda hjärnhalvorna. Annars var det få elever som 
påtalade vikten om dans som utvecklande kunskapsområde. ”Det är otroligt roligt och man får 
också bra träning av det. Att få använda sin kropp och göra något estetiskt är utvecklande för 
båda hjärnhalvorna. Jag blir glad av att dansa och skulle vilja göra det oftare.” 
 
Vissa elever uppfattar ett samband mellan social utveckling och dans i skolan. Samarbete och 
gränsöverskridning är omnämnda begrepp liksom socialt nödvändigt. ”Dans är bra för att det kan 
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bryta gränserna mellan tjejer och killar, mer dans till folket!”  
Det förekommer utsagor där elever uppfattar att dans i skolan leder till nya karaktärer inom 
gruppen. Vissa elever uttrycker dans i skolan som en ”social grej.” Ett flertal elevers utsagor 
belyser vikten av dans och samarbete i skolan. 
 
5.2.2 Roligt och viktigt 
 
Vissa elever associerar dans i skolan som nödvändigt och viktigt. Vanligare uttryck hos eleverna 
är att dans i skolan är roligt eller kul. Flera elevers utsagor kring dans i skolan beskriver dans som 
skoj, spännande, engagerande och stimulerande. ”Jag tycker att dans är otroligt roligt och 
stimulerande, ett superbra och kul sätt att motionera på. Att få utöva dans i skolan är en jätte bra 
möjlighet som jag tycker skall fortsätta.”  
 
Dans gör att man blir glad är en förkommande uppfattning hos eleverna. Vissa anser att dans i 
skolan är användbart och elever uppfattar dans i skolan som något bra. En elev i 
enkätundersökningen anser att möjligheten till dans i skolan betyder mycket. ”Jag tycker att det 
är kul att få dansa i skolan. Var ska man annars lära sig vals och sådana danser? Jag tycker det 
borde vara mer dans i skolan, inte bara pardans.” 

 
5.2.3  Ingen personlig relation till dans 
 
”Jag tycker att dans i skolan är tråkigt även om det kan vara användbart. Möjligtvis skulle man 
kunna ha en valbar kurs för de som är intresserade. ”En del elever inleder sina meningar med kan 
vara kul, kan vara användbart när de svarade på frågan. Vissa anser sig själva inte ha någon större 
relation till dans i skolan. Av elevernas utsagor förekommer det att dans är viktigt i viss mån. Det 
framkommer även att elever tycker det skall erbjudas dans i skolan för intresserade. Trots att 
några elevers utsagor inte hyser intresse för dans belyser de ändå vikten av detta i framtiden. 
Någon uppfattar dans i skolan som ännu ett moment i idrotten. ”Dans i skolan är som vilket annat 
idrottsmoment som helst. Man gör det och sen är det inget mer med det.” 
 
5.2.4 Onödigt och tråkigt 
 
Vissa elever uppfattar dans som onödigt och är inte intresserade av detta. Förekommande utsagor 
bland eleverna visar att dans i skolan inte betyder någonting för dem. ”Ingenting, dans för mig är 
lika intressant som att titta på när målarfärg torkar.”  
 
Någon påtalar att få klasskamrater håller på med dans. De förekommer även utsagor som önskar 
mindre dans i skolan. Vissa understryker att dans i skolan uppfattas som tråkigt beroende på dess 
innehåll. Någon upplever att dans i skolan bara är ett måste i kursplanen medan en annan säger 
att dans är ”skit”. Det förekommer även ett uttalande om att dans är dåligt att lära ut i skolan.  
”Som fritidsnöje passar det, men är illa att lära ut med tanke på de mörka framtidsutsikterna, det 
vill säga att ingen danskarriär är gynnande när man blir över trettio år”.  

 
En del elever upplever inte dans i skolan som fysiskt jobbigt och saknar att svettas. En elev 
tycker om dans men upplever dans i skolan som oinspirerade. Dans i skolan skulle behöva 
utvecklas understryker samma elev. 
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5.2.5 Nya dansstilar efterlyses 
 
Många elever har idéer på vad som skall erbjudas på danslektionerna. Man vill ha fler moderna 
stilar, exotiska danser och andra dansgenrer. ”Dans är kul och engagerande. I skolan har jag mest 
fått pröva på äldre svenska pardanser. Jag tycker man skall köra mer moderna stilar. ”En del 
elever vill inte bara ha pardans och vissa anser att dans i skolan bör moderniseras. Men samtidigt 
är det vissa som understryker de klassiska stilarna som bra och användbara inför framtiden. Det 
råder delade meningar bland eleverna om vad dans i skolan bör innehålla. Vissa elever var less på 
att de undervisades "samma gamla danser" i skolan. Parallellt med dessa elever fanns det de som 
värnade om klassiska danser och tyckte övning inför bal och vals var det nödvändiga. Ett större 
antal av elevernas utsagor tyder på att man är less på pardans och vill modernisera dansen i 
skolan. Vad eleverna menar med modern dans är svårt att säga med säkerhet men exempel såsom 
streetdance och jazzdans förekom. ”Vi dansar bara folkdans= sjukt tråkigt. Lägg in lite street så 
skulle det kunna vara riktigt kul!” 
 
5.3 Fem berättelser om dans i skolan 
 
5.3.1 ”Trygghets – Anders” - ”Ingen vågar kliva fram eller slappna av” 
 
”Trygghets – Anders” spenderar sin fritid tillsammans med sina kompisar och värderar detta 
högt. Att spela fotboll, gå ut på krogen, köra bil, åka båt och bada efter skolan är vanliga och 
förekommande fritidsaktiviteter. Tillsammans med sin familj är båtturer ett vanligt inslag under 
sommartid då han även brukar sommarjobba. Dans i skolan för ”Trygghets – Anders” betyder 
inget utan är som vilken annan sport som helst. Men samtidigt är det bra att få pröva på dans i 
skolan, speciellt inför balen. Dans är ihopkopplat med pinsamhet och det handlar om att komma 
över ”tröskeln” menar eleven, speciellt för killar. Eleven uppfattar inte dans i skolan som särskilt 
kul. Men däremot är det roligt att dansa tillsammans med kompisar. Då känner man att man inte 
gör bort sig. ”Trygghets – Anders” uppfattar dans i skolan som krystat då ingen vågar ”kliva 
fram” eller slappna av. Det finns fördomar om att killar inte skall dansa och en stämpel på att 
dans är ”bögigt”. Men ändå har det blivit bättre anser han. Det handlar om att våga testa. Han har 
själv ganska dåliga erfarenheter av dans och anser att det då blir negativt. Det har att göra med 
trygghetskänsla, delvis hur trygg man är i sig själv och tillsammans som grupp. Det är jobbigt att 
bjuda på sig själv om man saknar denna trygghet. Han tror att hans vänners attityder till dans i 
skolan hänger ihop med en bristande trygghet. Samtidigt tror ”Trygghets – Anders” att detta är 
något man växer in i och som kommer med tiden. På sätt och vis hade det varit mer bekvämt om 
dansen varit en naturlig del av hemmet. ”Trygghets – Anders” har inte fått dans ”gratis” i sin 
hemmiljö.  Kompisar har större påverkan på ens förhållningssätt till dans i skolan än familjen tror 
eleven. Han har inte kommit i kontakt med dans i sin kulturella uppväxt. 
 
