
 

 

Sex och samlevnad i dansundervisning 

En queerteoretisk studie om danslärares arbete med sexualitet, 

kroppslighet, normativitet och genus i gymnasieskolor 

Nadja Nilsson 

Ämneslärare, gymnasiet 
2017 

Luleå tekniska universitet  
Institutionen för konst, kommunikation och lärande 



Förord 

Ett halvt år har gått och mitt examensarbete är äntligen färdigt. Jag vill tacka min handledare 

Karl Asp för fantastiskt stöd, peppiga ord och tro på att min text faktiskt kan förändra. Jag 

kom ut som HBTQ-person efter min gymnasiegång på dansestet-programmet. Min dröm och 

förhoppning är att vi tillsammans kan skapa ett öppet och inkluderande klimat som tillåter 

elever att upptäcka och utforska sin identitet. Dans är ett fantastiskt verktyg, låt oss förändra 

världen!      

  



Abstract 

The aim of this study is to describe how sex eduacation, as an area of expertise, is made visible 

and constructed in dance teachers education in Swedish higher secondary school. The queer 

theory describes dance teachers’ work from a perspective of body, sexuality, gender and 

normativity. Using qualitative methods, leaving space for reflection and subjective experiences, 

four higher secondary school working dance teachers were interviewed. The findings include 

that sexual education as an area of expertise exists both consciously and unconsciously in dance 

education and the subject of dance. Furthermore, the informants do not understand sexuality as 

something important in teaching dance, in spite of that sexuality as a subject is present in the 

discussions. The result of the study proved that norms about sexuality, body and gender co-

operate with the dance education and the dance teachers daily encounters with their students. 

The most important conclusion in the study was that dance teachers should have an 

understanding of how sexual education as an area of expertise can be expressed through dance 

teaching to be able to encounter students with an including education. 

 

Keywords: Danceeducation, dance teacher, sex education, sexuality, gender, queertheory, 

body, normativeness.      
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1. Inledning 

Normer är föreställningar och idéer som formar oss som individer, våra relationer och hela 

samhället och kan beskrivas som oskrivna regler vilket vi människor medvetet eller omedvetet 

följer och formas av, men som vi också har skapat och ständigt återskapar. Så länge ingen bryter 

mot en norm tenderar normer att vara osynliga (RFSL ungdom, 2008). En person som är 

heterosexuell behöver sällan aktivt komma ut med sin sexualitet eftersom den redan ingår i en 

norm om hur sexualiteten antas ska vara. I Normkritisk pedagogik uttalar Bromseth (2010), 

”Icke heterosexuella och transpersoner tilldelas inte en position som agerande subjekt i 

klassrummet. De beskrivs som personer det är synd om och som är beroende av ”vår acceptans”. 

Samtidigt talar man om dem som om de endast fanns utanför skolans värld” (Ibid, s. 37). En 

hierarkisk relation återskapas där skola, lärare och elever förväntas ingå i ett ”vi” medan hbtq-

personer ses existera utanför skolans värld (Martinsson, Reimers, Reingardé & Lundgren, 

2007).  

          År 2001 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av rasism, 

etnisk diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi och könsrelaterad mobbning i skolan. 

Studien visade på att elever blev utsatta främst för sexuellt relaterade kränkningar tillsammans 

med generella, upprepande kränkningar. Andelen drabbade var cirka en fjärdedel för respektive 

kränkningsform. Ungefär en niondel var utsatta för kränkningar relaterade till homosexualitet 

(Skolverket, 2009). Skolverket bedömer att en implementering av diskrimineringslagen måste 

ske genom att alla verkande på skolan, anställda och elever, blir medvetna om de normer som 

ligger till grund för diskriminering och trakasserier. Problemområdet är stort och inkluderar 

både vilka som anses vara legitima deltagare i klassrummet, kränkningar samt normativitet i 

stort. I Skolverkets publikation Diskriminerad, kränkt rapporteras en omfattande undersökning 

om diskriminering och trakasseriers förekomst i skolan. I studien finns ett genomgående 

mönster av att elever kopplar samman manlig homosexualitet med femininitet. I 

gymnasieskolan gäller det att markera rätt sorts heterosexuella maskulinitet genom uttryck och 

utseende: Kläder, färger, språkanvändning och rörelsemönster. Skolverket anser att lärarens 

medvetenhet av ett normkritiskt perspektiv är grunden till att aktivt arbeta mot diskriminering 

och kränkning (Skolverket, 2009). Normkritiskt perspektiv framträder i skrivningar från 

gymnasieskolans läroplan: ”Eleverna ska uppmuntras till att utveckla sina intressen utan att 

begränsas av föreställningar och normer om vad som anses vara kvinnligt och manligt” 

(Skolverket, 2011a, s. 6). Från och med 2017 har dessutom reglerna stärkts angående aktiva 
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åtgärder mot diskriminering. Skollagens diskrimineringslag säger att skyldigheten att arbeta 

med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder: kön, 

könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Från och med 2017 är även skolor skyldiga 

till att genomföra det aktiva arbetet med ett övergripande ramverk. Alla skolar har en skyldighet 

att ha riktlinjer och rutiner för verksamhet att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 

och kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation 

(Skolverket, 2017a). 

          Mitt intresse för normkritiskt perspektiv i undervisningen uppkom efter att jag kommit i 

kontakt med Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och började engagera mig för 

sexualpolitik på lokal nivå. Under mitt engagemang som ordförande i RFSU på lokal nivå 

utbildade jag mig till sex- och samlevnadsinformatör. Arbetet som sex och 

samlevnadsinformatör har fått mig att reflektera över min egna gymnasiegång som dansestet-

elev, min praktik på gymnasiet och mina egna danslärarstudier. Jag har ofta upplevt en brist på 

diskussion och analys angående genus, kropp, sexualitet, maktordningar och normkritik inom 

dansämnet. Min egna upplevelse av att vara HBTQ-person har dessutom gett mig erfarenhet av 

att stå utanför en stark norm. I boken Koppla bort autopiloten skriver Bardon (2017) om ett 

normkritiskt förhållningsätt i dansundervisningen. Hen beskriver danssalen som ett koncentrat 

av världen utanför; ”Danssalen är en sluten miljö med fokus på kroppen, vilket gör att 

identiteter, ideal, normer och strukturer renodlas och förstärks” (Ibid, s. 7).  Normer och 

strukturer genomsyrar vårt samhälle och så väl danssalar som dansundervisning. Regeringens 

utskott för mänskliga rättigheter uttalar sig: ”Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och 

reproduktion är grundläggande för alla människor och för arbete för mänskliga rättigheter och 

mot diskriminering” (Regeringen, 2017). Det handlar om mänskliga rättigheter och rätten till 

sin kropp. 

          Enligt Lindqvists (2010) avhandling Dans i skola om genus, kropp och uttryck använder 

majoriteten av danslärarna i undersökningen ord i anslutning till kroppen för att beskriva 

dansens betydelse. Ord som kroppsspråk, kroppsmedvetenhet och kroppskännedom upprepas 

av flera lärare, vilket visar på att kroppen och dess uttryck är centralt för danslärare. Begreppet 

kropp är mångfacetterat och kan analyseras och beskrivas ur olika perspektiv. Kropp kan 

kopplas till identitet, kön och sexualitet och vad vi tolkar av en gestaltande kropp. Bromseth 

(2010) menar att heteronormen påverkar hur vi ser på kroppar. Olika kroppar ges olika 

rättigheter och möjligheter beroende på hur en person uttrycker och lever kön. Kropp kan ses 

utifrån ett intersektionellt perspektiv. Exempelvis kan normer och representation i dansvärlden 
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diskuteras utifrån etnicitet, sexualitet, funktionalitet och kön. I samhällets rådande normer delar 

vi in människan i två tillgängliga könskategorier: man eller kvinna. Begreppet genus kan ses 

som en kunskap om manligt och kvinnligt och den förståelsen hur manligt och kvinnligt ”görs” 

(Hirdman, 2004). Connell (2003) skriver om en reproduktiv arena och hur samhällets strukturer 

inverkar på individens handlingsutrymme. Utifrån kropp och genus existerar idéer om vad som 

är specifikt kvinnligt och manligt. Genusteoretikern Butler (2007) beskriver genus som 

performativt och menar att vi lär oss att vara man eller kvinna. Lärandet sker genom upprepning 

och härmning av gester, handling och språk; ett förkroppsligande av samhällets normer. Young 

(2000) har utformat teoretiska antaganden om dans och dansundervisning. Rörelsemönster och 

kroppsanvändning kan förstås som en stil som består av särskilda utryck för de strukturer och 

villkor som kvinnokroppen lever i och är underkastad i (Young, 2000). Genom att motverka 

traditionella könsmönster och diskutera olika identiteter kan dansundervisning vara 

transinkluderande. För att synliggöra normer, existerande idéer och strukturer av kropp, genus, 

könsidentitet och sexualitet kommer queerteori användas som teoretiskt verktyg i 

examensarbetet.  

1.1. Sex och samlevnad 

Examensarbetet utgår från begreppet sex och samlevnad som ett kunskapsområde och inte som 

ett specifikt ämne i skolans undervisning. Sex och samlevnad kan beskrivas utifrån att sexualitet 

omgärdas av värderingar på både samhälls- och individnivå. Synen på sexualitet påverkar hur 

vi ser på relationer mellan könen och på olika sexuella läggningar. Dessa värderingar förändras 

ständigt och berör alla i ett samhälle. Sexualitet och sex och samlevnadsundervisningen är mer 

än kroppen och de biologiska och fysiologiska funktionerna (RFSU, 2008). Skolverket 

beskriver sex och samlevnad som ett kunskapsfält med flera olika perspektiv som ska ge elever 

en helhetsbild av vad människans sexualitet och relationer kan innefatta. Examensarbetet tar 

sin utgångspunkt i vad som står skrivet i gymnasieskolans värdegrund, skollag och kurs- och 

ämnesplaner och beskriver hur danslärare arbetar med sex och samlevnad som 

kunskapsområde. I examensarbetet använts begreppet sex och samlevnad eftersom det är det 

begrepp som använts av Skolverket1. 

                                                 
1 RFSU har under sin kongress 2017 beslutat att begreppet sex och samlevnad anses föråldrat och ska arbeta för 

att ersätta begreppet samlevnad till relationer.    
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att beskriva hur sex och samlevnad synliggörs och konstrueras i 

danslärares undervisning i gymnasiet. För att uppnå syftet ställs följande frågor:  

• Hur konstrueras idéer om sex och samlevnad i dansämnet? 

• Hur inkluderas, exkluderas och representeras kroppslighet, sexualitet och genus i 

dansundervisningen?  

• Hur tar sig normativitet uttryck i danslärares samtal om dans kopplat till kropp, sexualitet 

och genus?  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning, styrdokument och förordningar samt ett 

historiskt perspektiv på sex och samlevnadsundervisning i Sverige. 

2.1. Begreppsförklaring 

I följande kapitel förklaras begrepp som återkommer i examensarbetet. Många av begreppen är 

mångfacetterade och har olika betydelser beroende på kontext. Nedan beskrivs hur följande 

begrepp tolkas och använts i det här examensarbetet. Begreppen som följer: Intersektionalitet, 

queerpedagogik och normkritisk pedagogik, heteronormativitet/heteronorm, binär 

könsuppfattning, genus/kön, queer, HBTQ, cisperson, transperson och kropp. 

2.1.1. Intersektionalitet   

Intersektionalitet handlar om att maktordningar baserade på kategorier som kön, etnicitet, 

sexualitet, funktionalitet och klass samverkar med varandra och skapar ojämlikheter, 

diskriminering och förtryck. En enskild maktordning går inte att förstås oberoende av andra 

maktordningar. Intersektionalitet används som en teoretisk utgångspunkt och ett metodologiskt 

verktyg inom forskning, aktivism och praktiskt förändringsarbete (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2017a).   

2.1.2. Queerpedagogik och normkritisk pedagogik  

Queerpedagogik myntades som begrepp under 1990-talet av Bryson och de Castell och har sitt 

ursprung i queerteori. Pedagogiken bygger på ett queerperspektiv på förändringsarbete av kön- 

och sexualitetsnormer i skolan. Dels genom kunskap om hur normskapande äger rum och dels 

genom utveckling av förändringsstrategier och metoder inspirerade av queerteori. Till exempel 

har pedagogiken varit grund för utvecklingsarbeten och forskning om heteronormativitet i 

skolor (Bromseth, 2010). Begreppet normkritisk pedagogik har sina rötter i queerpedagogik 

och skapades i och med arbetet med boken Normkritisk pedagogik (Bromseth, 2010). 

Begreppet skulle beskriva en intersektionell maktkritisk pedagogik. Syftet var att använda 

begreppet som ett redskap för att dels visa hur olika normer samverkar och skapar 

maktobalanser inom olika pedagogiska praktiker och dels som ett verktyg för att utmana dessa 

normer (Bromseth, 2010).   
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2.1.3. Heteronormativitet/heteronorm 

Heteronormativitet är konstruerad av en hierarkisk skillnad, där vissa kroppar och livsstilar 

privilegieras medan andra systematiskt och genom upprepning presenteras som avvikande och 

mindre önskvärda (Butler, 2007). Strukturen bidrar till att en viss heterosexuell livsstil ses som 

det mest åtråvärda och mest naturliga sätt att leva (Ambjörnsson, 2006). Olika kroppar ger olika 

rättigheter och möjligheter beroende av könuttryck, begär och val av livsstil. Normer för kön 

och sexualitet samspelar med andra skillnadsskapande faktorerna. Klass, etnicitet, hudfärg, 

ålder och funktionsförmåga är några av de mest centrala differentierade faktorerna. Faktorerna 

kan beskrivas som maktrelationer som samspelar på ett komplext sätt och skapar vad som anses 

vara avvikande eller norm. Vilka kroppar, praktiker och värden som faller inom eller utanför 

gränserna är kulturellt betingat och ett resultat av aktiva återskapandeprocesser (Bromseth, 

2010).  

