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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att belysa vilken syn killar som studerar på 
gymnasiet har på dans. Vi började arbetet med att förankra vårt syfte i 
styrdokumenten för att sedan visa på olika infallsvinklar på killar och dans 
genom den tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Vi kopplar samman vårt 
syfte med olika teoretiska utgångspunkter, vi har valt att fokusera på teorin om 
hegemonisk maskulinitet och den socialpsykologiska teorin om könsroller. I 
arbetet har vi även valt att belysa brytarbegreppet vilket är ett vanligt begrepp 
som används när människor bryter in på områden som domineras av motsatt 
kön. Resultatet bygger på en intervjuundersökning som vi genomfört med åtta 
stycken killar som studerar på gymnasiet, fyra som läser på musikalprogram 
som innefattar ämnet dans och fyra som läser inriktningar som inte innehåller 
dans. Målet med intervjuundersökningen var att få ta del dessa gymnasiekillars 
tankar om dans och vilka olika bakomliggande faktorer som ligger till grund 
för dessa tankar. Resultatdiskussionen knyter an intervjuresultatet med den 
tidigare forskningen. Resultatet visar att de flesta av de intervjuade killarna hade 
en positiv inställning till dans men var överens om att det råder fördomar och ett 
visst motstånd gentemot killar och dans. Killarna talar om att det existerar en 
tydlig bild i vårt samhälle av hur en man bör vara och menar att om man ägnar 
sig åt dans så passar man inte in i den bilden. En slutsats vi drar är att det för att 
dansen ska få starkare status bland killar på gymnasiet krävs det att dansen får 
en stärkt roll i grundskolan.  
 
Nyckelord: killar, dans, gymnasiet, fördomar 

 



  

Abstract 

 
English title: Dancing rebels – a qualitative research on male students 

thoughts on dance in the Swedish upper secondary schools  

 
The objective of this research is to find out what the views of dance are 
amongst men who study in a chosen Swedish upper secondary school. To make 
the intensions of our research clear we started off by drawing attention to the 
curriculum for the Swedish upper secondary school. There after we continued 
by pointing out different angles on men and dance through the prior research 
that has been done on the subject. We linked our objective to different 
theoretical starting points such as hegemonic masculinity and the social 
psychological theory on gender roles. The final result is built on an interview 
that we carried out amongst eight men that study in the upper secondary 
school. Four of the men study the musical programme, which has got dance in 
it, and four of the men study other programmes. The aim of the interviews was 
to get to know the different thoughts men has regarding dance and to get an 
understanding for the different underlying reasons. The discussion on the 
subject of the result concludes the interviews with prior research. Most of the 
men that we interviewed had a positive attitude towards dance but agreed that 
there are prejudices towards men and dance. They mentioned that there is an 
image provided by the society towards men about the certain ways of how a 
man should behave. They believed that if you dance then you are not behaving 
like a man should. A conclusion we make is that the dance needs to play a 
stronger part in the earlier school years to get a higher status amongst men in 
the upper secondary school. 
 
Keywords: men, dance, upper secondary school, prejudice  



  

Förord 

 
Med detta förord vill vi framhålla personer som har varit av stor betydelse för 
detta arbete. Vi vill börja med att ge er killar, som med ert deltagande har gjort 
detta forskningsarbete möjligt, ett stort tack för att ni öppenhjärtigt har delat 
med er av era upplevelser och tankar kring dans. Vidare vill vi att all inblandad 
personal på den utvalda gymnasieskolan ska känna sig riktigt stolta över att vi 
efter denna process känner stor respekt för ert arbete, er skola genomsyras av 
ett stort engagemang från lärarkåren och ni är riktigt bra på det ni gör. Vår 
handledare Martina Ladendorf har även hon varit till stor hjälp i vårt 
uppsatsskrivande.  
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1 Inledning 
 
Vi har mött killar som berättar om deras intresse för dans och där samhällets 
fördomar har gjort att de inte vågat fullfölja sina drömmar om ett yrke inom 
dans eller musikal. I vår danslärarutbildning har vi genom att undervisa barn 
och ungdomar mött elevers olika attityder till dans, vi har bland annat mött 
killar som visat motstånd till dansen. Vilka bakomliggande orsaker finns det till 
dessa attityder? Vi tror att detta motstånd kan ha att göra med gamla och 
förlegade könsroller där pojkar ska spela fotboll och flickor ska dansa. Vi tror 
att detta motstånd kan ha föranletts av samhällets syn på manligt och kvinnligt.  
 
Vi anser att det är viktigt att inom skolans värld främja mångfald och arbeta för 
att motverka könsroller. Som lärare i dans, som är ett konstnärligt ämne, ser vi 
att det även här är viktigt att främja mångfald. Manliga dansare är lika viktiga 
som kvinnliga.  
 

 … hur mycket vi än beundrar kvinnors dans får vi inte glömma att alla konstarter tillhör 
bägge könen och att det inte finns någon konstform som ska utövas av enbart kvinnor eller 

enbart män. Begreppet enkönad konst finns alltså inte. (Wigert, 1999, s.15) 

  
Anledningen till att vi intresserar oss för och vill fördjupa oss i frågeställningen; 
Vilken syn har killar som studerar på gymnasiet på dans?, är att vi som blivande 
danslärare möter en danssal där killarna lyser med sin frånvaro, detta är den 
verklighet som vi kommer att stöta på i vårt yrkesliv. Vi ser att detta arbete är 
viktigt eftersom vi får ta del av olika killars syn på dans, manliga dansare, 
varför så få killar dansar samt hur man ska kunna få fler killar till att börja 
dansa. Vi får ta del av tankar från de personer som har dansen i sin vardag och 
som själva valt att ägna sig åt den. Vi får även möta de killar som inte har dans 
i sin utbildning vilket ger oss en bild av den sidan som vi själva inte har så stor 
insyn i. Genom detta arbete får vi en viktig inblick i hur killar på gymnasiet 
tänker om dans, något som ger oss information kring hur vi som blivande 
danslärare ska arbeta för att bättre kunna nå ut till killarna, både de killar som 
har dans som intresse samt de som inte har det. Att det i dag råder en brist på 
killar inom dansens värld har självklart också skapat en nyfikenhet hos oss 
kring vad detta kan bero på och hur man kan förändra detta. För att kunna 
förändra något så måste man också undersöka olika faktorer till problemet.  
 
Vi anser att detta examensarbete kan ge oss en djupare förståelse för killar och 
dans och vår ambition är att denna förståelse i sin tur kan bidra till ett nytt 
tankesätt hos danslärare och för de skolor som har dans på schemat. Vår 
ambition är att detta arbete kan vara ett steg i ledet att få fler killar att söka till 
utbildningar med dans. 

 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att belysa vilken syn killar som studerar på 
gymnasiet har på dans.  
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1.2 Frågeställningar: 
 

• Vilka attityder kring dans råder bland åtta stycken killar som läser på 
gymnasiet? 

• Vilka bakomliggande orsaker finns det till dessa killars syn på dans?  
• Vilka bakomliggande orsaker finns det till att vissa killar väljer att ägna sig 

åt dans? 
• Vilka bakomliggande orsaker finns det till att vissa killar inte väljer att 

ägna sig åt dans? 
• Hur har killars möte med dans inom skolans värld sett ut och anser de att 

detta påverkat deras syn på dans? 
 

 

1.3 Förankring i styrdokumenten  
 
Utifrån skolans styrdokument finner vi stöd till syftet med vårt examensarbete; 
vilken syn har killar som studerar på gymnasiet på dans? I Lpf94 betonas 
vikten av en likvärdig utbildning med jämställdhet mellan könen. 

 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna 

skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 
manligt. (Lpf94, 1994, s.4) 

 

Vilka upplevelser har killar på högstadiet och gymnasiet av dans? Hur har 
deras möte med dans inom skolans värld sett ut och hur har detta påverkat 
deras syn på dans? Upplever killar med dansintresse att de inom skolans värld 
har blivit uppmuntrade till att utveckla dessa intressen? Detta är relevanta 
frågeställningar för oss som blivande danslärare. 

 
Personalen skall informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning 
och yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på 

kön och på social eller kulturell bakgrund. (Lpf94, 1994, s.15) 

 

 
1.4 Definition av begrepp 

 
Nedan redogör vi för begrepp, relevanta för arbetets syfte. Vi har, i de fall 
begreppen har flera betydelser, valt att redovisa den betydelse som är väsentlig 
för arbetets innehåll. 
 
Homofobi: Homofobi är ett sammansatt ord av orden homosexualitet och fobi. 
 

… personlig, irrationell rädsla för homosexualitet, homosexuella människor eller egna 
homosexuella impulser. Även samhällets rädsla för och intolerans mot homosexualitet kan 

kallas homofobi. (www.ne.se, 090528) 

 
Homofobi är en social mekanism som förbjuder tanken på intim kontakt mellan 
människor av samma kön. (Burt, 1995) 
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Genus: Genus syftar på den kulturella skillnad som råder mellan män och 
kvinnor (Connell, 2002). Nationalencyklopedin (2009) visar på de olika 
skillnaderna i betydelsen av genus, där står det att läsa att genus inom den 
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen står för kategoriserandet 
av det manliga och det kvinnliga. 
 
I detta arbete använder vi begreppet genus i den bemärkelsen att förstå och 
urskilja de föreställningar och handlingar som formar människans sociala kön. 
 

Norm:  
 
norm, det "normala"; det godtagna eller ideala t.ex. i en social grupp; konvention, praxis; det 

vartill man bör anpassa sig. (www.ne.se, 090528) 
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2 Bakgrund 

 
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning och den litteratur som är 
tillämplig för arbetets innehåll. Vi har valt att beskriva dansen i skolans värld, 
hur den har sett ut och hur den ser ut idag. Kortfattat redogör vi för hur 
könsfördelningen ser ut på den svenska gymnasieskolan. Vi går vidare in på 
ämnet killar och dans där vi skildrar manlig dans ur ett historiskt perspektiv 
och visar på hur dansen gick från att vara något typiskt manligt till att bli 
typiskt kvinnligt. Efter detta följer ett avsnitt om de fördomar som råder 
gentemot killar inom dansen. Sedan beskriver vi dansundervisningen ur ett 
genusperspektiv, varefter vi belyser olika författares syn på manligt och 
kvinnligt. Vi lyfter därefter fram begreppet om ”brytare” vilket innefattar de 
personer som gör könsöverskridande val av exempelvis yrke och intressen. 
Avslutningsvis framhäver vi olika teorier inom genusforskningen som vi ser 
som relevanta för detta arbete.  
 
När vi har sökt efter tidigare forskning kring vårt syfte har vi blivit medvetna 
om att det finns väldigt lite av detta, särskilt kring ämnet dans ur ett 
genusperspektiv. Eva Helen Ulvros (2004) skriver följande:  

 
Bristen på forskning om dans inom många etablerade ämnen fortsätter även inom nyare 
akademiska områden som genusforskning, vilket kan verka lite förvånande. I dansen 

artikuleras kvinnors och mäns identiteter och roller på ett ofta tydligt sätt, vilket borde vara en 
god utgångspunkt för analyser. (Ulvros, 2004, s.26) 

 

Bristen på forskning kring dans i allmänhet är stor, och detta gäller även kring 
företeelsen med få manliga dansare.  
 
  

2.1 Dansen i skolans värld 

 
Sjöstedt Edelholm (2004) skriver, angående dansen i skolan, att i stort sett all 
dansundervisning i Sverige genomfördes i privatskolor fram till 60-70-talen, 
efter detta tog studieförbunden över dansundervisningen. År 1990 kom 
regeringen med den stora satsningen ”kultur i skolan” och då skapades också 
ett projekt för dansen i grundskolan som kallades för ”Dans i skolan” och detta 
är något som har bidragit till att dansundervisningen inom skolan har ökat. I 
dag är dans fortfarande inte ett obligatoriskt ämne i grundskolan, något som 
Sjöstedt Edelholm (2004) anser som anmärkningsvärt eftersom dans företräder 
sig själv på gymnasienivå. Trots detta är det många skolor som efterfrågar 
dans. Att det idag finns dansinriktningar på gymnasiet menar författaren ska ha 
inneburit en stor förändring för gymnasieskolan. Reformens satsning på 
estetisk verksamhet som kärnämne med inriktning på bland annat ämnet dans 
har inneburit att fler ungdomar har fått chansen att prova på olika konstformer.  
 
I Sverige har dansundervisningen i skolan länge sorterats under idrotten. Det 
var inte förrän under 90-talet som det utarbetades en separat kursplan för ämnet 
dans. Sjöstedt Edelholm (2004) skriver vidare att det har varit och är 
fortfarande svårt för dansen att etablera sig som ett ämne inom skolans värld.  
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2.2 Gymnasieskolan, en könssegregerad värld  
 
På skolverkets hemsida finner vi genusstatistik över Sveriges gymnasieutbildningar, 
där står det att läsa att det idag studerar 1108 elever på estetiska programment 
med inriktning dans, utav dessa elever är endast 42 män. 
 
Skolverket (2006) skriver om att det finns vissa ojämna könsfördelningar inom 
gymnasieskolans olika program, och särskilt inom de yrkesförberedande 
programmen där estetiska program med inriktning mot exempelvis dans är 
inräknat. Vidare skriver man att segregeringen inom gymnasieskolan har 
utvecklats under de senaste 30 åren. Det var under 70-talet som segregationen 
var som allra störst. När programgymnasiet infördes under 90-talet så skedde 
en utjämning av könsfördelningen inom skolan. Idag ser det dock ut så att 
programmen har en tydlig könsmärkning. Tendenser visar att vissa program 
under de senaste åren har utvecklats till att bli mer könssegregerade än tidigare. 
Fortfarande är det så att elevsammansättningen på de yrkesförberedande 
programmen avspeglar den könsfördelning som råder på arbetsmarknaden. 
Elevernas val av gymnasieprogram är enligt Skolverket (2006) starkt 
influerade av den traditionella könsmärkningen av yrken. Forskning har också 
visat att tjejer som gör könsöverskridande val oftare möts av ett positivt 
bemötande från omgivningen, ett beteende som däremot killar inte får samma 
positiva respons för (Skolverket, 2006). 
  

 

2.3 Manlig dans ur ett historiskt perspektiv 
 
Wahlström (1979) skriver om 1600-talets hovdanser som hade tydliga handlingar 
runt ”den manliga världen”. Det var dramatiska uppsättningar om exempelvis 
riddarlegender. De stora dansmästarna var alla män. Det var till och med så att 
männen klädde ut sig för att framföra kvinnoroller. 
 