5.3.2 ”Klubb – Ola” - ”Det skall vara street eller breakdance på schemat” 
 
För ”Klubb – Ola” är musik ett vanligt förkommande intresse på fritiden. Han lyssnar en hel del 
på musik. Dans och musik hör ihop, anser eleven. Just nu är det självklart att det är ”klubb-liv” 
som gäller. Hemma dansar han bara när lusten faller in. I skolan är det styrt hur man skall dansa 
men hemma är det fritt och ingen säger hur det ska vara. Eleven har dansat balett på dagis, 
därefter blev det streetdance och sist men inte minst var det breakdance som utövades. Han 
tycker det är roligt att dansa i skolan men är inte lika fäst vid pardans. Inom pardansen kan eleven 
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två olika steg, ”snurren” och ”bläckfisken”. Det skall vara streetdance eller breakdance på 
schemat anser ”Klubb – Ola”. Han uppfattar att dans bidrar till en god sammanhållning och det 
blir roligare om alla kan dansa. Annars vet inte eleven något mer som kan vara positivt med dans 
i skolan då många elever, speciellt killar, inte tycker dans är roligt. ”Klubb – Ola” säger att det 
mest är tjejer som dansar och anser att killar har sämre koordination. Han uppfattar sina 
klasskamrater som negativa till det mesta i sin omgivning. Om ingen annan går på dansen i 
skolan skulle eleven heller inte delta. Man blir helt enkelt påverkad av sina kompisars inställning. 
”Klubb – Ola” upprepar att dans är roligt och anser det vara självklart att man påverkas av  
sociala miljöer såsom hemmet. Hans föräldrar är positiva till dans och har dansat mycket när de 
var yngre. ”Klubb – Olas” syster har också dansat förut berättar eleven som anser att ens 
uppväxts kulturella värderingar har haft betydelse. 
 
5.3.3 ”Party – Anna” - ”Dans är roligt men påverkar mig inte personligen” 
 
”Party – Anna” gillar att umgås med kompisar på sin fritid och festar mycket. Att dansa ute på 
krogen tycker hon är väldigt roligt. Eleven säger att de inte brukar dansa i skolan. Hon uppfattar 
sig inte ha så roligt som hon hade önskat tillsammans med sina klasskamrater. Därför betyder 
dans i skolan inte särskilt mycket. I årskurs fyra dansade hon ”vanlig” dans på en dansskola vilket 
eleven minns som roligt. Men sedan fick de en ny danslärare och det blev istället pardans vilket 
inte var lika uppskattat. Positivt med dansen är att det är roligt men den påverkar inte mig 
personligen säger eleven. Pardans uppfattar ”Party – Anna” som tråkigt och gammalmodigt men 
hip hop kan vara kul. Allting kan inte heller passa alla berättar hon. Elevens klasskompisar tycker 
dans är roligt och esteter tycker ofta om dans menar ”Party – Anna”. Men genom att eleven inte 
umgås med sina klasskamrater på sin fritid uppfattar hon inte att hon påverkas av dem. Sociala 
miljöerna som t.ex. fritiden har påverkat hennes förhållningssätt till dans. Vidare minns hon att 
det var pinsamt att dansa på kalas som liten. Hemmet har inte påverkat hennes uppfattning. 
Eleven belyser en ungdomskultur där pardans inte är aktuellt. ”Pardans gör man inte i vår kultur”, 
berättar ”Party – Anna”. 
 
5.3.4 ”Data - Kalle” - ”De kallar mig för kylskåpet” 
 
”Data - Kalle” är en "gamer", spelar dataspel vilket eleven tycker är roligt. Kicka fotboll med 
grabbarna och umgås med flickvännen är också sådant som upptar elevens fritid. Dans i skolan är 
”skitbra”. Han anser att man skall börja med dans i skolan tidigt, kanske redan i lågstadiet, då 
kanske ”bögnojan” släpper. ”Data - Kalle” berättar om en kompis som dansar cha-cha och 
upplever detta som ”grymt”. Läraren måste vara lättsam för att undervisa dans i skolan på ett bra 
sätt menar eleven, då en ”fotbollsnisselärare” aldrig kommer att ta eleverna bra. Man kan lära 
känna sina klasskamrater genom dans i skolan, t. ex. om man gör fel vid pardans och man måste 
kommunicera med varandra. Detta beror på vad det är för typ av dans menar ”Data - Kalle” . 
Pardans tycker eleven är väldigt roligt medan den dansundervisning som förekommer vid 
elevledda lektioner inte upplevs som positiv. Han berättar om handsvett, kalla händer och 
personer som är dansinkompetenta vid pardans. Pardans tycker ”Data - Kalle” är lättare för 
koordinationen än t. ex streetdance. Eleven berättar att ”de kallar mig för kylskåpet” vid så kallad 
”singeldans”. Pardans kan man hjälpas åt med menar han. Vid ”singeldans” räcker det inte med 
en lärare, det är så många som behöver hjälp, två lärare blir då nödvändigt. Klasskamraterna har 
påverkat ”Data - Kalles” inställning till dans i skolan. Eleven berättar: ”Första gången vi hade 
pardans, fick man bögnoja”. Han skäms för att tycka om pardans. Killar påverkas negativt av 



 

 19 

dans medan tjejer påverkas positivt upplever eleven. Hemmet har inte påverkat elevens 
förhållningssätt till skillnad från skolan och fritiden. ”Data - Kalle” är inte uppvuxen med dans 
och inte elevens föräldrar heller. Först i årskurs sex hade eleven dans i skolan. ”Andas ut dans” 
som kan liknas vid pardans uppfattar han som mer lättsamt än ”singeldans”. Eleven vill inte 
dansa för mycket då känns det som att alla tittar. Han föredrar pardans framför att dansa själv och 
känner sig då inte ”töntig.”  
 