2.1.4. Binär könsuppfattning 

Uttrycket binär könsuppfattning brukar användas om tanken att det finns två kön. Binär är något 

som kan anta ett av två värden, ofta betecknat som udda eller jämnt. Exempel är näst sista 

siffran i det svenska personnumret; udda står för det juridiska könet man och jämnt för det 

juridiska könet kvinna. Synen på kön som binärt definierar transpersoner som avvikande, enligt 

tvåkönsnormen. En binär könuppfattning är även en förutsättning för heteronormen (se ovan), 

ett antagande om att kvinnor begär män, vice versa och att det är naturligt och berör alla 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017b).  

2.1.5. Genus/kön 

Ordet genus introducerades på 1980-talet i Sverige för att möta ett behov av att kunna prata om 

hur ”kvinnligt” och ”manligt” görs. Genus brukar beskrivas som det socialt och kulturellt 

konstruerade könet, till skillnad från det biologiska. Hur kvinnligt och manligt görs är nära 

relaterat till maskulinitet och femininitet. Begreppen maskulinitet och femininet används för att 

möjliggöra en förståelse av ordet genus (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017c). 

Genusteoretikern Judith Butler (2007) särskiljer inte på kön och genus och menar att kön är en 

genuskonstruktion. Effekter av diskursiva maktstrukturer skapar en föreställning om ett 

biologiskt kön som är upphov till den sociala genuskonstruktionen (Butler, 2007). I 

examensarbetet använts genus som ett analytiskt begrepp av kön, som något konstruerat och 

föränderligt.   
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2.1.6. Queer 

Queerbegreppet är mångfacetterat och används på olika sätt beroende av kontext. Här används 

begreppet queer för att ifrågasätta föreställningen om att det finns två kön som är varandras 

motsatser: kvinnor och män, samt att kvinnor har begär efter män och vice versa. Dessa typer 

av föreställningar brukar kallas för heteronormen (se ovan) eller tvåkönsnormen (se ovan under 

binär könuppfattning). En queer identitet kan innebära en önskan att i sin identitet inkludera 

alla traditionella könsidentiteter, könsuttryck och sexualitet eller variera sitt uttryck (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2017d). En vidare beskrivning om queer och queerteori 

återfinns i teoriavsnittet. 

2.1.7. HBTQ – person  

HBTQ är en förkortning för att benämnda personer som inte ryms inom hetero- och 

tvåkönsnormen. H står för homo, B för bi, T för trans och Q för queer. Denna förkortning 

förändras ständigt och kan både kritiseras, utökas och/eller minskas. Ibland använts I, som står 

för intersex; A för asexuell. Vilken förkortning som använts kan säga något om politik och hur 

olika organisationer/personer/institutioner tänker kring och förstår sexualitet och könsidentitet 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017e).    

2.1.8. Cisperson  

Cis kommer från latin och betyder ”på denna sida av” (NE, 2017a). Ordet cisperson kan 

användas för att beskriva hur en individs biologiska och juridiska kön hänger ihop med hens 

könsidentitet. Exempelvis en person som föddes med snippa (biologiskt kön), blev registrerad 

som kvinna hos myndigheter (juridiskt kön), ser sig själv som kvinna (könsidentitet) och med 

hjälp av till exempel kläder och socialt beteende uttrycker sin könstillhörighet som kvinna 

(könuttryck). Ordet cis används för att belysa hur samhällsfunktioner så som skola utgår från 

en cisnormativitet: Definierar personer som inte ryms i tvåkönsnormen som avvikande. 

Begreppet cisprivilegier används för att analysera den priviligierade position som följs av en 

cisperson (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017e).   

2.1.9. Transperson 

Transperson fungerar som ett paraplybegrepp för personer som bryter mot de normer och 

förväntningar kring kön, könuttryck och könsidentitet som finns i samhället. Gemensamt för 

transpersoner är att ens könsidentitet eller könuttryck inte stämmer överens med det juridiska 

kön en blev tilldelad vid födseln (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017f). Begreppet 
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transpersoner inbegriper människor som vill ändra sin kropp och eller byta juridiskt kön, 

personer som varken ser sig själv som kvinna eller man, människor som använder attribut eller 

kläder som anses typiska för det andra könet, artister som överdriver könskodade attribut och 

människor som inte vill, kan eller tycker det är viktigt att definiera sig i fråga om kön. Trans 

har inget med sexualitet att göra utan det handlar om könsidentitet och könuttryck 

(Transformering, 2016).     

2.1.10. Kropp 

Kunskap i dans har en självskriven kroppslig dimension (Pastorek Gripson, 2016). I 

examensarbetet används begreppet kropp tvådimensionerat; dels en fysisk kropp och dels en 

diskursiv kropp. ”En kropp som yta eller en kropp som innehåll – en kropp att titta på eller en 

kropp att känna. Här länkas den symboliska och materiella kroppen samman och framträder 

växelvis i förgrund och bakgrund beroende på hur dansrörelser utförs och för vems skull” 

(Pastorek Gripson, 2016, s. 213). Den fysiskt dansande kroppen inkluderar aspekter som 

kroppsanvändning, hållning och gestik. Det är genom hur en rörelse tas ut som mening skapas 

och budskap kommuniceras (Ericsson, 1996). Begreppet avser kropp som helhet; mekanisk och 

för kroppsligt tänkande och kännande (Pastorek Gripson, 2016). En diskursiv kropp inkluderar 

olika diskurser som påverkar synen och upplevelsen av kroppen. Våra kroppar går inte att förstå 

bortom diskurserna (Butler, 2007). Examensarbetet tar en central utgångspunkt från att vår 

föreställning och upplevelse av kroppen påverkas av normer, strukturer och föreställningar.        

2.2. Tidigare forskning  

Nedan följer en presentation av tidigare forskning inom ramen för sex- och 

samlevnadsundervisning, queer i skolan, normkritik i skolan, dans och genus, musik och genus 

samt dans och sexualitet. Kännedom om tidigare forskning baseras på sökning i olika databaser 

med hjälp av nedanstående nyckelord. Även referenslistor i utvald litteratur har varit till hjälp 

för att söka vidare i tidigare forskning. Nyckelord i databassökning: dans och genus, dans och 

sexualitet, sex och samlevnad, sex och samlevnad i skolan, queer, skola, undervisning, och 

normkritisk pedagogik.  

2.2.1. Queer  

I avhandlingen Att vara som/den ’en’ är: En etisk diskussion om begreppen rättvisa, erkännande 

och identitet i en trans*kontext för Engdahl (2010) en etisk diskussion om begränsningar och 

möjligheter att vara som/den ’en’ är i relation till begreppen rättvisa, erkännande och identitet. 
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Avhandlingen beskriver moraliska uppfattningar, känslor eller erfarenheter i en trans*kontext. 

Med begreppet trans*kontext menar Engdahl flera olika transkontexter och inte en 

transverklighet. Engdahl presenterar flera erkännande etiska principer i sitt resultat. Exempelvis 

att alla har rätt till erkännande som/den de är, att alla har ett ansvar att respektera andra 

personers självbenämning, att alla bör ha möjlighet till självutveckling utifrån sina egna 

perspektiv och den egna självförståelsen i olika sociala och offentliga rum och att alla bör ha 

möjlighet till att delta i sociala och samhälleliga sammanhang som/den de är (Engdahl, 2010). 

I Byxbegär söker Rosenberg (2000) efter queera ögonblick på teater- och operascenen där den 

heterosexuella tolkningen störs. Begreppet queer har här en betydelse av en icke-heterosexuell 

dissonans. Rosenbergs grundtes är att byxroller angriper genusdiskursens grundval; ordning 

mellan kvinnor och män samt förordningen mellan kön och genus. Ur ett kulturellt perspektiv 

kan den genusöverskridande förklädnaden förstås som en form av föreställning som anspelar 

på skillnaden mellan kropp och kläder, framhäva kön-genusskillnader som en social 

konstruktion samt avslöja det som kan uppfattas som naturligt samt som något tillgjort. Butler 

beskriver könsöverskridande uttryck med begreppet genustrubbel; ett förkroppsligande och ett 

överträdande av genusnormer (Rosenberg, 2000). 

2.2.2. Normativitet i skolan  

Skola i normer beskriver hur normer upprepas och utmanas i skolan; dels hur normer ”gör” 

skolan och dels hur skolan ”gör” normer (Martinsson & Reimers, 2014). Författarna beskriver 

hur elever, lärare och andra engagerade i verksamheten skolas i normer. Bengtsson (2014) 

diskuterar hur normer kring heterosexualitet kan komma i uttryck av elever i skolan och vilka 

möjligheter och begränsningar dessa normer kan föra med sig. Bengtsson hävdar att ofta förstås 

skolan som något som inte hör ihop med det som associeras till sexualitet. Ändå framträder 

förväntningar kring sexualitet som starkt närvarande i Bengtssons vistelse på skolor. Bengtsson 

utgår från att sexualitet dels kan tolkas som något vardagligt och odramatiskt och dels som 

något privat och laddat. Till exempel kan heterosexuell kärlek ses som icke-sexuell sexualitet; 

exempel om en kvinnlig lärare lever med man och barn. Medan icke-heterosexuell kärlek ses 

som sexuellt laddad och därmed privat. Lundgren (2014) beskriver heteronormativitet i 

läraryrket. Det finns heterosexuella krafter; normer som konstruerar heterosexualitet som det 

normala och förväntade samt att hetero och homo ses som relevanta kategorier att sortera 

människor i. En konsekvens är att många upplever en kollegas berättelse om sin samkönade 

partner av privat karaktär medan få skulle reagera på samma vis då heterosexuella kollegor 

nämner sin partner. Sådana normer påverkar människor och kan leda till diskriminering i form 
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av glåpord, trakasserier eller mindre tydliga konsekvenser av en känsla att vara annorlunda 

(Lundgren, 2014).  

          Öqvist har ett normkritiskt perspektiv (2009) i sin avhandling Skolvardagens 

genusdramaturgi. Avhandlingen syftar till att beskriva och analysera hur elever i årskurs fem 

skapar femininitet och maskulinitet i skolans värld. Ett särskilt fokus ligger på hur tjejer 

konstruerar femininitet i relationen till varandra och genom språkliga och kroppsliga handlingar 

(Öqvist, 2009). I samlingsverket Normkritisk pedagogik behandlas begreppet normkritisk 

pedagogik ur feministiska, queerteoretiska och intersektionella perspektiv. Författarna 

analyserar vad begreppen kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter 

(Bromseth, 2010). I kapitlet man föds inte till homofob, man blir det berättar Darj (2010) om 

sitt arbete med hbtq-frågor i skolverksamhet. Darj upplever att det finns en föreställning om att 

en viss typ av människor är homofober och att hbtq-arbete behövs för särskilda målgrupper och 

områden. Föreställningen skapar ett problem av att homofobin läggs på en individnivå och inte 

på en samhällsnivå. Darj anser att frågor kring kön och sexualitet impregnerar alla delar av 

skolan, vilket gör att åtgärder inte kan begränsas till enskilda insatser utan måste ske 

systematiskt och välförankrat hos ledning och personal. Darj syftar till att förmedla kunskap 

om att alla är medskapare till strukturer, både till att upprätthålla och utmana dem (Darj, 2010).            

2.2.3. Sex- och samlevnadsundervisning  

I sin avhandling Risk och bejakande problematiserar Bolander (2009) sexualupplysning och 

sexualundervisning i TV. Bolander undersöker hur och vilka föreställningar om sexualitet som 

konstrueras samt om föreställningar om sexualitet och genus förändras och utmanas i dessa 

sammanhang. Exempelvis kommer Bolander fram till att program som Fråga Olle och Stop! 

Om sex bidrar till en rangordning av olika sexuella identiteter och praktiker, där några framstår 

som vanliga och naturliga, medan andra blir annorlunda och onaturliga. Bolander beskriver att 

de vanligaste subjektspositionerna som skapades i programmen var ”killar” och ”tjejer”. Dessa 

benämningar var ofta en utgångspunkt i diskussioner och reportage. Föreställningen om att två 

separata kön förväntas begära och komplettera varandra reproduceras ständigt i programmen. I 

avhandlingen Kön och känsla behandlar Bäckman (2010) samlevnadsundervisning i skolan. 

Syftet är att visa på hur genus och sexualitet hänger samman i ett ömsesidigt 

beroendeförhållande. Konsekvensen blir att normer och föreställningar om statiska 

könskategorier kopplat till sexualitet; bara tjejer blir horor, bara killar talar om onani, 

homosexuella anses inte vara normala och kvinnlig sexuell frigörelse är äcklig. Hen beskriver 

hur samlevnadsundervisningen genomsyras av en strukturering av genus som har påverkat 
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samtalet och förståelsen av sexualitet. En analys om hur heteronormativa föreställningar lagt 

grund till tolkningar som i praktiken reserverar olika sexuella handlingsutrymmen åt killar och 

tjejer (Bäckman, 2010).  

2.2.4. Dansundervisning kopplat till genus 

I Embodied Curriculum Theory and Research in Arts Education undersöker och kritiserar 

Stinson (2016) danslärares undervisning och pedagogiska arbete. Särskilt relevant för det här 

examensarbetet är de kapitel som behandlar traditionell dansundervisning ur ett genus- och 

maktperspektiv. Kapitlet lyfter fram att pojkar och flickor börjar dansa i olika åldrar och hur 

den åldersskillnaden påverkar dansarna mentalt; hur den skapar duktighet och lydnad hos 

flickor och en mer militant-lik tävlingsinriktad individualitet hos pojkar. I ovan nämnda 

avhandling Dans i skolan undersöker Lindqvist (2010) danslärarens förhållningssätt till genus 

i sin undervisning. Den syftar till att tolka och förstå dans som uttrycksform och fenomen i 

skolan utifrån ett genusperspektiv. Lindqvist noterar att trots att dans handlar om kropp och 

identitet är inte genus ett föremål för danslärarnas uppmärksamhet i sin beskrivning av 

dansundervisningen. Det fanns dock en medvetenhet om hur olika rörelser och stilar kunde 

kategoriseras som maskulina och feminina. En del danslärare benämner rörelser som ”pojkiga” 

och ”flickiga” och värderar och rangordnar feminina och maskulina rörelser. Andra danslärare 

framhöll vikten av variation och beskrev det som ett könsneutralt förhållningssätt. Danslärarnas 

utsagor visade att kropp, rörelser och rörelsemönster är förbundet med normer av olika slag. 