Hjort (1993) redogör för dansen ur ett brett, historiskt perspektiv. Hon ger en 
inblick i hur männens deltagande inom dansen har sett ut i olika länder, under 
olika tidsepoker och hur männens dansande roll har sett olika ut inom olika 
kulturer. Fram till 1800-talet ansågs det i många länder som en självklarhet för 
män att dansa, däremot var det så att männen och kvinnorna oftast inte fick 
dansa tillsammans på scenen. Detta ledde till att dansarna fick uppträda och 
agera det motsatta könet vid olika scenframställningar. Hon skriver att det i 
vissa länder ansågs som beundransvärt för en man att göra en bra 
kvinnoimitation. 
 
Ulvros (2004) skriver kring hur synen på män som dansar har förändrats 
genom tiderna. Även hon skriver att det fram till 1800-talet ansågs som en 
självklarhet att män skulle dansa men att detta förändrades under seklet. I slutet 
av seklet var det önskvärt men inte längre självklart. 
 

Dansen förefaller att under 1800-talet, och än mer under 1900-talet, ha feminiserats. När 
dansen förlorade sin koppling till prestigefylld manlig universitetsutbildning och militär 

skolning minskade dess auktoritet. Dansundervisningen privatiserades även för männens del, 
och började mer knytas samman med enbart fritid och nöje och mindre med karriär och 

utbildning i statens tjänst. (Ulvros, 2004, s. 239) 



 

 - 6 -  

 

Dansen fick konkurrens av den mer fysiska och kraftfulla gymnastiken där 
mansidealet visade på snabbhet, styrka och vighet. Dansen, som ansågs som 
kvinnlig och bräcklig fick stå åt sidan för gymnastiken som ansågs som mer 
fysiskt karaktärsdanande. Gymnastiken vände sig enbart till män till en början, 
delvis på grund av nya medicinska upptäckter under 1800-talet som visade på 
att könen var fysiskt mer olika varandra än vad man tidigare trott, och en 
vanlig slutsats var att detta även påverkade det psykiska. 
 

I sällskapsdanstraditionen såg utvecklingen annorlunda ut. Från tidigt 1900-tal 
framtill ungefär 70-talet var det mer vanligt att killar dansade sällskapsdanser 
än tjejer. I vissa fall fick tjejerna gå gratis på danskurser för att antalet skulle 
öka. Det var efter denna period som dansens status minskade och allt fler killar 
slutade dansa, dansen övergick nu till att bli en tjejdominerad aktivitet. 
 
Den engelska dansforskaren Ramsey Burt (1995) skriver att det under 1800-
talet var väldigt sparsmakat med män på dansscenen. Han menar att detta kan 
hänga ihop med att synen på den manliga kroppen förändrades under 1800-
talet. Författaren skriver att manliga dansare under de senaste två decennierna 
inte själva skall ha distanserat sig ifrån dansen utan att de skall ha blivit 
avfärdade av samhället. När männen stegvis försvann ifrån dansscenen så 
ersattes de i många fall av kvinnliga dansare utklädda till män. Han skriver att 
det ska ha skett ett liknande bortfall av män som poserade nakna till underlag 
för skulptering och målning. Under denna period ansågs det inte passande att 
betrakta den manliga kroppen och därför var det inte heller passande för män 
att dansa och visa upp sin kropp, eller titta på män som dansade. Mycket av de 
fördomar som uppstod gentemot män som dansade hade ett starkt samband 
mellan synen på kropp och kön. Burt (1995) menar att det i själva verket inte 
var dansandet som aktivitet som utgjorde fördomarna gentemot män som 
dansade, utan att det handlade om en ovilja att se män röra sig på ett visst sätt. 
Författaren påpekar däremot att det fanns skillnader i den tidens syn på 
dansande män. Det var mer accepterat att män ägnade sig åt sällskapsdans än åt 
den sceniska dansen, man ansåg att männen inte skulle exploatera sin kropp på 
det sättet. Under 1900-talet förändrades synen på män och dans återigen. 
Samma författare redogör för att dansen i Europa under 1900-talet till största 
delen var dominerad av kvinnor i form av publik, utövare och danslärare. Han 
skriver dessutom att dansundervisningen i stort sett endast har varit ledd av 
kvinnliga danslärare, och att detta också har legat som grund till varför det 
finns så få manliga dansare.  
 
2.3.1 Manliga pionjärer inom dansen 
Dansen har, som vi redovisat ovan, tidigare varit en tradition som männen varit 
minst lika delaktiga i som kvinnorna och i flera fall så är det kvinnorna som har 
uteslutits ifrån att utöva dansen. Idag ser det annorlunda ut, kvinnorna 
dominerar nu inom danstraditionen. Detta utesluter inte att det finns flera män 
som skapat stort inflytande på dansens historia och framfart. Hjort (1993) 
belyser i sin bok olika manliga förebilder inom dansen. August Bournonville, 
koreograf och balettmästare, gjorde den kungliga danska baletten känd inom 
den internationella dansvärlden. George Balanchine skapade ett hem för den 
klassiska baletten i den ”Nya Världen” och var också grundaren till New York 
City Ballet. En dansare vid namn Merce Cunningham kom att påverka dansens 
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revolution starkt genom sitt arbete med den rena dansen, som är fri från teater, 
musik och dekor. Mats Ek, svensk dansare, koreograf och ledare för 
Cullbergbaletten som är ett av Sveriges mest lyckade internationella 
danskompani, har satt Sverige på den internationella danskartan. Dessa är 
endast några av de manliga förebilder som verkat inom dansens värld. 
 
 

2.4 Dansen och fördomarna 

 
Enligt Burt (1995) finns det fördomar gentemot män som dansar, många 
associerar manliga dansare med homosexualitet. Han påpekar att det är ett 
faktum att det finns många homosexuella män inom dansvärlden men att det 
absolut inte gäller alla dansande män och att detta endast är en fördom. 
Författaren menar att scendansen idag ofta förknippas med det feminina, att 
dansaren framställs som omanlig där rörelserna är feminint kodade. Sedan 
1800-talet har det inte varit fullt accepterat av män att vara mjuka och 
känslosamma varelser. En man som bär sina känslor på utsidan och som inte är 
rädd för att visa sig svag riskerar att inte anses vara en ”riktig man”. 
 

An individual who does not conform to these behavioural norms, and cannot claim to be a 
genius, has been in danger of being considered ‘not to be a proper man’, a euphemistic phrase 

that generally means homosexual (Burt, 1995, s. 22) 

 
Detta ger oss en inblick i den komplexa situation som dessa män ställs inför. 
Kanske är det just rädslan för att inte anses vara en riktig man som de killar 
som väljer att ägna sig åt dansen skyr. Att man som kille vill ägna sig åt dans 
kanske inte alltid får det positiva gensvar från omgivningen som man hade 
önskat. 
 

 

2.5 Dans ur ett genusperspektiv 
 
Wigert (1999) belyser killars syn på dans och fenomenet med deras 
avståndstagande från den. Hon beskriver olika orsaker som kan ligga till grund 
för killarnas attityder gentemot dans. Diskussionerna kring detta har man byggt 
på yttranden ur artikeln ”The male image” som fanns med i kvartalstidskriften 
Dance Perspectives (1969), samt genom intervjuer med manliga dansare på 
Danshögskolan i Stockholm och även genom observationer av 
dansundervisning med barn i olika åldrar. Författaren berättar hur killar i 
dansundervisningen visar stor glädje och engagemang under dansen, men när 
det kommer till att prata om dans så tar killarna avstånd ifrån den.  

 
Jag har sett den glädje som lyser ur ögonen på pojkarna när de galopperar tvärs över golvet 
och jag har sett den energi som strålar ut från deras kroppar när de smyger som lejon eller 
hoppar högt i luften. Men när det kommer till ord förnekar pojkarna ofta dansen. (Wigert, 

1999, s.14) 

 
Wigert (1999) skriver att flera forskare har kommit fram till att killar 
intresserar sig mer för grovmotoriska aspekter och på utforskandet av rummet 
och dess möjligheter, något som man även sett gäller inom dansen. Killar som 
dansar arbetar gärna med kraft och aggressivitet i sina rörelser. Vidare tar hon 



 

 - 8 -  

upp problematiken med att killar i dansundervisningen möts av majoriteten 
kvinnliga danslärare och kvinnliga elever. I de intervjuer som hon utförde med 
manliga dansare på Danshögskolan togs dilemmat med att killar i sin 
dansundervisning nästan enbart möts av kvinnliga danslärare upp. Killarna 
menade att de kvinnliga lärarna i sin undervisning inte hade inslag av ”manlig” 
dans. Detta såg de som ett problem eftersom mycket av undervisningen går ut 
på att härma läraren. En av studenterna berättade att han inte kan dansa som en 
kvinna. Wigert (1999) skriver att det verkar som att killar som dansar gärna vill 
utnyttja rummet med mycket fart och kraft. Flickorna ville däremot utgå mer 
från kroppskänsla, att utföra stegen korrekt samt arbeta med den estetiska 
upplevelsen av dansen. Hon påpekar att det för den sakens skull inte innebär att 
killar inte skulle vilja eller kunna dansa med mer eftergivande rörelsekrafter. 
Samma sak gäller även hos tjejerna, självklart så kan de också använda mer 
kämpande rörelsekrafter. Författaren menar dock att om vi blir medvetna om 
att det finns dessa behov hos killar, att inom dansen även få utlopp för sina 
explosiva, hårda och snabba rörelsekvalitéer, så kanske man kan utforma 
dansundervisningen så att den ännu mer tilltalar killar.  
 
Sjöstedt Edelholm (2004) skriver kring det faktum att dansläraryrket genom 
tiderna har dominerats av kvinnor och att de flesta av eleverna har varit flickor, 
hon menar att detta har kommit att influera dansundervisningens innehåll. 
Dansen framhävde de graciösa rörelserna, det lätta och luftiga samt det 
romantiskt mjuka. Dansforskaren June Vail (1997) skriver om hur synen på 
dans som konstform har förändrats genom tiderna. Hon skriver om motståndet 
gentemot dansen, att dansen länge har setts som enkönad, som något kvinnligt 
och feminint. I hennes bok kan man även läsa om det religiösa motstånd och de 
kluvna känslor som har visats gentemot dansen.  

 
De kanske största utmaningarna för nutida koreografer och danspedagoger är att nå ut till en 
ganska likgiltig, ibland misstänksam allmänhet, som ser konstnärlig dans som oengagerande, 

elitisk eller svårbegriplig. (Vail, 1997, s.39) 

 

 

2.6 Manligt och kvinnligt 
 

Thomas Johansson (2003) skriver om termen könssocialisation, som den 
forskning som har gjorts på ungdom och kön går under. Denna forskning har 
haft som syfte att studera skillnaderna mellan unga män och kvinnors val av 
exempelvis fritidsaktiviteter. Författaren konstaterar att unga killar i denna 
forskning har kopplats samman med gäng, våld, homofobi och sexism medan 
unga kvinnor har kopplats samman med det estetiska, intimitet och 
kommunikation som skulle anses vara en typisk kvinnlig kultur. Forskarna 
fann stöd för sina resultat hos de psykoanalytiskt inriktade feminister och 
beskrev dessa ungdomar som varelser med två olika väsen. Detta kom att bidra 
till att denna forskning kom att få en konservativ effekt vilket, enligt 
författaren, inte var dessa feministers avsikt. Johansson (2003) anser att den 
medicinska sexualitetsforskningen tenderar att bli väldigt stereotyp. Den 
beskriver den unga mannen som potent och aktiv medan den unga kvinnan 
beskrivs som passiv och underordnad och enligt honom visar denna forskning 
en ovilja att nyansera sin bild. Han skriver om den genusforskning som gjorts 
och som han anser vara mer intressant och analyserande. Genusforskningen 
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visar på en förändrad bild av dagens unga kvinna. Fler kvinnor ses utforska 
traditionellt manliga intressen såsom boxning, rugby och fotboll. Författaren 
påpekar dock att de manliga rörelserna inte är lika inriktade på frigörelse och 
motstånd som de kvinnliga rörelserna är. Homosocialitet är enligt Johansson 
(2003) de manliga rörelsernas starkaste motståndskraft vilket bygger på att män 
stärker sin gemenskap genom uteslutning. 
 

Huvudingredienserna i denna typ av situationell manlighet består vanligtvis av homofobi, 
kvinnoförakt och att allmänt fördömande av svaghet. I grunden handlar homosocialitet om att 
stärka och svetsa samman en manlig gemenskap. Detta sker dels genom att manskollektivet 
stärks inåt, dels via diverse exkluderingar. Kvinnor, feminina män, homosexuella och andra 
som inte motsvarar manskollektivets krav på disciplin, karaktär och målmedvetenhet utesluts. 

(Johansson 2003, s.241) 

 
Connell (2002) skriver att människor konstruerar sig själva till att bli 
maskulina eller feminina och att detta är ett ständigt föränderligt tillstånd hos 
människan. Författaren nämner Simone de Beauvoir som var en av den franska 
kvinnorörelsens pionjärer och citerar denna: ”Man föds inte till kvinna, man 
blir det” (de Beauvoir, 2002, s.325). De Beauvoir (2002) ansåg att det var 
samhället som formade det manliga och det kvinnliga och att detta formande 
inte var resultat av det biologiska, psykologiska eller ekonomiska arvet. 

 

Connells (2002) teori bygger på att män och kvinnor inte föds som maskulina 
eller feminina utan att detta är något som man senare lär sig och utvecklar. 
Författaren menar att vi människor antingen tar oss en plats i genusordningen 
eller att vi förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade. Hon beskriver 
svårigheterna med att bryta mot de rådande definitionerna av hur en man ska 
vara och vad manlighet är. Författaren skriver även att synen på män och 
kvinnor har förändrats genom tiderna. Under 1800-talet skedde ett skifte i 
synen på män och kvinnor som tidigare, fysiskt, ansågs vara likadana. Nu kom 
man till en punkt där den västerländska kulturen började ifrågasätta denna syn 
och istället menade på att män och kvinnor var olika av naturen.  
 
På så sätt kom den västerländska borgerliga kulturen – som nu var den dominerande kulturen i 
världen – att inkludera en tung ideologi om medfödda skillnader mellan människor. (Connell, 

2002, s.115) 
 

Denna ideologi fick ett starkt motstånd från bland andra Sigmund Freud som 
menade på att feminina och maskulina beteenden var resultat av olika 
livshistorier. (Connell, 2002)  
 
 

2.7 Brytarna  
 
Begreppet brytare är något som Robertsson (2003) skriver om. Det är ett 
begrepp man talar om i sammanhang där personer ”bryter” in på områden som 
domineras av motsatt kön. Både män och kvinnor kan alltså definieras som 
brytare. I vårt forskningsarbete är brytare ett viktigt begrepp att belysa eftersom 
manliga dansare faktiskt ägnar sig åt ett kvinnodominerade området, vilket gör 
att de kan benämnas som brytare.  
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Pingel (2002) har gjort en utvärdering av projektet ”Män i hälso- och sjukvård” 
som bedrevs i Örebros läns landsting och verkade som en jämställdhetssatsning 
riktad till manliga brytare inom ett sjukhus. Syftet med projektet var att belysa 
problematiken med att få fler män till kvinnodominerande yrken. Här belyser 
man mäns syn på hur det är att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats så 
som inom sjukvården. Här får de själva redogöra för sina erfarenheter av detta: 

 
Vi fostras ju inte till omsorgsutövare, mera till omsorgstagare kanske. Och när de (män) 
kommer in i det här yrket har de på något sätt tagit det första klivet mot kvinnlighet om ni 

förstår vad jag menar ...  (Pingel, 2002, s.18) 

 
Robertsson (2003) har också följt Örebros läns landstings projekt; Män i hälso- 
och sjukvård. Han skriver om de män som deltagit i detta projekt och hur de 
reflekterade kring begreppet med manliga brytare. 