5.3.5 ”Svenska Lisa” - ”Dans i sig ger inte särskilt mycket” 
 
När ”Svenska Lisa” var yngre var det sporter som gällde. Nu är det plugg, fika och krogen som 
tar upp den största tiden av fritiden. Hemma hos eleven är sommarsporter och vintersporter 
vanligt förkommande. Dessa aktiviteter är hennes pappas påhitt. Dans i skolan, då det gäller 
pardans är för eleven allmänbildning. Jazzdans känns inte särskilt nödvändigt, mest kul menar 
”Svenska Lisa”. Hon tror att valsen kommer komma till användning senare i livet. Man bör ta in 
dansen i skolan i ett tidigare skede upplever eleven som nu känner att det är för sent att börja lära 
sig. Eleven tar upp streetdance som exempel då det vore bättre att börja med dans på högstadiet 
och få prova på olika dansstilar. Det mest positiva med dansen är att man lär känna varandra då 
hon menar att dansen i sig inte ger särskilt mycket. Hälften skäms, hälften inte anser eleven men 
hävdar att dans är bra socialt. Det negativa med dans är att det är lätt att man glömmer det man 
tidigare lärt sig vilket eleven uppfattar som pinsamt. ”Svenska Lisa” säger att klasskamraterna 
påverkar ens inställning och tycker inte det är kul att dansa med någon som är ointresserad. I 
klassen finns det olika inställningar till dans beroende på ens personliga stil. Hon uppfattar ingen 
av sina klasskamrater som negativa till dansen. Dock kan ”Svenska Lisa” tänka sig att andra 
klasser inte tycker om dans. Den sociala miljön har påverkat elevens relation till dansen. Hon kan 
se sin farmor och farfar dansa framför sig och brukar tänka tillbaka på hur de dansade förr i tiden. 
Den västerländska kulturen har verkligen präglat elevens uppfattning menar hon. Hur man dansar 
tycker eleven är lite väl gammaldags och uppfattar sig som väldigt svensk. I motsats till detta tar 
”Svenska Lisa” upp krogen, som mer av en ungdomskultur, där man visar upp sig för varandra 
och ”släpper” allt annat. Men hon understryker att pardans också är en del av ungdomskulturen. 
 
5.4 Sammanfattning av djupintervjuer  
 
I djupintervjuerna framträder tre huvudsakliga mönster. Att social och kulturell miljö påverkar 
elevens uppfattning liksom relation till dans. I resultatet framträder det tydligt gemensamma 
mönster mellan elevernas uppfattningar med rädsla att göra bort sig och behov att känna trygghet. 
Eleverna har även visioner om dans i skolan med förslag på vad som skall undervisas. I bilaga 3 
finns den intervjuguide vi utgått ifrån i våra djupintervjuer. 
 
De fem intervjuade eleverna är överens om att man påverkas av kompisarnas inställning till dans 
i skolan. De sociala miljöer som påverkar mest är skolan och fritiden uppfattar ” Trygghets – 
Anders”, ”Party – Anna” och ”Data – Kalle”. Dessa elever har inte haft någon som dansar inom 
familjen. ”Trygghets – Anders” uttrycker att eleven inte fått dans gratis i sin hemmiljö. ”Klubb – 
Ola” har haft mycket dans i sin familj och började därför själv att dansa. Elevens kulturella 
uppväxt uppfattar han har haft en stor betydelse. ”Party – Anna” tycker att pardans inte finns med 
i dagens ungdomskultur medan ”Svenska Lisa” minns tillbaka på sina farföräldrar som dansade 
vals. ”Svenska Lisa” gör skillnad mellan västerländsk kultur och ungdomskultur då man till 
skillnad från pardans dansar för att "visa upp sig inför varandra". Samma elev uppfattar att 
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pardans är allmänbildning. ”Party – Anna” tycker att modernare dans som t.ex. hip hop hade varit 
roligt att pröva på istället för pardans. ”Data – Kalle” har heller inte haft dans i sin uppväxts 
kulturella miljö. Samma elev uppfattar sig själv inte lika töntig när man dansar pardans som 
singeldans. ”Svenska Lisa” tycker t.ex. att jazzdans verkar kul men uppfattar inte detta som 
nödvändigt. Samma elev uppfattar att dans i sig inte ger särskilt mycket men man lär känna 
varandra. I huvudsak framträder av resultaten i djupintervjuerna att social och kulturell miljö 
påverkar elevens uppfattning liksom relation till dans.  
 
Gemensamt för ”Trygghets – Anders” och ”Data – Kalle” är att de uppfattar att dans anses vara 
"bögigt". ”Klubb – Ola” upplever att killar inte tycker dans är lika kul och har sämre koordination 
än tjejer. ”Data – Kalle” uppfattar att dans i skolan är negativt för killar men positivt för tjejer. Ett 
gemensamt begrepp som förekom ett flertal gånger under intervjuerna är pinsamt då t.ex. 
”Trygghets – Anders” förknippar dans med pinsamhet och ”Data – Kalle” skäms för att gilla 
pardans. ”Svenska Lisa” uppfattar att det blir pinsamt när man dansar så sällan och det blir svårt 
att komma ihåg vad man skall göra. ”Party – Anna” har barndomsminnen från olika kalas då 
eleven tyckte det var pinsamt att dansa. Samma elev berättar att det är roligt att dansa ute på 
krogen. ”Trygghets – Anders” uppfattar inte dans i skolan som särskilt kul och berättar om en 
krystad stämning. Samma elev uppfattar trygghetskänslan som viktig, då det gäller elevernas 
förhållningssätt till dans i skolan, både som individ och grupp. ”Trygghets – Anders” tror det 
handlar om att våga. ”Data- Kalle” vill inte dansa för mycket, då känns det som alla tittar. 
”Trygghets – Anders” tycker det är kul att dansa tillsammans med sina vänner, annars känns det 
som att alla tittar på en. Av resultaten framgår här mer ingående exempel på hur den enskilde 
individens personliga erfarenheter av dans påverkar. Av resultatet framträder tydligt 
gemensamma mönster mellan elevernas uppfattningar med rädsla att göra bort sig och behov att 
känna trygghet. 
 