Danslärarna utryckte förväntningar och åsikter om hur flickor och pojkars kroppar skulle röra 

sig. Pastorek Gripsons (2016) avhandling Positioner i dans syftar att undersöka hur 

dansundervisning och barns dansande i grundskolan bidrar till att forma genussubjektivitet. 

Olika sorter av subjektiviteter tar form i danspraktiker i skolan där valet av dansrörelser och 

rumsanvändning påverkar elevernas återskapande och omskapande av genus. Studien fokuserar 

på genus och studerar vad som utmanades, underordnades och framhävdes i dans som skapande 

praktik. Resultatet visar att många pojkar utför en begränsad dansrepertoar genom att de 

tenderar att undvika att uttrycka ”feminina” rörelser och inte vana att bli objektifierade. Många 

tjejer lär sig behärska ”feminina” dansrörelser på dansträning utanför skoltid, men är 

begränsade av en manlig blick. Samtidigt som tjejer lär sig att dansa stort och kraftfullt, så lär 

tjejer sig att interagera med publik och riskerar att objektifieras sexuellt på grund av en 
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patriarkal struktur2. Dans är presenterad huvudsakligen på två olika sätt; som något eller om 

något. Sammanfattningsvis spelar genus en central roll och både begränsar och öppnar upp för 

tjejer och killars danspraktik i skolan (Pastorek Gripson, 2016).  

2.2.5. Dans och sexualitet  

Det finns en begränsad mängd forskning som behandlar dans kopplad till sexualitet och 

identitet. Dancing desires är ett samlingsverk med flera studier om att koreografera sexualitet 

på och utanför scenen. Verket utforskar vad som händer med beskrivningen av danshistoria och 

danskritik när sexualitet och sexuell läggning blir centrala aspekter och vad som händer med 

queer teori och ”gay and lesbians study” när dansande kroppar tar plats på scen. Townsend 

(2001) beskriver hur kvinnliga sexuella bilder och lesbisk erotism ständigt är närvarande i 

dansarens Loie Fullers olika dansverk. Townsend analyserar Fuller utifrån kunskap om Fullers 

dansverk samt utifrån hennes sexuella relationer med kvinnor och syftar till att synliggöra hur 

sexuell identitet uttrycks i hennes sceniska verk. Foulkes (2001) analyserar dansaren Ted 

Shawn utifrån genus, sexualitet och nationalism på 1930-talet. Hen beskriver hur Shawn 

uttryckte både patriotism och attraktion till män i Shawns kompani med amerikanska manliga 

dansare. Foulkes presenterar en tes om att Shawn inspirerade homosexuella män att konsumera 

danskonst på grund av exploateringen av nakna män (Foulkes, 2001).   

          I Sexuality, Gender and Identity problematiserar ett flertal författare genus, sexualitet och 

identitet i dansundervisningen. De vetenskapliga artiklarna lyfter bland annat upp hur 

ungdomars sexualisering, sexualitet och homofobi tar plats i dansundervisningen och diskuterar 

pedagogiska strategier för danslärare. Dils (2005) beskriver hur kritiska diskussioner hjälper 

elever att fundera över sina sexuella val, en förståelse av dansande kroppar ur ett 

mångfaldsperspektiv och en chans att jämföra normer och förväntningar om hur sexualitet 

skapas på scenen och i vår populärkultur. Mozingo (2005) problematiserar osynlighetsgörande 

av lesbiska dansare. Forskning har allt mer börjat synliggöra homosexuella manliga dansares 

behov medan det saknas en diskurs om lesbiska dansare. Risner (2005) beskriver hur homofobi 

skapas genom upprepande stereotypiska bilder av homosexuella manliga dansare. I en annan 

                                                 
2 Patriarkatet är en djupt rotad samhällsstruktur som tydligt utgår från och förstärker heteronormativa 

föreställningar och manifesteras på olika sätt. Vanligast är ett system där män, ofta äldre, har den ekonomiska, 

juridiska och politiska makten. I förståelsen finns det endast plats för två kön, därför kan systemet beskrivas som 

ett cispatriarkat: ett patriarkat där männen med makt är cismän (Nationella sekretariatet för genusforskning, 

2017h) 
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artikel problematiseras det att elever sexuellt exploaterar sig själva i det egna skapandet. Studier 

av Musil (2005) har visat att skolor där danslärare har haft ett minimalt inflytande på elevernas 

egna skapande har betydligt högre incidenter av att elever uttrycker sig med sexuellt 

exploaterande rörelser än skolor där danslärares påverkan är hög. Studien visade att danslärare 

som hade en dialog med sina elever och utgick från dans som en uttrycksform och inte en 

underhållningsform hade färre elever som uttrycker sig sexuellt exploaterande. Andra strategier 

som fungerade motverkande mot sexuell objektifiering var ett tydligt och genomtänkt 

språkbruk: Tydligt vokabulär för att förklara rörelser, ett ständigt skapande av utrymme för 

diskussion om rörelser och mening och möjliggörande till reflektion samt att ge elever tillfälle 

att visa sin dans för feedback. Musil (2005) förespråkar att danslärare bör ha en attityd som 

ifrågasätter exploatering av kroppar samt uppvisa en hälsosam och respektfull attityd för 

kvinnor och kvinnans roll, för att motverka sexuell exploatering.   

2.2.6.  Sammanfattning 

Sex och samlevnad är ett stort kunskapsområde och kan beskrivas med flera olika perspektiv. 

Presentationen ovan tar sin utgångspunkt i sex och samlevnad kopplad till dansämnet. Den 

traditionella dansundervisningen blir kritiserad eftersom konventioner inom dans visar sig 

skapa normativa genus- och maktstrukturer (Stinson, 2016). Danslärares förhållningssätt till 

genus skapar konstruktioner och föreställningar om kön (Stinson, 2016; Pastorek Gripson, 

2016; Lindqvist, 2010). I dansundervisningen skapas en kategorisering av pojkar och flickor 

och maskulint och feminint. Konsekvenserna leder till skilda förväntningar och föreställningar 

om hur olika kroppar ska röra sig, uttrycka sig och förhålla sig till dansen och olika dansstilar. 

Ovannämnda studier visar att genus och maktstrukturer påverkar dansutövande elever både 

mentalt och kroppsligt. Både Desmond och Risner & Kerr-Berry visar på ännu en dimension i 

sex och samlevnad genom att visa på relationen mellan dans och dansundervisning med 

sexualitet och identitet. Studierna visar på ett ständigt normativitetsskapande i dansen och i 

dansundervisningen. Beskrivningen om att homofobi kan skapas i danssalen visar dels på vilka 

konsekvenser föreställningar om genus, sexualitet och identitet kan konstruera och dels att en 

medvetenhet om sex och samlevnad i dansundervisningen kan förändra och ge danslärare nya 

förhållningssätt. Sexualitet kan exempelvis bemötas genom dansanalys med ett queerperspektiv 

eller kritiska diskussioner om sexualitet, exploatering av kroppar och jämställdhet (Dils, 2005; 

Musil; 2005). Både Risner (2005) och Mozingo (2005) tydliggör att det är av vikt hur sexualitet 

diskuteras och representeras i presentation och samtal om dans och upplever att en viss typ av 

homosexuellt uttryck får utrymme i dansvärlden.        
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Relationen mellan sex och samlevnad samt dansämnet, är sparsamt utforskad i direkt mening, 

även om viss forskning på olika sätt närmar sig frågor om relationen mellan dans och genus, 

sexualitet, könsidentitet och normativitet. Genom att det här examensarbetet undersöker och 

beskriver hur sex och samlevnad tar sig i uttryck i danslärarens undervisning är ambitionen att   

öppna upp för nya idéer och diskussioner om hur sex och samlevnad tar och kan ta form i 

dansundervisningen.     

2.3. Styrdokument, lagar och förordningar 

Här presenteras regeringens SRHR-uppdrag samt styrdokument för gymnasieskolan kopplade 

till sex- och samlevnadsundervisning.  

2.3.1. Regeringens SRHR-uppdrag  

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Regeringen har ett uppdrag att se 

till att alla har rätten att bestämma över sin egen sexualitet. Reproduktion är grundläggande för 

alla människor och för arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.  

          Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter omfattar varje människas 

lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna 

bestämma över sin egen kropp och ha ett säkert och tillfredställande sexualliv. Brist på kunskap, 

diskriminering och förtryck begränsar människors sexuella och reproduktiva hälsa och 

rättigheter. Ojämlika maktförhållanden mellan könen gör det svårt för kvinnor och flickor att 

bestämma över sin egen kropp och förhandla sig till säkrare sex (Mänskliga rättigheter, 2010). 

Regeringen slår därmed fast att kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är 

grundläggande för att motverka diskriminering och förtryck.    

2.3.2. Läroplan för gymnasieskolan 2011 

I Lrg11 står det att skolan ska vila på demokratisk grund.  

 

Skollagen (2012:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som 

verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
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människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor 

är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. (Skolverket, 2013, s. 12). 

 

Skolan ska vidare utveckla en förståelse och förmåga till inlevelse och förebygga 

diskriminering eller kränkande behandling: 

  

...främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande 

behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 2011a, s. 5). 

 

Sex och samlevnad står explicit utskrivet i ett stycke under rektorns ansvar: ”Eleverna får 

kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak, 

alkohol, narkotika och andra droger” (Skolverket, 2011a, s. 15). Det är rektorns ansvar att följa 

upp och utvärdera sex- och samlevnadsundervisningen. Det kan handla om vilka metoder och 

arbetssätt som ska användas eller om en fortbildning är nödvändig. Forskning visar att 

läroplansbaserad sex- och samlevnadsundervisning är effektivast för lärande av normer och 

attityder. Den bör vara ledd av lärare med skilda ämneskompetenser för att genomsyra hela 

skolan och bearbeta de föreställningar och normer som påverkar våra attityder och beteende 

(Skolverket, 2017b). Sex och samlevnad ingår i många av kurs- och ämnesplanerna. Det finns 

olika begrepp som har anknytning till sexualitet och samlevnad; relationer, kön, könsmönster, 

kvinnligt, manligt, normer, värden och jämställdhet och sexualitet. Lgr 11 säger att skolan aktivt 

och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter samt att eleverna ska 

uppmuntras till att utveckla sina intressen utan att begränsas av föreställningar och normer om 

vad som anses vara kvinnligt och manligt.  

2.3.3. Dansteori och repertoar 

Ämnet Dansteori syftar till att elever utvecklar kunskaper om hur dans avspeglar och bidrar till 

samhällets kulturella värderingar. Flera begrepp som kan kopplas till sex och samlevnad finns 

beskrivna som kursmål. ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika syn 

på kropp, genus och etnicitet gestaltas i och genom dans ur ett historiskt och samtida 

perspektiv” (Skolverket, 2011b). Elever ska utveckla sin förmåga att göra dansanalyser och 

relatera dans till synen på kropp, genus och etnicitet (Skolverket, 2011b). Kursen Repertoar är 
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en av dansgestaltningskurserna och innefattar samma typ av ovannämnda begrepp. 

”Koreografins syn på kropp, genus och etnicitet samt det historiska och kulturella sammanhang 

där dessa aspekter ingår” (Skolverket, 2011c). I kursen ska elever förstå koreografi utifrån 

aspekterna kropp och genus.   

2.4. Sex och samlevnad i historiskt perspektiv  

Nedan presenteras sex och samlevnad i skolan ur ett historiskt perspektiv för att skapa en 

förståelse hur sex och samlevnad formas efter sin samtid.   

2.4.1. Sexualundervisning en spegling av vår samtid 

Sexualundervisning kan ses som en spegling av sin samtid. Motiven för sex- och 

samlevnadsundervisning har förändrats i tid med samverkan av vilka debatter kopplade till 

sexualitet som varit aktuella. Undervisningen förväntas förebygga problem i samhället; HIV, 

klamydia, ökat antal aborter eller sexuellt förtryck (Skolverket, 2013). År 1933 bildades RFSU 

(Riksförbundet för sexuella rättigheter) av journalisten och aktivisten Elise Ottesen-Jensen med 

syfte att skapa en folklig rörelse för sexualupplysning och sexuell reform. Förbundets centrala 

frågor var sexualupplysning, abort och preventivmedel. I förbundets första program var ett av 

målen att införa sexualundervisning vid landets alla skolor. Karin Widerström var först att kräva 

sexualundervisning i skolan 1890 och med henne följde flera kvinnor och kvinnoorganisationer. 

I början av 1900-talet tryckte även befolkningskommissionen på behovet av 

sexualundervisning i skolan (Lennerhed, 2002).  

2.4.2. Den första handledningen i sex och samlevnad 

Den första handledningen för sex- och samlevnad för folkskolan kom 1945 och var utgiven av 

Kungliga skolöverstyrelsen. Handledningen innehöll en detaljerad beskrivning över ett 

lektionsförslag som framhöll sexuell avhållsamhet samt redogjorde för rasbiologiska och 

rashygieniska frågor (Centerwall, 2005). Den blev kritiserad för sin stränga moral och brist på 

realism. När en ny handledning kom för de högre årskurserna 1949 var den moraliska tonen 

nedtonad och innehöll en mer liberal beskrivning om sexualitetens egenvärde (Skolverket, 

2013). Sex var inte längre lika starkt kopplat till äktenskap, fler lyfte rätten till ett sexuellt liv 

utanför äktenskap. Fortfarande var den heterosexuella normen stark och homosexualitet 

betraktades som en abnormitet (Cederwall, 2005).  
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2.4.3. Sexualundervisningen blir obligatorisk 

År 1956 blev sexualundervisning i den svenska skolan obligatorisk (Skolverket, 2013) Sverige 

var först i världen med att införa obligatorisk sexualundervisning (Lennerhed, 2002). Främsta 

motivet för en obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning var att föräldrarna inte ansågs 

vara bäst för barnens och ungdomarnas upplysning (Skolverket, 2013). Det centrala innehållet 

var fortfarande präglat av en förnekelse av ungas sexualitet samt att reproduktion och sex endast 

var förknippat med äktenskap. Genom populärkultur och ungdomskultur skedde en sexuell och 

individuell frigörelse och unga gick i opposition mot skolans uppmaningar. De flesta ansåg att 

sex inte behövde ske inom äktenskap och allt fler aktivister kämpade för att lösgöra onani från 

skuld och skam. Skolans sexualupplysning fick i uppgift att göra moraliskt motstånd på grund 

av oro för sociala förändringar (Lennerhed, 2002). Tio år senare kom en ny handledning med 

en friare syn på sexualitet och med ett budskap om att kvinnor och män var jämställda. 