 

Samma författare redogör vidare för de homofoba föreställningarna som han 
anser att män tvingas förhålla sig till och agera utifrån. Dessa föreställningar 
kritiserades av de deltagande männen i projektet men samtidigt så kunde man 
också hålla med om att detta är en väldigt stark kraft som faktiskt begränsar 
män i deras handlingsfrihet eller valmöjligheter. Man menar att män kan göra 
vad som anses som ”mjukt” och ha icke könstraditionella intressen eller 
arbeten utan att vara mindre manliga eller homosexuella. Trots dessa åsikter så 
existerar det ännu djupt rotade uppfattningar kring vad män bör och inte bör 
ägna sig åt och detta begränsar männen på så sätt att vissa intressen eller 
arbeten faktiskt utesluts. Robertsson (2003) menar att om en man intresserar 
sig för till exempel dans eller annan konst kommer detta starkt att motarbetas 
av manliga normer. Det är svårt att bryta upp synen på män och manlighet. 
Författaren menar att det är lättare att vara passiv än att sätta sig emot. Han 
menar att det krävs en viss mognad och säker identitet för att kunna kritisera 
normbildningen. De manliga sjuksköterskor som deltagit i projekt; Män i 
hälso- och sjukvård berättar hur det är att arbeta inom en kvinnodominerad 
arbetsplats. Robertsson skriver att män som visar kvinnliga egenskaper kan 
skapa förvirring hos omgivningen, och när dessa män bryter mot det mansideal 
som finns inom den heterosexuella normbilden kan detta bidra till en stämpling 
som homosexuella.  
 

 

2.8 Teoretiska utgångspunkter 

 
Nedan följer relevanta teoribildningar kring maskulinitet. Connell (1999) 
skriver om teorin med hegemonisk maskulinitet som ska vara ett ständigt 
föränderligt relationsbildande mellan män inom en specifik grupp. Vidare 
beskrivs tanken om att det socialpsykologiskt existerar könsroller i vilka män 
ska rätta sig efter samhällets krav. 
 
2.8.1 Hegemonisk maskulinitet 
Connell (1999) skriver om teorin med existensen av hegemonisk maskulinitet. 
Hegemoni beskriver den kulturella dynamik som gör att en grupp kan bibehålla 
en ledande ställning i samhället.  Hegemonisk maskulinitet är i sin tur det sätt 
som maskuliniteter upprätthåller denna hegemoniska position i ett visst 
mönster av genusrelationer. Inom grupper med män råder det en hierarki, som 
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består av de dominerande och de underordnade maskuliniteterna. Enligt 
författaren ska heterosexuella män vara de dominerande och homosexuella 
män vara en del av de underordnade inom den hegemoniska maskuliniteten. De 
underordnade kan också vara män som till exempel anses vara töntiga och 
fega, alltså alla de som inte passar in i den manliga normen. Författaren 
beskriver hur dessa grupper av hegemonisk maskulinitet ständigt kan utmanas 
av nya grupper och i sin tur skapa en ny hegemoni, detta är en föränderlig 
relation. Hegemonin består alltså av genusrelationer vilka är byggda på 
dominans och underordning.  
 
2.8.2 Det socialpsykologiska tankesättet 
Connell(1999) skriver även om den socialpsykologiska infallsvinkeln på 
manligt och kvinnligt. Under 1800-talet förekom det ett motstånd mot den 
kvinnliga frigörelsen vilket understöddes av den tidens vetenskap om 
könsskillnader. De första kvinnliga studenterna på de nordamerikanska 
forskningsuniversiteten såg till att slå hål på den tidens inbillningar om att 
kvinnor var sköra och veka av naturen. Dessa kvinnor forskade om skillnader i 
mental kapacitet mellan män och kvinnor och fann mycket få. Detta var 
startskottet för vidare forskning inom genus och denna forskning har även 
innefattat känslor, personlighetsdrag, attityder m.m. Denna forskning är, enligt 
Connell (1999), tämligen enkel att göra och resultaten är omåttligt populära. 
Det verkar som vi människor har ett stort intresse av att kategorisera varandra. 
Författaren anser att detta intresse för resultat inom denna typ av forskning är 
mycket besynnerligt då hon påpekar att resultaten visar att det finns ytterst få 
skillnader mellan könen. Skillnaderna mellan olika sociala situationer är desto 
större. 
 
Författaren skriver vidare om begreppet könsroll och om hur detta begrepp ger 
oss en mer korrekt syn på dilemmat med könsskillnader. Hon menar att om vi 
använder uttrycket roll, istället för skillnad, visar detta på det faktum att de 
påstådda könsskillnaderna grundar sig i människans sociala beteende snarare 
än människans arv. Hon anser att människan beter sig som den förväntas 
utifrån dess kön. 
 
Detta innebär att kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar som är knutna 

till dess kön – ”könsrollen”. Enligt detta synsätt finns det alltid två könsroller inom alla 

kulturella miljöer, en manlig och en kvinnlig. (Connell, 1999, s.39) 
 

Författaren skriver att eftersom maskuliniteten, enligt socialpsykologin, är ett 
resultat av införlivning av andras tankar i den egna personen så är den 
föränderlig. Eftersom rollnormerna är sociala verkligheter så kan de även 
förändras när de yttre faktorerna, såsom vänner, familj och massmedia, skapar 
och överför nya förväntningar. 
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3 Metod 

 
I detta metodavsnitt redogör vi för de val vi har gjort angående urvalspersoner, 
metod av datainsamling samt hur vi genomförde vår undersökning. Vi 
redovisar även hur vi har bearbetat vårt material. Vi tar även upp de 
forskningsetiska principer som vi tagit del av och som är viktiga att ta i 
beaktning när man utför rapporter av detta slag. 

 

3.1 Urval 
 
I vårt urval har vi begränsat oss till killar som alla studerar vid en och samma 
gymnasieskola inom en specifik kommun. Anledningen till att vi valt att 
begränsa oss till denna kommun och skola är att vi fått vetskapen om att man 
här tampas med problemet med få manliga sökanden till gymnasieskolans 
musikalinriktning. Skolan ville därmed gärna samarbeta med oss 
danslärarstudenter för att finna lösningar på detta problem.  
 
Idén till valda urvalspersoner väcktes under vår VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning), som vi utförde på denna skola. Vi samtalade med danslärarna om 
syftet med vårt arbete och kom överens om att det var en bra idé att intervjua 
elever som läser musikalinriktning på deras skola.  
 
För att komma i kontakt med de killar som inte har dans i sin utbildning talade 
vi med en av skolans teaterlärare som undervisar teater på skolans estetiska 
verksamhet. Den estetiska verksamheten är ett kärnämne på gymnasieskolan, 
där eleverna får möta olika estetiska ämnen så som bild, teater, musik och dans. 
Genom denna teaterlärare frågade vi eleverna om någon ville delta i vår 
intervjuundersökning. Vi fick då kontakt med fyra intresserade killar som 
studerar vid olika program.  
 
Vi har i vårt arbete alltså valt att fokusera på dessa två urvalsgrupper: 
 
• Urvalsgrupp 1: Killar som studerar på estetiska programmet med inriktning 

musikal. 
 

• Urvalsgrupp 2: Killar som studerar på ett gymnasieprogram utan dans som 
inriktning.  

 
Vi valde manliga studenter på gymnasiet som urvalspersoner eftersom vi tror 
att man i denna ålder börjar bli medveten om sina egna intressen, vad man vill 
satsa på och börjar fatta beslut utifrån detta. Därför är det också intressant att 
höra dessa killar förklara och diskutera de bakomliggande orsakerna som de 
tror ligger till grund för deras val. Det är även intressant att se hur killar i denna 
ålder medvetet eller omedvetet påverkas av olika faktorer i sin omgivning i sin 
syn på dans. 
 
Vi intervjuade killar som har dans i sin utbildning eftersom dessa personer har 
gjort ett aktivt val av utbildning och sysselsättning mot dansen. Det är av 
intresse för oss att få veta vad dessa killar har mött under deras resa till sitt 
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dansintresse. Vilka bakomliggande orsaker har bidragit till att de valt att ägna 
sig åt dans? Har de mött något motstånd från omgivningen inför sitt val att 
dansa? Dessa personer studerar alltså på musikalinriktning men vi kommer i 
detta arbete att endast beröra dansämnet i deras utbildning. 
 
Vårt val att intervjua killar utan dans i sin inriktning understöddes av vårt 
intresse att ta reda på om åsikterna mellan de två urvalsgrupperna skiljer sig åt. 
Har dessa killar några förutfattade meningar om dans och vad dans är? Har de 
några åsikter om killar i deras omgivning som sysslar med dans? 
  
Det intressanta med våra urvalspersoner anser vi vara att vi möter helt skilda 
erfarenheter av dans. Å ena sidan möter vi manliga elever som inte dansar men 
som i sin skola mött killar som ägnar sig åt detta och å andra sidan möter vi 
killar som i sin utbildning spenderar mycket tid till dansen, kanske även 
utanför skolan.  
 
 

3.2 Metod för datainsamling 

 
Som val av datainsamling för de båda urvalsgrupperna använde vi oss av 
kvalitativa intervjuer. Kvale (1997) beskriver intervjuer som ett samtal mellan 
människor och det var detta samtal som vi var intresserade av att föra med våra 
urvalspersoner. 
 
Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor 

och förhoppningar och om den värld de lever i. (Kvale, 1997, s.13) 
 

Vi anser att kvalitativa intervjuer som metod var bäst lämpad för vårt arbete 
eftersom vi ville erhålla uttömmande svar och en djupare inblick i 
intervjupersonernas åsikter. Kvale (1997) beskriver syftet med den kvalitativa 
forskningsmetoden i jämförelse med den kvantitativa. Han menar att den 
kvalitativa forskningsmetoden syftar till att komma åt arten eller karaktären av 
något. Medan den kvantitativa syftar till hur mycket, mängden, av något och 
detta är vi inte ute efter i vårt arbete. För att få tillgång till så mycket som 
möjligt av informanternas egna tolkningar och berättelser hölls intervjuerna i 
semistrukturerad form vilket innebär att man använder sig av intervjufrågor 
som är bestämda på förhand men att man tillåts att frångå dessa. Frågorna 
utgick från relativt löst hållna teman eftersom vi ville fånga intervjupersonens 
egna perspektiv och tolkningar. Ett visst mått av struktur krävs ändå för att 
undvika en snedvridning eller en oavsiktlig vinkling av frågorna från 
intervjuarens sida (Ryen, 2004).  
 
Trost (1997) skriver om två aspekter som man måste beakta när man samlar in 
information genom intervju. Dessa aspekter kallas för standardisering och 
strukturering. Med standardisering menar man avsaknad av variation, att det 
endast finns fasta svarsalternativ. Med strukturering menas i vilken 
utsträckning intervjupersonen fritt kan tolka frågorna efter t.ex. egen 
inställning eller erfarenheter. Svarsalternativen är öppna och den tillfrågade 
bestämmer vilken struktur svaret får.  
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I våra intervjuer använde vi oss av en relativt låg grad av standardisering vilket 
enligt Trost (1997) är att man under intervjun formulerar sig efter 
intervjupersonen, och utformar följdfrågor utifrån vart man hamnar intervjun. 
Vi behöll ungefär samma grundfrågor, men dessa omstrukturerades lite 
beroende på intervjusituation (läs semistruktur). Intervjuerna var till viss del 
strukturerade då vi höll oss till samma ämnesområde. Inga svarsalternativ 
användes och personerna som intervjuades fick tala öppet kring frågorna, alltså 
blev svaren ostrukturerade. (För intervjufrågor, se bilaga 1 & 2) 
 

 
3.3 Forskningsetiska principer 
 
Inför genomförandet av intervjuerna tog vi del av olika forskningsetiska 
principer. Vetenskapsrådet (2002) beskriver olika etiska riktlinjer som man bör 
följa vid den typ av forskning som vi bedriver. Dessa riktlinjer belyser bland 
annat vikten av att informera de deltagande om arbetets syfte och vilken roll 
som den deltagande fyller i arbetet. Vi måste se till att de deltagande samtycker 
och vi måste även göra klart för dessa att de när som helst kan välja att avbryta 
sin medverkan. De som bedriver forskningen måste informera om att de 
deltagande har full anonymitet och förvara den intervjuades personuppgifter på 
ett sådant sätt att de inte kan komma att föras vidare. Det är även viktigt att 
vara medveten om att all insamlad data endast får användas för det specifika 
forskningsuppdraget (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Dessa principer har kommit att genomsyra hela vår forskningsprocess och vi 
har genom olika medel sett till att följa dessa. Vi har informerat 
urvalspersonerna om deras roll i vårt arbete och att deras medverkan är helt 
frivillig och konfidentiell. Vi förklarade för deltagarna att den information som 
vi samlar in kommer att användas i vårt kommande examensarbete och vi har 
även gett dem möjligheten att efter publicering ta del av arbetet. Vi framhöll 
för urvalspersonerna att inspelningen av intervjun endast är för eget bruk och 
att vi i bearbetningen av insamlad data kommer att omarbeta sådant som kan 
tänkas röja deras anonymitet. 

 

 

3.4 Genomförande  
 
Då vi haft kontakt med personal och musikalelever på denna skola så gick vi 
personligen ut i skolan och pratade med samtliga killar som studerar vid 
musikalprogrammet. Vi ställde en förfrågan till dem om de ville ställa upp på 
intervjuer till vårt examensarbete. Därefter fick de ett brev med information 
kring vårt arbete och hur intervjuerna skulle gå till. I detta brev medföljde även 
våra intervjufrågor, detta för att de skulle kunna förbereda sig så väl som 
möjligt inför vårt samtal. Alla de fyra killarna som vi kontaktade tackade direkt 
ja till att delta i intervjuerna. 
 