”Klubb – Ola” uppfattar dansen i skolan som styrd medan dansen på fritiden är mer fri, man får 
dansa när det faller en in. ”Klubb – Ola” är den elev som har mest dansbakgrund och upplever 
dans i skolan som kul men är inte lika fäst vid pardansen. ”Klubb – Ola” har förslag på att man 
bör lägga in lite mer breakdance i undervisningen. ”Svenska Lisa” anser att man bör få prova på 
mer moderna dansstilar redan i högstadiet. ”Svenska Lisa” tror att sitt förhållningssätt varit 
annorlunda om dansen kommit in tidigare i skolan. ”Party – Anna” dansade i år fyra men slutade 
då de fick ny lärare och dansen som eleven tidigare nämnde som "vanlig dans" blev pardans. 
Samma elev uppfattar inte att dans i skolan betyder speciellt mycket till skillnad från ”Data – 
Kalle” som tycker dans i skolan är ”skitbra”. Gemensamt för ”Data- Kalle” och ” Svenska Lisa” 
är att man bör börja dans i skolan vid ett tidigt skede. Man belyser i resultatet huvudsakligen 
uppfattningar om dans i skolan med förslag på nya inslag av dansstilar och ett tidigare inslag av 
dans i skolan. Eleverna har visioner för dans i skolan på gymnasiet.  
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6. Diskussion 
  
Det har varit svårt att finna tidigare forskning som belyst vår problemställning. Detta på grund av 
att få undersökningar gjorts inom området dans på gymnasiet. Därför har vi inte kunnat referera 
till vetenskapliga källor i önskad utsträckning.  
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att avstå ifrån att göra undersökningar med elevgrupper vi tidigare undervisat genom att 
vi då kunde ha påverkat eleverna i eget intresse (Nyberg, 2000). Vi kunde ha gjort ett urval som 
skulle gynna våra personliga intressen istället för att få fram ett allsidigt och väl representerat 
resultat. Vi ville få fram en rättvis och ärlig bild för att kunna besvara syftet så tillförlitligt som 
möjligt.  

 
6.1.1 För- och nackdelar med våra undersökningar  
 
Enkätundersökningen har gett oss en överblick och med hjälp utav våra stapeldiagram har vi på 
ett övergripande sätt kunnat tyda elevernas uppfattningar om dans i skolan. Det följer en risk med 
hur vi formulerat vissa påståenden i enkätundersökningen då eleverna kan ha missuppfattat 
frågan och gått miste om svarsalternativens egentliga innehåll. Ett exempel på detta är 
påståendet; Dans är ingen viktig del av mitt kulturella arv. Vi är medvetna om att eleverna kan ha 
missförstått påståendets egentliga innehåll vilket kan inträffa om man har för många 
påståendesatser med samma svarsalternativ (Trost, 2005).  
 
Enkäterna delade vi personligen ut till respektive klass och väntade i klassrummet tills alla elever 
skrivit färdigt. Eleverna hade därmed möjlighet att ställa frågor till oss om det var något de inte 
förstod. Vårt syfte med detta arbete var att förstå och beskriva elevernas uppfattningar om dans 
på en gymnasieskola. Detta har vi uppnått anser vi eftersom eleverna själva utan vår påverkan har 
redogjort för sin uppfattning om vad dans betyder för dem. Däremot är det inte helt ställt utom 
allt tvivel att eleverna till någon del kan ha påverkats av våra frågeställningar. Våra 
frågeställningar besvarades även då enkäterna har berört dessa och visat på samband. För att få en 
djupare förståelse för elevernas uppfattningar och i strävan att besvara vårt syfte valde vi att 
skriva en öppen fråga i slutet av enkätundersökningen. Vi var medvetna om att dessa 
ostrukturerade intervjuer är svåra att sammanställa då vi inte använt svarsalternativ. Vad dans i 
skolan betydde för eleverna på detta gymnasium liksom möjligheten att utöva detta var det vi 
ville ta reda på för att besvara syftet. Vi ansåg att denna undersökning gav oss svar på hur 
eleverna uppfattade dans i skolan. Vår bedömning är att eleverna svarat så ärligt de kunnat på 
frågan.  
 
Den kvalitativa analysen är mer känslig för nyanser än den kvantitativa analysen. Det är viktigt 
att kunna förstå hur detaljer och helheter hänger ihop. I analys av materialet har det gått ut på att 
hitta mönster och sortera. Detta har varit svårare ju större material vi har behandlat. Vi har fått 
läsa om materialet flera gånger, vilket gör att vi fått fler infallsvinklar och samtidigt gjort 
omtolkningar (Svenning, 2003). Dessa omtolkningar innebär att vi lärt känna vårt material mer 
och kunnat göra djupare analyser, vilket har lett till nya upptäckter. Att sätta etiketter har gjort det 
enklare att orientera sig i texten genom ett förtydligande av olika kategorier. Det är vanligt att 
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inte ta med alla undersökningspersoner, om det är ett stort antal elever som är deltagare. Då hade 
vi endast skildrat några enstaka personers uppfattningar och inte fått den sanna berättelsen av 
intervjudeltagarnas resultat. Uppfattningarna har genom intervjuer lett oss betydligt närmare spår 
på syfte och dess frågeställningar. Spännvidden mellan elevernas svar har varit omfattande vilket 
vittnar om att frågan verkligen har varit en öppen fråga. Genom att frågan lett till högt varierande 
associationer gavs eleven makt att själv värdera vad som är viktigt (Svenning, 2003). Specifikt 
för denna undersökning var att alla elever uttryckte sig personligt och målande vilket vi menar 
ledde till att resultatet fick god reliabilitet och validitet och kan vittna om att den öppna frågan 
fungerat bra. Generellt i vår öppna enkätfråga har eleverna svarat utförligt. Vi hade inget bortfall 
i våra undersökningar. 
 
I våra djupintervjuer har vi prioriterat utförliga svar då vi gjorde bedömningen att bandinspelning 
i vårt fall skulle motverka detta. "Många accepterar det, men blir besvärade och hämmade" 
(Trost, 2005, s. 54). Vi ville att eleverna skulle känna sig trygga och våga uttrycka sig så ärligt 
som möjligt. Vi anser att eleverna vågade uttrycka sig mer sanningsenligt när de inte blev 
inspelade och gjorde detta val för att skapa en så trygg miljö som möjligt för eleven. De samtal vi 
förde med eleverna berörde känsliga ämnen som inte är alldeles enkelt att prata om. Situationen 
var utelämnande nog med tanke på samtalens innehåll och vi ville inte förstärka detta med en 
bandspelare. En bandspelare ansåg vi kunde underlätta om man t. ex är ensam intervjuare och 
inte hinner med allt som eleven säger.  Nackdelar är att vi aldrig kan få med allt i våra 
anteckningar (Kvale, 1997). Men som Trost lyfter fram har vi även fört personliga anteckningar 
efter alla intervjuer vilket har lett till en omfattande och fortsatt informativ analys. Något som vi 
ansåg vara svårt var att skapa rum för samtal som bearbetade syftet utan att styra eleverna i 
intervjun. Vi tror att det är lätt att man omedvetet leder eleverna mot redan väntade svar istället 
för att låta dem komma till tals. Genom att kreativt framställa berättelser utifrån varje individs 
erfarenheter och uppfattningar till syftet har vi fått ta del av elevernas tycke och smak på djupet. 
Vi ville att deras sociala och kulturella miljöer skulle skina igenom i deras berättelser och har 
därför valt att framhålla och berika med dessa teman.  
 