Samlevnad introducerades som ett nytt begrepp då sexualitet inte längre var kopplad till 

äktenskapet (Skolverket, 2013).  

2.4.4. Handledning för sexuellt liv på 1970-talet 

Under 1970-talet skapades det en ny syn på sexualupplysning i Sverige och 1977 kom en ny 

handledning till stöd för sexuellt liv utgiven av Skolöverstyrelsen. Den nya abortlagen infördes 

1975 och med rädsla för ökade aborter sattes det in särskilda insatser för att upplysa om 

preventivmedel för unga människor. De första ungdomsmottagningarna började ta form för att 

skapa en lättillgänglig preventivmedelmottagning samt upplysa och informera om sex och 

samliv. Sexualupplysning kom att handla mer om frågor kring könsroller, sexualitet och 

samlevnad. Genom diskussion om kvinnor och mäns självkänsla, egna ansvar och makt över 

sina liv skapades en bättre förutsättning för att skydda ungdomar mot könssjukdomar och 

oönskad graviditet. Handledningen från 1977 var mer anpassad till ungas liv att leva och 

accepterade unga människor som sexuella varelser istället för att moralisera och uppmuntra till 

avhållsamhet. Syftet var att stödja ungas utveckling och utveckla deras förmåga att leva 

ansvarsfullt. För att betona ett bredare perspektiv fick undervisning om samliv heta 

samlevnadsundervisning. Skolan skulle ta ställning i frågor om demokrati, människovärde och 

jämställdhet. Familj var fortfarande i fokus men skolan skulle inte ta ställning för en särskild 

samlevnadsform. Handledningen var fortfarande detaljerad och lämnade lite utrymme för 

lärares individuella påverkan. I gymnasiet skulle samtal dels föras under 

samlevnadsundervisning och dels integreras i olika ämnen. Handledningen var fortfarande 
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präglad av heteronormativitet. Homosexuella relationer nämndes men beskrevs inte som en 

samlevnadsform. Homosexualitet sågs mer som specialfall av sexuell attraktion bortom 

familjebildandet. Även om jämställdhet stod som ett tydligt mål skulle den kvinnliga 

sexualiteten behandlas med större hänsyn. Under 1980-talet identifierades hiv/aids som ett virus 

och gav skolan en helt ny situation. Sexuella risktaganden fick en helt ny innebörd. Det blev 

viktigare att skapa ett förtroende mellan unga och vuxna för att tillsammans diskutera om etiska 

förhållningssätt vilket ledde till att samtal betonades allt mer (Cederwall, 2005).   

2.4.5. Nya läroplanen 1994 

Den nya läroplanen för frivilliga skolformer (1994) innehöll få skrivningar kring sexualitet och 

samlevnad inom ämnesundervisningen. Det var rektorns ansvar att se till att denna typ av 

undervisning skedde. För att ge stöd till lärare gav Skolverket 1995 ut materialet Kärlek känns! 

Förstår du! Till skillnad från tidigare tryckta handledningar kom ungdomars egna berättelser 

om sexualitet i fokus (Skolverket, 2013). Sex och samlevnad sågs nu som ett led i ungas 

individuella utveckling och samtal om stärkt självkänsla låg nu i fokus. Homosexualitet var nu 

genomgående i hela referensmaterialet och försök att aktivt motverka heteronormativitet 

genomfördes för att ingen skulle känna sig utesluten. Kvinnors identitet skulle stärkas genom 

samtal om den sexuella viljan, den egna integriteten, sexuell lust och samtal om mens och 

graviditet (Cederwall, 2005). År 1999 genomförde Skolverket en kvalitetsgranskning ur ett 

jämställdhetsperspektiv. År 2005 följdes granskningen upp av intervjuer av rektorer. Flera av 

gymnasieskolorna hade löst sin sex- och samlevnadsundervisning med lokala kurser kallade 

livskunskap. Skolverket kritiserade dessa skolor och menade att värdegrund, jämställhet och 

mänskliga rättigheter skulle vara integrerade i varje ämne och inte knutna till en särskild kurs 

eller lärare. Det blev tydligt att rektorer hade svårt att styra över sex och samlevnad som ett 

ämnesövergripande ämne (Skolverket, 2013).   

2.4.6. Lgr 11, sex och samlevnad genomsyrar läro-, kurs- och ämnesplaner 

I Läroplanen 2011 under rubriken Övergripande mål och riktlinjer finns en skrivning riktad till 

rektorer: ”Eleverna får kunskap om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor och 

riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. I flera av gymnasieskolans 

ämnesplaner har sex- och samlevnad som kunskapsområde synliggjorts genom begreppen; 

sexualitet, kön, relationer och jämställdhet. Undervisningen ska ge eleverna olika perspektiv 

och få olika infallsvinklar på frågor om sexualitet, relationer och jämställdhet (Skolverket, 

2013).        
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2.5. Sex och samlevnadsmodellen  

 

 

(Skolverket, 2017b). 

 

Utifrån skolverkets stödmaterial Sex och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan kan sex 

och samlevnadsundervisning ses som tre sidor av en triangel. Basen är det arbete som sker i 

respektive ämne och de diskussioner som varje lärare leder inom sitt ämne. Den andra sidan av 

triangeln kan vara enskilda lektioner eller dagar som är direkt inriktade på sexualupplysning.  

Den tredje sidan är vardagsarbete i skolan; att fånga frågan i flykten. Att arbeta ämnesintegrerat 

innebär här att lyfta fram olika perspektiv på jämställdhet, sexualitet, kön och relationer i 

ämnesundervisningen (Skolverket, 2013). Sex och samlevnadsmodellen har presenterats för 

deltagarna under intervjun i syfte som underlag för hur sex och samlevnad kan ta sig i uttryck 

i dansämnet och dansundervisning.   
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3. Teoribeskrivning  

I examensarbetet betraktas normativitet inom dans som en spegling av den normativitet som 

ständigt reproduceras i samhället i stort. Det finns många normer som skulle vara intressanta 

att granska i dansundervisningen: Etnicitet, hudfärg, klass och funktion. Examensarbetet är 

avgränsat till kön, sexualitet, kropp och genus eftersom syftet är att beskriva hur sex och 

samlevnad konstrueras i dansundervisning på gymnasiet. Nedan presenteras queerteori som 

har använts som verktyg för att beskriva hur danslärare arbetar med kunskapsområdet sex och 

samlevnad. Utifrån syftet är det angeläget att använda queerteori eftersom den kan verka som 

ett verktyg för att synliggöra hur danslärare förhåller sig till sexualitet, kropp, genus och 

normativitet.    

3.1. Queerteori 

Termen queer kan vara svår att precisera, vilket synliggörs nedan. Enligt den amerikanska 

filosofen och queerteoretikern Butler är det viktigt att inte slå fast en exakt betydelse för 

begreppet queer (Butler, 2007). Det saknas en tydlig definition av queer och queerteori; 

begreppet är mångfacetterat och har olika betydelser beroende av ingång. Rosenberg (2002) 

anser likt Butler att begreppet queer har i uppgift att bryta upp kategorier, inte att förvandlas till 

en.  

          Queerteori hänger samman med poststrukturalistisk teoribildning. Poststrukturalism 

omfattar olika sätt att se på den sociala verkligheten som en produkt av historiska, kulturella 

och sociala förändringar. Ett starkt fokus på språk och diskurser3 har dominerat 

poststrukturalistisk teori, vilket har lett till en diskussion om hur det ska vara möjligt att förstå 

och analysera den materiella världen. Poststrukturalismens utveckling har många gånger 

beskrivits som en språklig vändning. Framförallt har vändningen tagit sig i uttryck genom en 

uppgörelse med idén om att våra biologiska kroppar genom biologi, DNA och arv även styrs 

av sociala relationer. Diskussionen har framförallt handlar om hur vi ska se på kön (Hertz & 

Johansson, 2013). Utvecklingen mot en förståelse av kön som diskursiv och delvis en språklig 

konstruktion har rört sig framåt genom teorier om ”doing gender” (Hertz & Johansson, 2013, 

                                                 
3 Diskurs kan förstås som ett sätt att tala om och förstå omvärlden utifrån ett socialt samspel. Diskurser sätter 

gränser för vad som kan tänkas och sägas. Ojämlika maktdimensioner påverkar vilka verklighetsuppfattningar 

som görs möjliga och sanna (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2017g).   
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s. 48) via symbolisk interaktionism4, teorier inspirerade av psykoanalys till poststrukturalism 

(Hertz & Johansson, 2013). Genom filosofen Jacques Derrida utvecklades en teori om kön som 

innebar en uppgörelse med den binära könsuppdelningen: män till skillnad från kvinnor. Istället 

pekades det på rörelser mellan och inom kategorier samt en ständig förändring av kategorierna 

(Lykke, 2010). Den poststrukturalistiska teorin om kön har framförallt fått spridning av Butler 

som inte gör skillnad mellan kön och genus. Butler anser att kön görs diskursivt; våra kroppar 

går inte att förstå bortom diskurserna. Enligt Butler skapas kön genom hur vi talar om, agerar, 

handlar och hur vi kroppsligt iscensätter kön (Hertz & Johansson, 2013). I examensarbetet 

bidrar queerteori till ett perspektiv om hur kön och genus konstrueras. Utifrån teorin ses inte en 

dansande kropp som endast en kropp utan den måste förstås utifrån diskurser som styr hur vi 

agerar och för oss.       

          Sociologiforskarna Berg och Wickman (2010) beskriver queer som ett grepp för att 

beteckna identiteter och ett särskilt utmanade politiskt förhållningssätt till förmån för HBT-

personer. Queerteori baserar sig på teoretiska diskussioner inom lesbisk feministisk teori och 

inom gaystudier som förts om den dominerande och normerande ställning som 

heterosexualiteten har (Rosenberg, 2002). Queerteorins centrala del skulle kunna förklaras på 

följande vis: ”Kärnan i queerteorin utgörs av en kritisk analys av antaganden av en viss relation 

mellan de tre faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, enhetlig och naturlig” (Berg 

& Wickman, 2010, s. 10). Queerteoretiker kritiserar processer och praktiker som får antaganden 

som att begär till det motsatta könet är naturligt och att detta begär skulle spela en viktig roll 

hur ens könstillhörighet definieras (Ibid, 2010).  

          I följande examensarbete betraktas queerteori som en samling teorier med ett kritiskt 

perspektiv eller en position som gör det möjligt att studera och kritisera heterosexualitetens 

normativa status samt relationer mellan kön, genus och sexuellt begär (Berg & Wickman, 

2010). En till grund för att förstå och beskriva hur danslärare arbetar med sex och samlevnad 

inom dansundervisningen och dansämnet. Med hjälp av queerteori kan föreställningar om en 

bestämd relation mellan begreppen kön, genus och sexualitet problematiseras. Ett 

maktperspektiv som möjliggör en beskrivning om hur danslärare förhåller sig till 

heteronormativitet och andra samverkande normer och föreställningar, samt hur danslärare 

konstruerar genus.    

  

                                                 
4 En beteende och samhällsvetenskaplig teori som har sitt ursprung i pragmatisk filosofi. Teorin studerar 

människan som en språklig varelse och hävdar att språket ger människan den reflekterande medvetna intelligens 

(NE, 2017b)   
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4.  Metod och material 

I följande avsnitt följer en beskrivning av metod, urval, material, analysmetod och etiska 

överväganden. För insamling av empiri användes kvalitativa intervjuer i form av individuella 

intervjuer och gruppintervju. Examensarbetet tar utgångspunkt i queerteori och därför passade 

en kvalitativ ansats som möjliggör till att förstå informanternas erfarenhet, upplevelse och 

förståelse av sex och samlevnad i dansundervisning. Informanterna bestod av fyra danslärare 

som samtalade om sex och samlevnad i dansundervisningen. Som analysmetod användes en 

tematisk indelning av empirin baserad på examensarbetets syfte och frågeställningar.   

4.1. Metod 

Examensarbetet utgick från ett antagande om att det existerar rådande normer kring 

kroppslighet, sexualitet och genus. Queerteori användes som grund till att beskriva hur 

danslärare samverkar eller motverkar föreställningar och normer. För att undersöka hur lärare 

arbetar med frågor om sex och samlevnad på estetprogrammet inriktning dans på gymnasiet, 

kom kvalitativa intervjuer att användas som metod för insamling av data. För att möjliggöra till 

att synliggöra maktperspektiv och språkliga konstruktioner använts kvalitativa intervjuer. En 

kvalitativ metod möjliggör utförliga och nyanserade svar på enkelt ställda frågor. Kvalitativa 

resultat är vidare lämpliga för tolkning och förståelse av strukturer och sammanhang (Trost, 

2005). Informanternas svar kan synliggöra normer och föreställningar i dansundervisningen.        

          Intervjuerna bestod av en gruppintervju med två informanter och två individuella 

intervjuer. Valet av en kvalitativ ansats följde på ambitionen att förstå uppfattningar, 

upplevelser och avsikter hos deltagande danslärare. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att 

de kan ge djupgående data. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att de tar lång tid och 

forskaren ofta måste nöja sig med relativt få informanter vilket leder till att svaren blir svåra att 

generalisera (Tidström & Nyberg, 2012). I det här examensarbetet går inte att generalisera men 

kan ge en bild om hur danslärare förhåller sig till sex och samlevnad.  

4.2. Urval 

Urvalet grundades sig på att samtliga deltagare skulle arbeta som danslärare på gymnasiet. 

För att möjliggöra fysiska möten kontaktades danslärare i närområdet i första hand och 

danslärare i andra delar av Sverige i andra hand. Flera danslärare kontaktades via epost med 

information samt förfrågan om deltagande i en intervju. På grund av brist på tillgängliga 
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danslärare i närområdet skedde en individuell intervju via telefon. Syftet med en homogen 

grupp av danslärare var att informanterna delade erfarenheter och intresseområden samt att 

examensarbetet tog sin utgångspunkt i gymnasieskolans läroplan och kurs- och ämnesplaner. 