De urvalspersoner som inte har dans i sin inriktning fick även de innan 
intervjuerna ett informationsbrev med medföljande intervjufrågor. (För 
informationsbrev, se bilaga 3 & 4) 
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Efter att vi fått kontakt med urvalspersonerna och de läst igenom våra 
intervjufrågor med medföljande brev så bestämde vi tid och plats för möte. 
Därefter genomförde vi våra kvalitativa intervjuer med dessa urvalspersoner. 
Vårt mål med intervjuerna var att de intervjuade skulle uppleva att de fått den 
tid de behövde för att svara ingående på våra frågor.  
 
Vi intervjuade samtliga urvalspersoner en och en. Vi valde att utföra 
intervjuerna på detta sätt eftersom vi ville ge dessa killar utrymme för sitt 
berättande, samt för att de skulle känna trygghet inför att uttrycka sina åsikter. 
Vi tydliggjorde även för dem att de i detta forskningsarbete kommer att vara 
helt anonyma. 
 
Vid intervjuerna deltog vi båda två för att vi ville få så likvärdiga 
intervjusamtal som möjligt. Under intervjuerna verkade en av oss som 
samtalsledarare. Trost (1997) skriver att det är en god idé att vara två stycken 
närvarande vid intervjuerna om dessa två är samspelta.  
 
Vi spelade in samtliga intervjuer med hjälp av en bandspelare. Detta för att vi 
under intervjuerna skulle kunna fokusera helt på intervjupersonen och verka 
som en god lyssnare. Ryen (2004) påvisar även dilemmat med att endast föra 
anteckningar under intervjuer. När man för anteckningar eller stödord under 
intervjun finns risk att delar faller bort och också att antecknaren lägger sina 
egna värderingar i det den intervjuade berättar. Genom att vi spelade in 
intervjuerna så fick vi med allt som intervjupersonen talade om, även dennes 
olika nyanseringar i sitt berättade så som skratt, fundersamhet och så vidare. Vi 
hade innan vi utförde intervjuerna utsatt 20 minuter för vardera urvalspersonen. 
 
 

 3.5 Bearbetning av insamlad data 
 
Kvale (1997) skriver om olika steg för bearbetning av insamlad data. Ett första 
steg är att strukturera den insamlade datan. Detta har vi gjort genom att skriva 
ner intervjuerna i dess ursprungliga form, in extenso (Trost, 1997) och därtill 
skrev vi även ner känsloyttringar, exempelvis skratt och nervositet. 
 
Kvale (1997) skriver att ett andra steg är att kartlägga den nedskrivna 
informationen och därmed hitta väsentligheter och stryka sådant som man 
anser vara irrelevant för arbetets syfte. Detta har vi gjort genom att 
sammanfatta de nedskrivna intervjuerna. Enligt Kvale (1997) är detta en bra 
metod för att ge läsaren ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter. Vi 
ansåg, liksom Kvale (1997), att en väl utförd sammanfattning var nödvändig 
för att få med det väsentliga av intervjuerna i relation till vårt syfte med detta 
arbete. 
 
Det tredje steget av bearbetningen är själva analysen och det är då man kan 
finna en djupare betydelse av den insamlade datan. Det handlar om att den som 
undersöker ett visst fenomen fördjupar sin kunskap om detta och även kommer 
till nya insikter. Vi har analyserat texten, hittat teman, olikheter och likheter i 
de olika killarnas berättelser och detta ligger till grund för den kommande 
resultatdiskussionen.  
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Kvale (1997) skriver om analysmetoderna meningskoncentrering och 
meningstolkning som vi har använt oss av i vårt analysarbete. I 
meningskoncentreringen sammanfattas det som intervjupersonen har berättat 
till det väsentligaste för arbetets syfte. Meningstolkningen skapas genom att vi 
analyserar och tolkar den insamlade datan. I meningstolkningen tillkommer 
alltså våra egna uppfattningar om den insamlade datan.  
 
Vi har valt att dela in resultatet efter våra två urvalsgrupper. Urvalsgrupp 1 
består av de fyra killarna som har dans i sin utbildning och Urvalsgrupp 2 av de 
fyra killar som inte har dans i sin utbildning. Detta har vi gjort för att få en bra 
struktur i intervjuresultaten, samt för att tydligare kunna se eventuella 
skillnader och likheter mellan de två undersökningsgrupperna.  
 

 
 



 

 - 17 -  

4 Resultat 
 

 

4.1 Urvalsgrupp 1; killar som har dans i sin utbildning 
 
4.1.1 Synen på dans 
Alla de fyra musikalkillarna säger att dans är ett sätt för dem att uttrycka sig på. 
En av dem berättar att dans för honom är ett sätt att använda sin egen kropp 
som ett verktyg för att förmedla någonting: För mig är det ett konstnärligt 
uttryck att använda kroppen. En annan av dem berättar att dansen är ett sätt för 
honom att komma bort lite från allt annat. Han menar också att han anstränger 
sig på ett helt annat sätt när han dansar än när han till exempel har ett fyspass, 
han menar att dansen innebär att man måste känna sin kropp på ett helt annat 
sätt än i någon sport.  
 
En av dessa urvalspersoner läser nu sitt första år på musikalutbildningen och 
berättar om sin relation till dansen; 

 
Jag har aldrig dansat förut, det här är första gången för mig så jag har ju precis upptäckt det 

här eller vad man ska säga. Och det är jättehäftigt! 
 

4.1.2 Det växande intresset 
En av urvalspersonerna berättar att hans dansintresse uppstod i och med att han 
började studera på den musikalutbildning han går idag. Han hade redan innan 
lite tidigare erfarenheter av dansen. Vidare berättar han:  
  
Jag hade inte så jättebra kontroll över kroppen och sånt där så jag tyckte att det var ganska 
tråkigt i början, men sen efter ett år eller nått när jag liksom hade blivit tvungen att vänja mig 
vid min kropp, och liksom hur jag skulle röra mig och sånt där så tyckte jag ändå att det var 

ganska skönt och kul att kunna dansa. 

 
Den utav urvalspersonerna som inte hade dansat innan han började på 
musikallinjen säger att han innan utbildningen varit nyfiken på dansen. Han 
hade velat börja dansa streetdance men att det inte blivit av, bland annat på 
grund av att det är ganska kostsamt att ta dansklasser. Innan utbildningen hade 
han tittat en hel del på dans och tyckt att det verkade kul.  
 
En annan av urvalspersonerna berättar att hans dansintresse började redan när 
han var ca 12 år och att dansen sedan följt med honom under hans skolgång. 
Från år 4-9 så gick han på en skola med fokus på bland annat dans och under 
den perioden dansade han en gång i veckan. Genom detta fick han prova flera 
olika sorters dansstilar. Han berättar att dansintresset under denna period inte 
var särskilt stort, men nu när han går på musikallinjen har dansintresset vuxit 
sig större. Det är nu som han har börjat ta tag i dansen och under vissa perioder 
även ägnat stor del av sin fritid åt detta för att bli en så bra musikalartist som 
möjligt.  
 
En av killarna berättar att hans dansintresse har varit lite ojämnt och kommit 
till och från. Han började dansa breakdance när han gick på högstadiet och 
sedan övergick han till streetdance. Det var först när han började på 
musikalutbildningen som han fick dansa det han kallar för ”klassiska danser”, 
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något som han beskriver som ”sådär”. Han berättar att det är musiken inom 
dansen som främst intresserar honom och att kunna uttrycka sig till musik.  
 
4.1.3 Dansen i skolan 
En av urvalspersonerna berättar att de fick dansa inför balen i nian och fick då 
lära sig vals, foxtrot och bugg men utöver det så hade de ingen annan dans. 
Den kille som gick på en grundskola med fokus på bland annat dans berättar att 
mötet med dansen i skolan har varit väldigt bra och roligt. En annan av 
urvalspersonerna berättar att de fått prova pardans i skolan, och att de under 
idrotten fått prova dansstilar som jazz och streetdance. Han tror inte att detta 
har påverkat hans dansintresse. En annan kille berättar att de fått prova 
afrikansk dans och pardans på idrotten. Han tyckte att denna dansupplevelse 
var rolig men trodde inte heller att det har haft någon påverkan på hans 
dansintresse.   
 
4.1.4 Den manliga dansaren och åsikterna 
En av killarna berättar att hans familj och vänner tyckte att det var både roligt 
och lite konstigt att han beslöt sig för att hålla på med dans, detta menar han 
berodde på att de visste att han inte riktigt kunde dansa. Han säger att han inte 
har mött någon negativ respons från sin familj och vänner. Vidare berättar han: 
 

När jag har träffat kompisars kompisar så tycker dom väl att det är ganska coolt att jag 
dansar, dom tycker att det är kul liksom. 

 
En annan utav urvalspersonerna berättar att han till största del har fått väldigt 
mycket positiv respons från sin omgivning för sitt dansande, men han säger 
även:  
 

Just som manlig dansare så har man fått väldigt mycket bra respons och väldigt mycket 
negativ respons. Eh.. Från folk som tycker att det är jättekonstigt att man dansar som kille. 

 
Vidare berättar han att det var under högstadiet som det ansågs underligt för en 
kille att hålla på med dans. Han säger att han alltid har varit sportintresserad, 
och spelat mycket fotboll, och att gå ifrån det till att börja dansa ansågs som 
konstigt. Han berättar att de andra killarna i fotbollslaget inte riktigt kunde 
förstå detta val. Han menar att den negativa inställningen beror på bristande 
kunskap om dans. Han berättar också: 

 
Det är väldigt få gånger det har varit så att man har fått glåpord, blivit kallad bög och sådär. 

Det har jag varit med om väldigt få gånger, men självklart har det hänt. 

 
Denna kille säger även att hans vänner och familjemedlemmar har varit mycket 
positiva gentemot hans dansintresse och att han förmodligen inte skulle ha 
klarat det utan det stöd som han har fått från hans familj som har skjutsat 
honom till dansträningar och tittat på hans uppträdanden. En av 
urvalspersonerna berättar att det inte finns ett så stort intresse till dans inom 
hans familj. Hans mamma tycker dock att det är roligt att han dansar men han 
har tidigare fått kommentarer från hans bror som har uttryckt att han tycker att 
det är ”bögigt” med dans, något som även hans pappa höll med om. Efter att ha 
sett honom uppträda så säger han att familjen har ändrat sig och ser nu mer 
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positivt på att han dansar. Kring detta säger han: Dansen formade mig och jag 
formade min familj. 
 
Den tredje av killarna säger att han endast fått positiv respons ifrån sin 
omgivning. De tycker att det är jättekul att han dansar och uppmuntrar honom 
till att fortsätta med detta. 
 
Två av urvalspersonerna säger att det inte upplever att det mött något utpräglat 
motstånd från omgivningen över att de dansar. En av de två andra killarna 
berättar att han har mött vissa negativa inställningar från personer som, enligt 
honom, inte vet vad dans innebär. Han tror att de negativa inställningarna beror 
på bristande kunskap om dansen och vad det innebär att utöva den.  
 
En av urvalspersonerna mötte som tidigare nämnt ett visst motstånd från sin 
bror och pappa. Han berättar vidare kring varför han tror att man kan bli 
stämplad som homosexuell om man dansar. Han tror att detta kan bero på de 
tajta kläderna man ibland har på sig när man dansar. Han berättar om den 
kvinnodominerade baletten och att den kan vara en del i varför dans anses som 
något för homosexuella män. 
 
En av killarna i urvalsgruppen berättar om hur kul han tycker att det är att 
dansa och han anser att fler killar borde börja med det. Han menare att det 
redan finns så många tjejer som dansar och att det verkligen behövs fler killar. 
En annan utav dem säger att han tycker att det är jättehäftigt med killar som 
dansar, vidare berättar han kring sin syn på detta;  

 
Jag tycker dom är rebeller som skiter i vad andra tycker, men jag respekterar dom som inte 
tycker att killar ska dansa, som tycker det är fel. Jag tycker också vissa saker är fel. Men jag 

tycker nog att människor borde bli mer öppensinnade. 
 

En av urvalspersonerna säger att han struntar i om det finns personer som har 
negativa åsikter kring killar som dansar, han tycker att den typen av åsikter kan 
de hålla för sig själva. En annan av dem talar också om att de personer som har 
negativa åsikter kring dansen och dess utövare bör hålla det för sig själva;  
 
Att de tycker det är bögigt kan dom hålla för sig själv. De flesta killar i branschen skiter ju i 

vad andra tycker och det är bra. Som sagt mer öppensinnade. 

 
4.1.5 Dansande killar - en bristvara 
En av killarna berättar kring bristen på manliga danslärare och att detta kan 
vara en del i varför så få killar dansar, och genom att anställa fler manliga 
danslärare så skulle fler killar börja dansa.  
 

Jag tror att det skulle vara en bra grej om det kom fler manliga danslärare. Då skulle fler 
killar börja dansa för då blir det ju inte så feminina koreografier och att killar kan träffas 

tillsammans och dansa.  

 
Han berättar vidare att han upplevde det som obekvämt att dansa som ensam 
kille i en grupp. Han berättar att dansen blev alldeles för inriktad på tjejer och 
att koreografierna var alldeles för feminina. Något som gjorde att han tillslut 
valde att hoppa av dansgruppen. Han menar att om det fanns fler killar som 
dansade och som också undervisade i dans så skulle det nog locka fler killar till 
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att börja dansa. Han berättar också att dansen, liksom sången och teatern är ett 
estetiskt ämne som kräver att man ska kunna uttrycka sig och visa känslor och 
att detta kan vara svårt för många killar. ”Det handlar om att killar måste 
kunna känna sig säkra i sig själva och visa känslor också.”  En annan av 
urvalspersonerna berättar om vikten av att få se dans och att det kan bidra till 
att killar får se vad dans kan vara: Det kan ju vara uppmuntrande att man 
liksom bah, Åh! Man kan faktiskt göra det här! Men nått sånt gjorde man ju 
inte. Han menar också att en av anledningarna till varför så få killar dansar 
beror på det låga antalet killar inom dansen. Han berättar att det kan vara tufft 
att gå som ensam kille i en dansgrupp på 20 tjejer. Han menar därför att det i 
dagsläget kan vara bra att det finns särskilda ”killgrupper” inom 
dansundervisningen, men att detta kanske inte är något som kommer att 
behövas om några år, när det blivit mer acceptabelt för killar att dansa. Han 
berättar vidare kring de fördomar som han anser råder i samhället, där vissa 
företeelser anses som kvinnliga och andra som manliga och att dessa fördomar 
är en bidragande faktor till att så få killar dansar. 
 
En annan av killarna beskriver att det är samhällets syn på hur man ska vara 
som kille respektive tjej som spelar in i att det är så få killar som dansar. Han 
berättar också att han tror att tjejer blir tvingade till att börja dansa på samma 
sätt som att killar blir tvingade till att spela fotboll. Vidare berättar han kring 
detta och vad han anser som bakomliggande orsaker till att så få killar dansar: 

 
Man blir uppväxt med att man ska spela fotboll som grabb. Och att liksom om man går in på 

H&M och kollar på deras kollektion så är det mesta som tjejerna får rosa och killarnas 
kollektion är typ galonbyxor som man kan spola av efter man har varit ute. Det är tråkigt nog 

samhället. 