Vi använde oss av tre olika data - insamlingsmetoder för att fånga elevernas uppfattningar om 
dans i skolan. Förståelsen för ämnet har genom metoderna successivt fördjupats. Den tolkning vi 
fått fram som hållbar har ständigt provats. Vi har även jämfört tolkningar från olika metoder med 
varandra för att kritiskt bedöma om resultaten är trovärdiga. Vi har som författare genom dessa 
arbetsmetoder märkt att utveckling måste ske ifrån olika led vars vägar måste mötas. Vi har fått 
lov att se dans ur ett större sammanhang. Detta har visat på samband mellan "olika världar" samt 
gett oss perspektiv på dans i skolan i fler kontext än tidigare. Med detta menar vi att man bör 
belysa dans i fler sammanhang såsom dans i skolan, dans som uttrycksform och dans och lärande. 
Begreppet hälsa har vi använt för att få fram mer forskning som även bearbetar dans i skolan. En 
svårighet som detta kan leda till är att innehållet inte kommer kännas direkt anknutet och relevant 
till syftet. Men efter ett flertal överväganden har vi kommit fram till att detta ingångssätt att 
hämta kunskap, endast vidgat våra vyer som författare och i slutändan kommer berika syftets 
validitet.  
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6.2 Resultatdiskussion 
   
Som tidigare framgått av resultatet verkar många elever inte ha någon personlig relation till dans i 
skolan. För ett fåtal elever betyder dans ingenting. Som blivande danslärare förstår vi genom 
elevers uppfattningar att dans inte tilltalar alla. Detta blir en utmaning då man måste hitta ett 
förhållningssätt att bemöta elever med andra värderingar. Ett stort antal av elevernas utsagor 
talade om dans som roligt eller kul, detta stämmer överens med det fasta resultatet från 
enkätundersökningen: att dans i skolan är positivt och engagerande. Vi upplever en märkbar 
skillnad mellan elever som har eller saknar relation till dans då vissa elever saknar uppfattningar 
liksom erfarenheter att referera till. Medan andra elever, som fått ta del av dans både som 
kunskapsområde och konstform, har ett helt annat synsätt. 
 
Elevernas uppfattningar om dans är omfattande och är en del av det kulturella arvet. Dock har 
dans inte blivit etablerat i skolans värld (Smith-Autard, 1994). I de öppna frågorna blev det 
tydligt att eleverna relaterade till dans i skolan på väldigt olika och variationsrika sätt. Det 
framträder genom våra undersökningar en mångfacetterad och komplex bild av elevernas 
uppfattningar. Att ta reda på elevernas uppfattningar blir problematiskt när deras erfarenheter inte 
stämmer överens med den undervisning vi vill ge. Detta har blivit tydligt i elevernas svar på den 
öppna frågan och i våra djupintervjuer, då vi diskuterar dans i skolan från olika perspektiv. 
Många elever på denna skola har endast haft pardans och klassiska danser. Positivt är att många 
anser att detta kommer bli användbart i framtiden. Men samtidigt visade många elevers 
uppfattningar att de fått nog av pardans och ville modernisera dansen i skolan.  
 
Det var få elever i våra öppna frågor och enkäter som påtalade vikten av dans som 
kunskapsområde. Som Hannaford (1995) uttrycker finns inte bara lärandet och tankarna i vårt 
huvud, kroppen är en central och betydande del. Att i skolan få utveckla hela sin förmåga leder 
till att man bör ha en varierande undervisning där både praktiska och teoretiska ämnen ingår. 
Gardner (1998) menar då att man genom dansen får använda andra sinnen än vid teoretiska. Men 
elevernas uppfattningar om dans i skolan blir dock inte alldeles enkla att bemöta då dessa är 
mångfacetterade och svåra att kategorisera. 
 
Det blev för oss tydligt genom insamlad data att det är stor skillnad mellan utbildning där dans 
blivit en del av den resterande skolmiljön och accepterad av alla vilket tyder på att sociala och 
kulturella miljöer påverkar elevernas uppfattningar. Detta leder till att vissa elever blir 
intresserade medan andra tar avstånd från dans. Sociala relationer och kulturella bakgrunder har 
alltså betydelse för hur man bör jobba med eleverna i skolan. Med detta menar vi att det behövs 
kunskap i skola och hem om de sociala och kulturella miljöernas betydelse som bland annat 
belyses av Gardner (1998).  
 
Hur mycket de uppfattningar eleverna möter i hem, skola och på fritid spelar in blev mer 
påtagligt i öppna frågor liksom i djupgående intervjuerna. Att få uttrycka sig genom dans har i 
många elevers uppfattningar och intervjuer visat sig vara viktigt för att skapa nya karaktärer inom 
gruppen och berika klassens sammanhållning. Många uppfattar dans som socialt viktigt då bland 
annat samarbete omnämndes. Att många elever kopplar samman dans med socialt umgänge tror 
vi beror på att deras tidigare erfarenheter bestått utav pardans. Enligt våra intervjuer har dans i 
skolan på detta gymnasium nästan bara erbjudit eleverna pardans. Annars har det även 
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förekommit elevleda lektioner då undervisningen inte upplevts som pedagogiskt upplagd. 
Elevernas uppfattningar visar också att dans i skolan kan verka som gränsöverskridande mellan 
killar och tjejer. Man kan motverka förbestämda könsroller genom dans då man vidgar synen på 
rådande könsroller och kropp (Styrke, 2007). I syfte att motverka förbestämda könsroller 
upplever vi dock att pardans, som undervisas mest på denna skola, blir problematiserande istället 
för gränsöverskridande. Detta beroende på ett traditionellt synsätt att mannen styr dansen. Styrke 
belyser även en kvinnligt representerande danstradition då mannen skulle framstå som feminin. 
Inom denna danstradition utgår man alltså inte ifrån att mannen styr utan skulle snarare framstå 
som feminin. Vi kunde märka att denna tradition, då den scenliga dansen länge dominerats av 
kvinnor, lever kvar än idag genom våra djupgående intervjuer då ett flertal elever talar om en 
rådande "bögstämpel". Vi upplever att detta synsätt har påverkat vårt resultat. Detta har blivit 
tydligt i våra djupgående intervjuer då en del verkar uppfatta att dans i skolan passar tjejer bättre 
än killar.  Eleverna har mest dansat klassiska danser då det gamla genusperspektivet lever kvar. 
Med detta menar vi den tradition som förts vidare genom pardansen och innebär att mannen styr. 
Detta tror vi har bidragit till att hålla den gamla danstraditionen vid liv, vilket också kan ha 
undanhållit möjligheten till modernare dansstilar i skolan.  
 