Intervjun med två danslärare bestod av en redan existerande grupp på grund av geografisk 

närhet till varandra vilket underlättade rekrytering av informanter. Wibeck (2000) anser att 

det är en fördel med en existerande grupp eftersom informanterna redan har en trygghet och 

utgör en fungerande social enhet. Risken är dock att gruppen faller in i roller som de redan har 

i sin vardagliga interaktion och som är svåra för moderatorn att upptäcka. En grupp kommer 

oavsett kännedom att utöva inflytande på varandra vilket också är en fördel i examensarbetet 

eftersom målet är att uppfatta normer och värderingar. Nedan presenteras deltagande 

informanter med fiktiva namn för skydd av anonymitet. Alla informanter har själv fått uttala 

sitt pronomen för att själva få chans att identifiera sig.   

4.2.1. Informanter 

 Emma identifierar sig med pronomet hon. Emma har varit yrkesverksam danslärare sedan 

1990-talet och är utbildad danspedagog och har vidareutbildat sig till danslärare. Emma 

undervisar i dansgenrerna balett och modernt. Klara identifierar sig med pronomet hon. Klara 

är i grunden utbildad dansare och har vidareutbildat sig till danslärare och har varit 

yrkesverksam på gymnasiet sedan 1990-talet. Klara undervisar i dansgenren jazz. Ellen 

identifierar sig med pronomet hon. Ellen är utbildad danspedagog med en vidareutbildning som 

danslärare och har arbetat på gymnasiet i cirka femton år. Ellen undervisar i genrerna jazz och 

modernt. John identifierar sig med pronomet han. John är utbildad dansare och vidarutbildad 

danslärare. Han har arbetat på gymnasiet i femton år och undervisar i balett.  

4.3. Etiska överväganden  

Examensarbetet har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. Arbetet utgår från informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

          Utifrån informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011) har de berörda av forskningen har 

informerats om den aktuella forskningsuppgiftens syfte och har blivit väl insatta om vad deras 

uppgift var i projektet. Informanterna blev kontaktade via epost med information om 

examensarbetets syfte samt med information om deras deltagande. När informanterna anmält 

sitt intresse fick de tillgång till mer information om hur intervjun skulle gå till och vad som 

förväntades av de som informanter.  Med utgångspunkt i samtyckeskravet (Ibid, 2011) hade 
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examensarbetets informanter rätt att själva bestämma över sin medverkan i undersökningen. 

Samtycke skedde via epost efter att informanterna tagit del av information och syfte. 

Informanterna fick själv bestämma om de skulle delta och hur lång intervjun skulle vara. 

Deltagarna kunde avbryta sin medverkan utan att det medförde negativa följder. Utifrån 

konfidentialitetskravet (Ibid, 2011) hade alla i undersökningen har största möjlighet till 

konfidentialitet och deras personuppgifter har förvarats på ett sådant sätt så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Informanternas namn är fingerade och övriga utskrivna personuppgifter är 

av generell karaktär. Allt insamlat material är väl förvarat och samtliga inspelningar raderas 

efter att examensarbetet är genomfört. Enligt nyttjandekravet (Ibid, 2011) har insamlat data från 

intervjuerna endast använts för examensarbetets ändamål, vilket informanterna blev 

informerade om.  

4.4. Genomförande  

Först genomfördes en pilotundersökning för att undersöka om intervjuguiden var tydlig eller 

om det var något som var svårt för informanterna att förstå. Ett samtal om svårigheter eller 

brister skedde efter intervjun. Sedan skedde intervjuprocessen i två steg: Först intervjuades två 

informanter tillsammans för att sedan följas av två individuella intervjuer. Modellen för 

intervjun med två informanter var hämtad från Fokusgrupper av Wibeck (2000). De 

individuella intervjuerna följde en liknande intervjuguide men med vissa fördjupningar (Bilaga 

2). Varje samtal filmades för att underlätta analysprocessen. Under samtalen fördes noteringar 

för att komplettera videomaterialet. Intervjuerna utgick från intervjuguiderna (bilaga 1 & 2). 

Gruppintervjun och en individuell intervju skedde i ett fysiskt möte och resterande individuell 

intervju skedde genom telefon.  

4.4.1. Intervjuer  

Intervjuerna utformades med öppna frågor för att lämna utrymme till reflektion och subjektiv 

upplevelse och erfarenhet. Intervjuernas huvudsakliga syfte var att lyssna till informanternas 

upplevelse av viktiga aspekter inom sex och samlevnad kopplat till dansundervisning. Samtalen 

var till viss del strukturerade och följde en intervjuguide. Informanterna hade frihet att föra en 

diskussion och tilläts introducera nya aspekter. Den första intervjuguiden för två personer 

bestod av öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande 

frågor (Bilaga 1). Frågorna konstruerades utifrån teman baserade på examensarbetet syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden för de individuella intervjuerna utformades på liknande sätt 
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som gruppintervjuguiden, men med fler frågor (Bilaga 2). Likt intervjun med två informanter 

var frågorna öppna för utrymme för reflektion och samtal om egna erfarenheter.   

4.5. Bearbetning av material  

Nedan presenteras hur transkriberingen av det insamlande materialet gick till samt val av och 

genomförande av analysmetod.  

4.5.1. Transkribering  

Transkribering av intervjuerna skedde direkt efter varje genomförd intervju. Videofilmerna 

transkriberades manuellt genom att all data skrevs ner i detalj. Även tystnader, skratt och 

reaktioner noterades. Gruppinformanternas kroppsspråk och uttryck togs med på grund av att 

det kan bidra till att få en uppfattning om värden, föreställningar och normer. Telefonsamtalet 

spelades in med ljudupptagning som sedan transkriberades med programmet Inqscribe. Efter 

att allt material hade blivit nedskrivit, ändrades talspråk till korrekt svenska och småord som 

inte tillförde något togs bort.     

4.5.2. Analysmetod   

Materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys som bygger på att systematiskt 

gruppera en text (Tidström & Nyberg, 2012). Flera utsagor har sammanförts till grupper dels 

genom queerteori och dels induktivt genom vad som kom fram i materialet. Genom att läsa 

materialet i omgångar kunde uttalanden som liknande varandra eller som handlade om samma 

teman kategoriseras. Intervjuerna baserades på samma intervjuguide (Bilaga 1 & 2) vilket 

förenklade analysprocessen eftersom informanterna samtalat utifrån samma typ av frågor. 

Queerteori användes som ett verktyg för att urskilja hur danslärarna förhöll sig till kön/genus, 

sexualitet och normativitetsskapande. Huvudrubrikerna blev: Danslärares relation till sex och 

samlevnad, medvetna och omedvetna normer i danssalen, dans som identitetsskapande verktyg, 

varierande förhållningssätt till begreppet genus och tillgänglighet och representation av (o)lika 

kroppar. Informanternas uttalande placerades under varje huvudtema för att sedan ytterligare 

delas in i underrubriker som utformades på samma sätt. Med utgångspunkt i poststrukturalistisk 

teoribildning förstods informanternas tankar och erfarenheter utifrån en föreställning om att 

deras tankar och handlingar var skapta och konstruerade utifrån sociala, kulturella och politiska 

sammanhang. Genom att språk, handlingar och estetiska uttryck upprepas och sammankopplas 

med till exempel manligt och kvinnligt, skapas en strukturering av vardagsliv, språk och 
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definitioner, som genom dessa upprepningar ger det sociala livet en särskild form (Hertz & 

Johansson, 2013).           
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5. Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet av de kvalitativa grupp- och individuella intervjuerna. 

Nedan följer huvudrubriker följda av underrubriker som är en produkt av analysen; danslärares 

konstruktion av sex och samlevnad som kunskapsområde, förhållningssätt till begreppet kropp, 

danslärares förhållningssätt till sexualitet i undervisning, medvetna och omedvetna normer i 

danssalen, dans som identitetsskapande verktyg, danslärares förhållningssätt till genus.  

5.1. Danslärares konstruktion av sex och samlevnad som 

kunskapsområde   

Samtliga informanter upplever att sex och samlevnad som kunskapsområde känns främmande 

i dansläraryrket. Det finns en övergripande upplevelse om att det är svårt att förhålla sig till sex 

och samlevnad i deras dansundervisning. Exempelvis beskriver John att det känns obekvämt 

att ta in sådana aspekter i sin undervisning på grund av sin egna okunskap. I intervjuerna 

framkommer en tydlig koppling till dansundervisning även om uppdraget inte finns explicit 

utskrivet i danslärarnas uppdrag. Framförallt återkommer samtliga informanter till begreppen 

kropp och identitet.   

5.1.1. Speciella och enskilda sex och samlevnadsinsatser  

Informanterna uttrycker att speciella sex och samlevnads temadagar och insatser brukar ske i 

form av skolsatsningar för hela skolan och inte enbart för danselever. Insatser som nämns är 

Älska den man vill som är en skolsatsning med budskapet att alla har rätt till att älska oavsett 

sexuell läggning, funktion, ålder och så vidare. Samt ett FATTA-projekt som handlar om 

samtycke och sexuellt våld. Några av informanterna nämner speciella insatser som har varit 

dansrelaterade: Till exempel en dansföreställning som gick under namnet 

Ungdomsmottagningen. Den öppnade upp för samtal om sex- och samlevnad: Elevers tankar, 

drömmar och behovet av en ungdomsmottagning. Ellen nämner att det förekommer speciella 

insatser men ingenting hon och hennes kollegor aktivt planerar in på schemat. Till exempel kan 

de ta tillfället i akt om det kommer en danskonferens till staden med föreläsningar om ämnen 

som genus och kropp. Då deltar de tacksamt med sina elever vilket ger en möjlighet till samtal, 

diskussion och tillgång till nya aspekter.   
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5.1.2. Sex och samlevnad i skolans vardag  

Med utgångspunkt i sex- och samlevnadsmodellen som presenteras i bakgrundskapitlet (Figur 

1) är nästan alla danslärare överens om att sex och samlevnad framförallt dyker upp i det 

vardagliga skolarbetet. Klara berättar att olika samtal och frågor om sex och samlevnad kan 

komma upp spontant i samtal med elever: 

  

Det kan handla om hen, om det sexuella eller hur man använder sin kropp i dans. 

  

 Det råder en övergripande uppfattning hos informanterna att det finns en trygghet mellan lärare 

och elever. Tryggheten skapar ett öppet klimat där olika frågor om sexualitet och identitet kan 

komma upp till diskussion. Ellen uttrycker att den typ av samtalsämnen är framträdande i 

hennes arbete med skolans likabehandlingsplan: Då frågor om normer, identitet, begrepp och 

genus brukar diskuteras. John anser att den typ av samtal är framträdande när eleverna har varit 

på dansföreställningar eller upplevt annan konst. Sådana diskussioner kan komma upp när 

elever kommer utanför danssalen och prövar sina idéer och tankar i en konstnärlig kontext, 

uttrycker John.  

          Enligt samtliga danslärare är sex och samlevnad som kunskapsområde i 

dansundervisning framförallt framträdande i arbetet med kroppen. Ellen berättar att hennes 

främsta fokus ligger i hur hon själv förhåller sig till sin egen kropp. Om hon har en tolerant och 

positiv kroppssyn och är öppen med sina egna tekniska styrkor och svagheter får 

förhoppningsvis eleverna en transparant och nyanserad uppfattning av en dansande kropp. Ellen 

upplever att om hon skulle tala om sin kropp på ett sätt som kan tolkas värderande så kan 

eleverna uppfatta det som ett tecken på att hon värderar deras kroppar och inte elevernas 

tekniska kunskaper. Klara anser att hennes uppdrag är att vara lyhörd mot sina elever och startar 

alla lektioner med att sitta i en demokratisk cirkel för att möjliggöra samtal och diskussion. 

Klara upplever att det finns ett demokratiuppdrag där det ingår genusfrågor, sexualitet och så 

vidare och att det ligger på hela skolan, inte enbart dansämnet. Ellen framhåller att hon försöker 

påminna sig själv hur det är att vara elev. Som lärare är du i en maktposition och det är viktigt 

att lyfta att alla är medarbetare och att det krävs en dialog om arbetet ska fungera, anser Ellen.  

5.2.  Förhållningssätt till begreppet kropp  

Kunskap om kropp ur olika perspektiv är en del av både repertoar- och dansteorikursen som 

presenterades i bakgrundskapitlet. Både Emma och Klara undervisar i dansteori och John har 
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ansvarat för delar av samma kurs. Klara upplever att hon har fått för lite stöd när det kommer 

till begreppet kropp till skillnad till genus, som ständigt finns som fortbildningskurser. Hon 

anser att det är ett utelämnat kunskapsområde och att det är svårt att veta hur hon ska gå tillväga 

samt förmedla kunskap om kropp till sina elever. För John har tankar om kropp och 

kroppslighet blivit allt viktigare. Han beskriver kropp som den egna uppfattningen av sin kropp 

i den miljö den befinner sig i. John anser att det påverkar hur en person ser sig själv i förhållande 

till sin omgivning. Samtliga informanter uttrycker att kroppens utseende eller form inte spelar 

någon roll utan att alla elever ska arbeta utifrån sin egen förmåga. Samtidigt anser samtliga 

danslärare att det finns tydliga normer och förväntningar på hur kroppen ska röra sig och 

fungera. Ellen anser att det är tacksamt att kurs- och ämnesplanerna tydliggör att eleven ska 

arbeta utifrån sig själv och förhålla sig till sin egna kropp. Ellen vill möjliggöra för elever att 

utgå från sig själv och inte utifrån ett givet ideal och menar att det är primärt för att utvecklas. 

Elever kommer ofta med en uppfattning om hur en dansare ska se ut och röra sig och 

förhoppningsvis förändras den föreställningen under gymnasietiden, anser Ellen.  