 
För att få fler killar till att börja dansa så anser han att man borde införa mer 
dans i skolan, ungefär som man har idrott i skolan. Han berättar att de hade 
mycket dans på hans tidigare skola och att det fanns killar som inte alls tyckte 
att det var kul men att de ändå ställde upp och provade det.  
 
… det är väl enda sättet liksom att göra det ”normalt”. Tyvärr att behöva säga det, men att 

göra det normalt för en kille att dansa i ung ålder. 

 
En annan av urvalspersonerna berättar om de påtryckningar från omgivningen 
som han ser som en orsak till att så få killar dansar. Han menar att man måste 
våga ge dansen en chans och att omgivningens motstånd gentemot killar som 
dansat gör det svårare att våga, något som han tycker är väldigt synd. För att få 
fler killar att dansa säger han att det är viktigt att man som kille blir 
uppmuntrad till att göra det. Han nämner även att man skulle kunna ha 
danslektioner som enbart riktar sig till killar, men han är inte helt säker på att 
detta verkligen är rätt väg att gå, han menar att det också kan bli fel. Han säger 
att det är viktigt att killar får prova på att dansa. Till sist avslutar han med att 
säga: … ni måste våga, som jag gjorde! 

 
4.1.6 De yttre omständigheterna  
Alla killarna berättar att de känner tjejer som dansar, antingen i deras klass 
eller tjejkompisar utanför klassen som också ägnar sig åt dans, tre utav killarna 
har dessutom en syster som har dansat. Tre av dem anser att det inte är det 
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faktum att de har vänner eller syskon som dansar som har kommit att påverka 
dem i sitt intresse till dansen. En av killarna berättar dock att han har tittat på 
sin systers dansuppvisningar och att detta kan ha påverkat honom till att bli 
intresserad av dans. Han tror också att de nuvarande klasskamraterna kan ha 
haft en positiv inverkan på hans dansintresse eftersom han har tittat på deras 
dansföreställningar och följt med dem till dansklass utanför skolan. 
  
Alla fyra killarna i denna urvalsgrupp upplever att den skola de studerar vid 
idag har uppmuntrat dem till att utveckla sitt dansintresse. Samtliga nämner 
danslärarna som de personer som givit dem denna uppmuntran. Ett fåtal av 
killarna upplever inte att de har blivit uppmuntrade till att dansa under sin 
högstadieperiod. Detta tror de kan bero på att de inte talade så mycket om 
dansen då samt att de inte heller hade samma intresse för dansen då som nu.  
 

 

4.2 Urvalsgrupp 2; killar som inte har dans i sin utbildning 

 
4.2.1 Synen på dans 
Majoriteten av dessa urvalspersoner beskriver dans som rörelser till musik, 
medan en av killarna anser att dans är ett sätt att uttrycka något. En av 
urvalspersonerna berättar vidare kring sin syn på dans och beskriver det som: 
… Fantastisk eller ehh en beundransvärd sak att titta på. 

 
  4.2.2 Mötet med dansen  
Dessa killar har inga större erfarenheter av att själva dansa. Det är endast en av 
dem som ägnat sig åt dans på sin fritid och detta skedde när personen var 10-11 
år gammal. Det var hans mamma som uppmuntrade honom till att börja dansa 
och hans familj i övrigt stöttade honom i detta. Han upplevde även att 
responsen från hans vänner var bra. Han gick i en skola med musikinriktning 
där man ägnade sig åt estetiska ämnen, han menar att detta kan ha bidragit till 
att de dåvarande klasskamraterna var så accepterande inför hans dansande. 
Denna kille studerar idag på en idrottslinje och har även genom den fått prova 
på en hel del dans.  
 
De övriga killarna i denna urvalsgrupp har alltså inte ägnat sig åt dans på sin 
fritid, de har däremot fått prova dans inom skolans värld. En av dem hade en 
dansintresserad lärare på lågstadiet som undervisade honom och de andra 
eleverna i danser som vals och jenka under årskurserna ett till tre. 
Urvalspersonerna i denna grupp har alla fått utöva dans genom skolans 
idrottsundervisning, hur denna dansundervisning har sett ut är emellertid 
varierande. De danser som killarna har mött under idrottslektionerna är 
ringdans, polka och pardans. En av dem berättar även att de har fått undervisat 
varandra och att några elever då lärde ut balett och modern dans.   
 
Majoriteten av dessa urvalspersoner känner någon i sin familj som dansar, i 
samtliga fall har den dansande familjemedlemmen varit en tjej. Dessa killar 
säger även att de känner tjejkompisar som dansar/har dansat. Det är dock 
endast en av urvalspersonerna som känner en kille i sin vänkrets som dansar. 
En av urvalspersonerna berättar att det var mer vanligt att killar ägnade sig åt 
dans när de var yngre och att det inte är lika vanligt i den åldern de befinner sig 
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i nu. En av dessa sammanlagt fyra killar känner ingen i sin närhet som ägnar 
sig åt dans, varken i familjen eller i sin vänkrets.  

 
4.2.3 Dansen i skolan 
En av urvalspersonerna berättade, som vi tidigare nämnt, att han på 
grundskolan hade en dansintresserad klassföreståndare som lärde ut dans till 
sina elever, något som han upplevde som ganska kul. Han säger att han inte 
brydde sig så mycket när han var mindre, utan att dansen bara var någonting 
man gick och gjorde utan att reflektera så mycket över det. Han berättar vidare 
kring de upplevelser han haft under idrottslektionerna då eleverna i klassen 
själva fått undervisa varandra och att några då hade valde att undervisa i dans. 
Han tycker inte att detta var särskilt kul eftersom det kändes framforcerat att 
dansa. Han berättar också att han tycker att man borde ha mer dans i skolan 
men att det inte ska vara idrottsläraren som utför detta utan en väl utbildad 
person inom dansen. Han ger temadagar som förslag, där man får prova på 
olika dansstilar. Han har tidigare fått prova på afrikansk dans på idrotten under 
ledning av en instruktör och detta tyckte han fungerade bra och var kul. 
 
En annan av urvalspersonerna berättar att han inte tycker att dans är särskilt 
roligt men att det ändå går bra eftersom han inte behöver göra det så ofta. 
Vidare så säger han att idrottslektionerna inte är till för att ägna åt dans: … på 
idrottslektioner är det väl inte så kul. Då ska man idrotta. Han berättar att han 
inte har något eget intresse av att dansa och att det inte behövs mer dans inom 
skolan. Han tycker dock att det är trevligt att ha kvar de danstraditioner som 
finns kring midsommar och jul men att det inte behövs mer dans inom skolan.  
 

En av killarna som går en idrottsinriktning på gymnasiet berättar att man lätt 
hamnar i en gemensam inställning inom gruppen där man tycker att dans inte 
passar sig för dem som ägnar sig åt bollsporter. Han berättar att när de fått 
prova dans så var det som att gruppen till slut nådde en gräns där alla kände att 
de såg lika dumma ut och därför beslöt sig för att fortsätta så gott de kunde. 
Han säger att vissa i gruppen visade sig vara jätteduktiga på att dansa, och att 
alla tillslut kunde uppskatta dansen: … man ser hur allas mungipor bara går 
upp och alla tycker det är skitkul… 
 

                       4.2.4 Den manliga dansaren och åsikterna 
När dessa urvalspersoner berättade kring sin syn på de killar som ägnar sig åt 
dans så var det en som svarade: … jag tycker inte riktigt det är nått tjejigt att 
dansa, jag tycker det är mest ballt. Samma kille berättar kring olika 
dansprogram som sänds på tv och att det har blivit en positiv trend med dans 
idag. Han har tittat på några av dessa dansprogram och berättar om hur 
fascinerande det är att se vad man kan göra med sin kropp inom dansen. Han 
säger att han tycker att dansare är otroligt atletiska.  
 
Den utav killarna som inte kände någon i sin närhet som ägnar sig åt dans anser 
också att det är lite speciellt med killar som dansar. Han säger även att han 
själv aldrig skulle kunna hålla på med dans. Han berättar hur viktigt det är med 
utbildning och han anser att man inte kommer särskilt långt genom att utbilda 
sig inom dans: Ja alltså utbildning är ganska viktigt och dans vet jag inte om 
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man kommer så långt med. Han förklarar även att det är upp till var och en vad 
man vill ägna sig åt och om man vill hålla på med dans så ska man göra det.  
 
En av urvalspersonerna berättar att han tycker att det är ganska ”coolt” med 
killar som dansar, trots att det är mest tjejer som gör det, och att det är riktigt 
kul att se killar som är duktiga på att dansa. En av dem berättar att han tycker 
att de killar som dansar är modiga. Han säger även att det känns lite annorlunda 
att se killar som dansar. Han poängterar dock att med annorlunda menar han 
inte konstigt, utan att det är annorlunda eftersom det inte finns så många killar 
som dansar.  
 
Tre av dessa urvalspersoner anser personligen inte att det är mer okej för en tjej 
att dansa än en kille. De säger dock att det generellt sett är mer accepterat för 
tjejer att dansa. En av dessa fyra killar är däremot av den personliga 
uppfattningen att det är mer okej för en tjej att dansa än för en kille: Ja det 
tycker jag väl. Jag tror att alla nästan tycker det annars så ljuger man. Detta 
säger den kille som har minst personliga erfarenheter av dans bland dessa 
urvalspersoner. Han säger även att dans är kvinnligt och att det är mer vanligt 
att man ser tjejer som dansar på till exempel tv. Han berättar vidare att synen 
på dans som kvinnligt är något som man växer upp med och som även media 
framställer.  
 
Alla killarna i denna urvalsgrupp har på olika sätt nämnt att det anses vara mer 
accepterat för tjejer att ägna sig åt dans än för killar. De har lite olika tankar 
kring vad denna syn kan bero på och varför det är så få killar som ägnar sig 
dansen. En av killarna menar att detta är någonting som börjar redan när man 
är liten, att killarna väljer att spela fotboll eller innebandy och tjejerna rider 
eller dansar. En annan kille berättar att dans alltid har setts som en typiskt 
kvinnlig aktivitet. Vidare berättar han dans inte är något som passar in i den 
manliga normen och att de killar som väljer att dansa bland annat blir kallade 
för ”bög”. En annan av killarna nämner också att det skulle vara yttre faktorer 
som ligger som grund till varför så få killar dansar: Ja det är väl media som 
framställer det så bland annat och ja… jag vet inte faktiskt. Det är väl något 
man växer upp med.  
 
En annan av killarna berättar att det finns en stereotyp bild av att manliga 
dansare är homosexuella, men att det inte alls behöver vara så att alla killar 
som dansar är homosexuella. Han menar dock att detta är en fördom som finns 
gentemot manliga dansare. En av killarna berättar att han tycker att det är synd 
att han själv inte tagit steget och börjat dansa eftersom han haft intresse för det. 
Han berättar att det råder normer som säger att killar inte ska dansa, och om 
man som kille skulle berätta att man vill dansa så får man reaktionen att man är 
konstig eller homosexuell. Han berättar hur han inte vågade satsa på dansen 
tidigare eftersom han var rädd att hans sexuella läggning skulle bli ifrågasatt. 
Han talar vidare kring de normer han menar finns och att det inte anses lika 
acceptabelt för killar att dansa. 
 
…det har varit så ganska länge att killar ska ut och sporta medan tjejerna ska vara hemma och 

vara snälla och kanske kunna dansa lite. 
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Han anser även att de flesta personer kan tycka att det ser lite konstigt ut när en 
kille dansar, på samma sätt som det ser underligt ut när man ser en tjej som 
spelar rugby, berättar han. 
 
4.2.5 Dansande killar - en bristvara 
Killen som har idrott som inriktning på gymnasiet anser att killar är mer för att 
ägna sig åt bollsporter än dans. Han menar att det i dansen är för lite tävling 
och att detta är något som kanske skulle behövas i dansen för att fånga fler 
killars intresse. Han menar också att det är viktigt att känna att man får 
anstränga sig fysiskt, att dansen skulle behöva kännas mer som en riktigt work-
out. Han tror att det är bra att skapa danser som är fysiskt krävande så att man 
inom dansen får bygga upp sig fysiskt, detta tror han kan göra att fler killar 
kommer att börja dansa. En annan av urvalspersonerna berättar att han anser att 
det behövs fler killar inom dansen och att det krävs att man får se fler killar 
som är duktiga på att dansa. Han pratar om att visa fler danstävlingsprogram på 
tv såsom Let’s Dance, där man får se killar som dansar.  
 
Och då ser man ju kanske, som en av mina idoler när jag var mindre, Mikael Samuelsson gick 
upp och dansade och vann hela grejen då blir man ju mer, men det där skulle jag också, det 

där ser lite kul ut, det där skulle jag också vilja testa på ungefär. 
 

En annan utav killarna berättar att han tycker att det vore bra om man kunde få 
se fler dansföreställningar i skolan. Han har genom skolan fått titta på 
esteternas föreställningar och han säger att man blir mer ”taggad” till att dansa 
genom att titta på dans. Han säger också att om någon kommer och ska leda 
dans med dem så blir inställning automatiskt lite negativ, men genom att titta 
på dans så tycker man kanske att det är lite tuffare.  
 
En av dessa fyra urvalspersoner anser inte att det behövs fler killar inom 
dansen. Han tycker att det är bra som det är. Han menar dock att de som vill 
dansa ska få dansa oavsett om man är kille eller tjej. Vidare säger han;  
 
Jag skulle inte vilja se ett tv-program med killdansare så att säga men.. Eller teater om man 

skulle säga så. Jag tror att det lockar till sig mer tjejer. Det är så det är gjort. 
 

 

4.3 Likheter och skillnader 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att de likheter som finns mellan de två 
urvalsgrupperna är att båda beskriver att det inte är lika accepterat för en kille 
att ägna sig åt dans som för en tjej. De flesta av de intervjuade understryker 
dock att detta inte är deras personliga åsikt utan att detta beror på samhällets 
krav på män att vara och agera på ett visst sätt. De tycker att detta är beklagligt 
men vet inte heller hur man ska lösa detta. Att vara dansande kille tyckte dessa 
killar var att vara modig och de talar om de dansande rebellerna som struntar i 
vad andra tycker. Båda urvalsgrupperna nämner även vikten av att få se mer 
dans i skolan, samt att killar behöver får se och möta fler manliga dansutövare. 
Alla urvalspersonerna har till största del en positiv syn på dans. 
 