En del av deltagarna i undersökningen verkar inte uppfatta dans som en viktig del utav det 
kulturella arvet. Detta kopplar vi samman med dansens status i de sociala miljöerna. Dans har 
inte haft en lika naturlig plats som andra estetiska ämnen (Smith-Autard, 1994). Att dans fått 
kämpa mer för att behålla sin akademiska status i skolan, tror vi kan ha påverkat elevernas 
relation till dans i deras sociala och kulturella miljöer. En intervjudeltagare gjorde skillnad mellan 
västerländsk kultur och ungdomskultur. Då man till skillnad från i pardans dansade för att "visa 
upp sig inför varandra" ute på krogen. Det verkar inte finnas något mellanting mellan dessa 
”kulturer” och då undrar vi hur ens omgivning kan prägla en sådan definitiv uppfattning. Vi 
värderar inte dessa former av dans som negativa men ser helst att de kompletteras med att skolan 
erbjuder fler uppfattningar om vad dans kan vara. Vi tror att om de modernare stilarna hade 
kommit in tidigare i elevens liv hade man haft en annan uppfattning till dans i skolan. Att endast 
prova dans på en elevledd lektion gör att det enligt några elever blir ”pinsamt”. Man hinner inte 
lära sig, det blir inte nödvändigt för framtiden, enligt en elevs uttalande. Om man inte behärskar 
ett område eller vet vilka andra aspekter det kan bidra till att utveckla blir det svårt att se någon 
mening med det. 
 
Gardner (1998) tar upp den sociala miljön som en viktig och avgörande faktor där ens 
prestationer bedöms. Samspelet mellan eleven, den rådande kulturen och den sociala miljön 
påverkar elevens uppfattning av sig själv och sin prestation. Detta är ytterst betydelsefullt för ens 
kommande utveckling. Gardner menar att det är i detta samspel som kreativitet skapas. Vilken 
återkoppling och feedback man får som elev är viktig och som danslärare gäller det att vara 
medveten om detta. Vi tror att det är extra viktigt som lärare, där en tradition förts vidare från 
kropp till kropp, att man är medveten om hur man uttrycker sig verbalt. Vi upplever att det är 
känsligt för många elever, när man uttrycker sig med kroppen som instrument vad läraren säger. 
Skolan är den sociala miljö som Gardner väljer att kalla för fältet. Elevens prestationer bedöms 
dagligen. Om det är ett främmande uttryck för eleven som skall bedömas bör man skapa trygghet. 
I våra undersökningar ser vi här att det finns mycket kvar att göra. Som lärare måste man vara 
medveten om de sociala och kulturella miljöernas påverkan och att kamraternas uppfattningar om 
dans i skolan har betydelse. Av våra djupintervjuers resultat framgick det tydliga mönster som 
visade att eleverna har behov av trygghet och är rädda att göra bort sig inför varandra. I våra 
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intervjuer har det framkommit att eleverna inte känt sig trygga när de haft dans i skolan, varken 
inför sina klasskamrater eller lärare. Även om de är trygga i sig själva kan gruppens osäkerhet 
prägla dansundervisningen. Gemensamt för eleverna har varit att de upplevt dans som pinsamt i 
olika sociala sammanhang. Det finns risk att man inte vågar ta plats i danslektionen. Vilken 
kultur som råder har ett märkbart inflytande över elevens utveckling och lärande. Vad som är 
tillåtet i den rådande kulturen och den sociala miljön anser vi präglar elevernas uppfattning till 
dans i skolan och detta har blivit synligt i våra djupintervjuer. Hur mycket vi präglas av vår 
omgivning tar Gardner upp när han pratar om det privata intellektet. Det ömsesidiga beroende 
Gardner belyser mellan intellekt och omgivning har vi fått belägg för i och med att elevernas 
berättelser beskriver hur deras omgivningar påtagligt präglat deras uppfattningar om dans. Om 
den existerande kulturen som Gardner belyser skulle värdera och prioritera dans, liksom satsa 
resurser på dans i skolan skulle det främja elevernas utveckling märkbart anser vi. 
 