5.2.1. Endast en fysisk kropp eller en diskursiv kropp  

Ellen undervisar inte i dansteori och anser att kropp främst handlar om den fysiska kroppen i 

hennes undervisning: Vad kroppen kan uttrycka, användas till, förmedla och utforska. Klara 

och Emma funderar över begreppet kropp och kroppslighet och anser att människan är sin kropp 

och att i dansen finns det koder och förväntningar om hur kroppen ska röra sig. Samtliga lärare 

återkommer till tanken om kroppen som verktyg och instrument. John anser att begreppet kropp 

handlar om hur en dansare förhåller sig till sig själv som ett redskap som ska uttrycka någon 

annans konstnärliga idéer; hur en elev ska förhålla sig till ett ovant uttryck och hur kroppen ska 

användas i ett sådant sammanhang. John beskriver kroppen ur en könsidentitetsaspekt: Han 

resonerar kring hur en person som har en biologisk kvinnokropp och hamnat i en manskropp 

och hur personen förhåller sig till det. Han anser att det är där alla människor bör börja; hur vi 

identifierar oss själva och den kropp vi är födda i. John anser att målet för en dansare bör vara 

att tillåta sig vara närvarande med kroppen och uppfatta sin kropp med alla sina sinnen. Han 

upplever att det är svårt att vara sinnligt närvarande samtidigt som du ska upprätthålla alla 

normsystem. Det gör det svårare att tolka signaler och faktiskt känna vad som händer i kroppen. 

John försöker arbeta specifikt och utgå från relevanta rörelsedirektiv som har ett syfte och 

menar att det annars finns en risk att en danslärare börjar studera formen på en elevs kropp 

utifrån ett givet ideal.    



30 

 

5.2.2. Samtycke och rätten till sin kropp  

 Klara, Emma och Ellen anser att det är viktigt att eleverna förstår att alla elever bestämmer 

över sin egen kropp och sin egen rättighet till sin kropp. De anser att fysisk kontakt och 

korrigering ingår i undervisningen och är en del av de koder och konventioner som danselever 

formas att förstå, lära och hantera. Alla informanter beskriver att det är en process som nya 

elever måste få en chans att bearbeta och att det måste vara tydligt att eleverna kan säga ifrån. 

Emma har för vana att fråga om hon får ta på sina elever eller varnar om kalla händer innan hon 

korrigerar sina elever. Ellen har en dialog med sina elever om att hon inte alltid hinner fråga 

om beröring, eleverna kan däremot visa med kroppsspråk om de inte vill ha fysisk kontakt. 

Alternativt kan eleverna komma till henne efteråt och berätta om deras upplevelse. Ellen 

poängterar att det är viktigt att eleverna lär sig vilka normer som finns i en danssal och hur en 

dansare ska bete sig i en kollektiv dansande grupp. Det är normer som danslärare har i uppdrag 

att förmedla enligt ämnes- och kursplaner i dansämnet, hävdar Ellen. I till exempel 

kontaktimprovisation är viktigt att vara medveten om vilka möjligheter det finns att säga ja och 

vilka möjligheter det finns att säga nej och att det finns en gemensam respekt för varandras 

kroppar. Flera av informanterna menar att det kan vara svårt om en elev är ny i en danskontext 

och att det ligger på dansläraren att förmedla hur eleverna ska bete sig när de arbetar fysiskt 

nära varandra.       

5.2.3. Tillgänglighet och representation av (o)lika kroppar  

Ellen anser att dansinriktningen på gymnasiet inte är tillgängligt för alla och att det vore en lögn 

att påstå något annat. Både John och Ellen uppfattar att det finns aspekter som påverkar vissa 

unga människor till att känna sig exkluderade från dansvärlden och som inte söker sig till en 

dansinriktning: Till exempel kan synen på sin egen kropp eller brist på förkunskap i dansteknik 

utgöra ett hinder. Den här typen av föreställningar och förväntningar gör att dansen inte är 

tillgänglig för alla. Ellen utvecklar sitt resonemang och tar upp elever som är rullstolsburna som 

ett exempel på att dansprogrammet inte är tillgängligt för alla kroppar. Ellen påpekar att en 

rullstolsburen elev så klart är välkommen men att den personen kanske aldrig söker sig till en 

dansinriktning, eftersom det finns exkluderande faktorer i dansundervisningen. Ellen hade en 

elev i en tillvalskurs som var rullstolsburen där de tillsammans bokade in enskilda möten för 

att Ellen inte lyckades anpassa all undervisning i helgrupp. Ellen upplever att det råder en 

kunskapsbrist hos danslärare om kroppar med olika funktionsförmågor, samtidigt som hon 

poängterar att det finns fortbildningar och workshops för en bättre tillgänglighet i dansen för 
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elever med olika funktionsförmågor. Ellen funderar högt om det finns tillfällen då 

rörelseuttryck inte är tillgängligt för alla elever, till exempel kan vissa rörelsekvalitéer i jazzen 

tolkas som sensuellt. Hon anser att det kan uppfattas olika beroende av danserfarenhet:  

 

Inte nödvändigt om du är kille som uppfattar dig som kille men beroende vem du är så kan det 

kännas främmande och jobbigt.  

 

Ellen anser att alla rörelser är tillgängliga för alla elever men att föreställningar och normer kan 

verka hämmande för elever. Föreställningen kan leda till att elever upplever att alla rörelser inte 

alltid är tillgängliga för deras kroppar. John anser att alla är välkomna men att det kanske kan 

kännas hotfullt för personer som inte har någon erfarenhet. Han att det eventuellt finns de som 

drömmer om att dansa balett men som inte anser att det är något för dem. John har hört att det 

finns killar som anser att det är feminint kodat att dansa balett men vet inte om den 

uppfattningen stämmer i verkligheten. Även Ellen nämner att det eventuellt funnits killar som 

inte velat söka sig till en dansinriktning men upplever samtidigt att det inte behöver begränsa 

elever, utan att många istället upplever dans som en fristad.  

5.3. Danslärares förhållningssätt till sexualitet i 

dansundervisning 

Samtliga informanter behövde fundera över om de arbetade med sexualitet i dansundervisning 

och i dansämnet innan de kunde berätta konkreta exempel. Det förekom en hel del skratt och 

tystnad under tiden som informanterna funderade på vad de skulle svara. John ger uttryck för 

att ha svårt att koppla ihop sexualitet med dans och hävdar att det är ointressant vilket typ av 

sexualitet människor har. Det finns fantastiska möjligheter att föra in samtal om sexualitet i 

dansämnet men det är viktigt att själv vara grundad i sin egen sexualitet och samlevnadssyn, 

anser John. Han berättar att han själv inte har den distansen till sig själv och menar att han skulle 

behöva utbilda sig för att känna sig trygg med ett sådant förhållningssätt. Ellen svarar spontant 

att sexualitet inte samverkar i så hög grad med dansundervisning och dansämnet och Klara 

upplever att de inte pratar om sexualitet med sina elever. John påpekar att det inte skulle gå att 

han pratar om sexualitet med sina elever utifrån att han är en vuxen man och de flesta av hans 

elever är unga tjejer. Flera av informanterna går in på att det inte är relevant att prata om sina 

egna eller elevernas sexuella läggning. Informanternas upplevelse och reaktion kan tyda på att 
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ämnet är svårt att tala om. Analysen tyder på att sexualitet är tabubelagt och svårt att förhålla 

sig till utifrån deras distanstagande, känsla av okunskap och nervositet. 

5.3.1. Privat sexuellt begär   

Samtliga danslärare anser att sexualitet som enskild sexuell läggning inte ges ett större fokus i 

dansundervisningen. Både Klara och Emma återkommer till begreppet privat ensak och att 

eleverna ska få ha sin egen sexualitet ifred. Klara nämner att hon inte vet sina elevers sexualitet 

samtidigt som hon berättar om sina kvinnliga elever utifrån att vissa har pojkvän, genomgår 

abort eller att eleverna måste avsluta sina studier på grund av graviditet. Emma anser att 

sexualitet ska lyftas som fenomen: 

  

Däremot är det viktigt att lyfta sexualitet som fenomen. Att den finns, att den ska bejakas och 

att det är något positivt. 

  

Ellen anser att sexualitet som huvudbegrepp samverkar med dansen men att det inte handlar 

om vem den enskilda individen attraheras av. Alla är sexuella varelser och att kroppen är knuten 

till en sexualitet och därför berör det också dansen eftersom den är så nära sammanlänkad med 

en kropp, hävdar Ellen. John anser att det är viktigt att ge elever utrymme att vara den de är och 

få känna det de känner utifrån sin sexualitet. Däremot anser han att sexualitet i sig själv inte är 

relevant i dansämnet eller i dansundervisningen. John kommer inte på hur han kan koppla 

sexualitet till dansundervisning och menar att sexualitet är den egna lusten till andra människor 

och att det inte är intressant i hans undervisning eller roll som danslärare.  

5.3.2. Sexuellt dansuttryck   

Flera av informanterna berättar att de upplever att sexualitet kan framträda när eleverna själva 

skapar rörelsematerial. Twerking5 som fenomen kommer upp i flera av intervjuerna. Ellen har 

vid två tillfällen haft elevgrupper som skapat koreografi utifrån ett Girl Power tema. Vi dessa 

tillfällen försöker Ellen vägleda eleverna till att ha kontroll över sitt eget material och skapa en 

känsla av att äga materialet. Eftersom den typen av rörelsematerial handlar om kraft och att 

rörelserna måste dansas fullt ut; ska eleven utstråla kraft måste de leverera fysisk kraft. Ibland 

väljer elever rörelsematerial som kan uppfattas som sensuella och ibland till och med sexuella 

och då måste de kunna utföra det med en tydlig intuition, hävdar Ellen. Hon tar upp dilemmat 

av att känna att det kan bli nödvändigt att censurera elevernas rörelse om det finns en risk att 

                                                 
5 En typ av dansstil som involverar böjda ben och rörelse i rumpa och höft (Cambridge Dictionary, 2017).    
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de blir objektifierade på scenen. Ellen brukar alltid försöka guida eleverna att leka vidare med 

sitt material och hitta nya ingångar till rörelser istället för att ta bort dansrörelser. Klara anser 

att twerking är så mycket mer kropp än hur hon själv undervisar sina elever och berättar att hon 

kan känna sig generad när eleverna gestaltar den typen av rörelsematerial. Hon uttrycker att det 

är ett förhållningssätt mellan elev och lärare och där det måste föras en diskussion över vad det 

är för något, hur det tolkas och var gränsen går. Sexualitet ska absolut få gestaltas men eleverna 

måste vara medvetna om vad det är och vad de gestaltar, hävdar Emma.  Hon berättar om en 

elevgrupp som skapade material och använde sig av en ”bitchslap”. Det ledde till en diskussion 

om kvinnomisshandel och vad det är eleverna verkligen förmedlar. Emma upplever att eleverna 

sedan lyckades förstärka ett budskap i deras dansgestaltning att det inte är accepterat med 

våldsutövande. Emma anser att sexualitet kommer fram och att det är viktigt att samtala om 

sexualitet ur en positiv synvinkel. I dans kan det ingå att illustrera sexualitet eller sexuella lustar 

och det är viktigt att lyfta, dock inte ur ett privat perspektiv, hävdar Emma.   

5.3.3. Heterosexualitetens normerande ställning 

Klara lyfter fram att majoriteten av hennes elever är unga tjejer. När hon pratar om sina elever 

blir hon osäker vilket pronomen hon ska använda och funderar lite extra på vilka begrepp hon 

ska använda i sin formulering. Klara har svårt att hitta rätt begrepp när hon ska beskriva att en 

av hennes elever är en HBTQ-person. Ord som vanlig, normal kommer upp innan hon väljer 

att använda gay och straight. Hon lyfter att de som lärare inte alltid vet vilka sexuella läggningar 

eleverna har eller om de har en annan sexuell läggning än den enligt normen. Klara understryker 

att homosexualitet är accepterat, att det inte finns några fördömanden av henne eller hennes 

kollegor, att det inte är några konstigheter, men att det är privat. 

          Ellen berättar att hon gav feedback till två killar som skapande en egen duett. Handlingen 

bestod av ett relationsdrama där de ville ha samma tjej. Ellen hade inte riktig koll på handlingen 

när hon betraktade materialet och menade att den exakta handlingen inte spelade någon roll. 

Hon tolkade det som att det lika gärna kunde vara de som hade en relation med varandra och 

att en var otrogen mot den andra. Ellen uttrycker att det var viktigt för eleverna att de lyckades 

gestalta att det var en tjej de ville ha och att de var arga på varandra. Ellen funderar om det 

grundar sig i en rädsla i vad betraktare tänker när killar dansar och hur det uppfattas.  

5.4. Medvetna och omedvetna normer i danssalen    

John hävdar att det finns normer inskrivna i kurs- och ämnesmålen som eleverna ska lära sig 

att förhålla sig till: Normer som är kopplade till prestation i dans och att elever måste lära sig 
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att utföra sitt tekniska arbete i dansen. Ellen beskriver normer som något som kan vara uttalat 

eller outtalat; att arbeta med normer kan innebära att arbeta för att motverka, bryta eller 

synliggöra och förtydliga. Ellen lyfter upp dansens förhållningssätt till kroppen som en norm 

inom dansämnet: 

  

Det finns mycket vi gör i ett danssammanhang som inte skulle vara ett normalt beteende i ett 

annat rum. 

  

 För att skapa en sådan norm krävs någon slags struktur, tydlighet, intuition, uppbyggnad och 

syfte för att komma dit, hävdar Ellen. Flera av informanterna nämner att en danslärare har ett 

uppdrag att skapa en gemensam uppfattning om hur de aktiva i en danssal ska förhålla sig till 

varandra. Ellen anser att det finns fördomar i precis allt och har som strategi att inte förväg 

uttrycka sina egna fördomar som kan förstärka eller skapa olika normer. Hon upplever att hon 

blivit mer försiktig med tiden och att samtiden har förändrats. Ellen berättar att det var ovanligt 

att se samkönade par på skolan för några år sedan och att samtiden är mer komplex, till exempel 

elever som byter feminint kodade namn till maskulina men identifierar sig som en kvinna. Hon 

resonerar vidare att situationer kan vara ganska avancerade och att det gäller att vara ödmjuk 

till sin okunskap. Ellens strategi är att fokusera på hennes danstekniska kunskaper, se kroppen 

som ett instrument och fånga frågor som dyker upp i vardagsarbetet. Klara berättar att de 

försöker skala bort normativa ytterligheter som utseende och speciella könsroller i arbetet på 

gymnasiet. Istället prata om olika roller och att alla elever får möjligheten att prova olika 

uttryck. Ellen nämner att dansprogrammet kan vara en fristad från normer och förväntningar 

för många. Även Klara benämner estetiska inriktningar som öppensinnade och menar att hon 

ser en tolerans som hon inte upplever är lika självklar på andra mer traditionella inriktningar.  