Skillnaden mellan urvalsgrupperna är att de killar som ägnar sig åt dans i sin 
utbildning ser på dansen som en uttrycksform sig medan de killar som inte har 



 

 - 25 -  

en så nära relation till dansen främst ser på dans som rörelser till musik. Något 
som visat sig är att urvalsgupp 2 har en lite mer reserverad syn gentemot killar 
som dansar, och dans i övrigt än personerna i urvalsgrupp 1.   
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5 Diskussion  
 
I detta kapitel presenteras diskussionsavsnitten. Vi har valt att börja med att 
redovisa våra tankar om den valda metoden. Vi tar här upp de för och 
nackdelar som finns med att genomföra ett utforskande via intervju och hur 
resultatet kan komma att påverkas av exempelvis det faktum att vi var två som 
utförde intervjuerna. Därefter diskuterar vi kring de resultat vi skaffat. Här 
analyserar vi vidare kring killarnas åsikter utifrån våra egna erfarenheter och 
den tidigare forskningen. 
  

5.1 Metoddiskussion 

 
Som vi tidigare nämnt så valde vi att utföra intervjuer eftersom vi ansåg att det 
var en bra metod i relation till detta arbetes syfte. Vi valde denna metod 
eftersom vi därmed personligen kunde medverka, något som gav oss möjlighet 
att ställa följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt. Under intervjun 
så kunde vi även omedelbart göra förtydliganden av frågorna. Detta hade vi 
inte kunnat göra om vi hade använt oss av exempelvis enkätundersökningar. 
 
Något som kan ses som en nackdel med att vi använder oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod som intervjuer kan vara att vi inte kan omfatta ett stort 
antal urvalspersoner, något som vi hade kunnat göra genom en kvantitativ 
metod som enkätundersökningar. Genom att använda sig av till exempel 
enkätundersökningar såg vi dock en risk för bortfall och att svaren inte blir 
tillräckligt uttömmande besvarade. För oss var det viktigare att nå ett färre 
antal svar som var djupgående och omfattande än många svar som kanske inte 
skulle kunna ge oss samma omfång. Därför beslutade vi att denna metod, trots 
denna kritik, var bäst lämpad för vårt syfte.  
 
Under samtliga intervjuer medverkade, som vi tidigare nämnt, vi båda. Vi ville 
inte dela upp intervjuerna eftersom detta skulle innebära att vi utförde och 
tolkade intervjuerna olika. Som Trost (1997) skriver och som vi tidigare nämnt 
så är det viktigt att vara samspelta när man är två stycken som intervjuar. Vi 
ansåg oss vara mycket samspelta eftersom vi känner varandra väl och vet när 
och hur den andra ska ta vid. En av oss verkade dock som samtalsledare för att 
inte göra den intervjuade förvirrad. Att vara två stycken närvarande vid 
intervjuer kan även medföra att vi som leder intervjun hamnar i maktposition 
gentemot den intervjuade (Trost, 1997). Vi upplevde dock intervjusituationerna 
ur maktsynpunkt som balanserade. Det faktum att vi var två tyckte inte vi var 
det som avgjorde maktpositionerna. Vi tycker personligen att ordet makt är en 
aning starkt och negativt laddat och vi vill snarare påstå att det handlar om 
auktoritet. Vi tror att de killar vi intervjuade såg oss som auktoriteter eftersom 
dessa gick in i intervjusituationen med vetskapen om att vi är blivande 
danslärare och därmed också är pålästa inom vårt område. Vi ansåg dock att 
denna auktoritet inte hade någon negativ inverkan på intervjuerna eller dess 
resultat. Det faktum att vi har spenderat vår VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning), på musikalprogrammet inger även det en viss auktoritet hos de 
killar som studerar där. Detta faktum kan å andra sidan bidra till att killarna 
känner sig mer trygga med oss eftersom de vet vilka vi är och detta hoppas vi 
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också att de har gjort. Vi kan självklart endast spekulera i vad dessa killar 
kände under intervjuerna men den övergripande upplevelsen, från vår sida, var 
positiv.  
 
Vi hade redan från början beräknat att intervjuerna med de två olika 
urvalsgrupperna skulle bli olika långa, något som det också visade sig att de 
blev. Vi tror att detta beror på att killarna i de olika urvalsgrupperna har olika 
relationer till dansen. Det är givet att de killar som har dans i sin utbildning har 
mer att berätta kring den eftersom dans är en del av deras vardag och också ett 
intresse. I våra intervjuer med dessa killar influerades vi av den narrativa 
intervjuformen. Trost (1997) skriver att den narrativa intervjuformen ger 
intervjuaren en överblick över helheten. Detta gör att intervjuaren får antydan 
om vad som är väsentligt att gå djupare in på i relation till syftet med intervjun. 
Eftersom vi med denna intervjugrupp strävade efter att få en djupare inblick i 
killarnas relation till dansen, så blev dessa intervjuer av naturliga skäl längre än 
urvalsgrupp 2. Däremot så visade det sig att samtliga killar fattade sig kortare 
än vad vi till en början hade tänkt oss. Detta kan bero på att urvalspersonerna 
inte var medvetna om hur mycket deras berättelse betyder för oss och därför 
inte berättade så utförligt som vi hade hoppats. Det kan även bero på att vi inte 
har några större erfarenheter av att utföra intervjuer. Vi tycker dock att vi har 
fått den information vi behöver men hade gärna önskat mer utförliga svar på 
vissa frågor. 
 
5.1.1 Reliabilitet - validitet 
Bell (1995) skriver om reliabilitet och validitet och att man kritiskt måste 
granska sina intervjufrågor. Trost (1997) skriver att det i kvalitativ forskning 
kan anses vara egendomligt att prata i termer om reliabilitet då detta förutsätter 
att människan är statiskt inställd till sina föreställningar. Trost (1997) menar att 
människan självfallet inte är statisk då livet är en process och människan rörlig 
i denna process.  

 
Situationen skall i alla avseenden vara standardiserad för att man skall kunna tala om hög 
reliabilitet. Den kvalitativa intervjun å andra sidan förutsätter låg grad av standardisering. 

(Trost, 1997, s.100) 

 
Trost (1997) påpekar dock att intervjuaren ska se till så att resultaten blir 
trovärdiga och adekvata. I detta fall har vi tillsammans med vår handledare gått 
igenom frågorna, omformulerat och tagit bort frågor flera gånger om. Vi har 
valt ut frågorna med fokus på vårt syfte. Vår målgrupp ser vi även som 
passande för vårt syfte, det är killar och dans arbetet handlar om och därför har 
vi intervjuat just killar om dans.  
 
Tillförlitligheten av intervjuerna är intressant att se över. Denna har en 
benägenhet att hamna i riskzonen eftersom vi har en relation till de vi 
intervjuar. I fallet med de dansande killarna har vi undervisat dem ett fåtal 
gånger och vi har även varit aktiva i skolans dansaktiviteter, exempelvis 
musikalarbete. Killarna är väl medvetna om av vårt engagemang till dansen 
och därmed finns det en risk att de vill göra oss till lags och svara på frågorna 
såsom de tror att vi vill att de ska göra. I fallet med de killarna som inte har 
dans i utbildningen är risken mindre överhängande men däremot inte 
främmande. I de informationsbrev som vi gav till alla våra urvalspersoner 
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innan intervjuerna står det att vi är blivande danslärare, att syftet med intervjun 
är att ta reda på deras åsikter om dans, som icke dansande killar. Det kan i detta 
fall vara så att killarna ville ge oss belägg för de förutfattade meningar som de 
kan antas tro att vi har eller så vill de snarare motsäga dessa förutfattade 
meningar. Det kan också vara så att dessa urvalspersoner ville göra oss till lags 
då de vet att vi är blivande danslärare. Bell (1995) skriver om skevhet i 
resultaten och citerar Borg: 

 
En stark vilja hos respondenterna att göra intervjuaren till lags, en vag antagonism mellan 
intervjuaren och svarspersonen eller en tendens hos intervjuaren att försöka få fram sådana 
svar som stöder förutfattade meningar är exempel på faktorer som kan bidra till att resultaten 

från intervjuaren blir skeva. Man brukar kalla den typen av effekter för respons- eller 
intervjueffekter. (Borg 1981, s.87) 

 

Vår ambition med intervjuundersökningarna var att få så uttömmande svar som 
möjligt. Vi gav därför de killar vi intervjuat stort utrymme till att uttrycka sina 
åsikter. Vi försökte även att undvika ledande frågor eller att påverka 
urvalspersonernas svar. Något som vi dock är medvetna om är att vi ofrivilligt 
kan ha visat intervjupersonerna våra ståndpunkter genom kroppsspråk och 
mimik. Vår upplevelse efter intervjuerna var dock att vi inte hade påverkat 
urvalspersonernas svar. För att undvika att urvalspersonerna skulle svara på 
frågorna såsom de förväntade sig att vi ville att de skulle göra så ställde vi 
många följdfrågor. Detta resulterade i att om någon av urvalspersonerna var 
benägen att vilja svara vad som anses ”rätt” på någon fråga så gick det inte hela 
vägen, enkla ja och nej frågor är lättare att svara ”rätt” på än på de frågor där 
flera följdfrågor ställs och som också visar på känslor, erfarenheter, tycke och 
smak.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 
Killarnas berättelser ur de båda urvalsgrupperna har varit väldigt givande och 
intressanta för oss som blivande danslärare att ta del av. Det är väldigt 
värdefullt för oss att få inblick i hur det är att vara dansande kille eftersom vi 
själva är kvinnor och inte mött så många killar inom dansens 
kvinnodominerade värld. Det har även varit spännande för oss, som har en så 
nära relation till dansen, att lyssna till de killar som inte har det. Vi har tagit del 
av deras tankar kring dans, varför så få killar ägnar sig åt den samt hur vi bättre 
ska kunna nå ut till dessa killar.  
 
5.2.1 Synen på dans 
Vi kom till insikt med att vi hade förutfattade meningar kring gymnasiekillars 
syn på dans. Det har uppkommit väldigt intressanta svar genom intervjuerna 
eftersom de båda urvalsgrupperna har så olika erfarenheter av dansen.  
På grund av tidigare erfarenheter antog vi att de killar som inte dansar skulle ha 
en negativ inställning till dansen. På det stora hela så upplever vi dock att alla 
dessa urvalspersoner har en positiv inställning gentemot dans. Denna positiva 
inställning tror vi till viss del kan bero på att deras skola bedriver mycket 
dansverksamhet. Urvalspersonerna får se en hel del dans genom uppsättningar 
som görs av de elever som studerar på skolans musikalprogram. Skolan 
erbjuder även dans genom det individuella valet där skolans elever fritt kan 
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välja bland olika teoretiska och praktiska ämnen. Eleverna på skolan kan även 
välja dans på kärnämneskursen estetisk verksamhet. Vi upplever att 
danslärarna har en självklar roll i lärarlaget och ett stort inflytande på skolan, 
något som också gör dansen mer självklar i dessa killars vardag.  
 
Genom detta arbete har vi fått fram ett resultat där vi ser att synen på vad dans 
är skiljer sig mellan de två olika urvalsgrupperna. Killarna i urvalsgrupp 1 ser 
dans som ett sätt att uttrycka sig medan killarna i urvalsgrupp 2 beskriver dans 
som rörelser till musik. Det visade sig att killarna i urvalsgrupp 2 hade svårt att 
beskriva vad dans är, något som är förståeligt i och med att de själva inte har 
mött dansen vid så många tillfällen. När vi i vårt blivande yrke som danslärare 
möter elever som inte har några tidigare erfarenheter av dans så är det viktigt 
att vi utformar vår dansundervisning så att eleverna ska gå därifrån med en 
bred upplevelse av dansen. Att de dels har fått uppleva dansen som rörelser till 
musik men också som ett sätt att uttrycka något. Upplevelser av dansen som 
konstform och som träningsform, dans som ett sätt att möta och lära känna 
andra människor. Det är av största intresse för oss som undervisar i dans att 
alla ska få uppleva dansens många sidor och att det inte enbart behöver vara, 
som en av killarna berättade: … balettdans i ring på en scen. Detta är något 
som vi kan förändra genom vårt sätt att undervisa och presentera dansen för 
våra elever. 
 
5.2.2 Dans som yrke? 
Att som kille göra ett utbildningsval som innefattar dans är inte särskilt vanligt 
i Sverige. Som vi tidigare nämnt så studerar i Sverige 1108 elever på det 
estetiska programment med inriktning dans, och utav dessa så är endast 42 
stycken män. Detta är en mycket låg siffra och genom att lyssna till dessa 
urvalspersoners syn på dans får vi också en inblick i deras åsikter om varför det 
är så få killar som väljer att ägna sig åt dans.  
 
Att en utbildning inom dans inte skulle leda till något jobb var en åsikt som en 
av killarna i urvalsgrupp 2 hade. Att det råder den typen av meningar har vi 
tidigare nämnt. Detta är en syn som vi själva ofta möter i vår vardag. 
Människor som inte tycker att dans är ett ”riktigt jobb”, och människor som 
tvivlar på att en utbildning inom dans kan leda till arbete. Denna syn känns 
som en utmaning att förändra eftersom dans är en svår bransch att få jobb 
inom, men absolut inte omöjligt. Vi anser att om vi kunde lyfta dansens status 
som ämne inom skolan så kanske fler skulle se dans som ett riktigt ämne och 
tillslut också som ett yrke, som man faktiskt kan ägna sig åt. Faktum är att 
dansen inte har funnit så länge inom skolans värld och den har ännu inte 
lyckats etablera sig på ett önskvärt sätt. Det var inte förrän året 1990 som 
dansen tog sig in i grundskolan genom regeringens projekt ”Dans i skola” 
(Edelholm Sjöstedt, 2004). Idag ser situationen tråkigt nog ut så att dansen 
ännu inte befästs som ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Andra estetiska 
ämnen som bild och musik har en självklar plats på schemat, detta innebär att 
skolan aktivt väljer bort dansen. Vad är det som gör att dansen som sedan länge 
funnits i samhället ännu inte har nått ett skede där den blir ett obligatorium i 
grundskolan? Idag finns dansen som inriktning på gymnasiet något som 
Edelholm Sjöstedt (2004) beskriver som ett stort lyft för dansen. Att dansen 
ända fram till 90-talet kategoriserades under idrotten är något som vi ser som 
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bidragande faktor till att dansen inte fått samma status i skolan som övriga 
ämnen. När vi varit ute på olika grundskolor så upplever vi just detta, att 
dansen inte har samma status som de andra ämnena, varken hos eleverna eller 
bland skolans personal. Detta är något som vi anser måste förändras för att 
dansens ställning i allmänhet skall förbättras. Om dansens status i skolan 
förstärks så kan detta också leda till att dess plats i samhället också gör det, 
något som i sin tur kan leda till att fler söker sig till dansen. 
 