Det handlar om att ge eleverna användbara verktyg inför framtiden då man under gymnasiet 
utvecklar uppfattningar som kan få en livsavgörande betydelse. Vad skolans undervisning 
innehåller börjar vi fundera över då Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2000:19) i deras 
utredningar saknar liksom efterfrågar nyfikenhet och motivation. Elevernas välmående och 
utveckling är centralt i skolan då man försöker hitta ingångar till alla individers behov av stimuli. 
Talar man om skolan som social och kulturell mötesplats är det viktigt att låta dem möta olika 
konstformer som utvecklar hela deras förmåga. Varför begränsa undervisningen istället för att 
öppna dörrar till ny kunskap? Vi tror att det är viktigt att öppna upp för elevernas egna 
uppfattningar och visioner om dans i skolan. Om inte eleven blir delaktig i sin egen process tror 
vi närliggande miljöer kan blockera i stället för att öppna upp för personlig utveckling och 
lärande. Vilket betyder att våra resultat, det vill säga; elevernas uppfattningar, är viktiga att ta till 
vara på både för eleven och dans i skolans framtida utveckling. Efter att ha tagit del utav 
elevernas uppfattningar kring dans i skolan visade det sig, både i öppna frågor och intervjuer, att 
många hade förslag på ett förändrat innehåll. Detta kräver prioriteringar av skolans resurser och 
kunskaper i den gymnasiala verksamheten om de positiva effekter dans i skolan kan ge. Vilket 
innehåll eleverna anser vara viktigt tror vi beror på tidigare erfarenheter liksom den sociala och 
kulturella miljö eleverna befinner sig i Adshead et. al (1988) beskriver detta då eleverna kanske 
inte har mött en del dansstilar tidigare. Om dansen hamnar utanför mallen från det eleven 
uppfattar vara dans blir undervisningen främmande. Då eleverna i våra undersökningar hade 
mångfacetterade uppfattningar om vad dans i skolan är kan detta ofta inträffa. Vikten av att 
förklara, motivera och tydligt visa varför detta är dans och visa på ett större sammanhang gör att 
dans inte blir en tyst kunskap. Det handlar om på vilket sätt läraren presenterar dans som ämne 
(Vail, 1997). Vail tar även upp vikten av variation. Ett sätt att ta vara på variationen är att 
uppmärksamma elevernas mångfacetterade uppfattningar som framgått i våra undersökningar. Av 
resultatet framgår att det var vissa elever som upplevde dans som onödigt. Detta upplever vi 
influeras av de rådande sociala och kulturella miljöer som de vistas i. Synen på kunskap blir 
centralt då Gardner (1998) tar upp ett traditionellt och västerländskt synsätt. Den klyfta Gardner 
belyser, mellan det fysiska och mentala, anser vi prägla skolan liksom elevernas syn på 
dansundervisning. Att skilja mellan förnuft och natur eller kropp och hjärna går inte enligt 
Gardner. Vi betonar vikten av att ta reda på och förstå elevernas personliga uppfattningar. Det 
spelar mindre roll om social och kulturell miljö försöker stimulera det synsätt Gardner framhäver 
om eleven blockerar sig från detta. Att man värderar fysiska aktiviteter som mindre upphöjda än 
akademiska är ett synsätt som vi fortfarande upplever finnas kvar och påverkar  elevernas 
uppfattningar. Även Styrke och Fraleigh (2007) belyser att tanken ej skall ses överlägsen i 
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relation till kroppen. Detta anser vi vara sammanfattande för ett mer modernt och utvecklande 
synsätt där kropp och tanke värderas lika. Om eleverna har kunskap om detta blir förståelsen för 
dans i skolan mer tillförlitlig och vikten av att analysera dans och kunna sätta dans i ett större 
sammanhang får betydelse anser Adshead et al. (1988). Det handlar om ett vidgat synsätt som 
Gardner belyser i mulitipla intelligenser. Man vill enligt Adshead et al. (1988) låta dans i fler 
sammanhang utveckla ny kunskap. Denna kunskapsutveckling motsätts dock om eleverna har 
negativa uppfattningar om dans i skolan. Många ifrågasätter, p.g.a. rädsla att förstöra dess värde, 
om man bör analysera konst. Dans bär på en kroppslig kunskap, kulturarv och tradition då många 
inom dess område pratar om en tyst kunskap. Vi upplever inte tyst kunskap som negativt utan 
detta har sina fördelar. Men om dans skall leva kvar i skolan håller vi med Grönlund och Wigert 
(2004). Man måste kunna samtala om dans och sätta ord på dess innehåll. Relevant i samtalet är 
också elevernas uppfattningar om dans i skolan för att kunna bemöta dessa på ett bra sätt. Det 
behövs en utvecklad dialog för att vidga elevernas uppfattningar mellan skolans syn på dans och 
dess egentliga innehåll. Om dans i skolan skall få en naturlig plats i undervisningen måste man 
åter igen integrera eleverna i undervisningen, göra dem delaktiga. Vi menar att elevens inflytande 
skulle behöva förstärkas för att dans i skolan skall kunna utvecklas som gynnande för eleverna på 
gymnasieskolor.  
 
Man pratar om ett estetiskt förhållningssätt i skolan men det som står skrivet i teorin blir oklart i 
praktiken då det finns mycket kvar att göra. Vi upplever att många inte förstår det som står 
skrivet beroende på okunskap samt hur det är formulerat.  Hur man skall jobba estetiskt i skolan 
blir för många lärare främmande. Om begreppet blir för diffust leder det till att en del struntar i 
det som står, man skapar utrymme för fri tolkning som kan leda till att dansen försummas i 
skolan. Vi tror att skolan måste få mer kunskap om dans samt att eleverna bör integreras vid ett 
tidigare stadium för att få ta del utav dans som konstform och kunskapsområde. Om dans i skolan 
skall finnas tillgänglig för alla på gymnasiet måste eleverna likväl som lärare få vara med att 
påverka dess innehåll.  
 
6.2.1 Slutsatser 
 
Vi får av enkätundersökningen veta att nästan alla elever har uppfattningen att möjlighet till dans 
i skolan skall finnas på gymnasiet. Frågan om vad det är för dans eleverna vill ha, har deras 
utsagor gett exempel på. Många elever var intresserade av mer ”modern dans”. Vad eleverna 
menar med modern dans är svårt att säga med säkerhet då exempel förekom såsom streetdance 
och jazzdans. Att eleverna gav förslag på förändring av dans i skolans innehåll visar ändå att de 
har en positiv inställning till dans. Detta tror vi kan bero på elevens positiva erfarenheter av dans 
i andra sociala och kulturella miljöer än skolan. Deras uppväxts kulturella värderingar och sociala 
relationer spelar in. Vissa elever uppfattade det negativt att det undervisades samma ”gamla 
danser” i skolan. Men parallellt med dessa elever fanns det de som värnade om klassiska danser 
och tyckte övning inför bal och vals var det väsentliga. Som blivande danslärare har vi märkt att 
det finns en stark tradition inom pardans som man bör värna om. Vissa elevers relation till 
pardans anses vara god och stimulerande för deras sociala utveckling. Majoriteten av eleverna 
verkar dock tycka att dansformen är tråkig. Vi tror inte att det är pardans i sig som inte passar 
eleverna utan det är hur man lär ut och med vilket engagemang, parallellt med att man saknar 
komplement i form av andra dansstilar. Dans i skolan blir svart eller vitt om man endast relaterar 
till pardans eller dans i ”krogmiljö”.  
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Under våra djupintervjuer och öppna frågor märkte vi att många elever saknade dans att referera 
till. Detta har framgått i resultatet genom att deras uppfattningar präglas av ytterligheter. I våra 
undersökningar framträder ett samband mellan elevernas uppfattningar och ett bristfälligt 
innehåll av dans i skolan. Det råder delade meningar bland eleverna om dans i skolans betydelse. 
Detta kan bero på många faktorer men de tydligaste är att sociala och kulturella sammanhangen 
påverkar. Att eleverna inte uppfattar dans som en del i deras sociala miljö gör att dans i skolan 
inte får ett naturligt utrymme. Om dans uppfattas som främmande kan det vara svårt att uttala sig 
om dans i skolan. Av egna erfarenheter brukar gymnasieelever annars tro sig veta vad deras 
kompisar gillar, beroende på hur länge man verkat som grupp.  Att elever uppfattar dans i skolan 
som onödigt kan dels bero på tidigare erfarenheter. Negativa erfarenheter av dans leder till 
negativa uppfattningar. Dans i skolan har i våra intervjuer beskrivits som utelämnade och pinsamt 
då livsfrågor som identitet och självkänsla bör bejakas. Vi hade önskat att eleverna hade mer 
kunskap och förståelse för vad dans i skolan på gymnasiet kan innehålla. Var och en av eleverna 
hade sin egen åsikt men grundade dessa på olika och ibland knappa erfarenheter. Det vi som 
författare talar om när vi pratar om dans i skolan stämmer inte överens med många elevers bild 
utav detta. Då blir kommunikationen delvis bristfällig. Genom att vi gjorde undersökningar på 
olika plan kom vi närmare syftet och våra frågeställningar successivt. Specifikt för öppna frågan 
var att alla elever uttryckte sig personligt och målande vilket ledde till att resultatet fick god 
reliabilitet. 
 