5.4.1. Normer om kropp och utseende  

Flera av informanter upplever en tydlig utseendenorm i dansvärlden: Allt från kläder till 

kroppsutseende. I rollen att motverka hämmande mönster och normer har de deltagande 

danslärarna olika strategier. Ellen framhåller vikten av att få eleverna att förstå att det inte är 

kroppen i sig hon är intresserad av när hon korrigerar elevernas teknik. Om hon vill se en elevs 

knä så är hon inte intresserad av hur ett knä ser ut ur ett estetiskt perspektiv, utan om eleven 

arbetar på ett sätt som kan vara skadligt i dansutövandet. Klara uttrycker att det finns tydliga 

kroppsideal och normer hos professionella dansare, till exempel smalhet och dansteknisk 

färdighet. Hon anser att gymnasieskolan skiljer sig från den professionella dansvärlden. Alla 
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elever har varierande erfarenheter och det är inte relevant hur lång eller smal eleven är, hävdar 

Klara. Emma anser att normer inom baletten är problematiska och menar att dansgenren är 

ensidig i sin estetik och i sitt kroppsideal. Klara och Emma resonerar kring problematiska 

normer inom balett och tydliggör att det är ett problem i den professionella dansvärlden och 

inte i dansutövandet på gymnasiet. Emma anser att det kan vara knepigt att visa balett med 

professionella dansare eftersom det kan förmedla ett visst ideal hur en dansare ska se ut. Emma 

och Klara berättar att de visade ett program med en professionell ballerina som var väldigt smal. 

Dock reagerade eleverna och problematiserade ballerinans utseende. Informanterna påpekar att 

de är vaksamma vilka elever som får möta den här typen av videomaterial. Analysen synliggör 

att informanternas resonemang tyder på att de är medvetna att dansfilmer kan vara triggande 

för vissa elever. Både Emma och Klara uppger en bild av att de förespråkar en hälsosam syn på 

mat och är noga med att förmedla att mat är energi för att orka vara fysiskt aktiv. Klara anser 

att de inte fokuserar på utseende eller värdering av prestation. Hon berättar att det varit en 

process och att hon i början lät duktiga elever stå längst framme i salen för att vara en trygghet 

för andra elever. Nu har hon gått vidare från den metoden och anser att det handlar om att elever 

ska utvecklas oavsett hur de ser ut.  

5.4.2. Normativa könsroller  

Klara lyfter upp den traditionella baletten som ett tydligt exempel på normativa könsroller: 

 

 Mannen ska vara stark och lyfta kvinnan och kvinnan ska vara lätt och luftig.  

 

 Samtidigt upplever Klara att det finns en dubbelhet inom dansvärlden; det finns tolerans för 

män som är väldigt feminina, exempelvis inom balettens formspråk. Klara anser att det finns 

tydliga könsroller i en klassisk baletthistoria samtidigt som prinsen kan uttrycka mer femininitet 

än prinsessan. John berättar att han tror att den fria moderna dansvärlden kan vara friare än 

balettvärlden och inte lika styrd av traditioner och normer. Han gissar att det kan finnas större 

tillåtelse att få uttrycka sin egen person och identitet i den fria dansen. John uttrycker att det 

existerar en tradition inom balettkompanier som ger kvinnliga dansare ett mindre utrymme och 

upplever att ballerinor har en snäv roll att förhålla sig till, medan manliga dansare har ett större 

spelrum att vara mer av en karaktär och har ett större rollutrymme.  

          Klara beskriver dans utifrån att det finns olika estetiska ideal och förväntningar om hur 

en dansare ska röra sig i balett, jazz eller modern- och nutida dans. Klara anser dock att det 

finns en tydlig skiljelinje mellan gymnasieskolan och dansvärlden. Klara upplever att eleverna 
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idag ställer högre krav på att lärarna ifrågasätter normativa könsroller. John uppmärksammar 

en aspekt som han själv har mött i sin roll som danslärare: En stereotyp feminin könsroll. Till 

exempel elever som sminkar sig och lägger mycket tid på sitt utseende. John har själv haft nittio 

procent kvinnliga elever men påpekar att det kan vara ett problem hos både killar och tjejer. 

John är noga med att tillägga att det påståendet är baserat på hans egen tolkning av 

genustillhörighet. John anser att den typen av elev går in i en roll och kanske anammar 

föreställningar om att det är äckligt att svettas vilket kan bli ett problem i danssalen. John 

berättar att det är ett komplext problem eftersom det kan vara en konsekvens av en patriarkal 

struktur. Det kan bero på att elever blivit uppfostrade som tjejer och kanske inte har lärt sig att 

vara fysiska på samma sätt som många pojkar har blivit uppfostrade. Samtidigt så brukar han 

inte tänka i de banorna i sitt arbete, utan utgår från att alla ska utföra tekniskt dansarbete oavsett 

kropp och bakgrund, hävdar John.  

         Klara uttrycker en önskan om att fler pojkar borde söka sig till dansinriktning på 

gymnasiet. Hon berättar att hon bar på fördomar om att en klass med bara tjejer skulle bli en 

stökig klass, istället visade sig en klass med bara tjejer vara en positiv och fungerande klass. 

Klara berättar att de har en kille i klassen nu och att resterande grupp visar extra hänsyn och att 

det inte är några problem. Klara anser att en kille kan ha ett behov av att hoppa högre hopp, 

men då löser de det med att hela klassen får hoppa högt.  

5.5. Danselevers identitet i dansundervisning 

I samtliga intervjuer återkommer informanterna till elevernas identitet i dansundervisning. 

Begreppet identitet ger uttryck för att ligga närmast i deras upplevelse om sex och samlevnad. 

Alla informanter anser att de förhåller sig till elevernas identitet i sin dansundervisning.   

5.5.1. Dans som identitetsskapande verktyg 

Klara anser att identitet är en pågående process och som utvecklas under elevens tre år på 

gymnasiet, och upplever att det pågående identitetsskapandet kräver att utbildningen kan ge 

trygghet och skapa ett jag i klassen. Alla elever måste få känna att de är en del av gruppen och 

tillsammans lära sig att arbeta och samarbeta tillsammans, anser Klara. Hon upplever att dans 

och skapande tenderar att bli personligt och menar att dans kan plocka fram och förstärka 

identitet. Klara berättar om elevernas solouppgift i årskurs tre som ofta tolkas som en personlig 

uppgift av eleverna. Ellen har samma typ av resonemang och menar att dansen kan vara ett 

verktyg för att utforska sig själv och sin egen identitet. Ellen resonerar vidare att det kan vara 

identitetsskapande att få vara en i gruppen och en del av ett kollektiv. Samtliga lärare menar att 
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den skapande processen kan vara ett sätt att få uttrycka sina inre tankar och idéer och att 

spontana rörelseuttryck kan komma fram. Ellen, Emma och Klara skiljer dansen från andra 

teoretiska ämnen och anser att dansen kan verka identitetsstärkande på ett annorlunda sätt. 

Klara menar att de estetiska programmen har en öppenhet och lockar ungdomar till ett 

annorlunda tankesätt: 

 

Det kan vara konstnärligt, det kan vara genusmedvetenhet, det kan vara vad du vill men det 

finns en tolerans. Som kanske inte alltid automatiskt dyker upp på ett mer traditionellt 

program.  

 

 Informanterna ser det estetiska programmet som en möjlighet för identitetsskapande. John 

anser att dansen kan utmana en elevs egenskapande identitet och kanske hjälpen eleven att hitta 

nya aspekter hos sig själv. Ett identitetsskapande innebär för John att eleverna får växa och det 

kan ske i olika former. Framför allt är det av vikt att få tillåtelse att utforska nya sidor av sig 

själv, anser John. Klara menar att den dansande eleven är sårbar samtidigt som det är stärkande 

och identitetsskapande att dansa. Både Klara och Emma upplever att de kommer nära in på sina 

elever. En närhet som de tror skiljer sig från mer klassiska teoretiska ämnen. De båda upplever 

att danslärare kommer nära elevernas person och självkänsla. Samma resonemang återkommer 

hos Ellen som anser att dans kan vara identitetsskapande och kan ge möjlighet till utforskande 

av det egna jaget.  

5.5.2. Vikten av att få identifiera sig själv i danssalen 

Ellen anser att elevens identitet påverkar hur eleven kan ta till sig och utföra uppgifter. 

Identiteten påverkar vilken typ av feedback eleven kan få eller inte få. Hon pekar på att all 

hennes undervisning är individanpassad så långt det går. Ellen refererar till skolans 

värdegrundsarbete och berättar att många av de här aspekterna diskuteras under klassrådstid 

när de går igenom likabehandlingsplanen. I samtalet behandlar hon och klassen rätten att 

uppfattas och identifiera sig som eleverna är. Grundpelaren för likabehandling är att inte någon 

ska bli diskriminerad utifrån aspekter som könstillhörighet, uppfattning av kön eller sexualitet, 

hävdar Ellen. Likt Ellen reflekterar John över vikten av att få identifiera sig själv och att han 

själv blivit bättre på att inte identifiera andras könstillhörighet utan är medveten om att hans 

tolkning inte behöver stämma överens med personens faktiska könsidentitet. John exemplifierar 

ett tillfälle då han under en intagning till ett dansgymnasium klassificerade den sökande 
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gruppen som en grupp unga tjejer och en ung kille. John anser att han i och med det tvingade 

in den här personen i roll:  

 

I den frasen så tvingade jag honom då eller henne beroende hur man ser det. Tvingade in den 

personen i en roll som jag inte egentligen kan bestämma över den rollen och den personen.  

 

John berättar att han inte tänkte sig för och upplevde efteråt att han handlade felaktigt. John 

återkommer flertal gånger till att han inte vet hur elever faktiskt identifierar sig själva men 

nämner aldrig att han aktivt låtit sina elever benämna sin egen könsidentitet. Istället tenderar 

han att försöka tolka elevers könsidentitet eller undviker att könkategorisera personer helt. John 

anser att danspedagoger behöver utveckla en fingertoppkänsla att läsa av sina elever. En elev 

kan uppleva en gestaltningsuppgift som kränkande om det inte går i riktlinje med elevens 

identitet eller bakgrund. John förklarar inte mer än så, ett sådant exempel skulle eventuellt 

kunna vara om en elev förväntas dansa en kvinnlig roll men identifierar sig som man. John 

anser att en elevs identitet ibland bör utmanas men att det gäller att dansläraren kan läsa av hur 

det tas emot av eleven. Både John och Ellen resonerar att det viktigaste är att rannsaka sig själv 

och sina egna värderingar och tankar. John anser att han försöker omvärdera och utvärdera sig 

själv och brukar ställa sig frågor som: 

 

 Har alla fått lika mycket? Hur demokratisk är jag i min feedback? Var kommer mina 

beslut ifrån?   

 

För att kunna vara demokratisk och synliggöra alla anser John att det kräver ett tillåtande klimat 

och att alla danselever får vara den de vill och behöver vara.  

5.5.3. Utmanande eller försiktigt förhållningssätt till identitet och gränser 

Ellen berättar att hon fått mycket kunskap av sina elever när de arbetat med 

likabehandlingsplanen, till exempel fick hennes elever upplysa henne om begreppet cis-person. 

Klara uttalar vid ett tillfälle att det är en kille i klassen som är homosexuell men att han ändå 

ses som kille i de andra elevernas ögon. Ellen berättar även om ett tillfälle då en elev bytte namn 

och hon hade svårt att komma ihåg att säga rätt namn. Hon betonar att det inte var av ovilja 

utan av glömska och bad om ursäkt till eleven. Ellen uttrycker att hon inte hänger med i alla 

nya identitetsbegrepp och anser att det är viktigt att hennes elever kan rätta henne eller upplysa 

henne. Emma och Klara har en liknande upplevelse och anser att det är en spännande 
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samhällsutveckling samtidigt som de har svårt att hålla sig uppdaterade och ha kunskap om ny 

vokabulär och nya identitetsbegrepp. Klara berättar:  

 

 Bara för att det står i förordningen 2011 så är det inte så att alla lärare från dag ett har 

förändrat sig eller sitt tänkande.  

 

 Emma hävdar att det måste ske en anpassning av de som är danslärare till nya förhållningssätt 

och ny vokabulär men att det är en förändringsprocess som tar tid.  

5.6. Danslärares förhållningssätt till genus 

Samtliga danslärare har en relation till begreppet genus kopplat till dansämnet och till sin 

dansundervisning. Flera av informanterna uttrycker att det är ett stort begrepp som innefattar 

många olika aspekter. Klara menar att frågor om genus dyker upp i arbetet med konst: Till 

exempel i en diskussion med eleverna efter en dansföreställning. 

5.6.1. Genus och kön  

I samtal om genus talar Ellen direkt om likabehandling och att grunden för likabehandling är 

att ingen ska bli diskriminerad:  

  

Grundpelaren för likabehandling är att du inte ska diskrimineras. På en massa olika grunder. 

Där könstillhörighet eller hur man uppfattar kön eller vem man tycker om. 

  

 Även John kopplar genus till könstillhörighet och hur vi förhåller oss till vår egen 

könstillhörighet. Han resonerar utifrån ett inåt- och utåtperspektiv: Dels vem vi är och dels hur 

vi förhåller oss till omvärlden. John beskriver sin dansundervisning som relativt könlös. Han 

utgår från kroppar med olika namn och fokuserar på vad som danstekniskt behöver utvecklas. 

Samtidigt berättar han att han har samlat fyra elever som han identifierat som killar och att de 

fått pröva en dansövning tillsammans. John anser att det tillfället var ett undantag och utgår 

framförallt från kroppar som ska utvecklas i balett. Det finns en återkommande tanke eller 

önskan hos informanterna att dans kan vara könlös. Klara upplever att kön nästan inte existerar 

i street och menar att stilarna har ett kraftfullt rörelseuttryck oavsett kön eller kropp. Klara 

upplever att det finns ett tillåtande där alla får vara med och att stilarna inte är uppdelat i manligt 

och kvinnligt. Samtidigt uttrycker hon att breaking är mer passande för pojkar eftersom det är 

en fysisk stil och få tjejer dansar breaking. Även John uttrycker att han utgår från ett könlöst 
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förhållningssätt till eleverna i sin dansundervisning och dansen framförallt handlar om den egna 

upplevelsen av kroppen.    