Vi anser att dansen behövs som eget ämne inom skolan, utöver den dans som 
bedrivs inom idrotten. De flesta av killarna berättar att den dans de mött i 
skolan mest bestått av traditionella pardanser som till exempel vals, jenka och 
foxtrot. Detta är bra men vi anser att det behövs mer. Vår önskan är att 
eleverna ska få uppleva dansen ur ett bredare perspektiv något som också kan 
leda till att eleverna får en positivare syn på dans. Killarna i urvalsgrupp 1 
berättar att den dans de mött i skolan inte har påverkat deras dansintresse, 
något som vittnar om att denna undervisning kanske inte är tillräcklig. 
 
5.2.3 Den manliga normen 
Flera av killarna nämner att man som barn växer upp med vad som anses som 
kvinnligt eller manligt och att detta är ett sätt för samhället att genom rådande 
normer gruppera människor. Att detta förekommer måste sannolikt påverka oss 
människor på något sätt och i resultatet av våra intervjuundersökningar ser vi 
just detta. En av killarna i urvalsgrupp 1 nämner hur tjejer blir tvingade till att 
hålla på med dans och killar till att spela fotboll. En av killarna i urvalsgrupp 2 
säger att anledningen till varför det är fler tjejer som håller på med dans är för 
att det är så det är gjort. Det är så det ska vara. Men är det verkligen så?  
 
Påståendet om att killar föds till att vilja spela fotboll och tjejer till att dansa är 
något som vi inte håller med om. Vi är av den uppfattningen att människan till 
stor del formas av de rådande normer som gäller i samhället. Connell (2002) 
skriver kring detta och hennes teori är att män och kvinnor inte föds som 
maskulina eller feminina utan att detta är något som man senare lär sig och 
utvecklar. Vi tror att de normer som formar unga män och kvinnor skapas av 
samhället. Connell (1999) talar om att de roller vi intar i samhället kan 
förändras av yttre faktorer, såsom vänner, familj och massmedia. Om vi ser på 
dansen utifrån dessa teorier så är detta inte någonting som tjejer föds till att 
tycka om respektive att inte alla killar biologiskt skulle tycka att fotboll är 
roligt. De intressen man får i livet är i stället något man skapar sig genom 
påverkan av yttre faktorer.  
 
Alla de killar som vi har intervjuat anser att det idag finns en generell 
föreställning om att det inte passar sig för män att dansa. Även om det visade 
sig att sju utav dessa åtta killar inte tyckte att dans enbart är för tjejer, berättar 
de om att det i samhället existerar denna typ av åsikter. Att det råder en syn 
kring att dans inte är något för män, har detta arbete gjort oss varse om. Vi 
anser också att om dessa åsikter inte hade förekommit så hade det kanske inte 
heller funnits lika mycket fördomar kring killar och dans. En av killarna i 
urvalsgrupp 2 besitter dock den åsikten att det är mer passande för tjejer att 
utöva dans. Han menar även att alla andra egentligen också är av den åsikten 
annars så skulle man ljuga. Robertsson (2003), som vi tidigare nämnt, talar 
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även han kring de djupt rotade meningar som han anser finns i vårt samhälle 
kring vad som anses accepterat för en kille att ägna sig åt. Han menar att dessa 
normer om vad som anses som manligt eller inte också begränsar män i deras 
val av yrke, utbildning och intressen. Dans passar alltså inte in i den 
traditionella synen på manligt och kvinnligt som dessa killar växer upp med. I 
intervjuerna får vi fram ett resultat som visar på att killarna inte upplever att 
samhället ser helt accepterande på manliga dansare. Att det inte är manligt att 
ägna sig åt dans. Att det råder den synen i dagens samhälle känns otroligt 
förlegat, men detta är den verklighet vi lever i. Connell (2002) beskriver de 
stora svårigheter med att bryta mot de rådande definitionerna av hur en man 
ska vara och vad manlighet är. En av killarna i urvalsgrupp 1 berättar om det 
motstånd han möttes av från killarna i fotbollslaget när han slutade med 
fotbollen och övergick till att dansa. Robertsson (2003) menar att om man som 
kille har ett intresse inom till exempel dans så är detta något som kommer att 
motarbetas av samhället och inte överensstämma med den manliga normen. En 
av killarna i urvalsgrupp 2 berättar kring just detta. Han säger att han varit 
intresserad av dans men inte vågat börja av rädsla för att inte passa in i just den 
manliga normen.  
 
Att vi människor ständigt försöker att anpassa oss efter den syn som råder 
kring vad som är manligt och kvinnligt beskriver Connell (1999). Här ser vi 
också en koppling till teorin om hegemonisk maskulinitet. Inom vårt samhälle 
finns det en syn på hur en man ska vara och uppfyller man inte dessa kriterier 
så finns det en risk att man blir underordnad inom den manliga 
gruppkonstruktionen, och ibland rent av utstött ur den. Detta måste utan tvivel 
vara en tuff situation att bryta sig ur eller förändra. Connell (1999) skriver dock 
att den hegemoniska maskuliniteten är något som går att utmana och förändra 
och detta är något som de dansande killarna faktiskt gör, de utmanar den 
rådande synen på manlighet. En av killarna i urvalsgrupp 1 berättar att han 
tycker att manliga dansare är rebeller som struntar i de åsikter och fördomar 
som finns kring dem. Visst är det så att alla som bryter mot de normer som 
råder är rebeller. Att vara dansande kille inom ett sådant kvinnodominerat 
område är att vara en normbrytare, något som vi verkligen ser som 
beundransvärt. Som Robertsson (2003) skriver så är så kallade ”brytare” starka 
individer. Att våga vara den man är och ägna sig åt det man vill trots att det 
råder negativa åsikter kring dans och dansande killar är något som vi som 
blivande danslärare och verksamma inom skolans väggar vill uppmuntra.  
 
Synen på dans som ”omanligt” är någonting som vi som blivande danslärare 
har stor möjlighet att arbeta för att förändra. Det har genom våra 
intervjuundersökningar visat sig att det bland vissa killar råder en rädsla inför 
att bli utstött av samhället för att man ägnar sig åt något som inte passar in i 
den manliga normen. Att det är så tycker vi självklart är väldigt tråkigt och 
detta är något som vi vill motarbeta. Vi hoppas att denna uppsats kan bli en 
början till att uppmärksamma och förändra de negativa åsikter och fördomar 
som dessa killar upplever existerar inom vårt samhälle.  
 
5.2.4 Fördomar - Homosexualitet 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för dessa killars åsikter om kopplingen 
mellan dans och homosexualitet, något som uppkommit frekvent i vår 
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intervjuundersökning. Flera av killarna talar om att det finns en förutfattad 
mening om manliga dansare som homosexuella.  
 
Detta är något som vi tidigare nämnt och genom Burt (1995) beskrivit, 
fördomen kring att män som dansar är homosexuella. Han skriver även att det 
sedan slutet av 1800-talet inte har varit fullt accepterat av män att vara mjuka 
och känslosamma varelser. En man som bär sina känslor på utsidan och som 
inte är rädd för att visa sig svag riskerar att inte anses vara en ”riktig man”. 
Detta är något som vi ser spår av i urvalspersonernas berättelser. En av killarna 
i urvalsgrupp 1 berättade att hans pappa och bror till en början var skeptiska till 
hans dansande, och tyckte att dans var ”bögigt”, men att de nu har ändrat syn 
kring detta. En av killarna i urvalsgrupp 2 berättar att han själv varit intresserad 
av att dansa men att han inte vågade börja på grund av att han var orolig för 
vad personer i hans omgivning skulle tycka om han började dansa. Han 
berättade att om man dansar så kan man bli uppfattad som konstig eller 
homosexuell. Han berättade också att detta var en anledning till att han inte 
vågade börja med dansen, eftersom han trodde att folk skulle börja ifrågasätta 
hans sexuella läggning.  Som vi tidigare nämnt så beskriver Connell (2002) att 
homosexuella män eller män som hon beskriver som ”mesar” kan komma att 
bli underordnade eller utstötta ur den hegemoniska maskuliniteten. Det 
motstånd som denna kille känner till att börja dansa har att gör med det Connell 
(2002) beskriver, egentligen är det inte själva dansandet som är problemet utan 
det faktum att han kan antas vara homosexuell. Flera av killarna har i 
intervjuerna alltså berättat att det inte anses som manligt att ägna sig åt dans, 
och skulle man göra det får man en stämpel på sig om att vara homosexuell. Vi 
som danslärare och självklart även skolan, utgör en viktig del i att motarbeta 
trakasserier och verka för acceptans gentemot alla oavsett sexuell läggning. För 
att förtydliga vårt resonemang så menar vi självklart inte att man ska motarbeta 
homosexualitet, utan fördomen om att alla män som dansar är homosexuella 
och också den negativa synen gentemot homosexualitet. Självklart finns det 
homosexuella personer inom dansen men sexuell läggning borde, enligt oss, vara 
irrelevant. I detta arbete har urvalspersonerna i sina resonemang berättat om de 
homofobiska åsikter som råder i vårt samhälle gentemot dansen och dess 
manliga utövare. Homofobin ser vi här som ett stort problem inte bara för 
dansen och dess manliga utövare utan också för samhället i stort. Det är väldigt 
tråkigt att höra att det finns de killar som väljer bort dansen på grund utav 
detta. Att det bland killar finns en rädsla för att bli trakasserade för att man 
ägnar sig åt dans är självklart något som vi anser måste motarbetas.   
 
5.2.5 Yttre faktorer  
Vi har tidigare nämnt att vi ofta mött en danssal där killarna lyser med sin 
frånvaro. Vad ligger till grund för den syn på dans som idag råder bland 
gymnasiekillar? Vad beror det på att så få killar dansar? Vi har lyssnat till de 
båda undersökningsgruppernas teorier kring varför det finns så manliga 
dansutövare och vad de tror är de bakomliggande orsakerna till detta fenomen.   
 
En av killarna i urvalsgrupp 1 berättar att han tror att uppfattningen om att män 
inte bör dansa eller att dans inte är manligt beror på bristande kunskap om 
dans. Detta är en reflektion som vi anser är viktig när vi diskuterar de fördomar 
som finns kring män som dansar och synen som killar har på dans. I detta 
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arbete ser vi skillnad mellan urvalsgrupp 1 och 2. De killar som valt att ägna 
sig åt dans har haft mer dans i sin närhet, genom familj och vänner, än de andra 
killarna. Killarna i urvalsgrupp 2 har av förklarliga skäl inte lika nära relation 
till dansen eftersom de själva inte utövar den. Utöver detta så ser situationen ut 
så att killarna i urvalsgrupp 2 enbart känner ett fåtal eller inga alls i sin närhet 
som ägnar sig åt dans. Den kille som hade mest negativ inställning gentemot 
dansen var också den som hade minst relation till dansen. Han hade nästan inga 
egna erfarenheter av dansen samt ytterst få personer i sin närhet som ägnar sig 
åt dans. En slutsats som vi då drar är att en stark bidragande faktor till att 
intresset inom ett visst område ska inledas, är att detta också är något man 
möter i sin närhet och influeras av.  
 
En del i den bristande kunskapen gentemot dansen kan också kopplas till den 
dansundervisning som killarna mött i grundskolan. Många av killarna hade 
nämligen svårt att minnas hur dansundervisning i skolan har sett ut, samt att 
denna undervisning inte hade gett några särskilda avtryck i killarnas liv. Som 
vi tidigare skrivit så krävs det ett nytänkande inom den dansundervisning som 
dessa killar möter i dagens skola. 
 
Vissa av urvalspersonerna har i intervjuerna berättat att det inom deras 
vänkretsar finns en uppfattning om dans som något omanligt. En av killarna 
berättar att han tycker att det är egendomligt med killar som ägnar sig åt dans. 
Vi anser att dessa åsikter och fördomar till en viss del beror på bristande 
erfarenheter och upplevelser av dans, alltså brist på kunskap. Vissa av 
urvalspersonerna berättade även om vikten av att som kille få möta mer dans. 
Det är viktigt att man i skolan ges chansen att kroppsligt och visuellt få uppleva 
dansen, att få dansa själv men även möta den konstnärliga dansen på scenen.  
 
Som historien visar så kan det vara bristen på det fysiska i dansen som har gjort 
att killar valt bort dansen. En av killarna i urvalsgrupp 2 berättar att han anser 
att dansen inte är tillräckligt fysisk för att tilltala killar. Detta anser vi också 
kan bero på bristande kunskap kring dans och kan även ha att göra med denne 
killes tidigare erfarenheter som inte uppfyllt de önskemål han haft.  
 
En av killarna berättar att han tycker att det behövs fler manliga danslärare 
inom dansvärlden och att detta kan bidra till att fler killar skulle börja dansa.  
Även vi tror att det är viktigt för dessa killar att möta manliga dansande 
förebilder, så att killarna får se att dans faktiskt kan utövas av alla, oberoende 
av kön. Om det skulle verka fler män inom dansläraryrket så kanske detta 
skulle bidra till att fler killar sökte sig till dansen, och att detta skulle medverka 
till att minska de fördomar som råder. Samma kille berättade kring hur det har 
varit att vara ensam dansande kille och att det inte alltid varit så lätt. Att 
dansläraren ofta är kvinna, menar han, har också bidragit till att dansens 
innehåll blivit mer åt det feminina hållet och han tycker att det behövs mer av 
det andra också. Detta är en tänkvärd reflektion för oss blivande danslärare. 
Som danslärare så måste man vara medveten om att dessa uppfattningar till 
rörelsekvalitéer finns, nämligen att kvalitéer anses vara kvinnliga eller manliga. 
Vi vill dock påpeka att vi anser att man inte bör kategorisera rörelser som 
feminina eller maskulina utan att istället se till rörelser utan att värdera dessa. 
En dansare måste kunna behärska alla olika kvalitéer. 
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Att vi talar om brist på dansande män i dagens samhälle är något som inte 
överensstämmer med dansens historia. Genom att få en inblick i manlig dans 
ur ett historiskt perspektiv ser man att dansen tidigare har setts som en självklarhet 
för män att ägna sig åt. Idag råder, som vi genom detta arbete fått vetskapen 
om, en syn på dans som något mindre passande för män att ägna sig åt. Att 
ägna sig åt dans som anses som något typiskt kvinnligt och att dansa 
”feminint” är absolut inte lika accepterat idag som det var förut. Det är 
intressant att se hur synen på dans och män som dansar har förändrats genom 
historien. På det tidiga 1800-talet ansågs dans vara något typiskt manligt och 
som en självklarhet för män att ägna sig åt, men perioden efter detta så 
utvecklades dansen till att ses som något typiskt kvinnligt. Det är tråkigt att se 
att dansen, som tidigare var en mycket vanlig förekommande aktivitet bland 
både män och kvinnor, idag har förändrats till att vara så starkt kvinnodominerad. 
Vi ser dock att denna trend håller på att vända, mycket tack vare dansstilar som 
breakdance, hiphop och streetdance, något som våra urvalspersoner också 
berättar om. Men fortfarande är det idag en mycket liten andel killar inom 
dansen. Burt (1995) menar att manliga dansare inte själva har tagit avstånd från 
dansen utan att de skall ha blivit avfärdade av samhället. Denna historiska 
utveckling av synen på män som dansar är något som vi än idag kan se spår av, 
tydligast genom att det idag inte är särskilt vanligt att killar ägnar sig åt dansen, 
men också som vi tidigare nämnt genom dessa killars upplevelser av att det i 
vårt samhälle råder avsaknad av acceptans gentemot manliga dansutövare. 
Denna syn på dans och manliga dansare som idag råder anser vi till viss del är 
kvarvarande fragment av den manliga dansens historik. 
 