I vår kommande yrkesroll kommer de resultat vi fått fram av undersökningarna att spela en viktig 
roll. Gymnasieelevernas uppfattningar, oavsett tidigare erfarenheter, har bidragit med många 
intressanta samt värdefulla perspektiv och infallsvinklar i området vi valt att studera. Både i hur 
man bör presentera ämnet men också på de traditioner och de behov av utveckling som bör 
bejakas. Det är viktigt för oss att se hur eleverna förhåller sig till sina sociala och kulturella 
omgivningar samt hur mycket dessa påverkar deras uppfattningar. Vi har fått veta hur avgörande 
deras tidigare erfarenheter av dans i skolan har varit vilket gör att vi kommer vara extra 
vaksamma med hur vi själva presenterar ämnet. Vi har fått ta del utav många ”målande” utsagor 
och resonemang som vi kommer att ta med oss in i yrkeslivet. De nya kunskaper vi utvecklat 
inom området dans i skolan gör att vi är mer insatta i gymnasieelevernas uppfattningar och 
visioner. Detta gör att vi lättare kan bemöta elevernas förväntningar och behov. Elevernas 
mångfacetterade och komplexa uppfattningar kommer berika vår framtida undervisning och göra 
den mer variationsrik. 
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Det behövs mer forskning om dans i skolans effekter i högre åldrar. Det är nödvändigt att följa 
upp utvecklingen genom en längre tidsperiod och inte bara se det ur barnens perspektiv. Det är 
avgörande vilken kulturell och social miljö som präglar elevernas uppfattningar. Att låta dans 
komma in som konstform och kunskapsområde i skolans värld kräver ett grundligt förarbete. För 
att detta skall ske naturligt behövs insatser från elev och lärarperspektiv. För att teorierna skall 
fungera i praktiken behövs stöd av forskning så att elev och lärare kan mötas på halva vägen. 
Olika led av utveckling måste alltså mötas. Det handlar om att sätta dans i skolan i fler 
sammanhang för att upptäcka dess möjligheter till utveckling och ny kunskap. Det behövs ny 
kunskap om vad som händer rent konkret hos elevgrupper på gymnasiet som får möjlighet till 
dans i skolan. Det är elevernas uppfattningar som ny forskning bör belysa. Dessa kommer vara 
avgörande för dans i skolans framtida förankring på gymnasiet. 
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Bilaga 1: Resultat av enkätundersökning 
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Figur 3: dans är ingen viktig del av elevernas kulturella arv 

35 elever instämmer inte till att dans är ingen viktig del av deras kulturella arv medan 36 elever 
instämmer delvis. Tyngdpunkten ligger alltså i att eleverna inte håller med i detta påstående 
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Figur 4: Mina klasskamraters positiva  inställning till dans 

47 elever instämmer delvis till att deras klasskamrater har en positiv inställning till dans medan 
30 elever instämmer. Tyngdpunkten ligger alltså i mitten av detta påstående 
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 Figur 5: dans i skolan på gymnasiet som onödigt                                                                                                         

48 elever instämmer inte till att dans i skolan på gymnasiet är onödigt medan 33 elever 
instämmer delvis.Tyngdpunkten ligger alltså i att eleverna inte instämmer i detta påstående.  
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Figur 6: Dans i skolan som positivt och engagerande. 

34  elever instämmer delvis till att dans i skolan på gymnasiet är för mig både positivt och 
engagerande medan 33 elever instämmer. Tyngdpunkten ligger alltså i mitten av detta påstående.                          
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Bilaga. 2: Enkät 
 
Enkätundersökning på Danderyds Gymnasium 
 
Ringa in rätt svar och svara skriftligt på sista frågan! 
Vi är tacksamma för din medverkan 
                  
 
Här följer några påståenden om dans och skola. I vilken grad instämmer du i dem? 
 
1. Dans skall finnas tillgängligt för alla elever på gymnasiet? (Med detta menar vi t.ex. att det  
skall finnas möjlighet att söka som valbar kurs.)    
       
 Instämmer inte     Instämmer delvis     Instämmer      Instämmer i hög utsträckning 
 
 
 
2. Dans är ett förekommande intresse i min sociala miljö (T. ex i hemmet, på skolan, på fritiden.)    
            
Instämmer inte      Instämmer delvis     Instämmer      Instämmer i hög utsträckning 
 
 
 
3. Dans är en del av min kultur                      
 
   Instämmer inte     Instämmer delvis   Instämmer      Instämmer i hög utsträckning 
 
 
 
4. Mina klasskamrater har en positiv inställning till dans 
   
   Instämmer inte    Instämmer delvis    Instämmer      Instämmer i hög utsträckning 
 
 
 
5. Jag upplever dans i skolan på gymnasiet  som viktigt       
 
 Instämmer inte    Instämmer delvis    Instämmer     Instämmer i hög utsträckning 
 
 
 
6. Dans i skolan på gymnasiet är för mig både positivt och engagerande  
 
   Instämmer inte    Instämmer delvis    Instämmer     Instämmer i hög utsträckning 
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7. Vad betyder dans i skolan för dig som elev på gymnasiet samt möjligheten att få utöva detta? 
Beskriv med egna ord: 
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Bilaga. 3: Intervjuguide 
 
 
Beskriv vilka aktiviteter och intressen som är vanligt förekommande i skolan, i hemmet och på 
fritiden? 
 
Vad betyder dans i skolan för dig som elev på gymnasiet samt möjligheten att få utöva detta? 
 
Vilka positiva effekter kan dans i skolan på gymnasiet åstadkomma hos dig och dina 
klasskamrater?  
 
Vilka negativa effekter kan dans i skolan på gymnasiet åstadkomma hos eleverna? 
 
Hur upplever du dina klasskamraters attityder till dans i skolan på gymnasiet? Och hur påverkar 
detta din inställning till dans i skolan? 
 
Tror du att de sociala miljöerna: skolan, hem och fritid har präglat ditt förhållningssätt till dans? 
På vilket sätt? 
 
Upplever du att det finns samband mellan den kultur du är uppväxt i och din relation till dans 
idag? 
 