 

5.3 Vad kan vi lära av detta? 
 
Det har varit väldigt intressant för oss att utföra detta forskningsarbete eftersom 
vi fått ta del av gymnasiekillars tankar kring dans ur två helt olika perspektiv. 
Vi har mött killar som har dans som intresse och valt att ägna sig åt detta. Vi 
har även mött killar som inte har samma relation till dansen och som inte heller 
har lika mycket erfarenhet av den. Det har varit väldigt bra för oss att fått 
inblick i hur dessa killar tänker kring dans. Tack vare dessa urvalspersoner har 
vi fått vetskapen om att det inte är deras syn på dans som ligger som grund till 
att så få killar dansar. Enligt vårt resultat handlar det snarare om samhällets syn 
på killar och dans, något som på olika sätt inverkar på dessa ungdomar och 
deras förhållningssätt till dansen. Som vi tidigare nämnt så har alla 
undersökningspersoner i detta arbete till största del en positiv syn gentemot 
dansen, men alla berättar om att det råder normer i vårt samhälle som säger hur 
en man bör vara, och att dansen inte passar i den normen. Som vissa av killarna 
berättat så bidrar detta till att man som kille inte vågar välja dans, eller att man 
som manlig dansare möter fördomar eller motstånd för sitt dansande. 
 
Vi anser att det är varje människas skyldighet att arbeta med sina inre 
föreställningar om manligt och kvinnligt. Vi har en önskan om att samhället 
skulle se till individer istället för kön. I Lpf94 läser vi att varje elev ska få 
chans att utveckla sina intressen utan åsikter om manligt och kvinnligt. Vi 
tycker detta låter mycket vackert men trots detta så ser vi fortfarande ett 
samhälle där människor kategoriseras efter kön. Skolan har en viktig roll i detta 
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och måste aktivt arbeta för att förändra dessa normbildningar. I detta arbete är 
det viktigt att vidta stor försiktighet när man talar om manligt och kvinnligt. 
Denna situation är delikat då man kan anse att diskussioner rörande manligt 
och kvinnligt kanske till och med förstärker dessa normbildningar. Att vara 
medveten om detta tror vi är att ha kommit en bit på vägen. Det är därför 
viktigt att lärarutbildningen genomsyras av genustänk. 
 
Vi har även reflekterat över vikten av vårt bemötande av elever. Vi anser att 
det är viktigt att i lärarens pågående genusarbete verka för jämställdhet mellan 
könen. I vårt framtida yrke som danslärare kommer vi att möta killar som både 
har tidigare erfarenheter och ett eget intresse av dans, och de som inte har det. 
Genom detta arbete har vi fått tankar kring hur vi på bästa sätt ska bemöta 
dessa killar och ge dem en så bra dansupplevelse som möjligt. Det är viktigt att 
utforma dansundervisningen efter målgruppen och dess behov. Något som en 
danslärarutbildning ger kunskaperna till att hantera på ett bra sätt.  
 
Hur man som danslärare ska nå ut till killar är ett omdebatterat ämne. Genom 
detta arbete har vi fått vetskapen om vikten av att få möta dans i skolan. 
Urvalspersonerna har beskrivit att det vore bra att genom skolan få möta 
dansen på olika sätt. Vi som danslärare vill arbeta för att göra dansen mer 
tillgänglig i skolan, låta fler elever se och själva få prova dans. Något som leder 
till att fler killar får prova på att dansa och får en bild av vad dans kan vara. 
När vi verkat ute i skolorna har vi mött elever som trott att dans enbart 
innefattar pardans eller balett, detta är en del av dansen men absolut inte det 
enda. Att tillföra en bredare syn på dansen kan bidra till att minska fördomarna 
kring den.  
 
En annan viktig aspekt i hur man ska kunna nå ut till killar är att visa på 
manliga dansutövare. Genom att lyssna till urvalspersonernas berättelser inser 
vi vikten av att killar får se och möta andra killar som ägnar sig åt dans, både 
manliga dansare på scenen, manliga danslärare och manliga dansutövare inom 
skolan. Detta är något som vi anser att man inom skolorna kan arbeta mer för. 
Det behövs verkligen manliga förebilder inom dansen, som inspirationskällor 
till killarna men också för att visa att det är helt acceptabelt för killar att ägna 
sig åt dans och att det faktiskt finns killar som gör detta. Detta hjälper till i 
arbetet med att skapa en skola som arbetar för att varje elev ska få uppmuntran 
att ägna sig åt sitt intresse.  
 
Det har även varit intressant att få insikt i att det bland dessa killar finns ett 
antagande om att dans inte skulle vara fysiskt krävande. Som vi tidigare nämnt 
så kan detta dels ha att göra med tidigare upplevelser av dansen, något som vi 
tror kan förändras genom att visa dansen ur ett bredare perspektiv. Att visa att 
dans faktiskt kan vara väldigt fysiskt krävande, något som en av 
musikalkillarna också berättar. Han talar om att okunniga personer inte ser 
dans som något fysiskt ansträngande. Vi som danslärare måste samtidigt som 
vi hör till denna kritik se till att andra delar av dansen och dess rörelsekvalitéer 
inte går förlorade, alla delar är lika viktiga.  
 
Något som genom detta forskningsarbete visat sig är att de killar vi intervjuat 
som valt att ägna sig åt dansen upplever att de till största del fått väldigt bra 
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stöd ifrån sin omgivning för deras dansande. Kanske är detta en bidragande 
faktor till att vissa killar väljer att dansa. Som vi tidigare nämnt så menar 
Robertsson (2003) att det krävs ganska mycket mod för att våga gå emot en 
normbildning. Kan det vara så att de killar som valt att ägna sig åt dans 
behöver ett starkt stöd från sin omgivning? Detta stöd kan tänkas vara en viktig 
del för att orka stå emot åsikten att killar inte bör dansa, samt de fördomar 
kring manliga dansare som killarna själva anser existerar i vårt samhälle. 
Killarna i urvalsgrupp 1 berättar även om det stora stöd och uppmuntran som 
de fått från skolans danslärare. Flera av dem berättar även att de tror att det är 
väldigt viktigt att killar som har intresse för dans blir uppmuntrade till att 
fortsätta med det. Detta är något vi som blivande danslärare tar till oss av och 
kommer att arbeta för att våra elever ska känna. Alla elever ska självklart 
bemötas med uppmuntran och engagemang från oss som danslärare, oavsett 
kön.  
 
Innan vi började detta arbete hade vi förutfattade meningar om att vissa av våra 
urvalspersoner skulle ha en negativ syn på dans, något som nu har motbevisats. 
Den negativa syn på dans som vi trodde att vi skulle möta, visade sig snarare 
finnas i vårt samhälle än hos dessa gymnasiekillar. Mycket av problemet med 
den negativa synen på dans eller på killar som ägnar sig åt dans, ligger alltså i 
vårt samhälle och den rådande synen på manlighet. Denna samhällssyn och 
dessa normer är något som på olika sätt har påverkat dessa killar. Vi ser även 
tendenser hos ett fåtal av urvalspersonerna som visar att de bär på åsikter som 
antyder till att dans inte är mycket värt, att det är konstigt eller opassande för 
killar att ägna sig åt. Detta arbete började som en undersökning av åtta 
gymnasiekillars syn på dans, men slutade till viss del med något annat än vad 
vi förväntat oss. Genom detta arbete har vi fått insikt i urvalspersonernas syn 
på dans, men vi har också fått vetskapen om hur det är att vara kille i dagens 
samhälle. Ett samhälle som har en tydlig bild av hur en ”riktig” man ska vara. 
Vissa av urvalspersonerna har stått emot dessa negativa meningar om dans och 
dansande män. Dessa killar har i vårt arbete också blivit benämnda som 
”rebeller”, och om man ser till den rådande mansnormen har dessa personer 
gått sin egen väg och utmanat den rådande synen på manlighet.    
 
 

5.4 Vidare forskning 
 
Detta arbete öppnade upp ett intresse hos oss kring den manliga normen som 
våra urvalspersoner berättat om. Detta är något som vi anser är viktigt att 
forska vidare om. Vad är det som styr dessa normer och hur kan vi göra för att 
förhindra att dessa normer styr oss människor? Skulle man till och med kunna 
utrota dessa normbildningar? 
 
Något som vi också ser som intressant är begreppet ”brytare” och som vi 
genom detta arbete blivit bekanta med. Det skulle vara spännande att forska 
vidare kring dessa personers brytande val i livet och även att utröna huruvida 
män och kvinnor bemöts olika i sina brytande livsval.  
 
Genom detta arbete har vi också fått insikt i att det finns ont om forskning 
kring ämnet dans i stort, att skriva ett arbete om killar och dans visade sig vara 
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svårt att förankra i vetenskaplig forskning. Det finns mycket kvar inom dansen 
som ännu inte blivit bearbetat i forskningssammanhang. Vad händer med oss 
människor när vi dansar? Kan dans verka för att skapa en lugnare miljö i 
skolan? Detta är bara några av många intressanta frågeställningar om dans. Vi 
önskar att vi i framtiden får se mer forskning i dans och hoppas att vårt arbete 
kan komma att inspirera till detta. 
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  Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
Killar på gymnasiet som har dans i utbildningen. 
       
 

• Vad är dans för dig? 
 
• Hur kommer det sig att du sökte till en utbildning med dans? 
 
• Vad tyckte din omgivning om att du valde en utbildning med dans? 
 
• Berätta om ditt intresse för dans. 

  Hur länge har du dansat? 
  Hur har din dansresa sett ut? 
  Hur ser din dans ut idag? 

 
• Har du haft dans i skolan 
 
• Upplever du att du inom skolans värld har blivit uppmuntrad till att utveckla 

ditt dansintresse? 
 
• Vilken respons från omgivningen har du fått för ditt dansande. 

  Familj? 
  Vänner? 
  Övriga? 

 
• Har du någonsin mött motstånd från omgivningen för att du ägnat dig åt dans? 
 
• Känner du någon som dansar och har det i så fall betytt något för ditt eget 

dansintresse? 
 
• Dansar någon av dina killkompisar? 
 
• Vad tyckte dina vänner om att du valde en utbildning med dans? 
 
• Vad tycker du om killar som dansar? 
 
• Vad tycker du om att vissa anser att killar inte ska ägna sig åt dans? 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
               

Bilaga 2 
 
 

Intervjufrågor 
Killar som inte har dans i sin utbildning 
 

 
• Dansar du eller har du dansat tidigare? 
  Vad för sorts dans? 
  Hur har du dansat? I skolan, på fritiden? 
  Vad tycker din familj om att du dansar? 
  Vad tycker dina kompisar om att du dansar? 
 
• Har du haft dans i skolan 
  Idrotten? 
  Vad fick ni göra då? 
  Hur tyckte du att det var? 
 
• Vad är dans enligt dig? 
 
 
• Dansar någon i din familj? 
  Vem dansar? 
  Vad dansar denna? 
  
• Dansar någon i din vänkrets 
  Vem dansar 
  Vad dansar denna? 
 
• Dansar någon av dina killkompisar? 
 
• Vad tycker du om killar som dansar? 
 
• Tycker du att det är mer ok för tjejer än för killar att dansa? 
  Varför/varför inte? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

Bilaga 3 
 
 

Hejsan! 
 
Vi är två studenter från Danslärarutbildningen i Piteå som just nu skriver vårt 
examensarbete kring gymnasiekillars syn på dans. Vi är intresserad av att höra 
just dina tankar kring dans och varför du har valt att ägna dig åt detta.  
 
Vi kommer att utföra intervjuer där vi ger dig utrymme att fritt berätta om dig 
själv och din relation till dans. Vi kommer att spela in vårt samtal med dig för 
att sedan kunna skriva ner din berättelse i vårt arbete. Vi vill klargöra för dig 
att du i vårt arbete kommer att vara helt anonym.  
 
Vi tror att detta samtal kan vara av intresse för dig som går en utbildning som 
innefattar ämnet dans. Här får du en möjlighet att tänka över ditt val av 
utbildning och skapa dig en djupare insikt kring dig och din relation till dansen.    
 
Vi skickar dig dessa intervjufrågor som kommer att användas av oss som stöd i 
intervjun. Vi vill att du läser igenom dessa frågor så att du kommer väl 
förberedd till vårt intervjumöte.  
 
Vi är väldigt tacksamma för ditt deltagande i vårt examensarbete.  
 
Ett stort tack 
Rigmor Tibell & Rebecka Anundsson 
Danslärarutbildningen, Piteå.   
 
Vid eventuella frågor kan du maila oss på adressen: 
Rebecka_im@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

 
Bilaga 4                        

 
 

Hejsan! 
 

Vi är två studenter från Danslärarutbildningen i Piteå som just nu skriver vårt 
examensarbete kring gymnasiekillars syn på dans. Vi är intresserad av att höra 
vad just du har för tankar och erfarenheter av dans.  
 
Vi kommer att utföra en intervju tillsammans med dig där vi kommer att ställa 
frågor till dig kring området killar och dans. Vi kommer att spela in vårt samtal 
med dig för att sedan kunna skriva ner din berättelse i vårt arbete. Vi vill 
klargöra för dig att du i vårt arbete kommer att vara helt anonym.  
 
Ditt deltagande kommer att vara av stort intresse för oss som blivande 
danslärare eftersom vi, tack vare dig, får en inblick i killars syn på dans. Vi tror 
även att detta arbete kan leda till att du får insikt om dina egna åsikter kring 
dans och varför du har dessa åsikter.  
 
Vi skickar dig dessa intervjufrågor som kommer att användas av oss som stöd i 
intervjun. Vi vill att du läser igenom dessa frågor så att du kommer väl 
förberedd till vårt intervjumöte.  
 
Vi är väldigt tacksamma för ditt deltagande i vårt examensarbete.  
 
Ett stort tack på förhand 
Rigmor Tibell & Rebecka Anundsson 
Danslärarutbildningen, Piteå.   
 
Vid eventuella frågor kan du maila oss på adressen: 
Rebecka_im@hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