5.6.2. Genusarbetet som en konsekvens av vår samtid  

Samtliga informanter påpekar att det är påtagligt att genus har ökat i fokus de senaste åren. Dels 

att det är en ett begrepp som återkommer i styrdokumenten från 2011 och dels att det finns en 

ökad medvetenhet i samhället. Emma hävdar att genus är tydligare på agendan nu än tidigare. 

Klara anser att utvecklingen är positiv och att eleverna har en annan genusmedvetenhet idag. 

För tio år sedan fanns det ingen som skulle starta en grupp och kalla det för en feministgrupp, 

idag finns det ett annat utrymme för ungdomar att ta sig an den typ av plattform, anser Klara. 

Hon berättar att hon var på en kurs om dansteorikursen på Dans- och cirkushögskolan som 

behandlade genus. och berättar att det var relativt nytt för henne då. John uttrycker att genus 

har blivit allt mer aktuellt och att diskussionen såg annorlunda ut bara för några år sedan: Det 

fanns en given binär föreställning om kön och genus problematiserades inte på samma sätt. Idag 

ska danslärare förhålla sig till genus och det kräver en omprogrammering av hjärnan, hävdar 

John. Klara upplever att hon måste förhålla sig till genus på ett annat sätt idag än tidigare: Det 

står både tydligare i danslärarens uppdrag samt att elever ställer högre krav. Klara berättar att 

hon har ett mer genomtänkt förhållningssätt till genus idag. För fem eller tio år sedan kunde 

hon ge eleverna en 1930-tals dans utan att föra ett samtal om koreografins uttryck och betydelse: 

  

Då så jag bara att vi skulle göra en sådan här dans. Och om vi bara hade ”tjejer” i gruppen så 

kanske några klädde ut sig och hade någon hatt eller något annat. 

  

Idag leker Klara mer med rollerna och elever efterfrågar en förklaring om varför de som elever 

ska uttrycka sig på ett visst sätt. Klara är tydlig med att påpeka att de dansade så här på 1930-

talet i den samtiden som rådde då. I jazzdansen kan hon och hennes elever göra tvärt om; istället 

kanske alla har kostymer och kill-attiraljer på sig. Även Ellen uttrycker att hennes elever leker 

med roller och ifrågasätter normativa könsroller i sitt dansuttryck. Hon har haft elevgrupper där 

alla har valt att ha kjolar oavsett kön. Hon berättar att hon har reagerat på att alla ska ha kjol 

men har behållit sina funderingar för sig själv och istället uppmuntrat eleverna.  

5.6.3. Dansundervisningsmetoder och genus  

Emma berättar att hon och hennes kollegor brukar samarbeta med aktörer utanför skolan för att 

arbeta med genusfrågor. Exempelvis har eleverna fått arbeta med metoden Innanför och utanför 
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ramarna; fördelar och nackdelar att följa normen och fördelen och nackdelar att gå emot en 

norm. Sedan händer det att eleverna själva väljer att förhålla sig till genus i deras egna 

skapelseprocesser. Emma berättar om ett exempel när en elev som identifierade sig som tjej 

valde att gestalta en manlig vaktmästare. Då fördes en diskussion om hur en man rör sig och 

för sig. Emma uttrycker att det var en helt fantastisk transformering som den här tjejen gjorde. 

Hon anser att det handlade om genus och beskriver genus som det socialt konstruerade könet 

och anser att det är viktigt att föra ett samtal om hur vi skapar genus. Ellen berättar att när hon 

började jobba på gymnasiet var det vanligt att arbeta med tematiken kvinnligt och manligt. Hon 

nämner att hennes kollega har arbetat mycket med sådana fysiska workshops där manligt och 

kvinnligt problematiseras. Hon kan inte säga att hon arbetar med det lika koncentrerat. Det finns 

inget konkret i styrdokumenten som säger att genus ska arbetas utifrån i block, hävdar Ellen.  

          Både John och Ellen anser att de aktivt försöker förhålla sig till genus men uttrycker båda 

att de eventuellt har ett fegt förhållningssätt. Ellen brukar fundera över vilken musik hon väljer 

och vilket budskap den innehåller. Hon reflekterar även över hur hennes rörelsematerial kan 

uppfattas och kännas för olika individer. Sedan är det inte alltid hon för den dialogen med sina 

elever, men är beredd om frågor och funderingar kommer upp. Det kan även handla om att 

uppdatera ett återanvänt material som inte längre känns aktuellt eller inte känns aktuellt för en 

annan grupp individer. Ellen försöker även passa sig i hur hon uttrycker sig verbalt. Hon brukar 

reflektera över hur hon ska presentera ett nytt dansmaterial. Exempelvis har hon arbetat med en 

låt som behandlar skönhetsnormer och ideal. Ellen valde att inte kommentera texten och istället 

fokusera på rörelsekvalitéer, timing och frasering. Johns strategi är att förhålla sig undvikande 

till genus. Med undvika menar han att vara observant på situationer som kan pressa elever i 

traditionella könsroller. John konstaterar att det är säkert flera tillfällen då han pressat in elever 

i traditionella könsroller oreflekterat. John beskriver att han till exempel undviker att dela upp 

tjejer och killar i typiska balettkonventioner som könar tack- och bocksteg. John resonerar 

vidare och konstaterar att han använder sig av begreppen prins och prinsessa men lämnar det 

till varje individ att välja om de är det ena eller det andra. Han anser att han försöker 

avdramatisera det och att det inte handlar om prinsar och prinsessor utan att hitta en viss kvalité, 

känsla och ingång i en rörelse. John berättar att han försöker att hitta ett nyanserat sätt att möta 

genus och anser att det inte handlar om att eleverna ska vara en prinsessa eller prins utan att de 

kan leka med känslan och tanken.   
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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet med utgångspunkt i examensarbetets syfte och teoretiska 

utgångspunkter samt i relation till tidigare forskning, examensarbetets betydelse och framtida 

forskning. Syftet med examensarbetet är att beskriva hur sex och samlevnad som 

kunskapsområde synliggörs i danslärares undervisning i gymnasiet. Frågeställningarna berör 

hur sex och samlevnad konstrueras, hur kroppslighet, sexualitet och genus inkluderas, 

exkluderas och representeras samt hur normativitet tar sig i uttryck i dansämnet.   

6.1. Resultat i jämförelse med tidigare forskning 

Resultatet visar att sex och samlevnad som kunskapsområde kommer i uttryck i gemensamma 

diskussioner och reflektioner med danselever. Exempelvis i samtal om likabehandlingsplaner, 

samtal efter dansföreställningar eller i gemensamma klassamlingar. Kritiska diskussioner ger 

elever möjligheter till ett normkritiskt förhållningssätt till sexualitet och kropp i dansämnet 

(Dils, 2005). Informanterna bemöter sina elever med diskussioner och samtal om bland annat 

kropp och sexualitet när det blir aktuellt i dansundervisningen eller i skolvardagen. Dils (2005) 

förespråkar ett aktivt arbete med sexualitet och kropp för att göra elever medvetna om normer 

och förväntningar av sexualitet på dansscenen och i vår populärkultur (Dils, 2005). Sexualitet 

och sexuell läggning kan vara en central utgångspunkt för att beskriva och analysera 

danshistoria (Desmond, 2001). Townsends (2001) och Foukles (2001) analys av Loie Fuller 

och Ted Shawn visar att det är möjligt och relevant att diskutera och problematisera danshistoria 

utifrån ett queerperspektiv.  I resultatet framgår att ingen av informanterna arbetar aktivt med 

sexualitet som begrepp och upplevs sakna verktyg för att arbeta med frågor om sexualitet. Det 

finns en gemensam uppfattning om att sexualitet som kunskapsämne kan aktualiseras i 

dansundervisningen men ingen av informanterna använder sexualitet aktivt som ett perspektiv 

för att belysa och kritisera dans.  

          Ett samhälle som tillåter att alla individer får vara som den en är och vill vara är grunden 

till ett inkluderande klimat, anser Engdahl (2010) i sin avhandling om olika trans*kontexter. I 

detta examensarbete nämner flera informanter vikten av att få bestämma själv vem och vad en 

elev vill vara samt rätten till att identifiera sig utifrån självutnämnd identitet och könsidentitet. 

Det finns ett resonemang som visar på att de arbetar med att frångå en binär könuppfattning 

och utgår från att identitet är något du bestämmer själv oavsett kropp. Danslärarnas attityd kan 

tolkas som en strävan att vara erkännande mot alla elevers rätt till att vara den de är utifrån ett 
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inkluderande perspektiv. En av Engdahls (2010) erkännande-principer är att alla har ett ansvar 

att respektera andras självbenämning. Ingen av informanterna nämnde att de aktivt frågar elever 

om vad de identifierar sig som utifrån könsidentitet. Det är svårt att tyda om alla elever får 

chans och möjlighet att identifiera sig själva i praktiken. Ordet hen förekom i danslärarnas 

samtal vilket visar på att det finns en genomgående tanke att samtala könsinkluderande. 

Generellt förekom kategorierna tjejer och killar eller män och kvinnor, vilket har likheter med 

Bolanders (2009) resultat som visar att skolor upprätthåller subjektioner av killar och tjejer; en 

konstruktion av två separata kön. Samtidigt verkar informanterna utgå från ett individperspektiv 

på danseleverna och hävdar att de inte anpassar undervisningen efter kön. Det råder en 

gemensam uppfattning hos informanterna om att estetiska program och dansinriktningar är en 

tillåtande miljö där det finns utrymme att utforska könuttryck och identitet. Könsöverskridande 

sceniska uttryck kan beskrivas som queera ögonblick där en heterosexuell tolkning störs 

(Rosenberg, 2000). Butler beskriver könsöverskridande uttryck med begreppet genustrubbel; 

ett förkroppsligande och ett överträdande av genusnormer (Rosenberg, 2000). Flera av 

informanterna uttrycker att de och eleverna arbetar med könsöverskridande dansgestaltning 

vilket kan vara en konsekvens av att genus ingår i danslärarnas uppdrag. Genus upplevs 

förankrat i informanternas undervisning även om det inte genomsyrar hela deras tankesätt. 

Genusarbetet kan tolkas som punktinsatser: medvetna val när och hur danslärarna väljer att 

arbeta med genus.               

          Resultatet visar att dansämnet bidrar till att normer dels utmanas och dels upprepas likt 

Martinsson och Reimers (2014) resultat. Samtliga danslärare delar en uppfattning om att varje 

elev ska utgå från sin kropp och målet är att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Resultatet visar 

att det existerar normer som bidrar till att unga människor inte söker sig till en dansinriktning 

på grund av föreställningar om hur en danskropp ska se ut. Sådana normer riskerar att 

upprätthållas och upprepas om inte det sker en förändring av de föreställningar som styr vilka 

som söker sig till ett dansprogram. Resultatet synliggör att vissa kroppar reproduceras i 

dansvärlden och på dansprogrammet på gymnasiet. En av informanterna uppmärksammar att 

det råder en funktionsnorm som begränsar vilka människor som söker sig till en dansinriktning. 

Resonemanget förstärks genom att övriga danslärare inte nämnde funktion som en aspekt som 

kan exkludera elever, vilket kan tolkas som att danslärarna utgår från en viss typ av normkropp 

i sin dansundervisning. Andra normer skapas av den genusdramaturgi i skolan som konstruerar 

femininet och maskulinitet hos elever (Öqvist, 2009). Danslärarnas uttalanden synliggör både 

femininitets- och maskulinitetsnormer. Det stämmer överens med Lindqvists (2010) studie där 

danslärare benämnde rörelser eller stilar som maskulina/feminina eller tjejiga/killiga. Resultatet 
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visar att informanterna försöker förhålla sig till genus i sitt yrke och undviker generellt att 

könskoda elevernas handlingar och utgår från ett individperspektiv. Stinson (2016) beskriver 

ett mönster av duktiga och lydiga flickor samt militanta, tävlingsinriktade och individualistiska 

pojkar. Stinson menar att det beror på att elever börjar dansa i olika åldrar vilket inte går att 

urskilja i det här examensarbetet. Däremot är det flera av informanterna som upplever liknande 

normer som påverkar en genusordning. Informanternas upplevelse tyder på att det finns normer 

som ger kvinnliga dansare ett snävare utrymme medan manliga dansare har en större 

rollvariation och möjlighet att uttrycka både femininitet och maskulinitet i sin dansande roll.    

           Samtliga danslärare uppger att de har ett aktivt förhållningssätt till genus och hävdar att 

det är nödvändigt; dels på grund av skolans förordningar och dels på grund av samtidens krav. 

Genus tenderar att vara ett föremål för dessa danslärares uppmärksamhet och samtliga förhåller 

sig till genus i sin undervisning. Resultatet skiljer sig från Lindqvist (2010), som upplever att 

det inte ligger i fokus hos danslärare trots att ämnet är centrerat kring kropp och identitet. 

Informanterna återkommer till att benämna dansundervisning eller vissa dansuttryck som 

könlösa eller könsidentitetslösa. Samma typ av begrepp förekom i Lindqvists (2010) studie om 

danslärares förhållningssätt. Kropp, rörelse och rörelsemönster är förbundna med olika normer 

(Lindqvist, 2010). Det är svårt att föreställa sig att danslärare faktiskt kan förhålla sig 

könsneutralt i sin dansundervisning. Tankesättet kan tolkas som ett försök att förhålla sig kritisk 

och vaksam mot normer i sin dansundervisning. Könsneutralt förhållningssätt kan även tolkas 

som ett fegt förhållningssätt till genus eftersom det kan finnas en risk att normer och 

genuskodade föreställningar ignoreras eller förblir osynliga.  

          Ingen av danslärarna anser att sexualitet har någon större representation i dansämnet, 

vilket synliggör föreställningar om att sexualitet i dansundervisningen inte har en viktig 

betydelse. Likt Bengtssons (2014) upplevelse förstås inte skolan av informanterna som något 

som hör ihop med det som associeras med sexualitet. Trots det framträder sexualitet som 

närvarande i informanternas samtal. Det kan handla om en vilja att ta ett moraliskt ansvar i sin 

dansundervisning samtidigt som det blir skenmoraliskt eftersom sexualitet faktiskt 

framkommer i informanternas möte med eleverna. Bengtsson utgår från att sexualitet kan tolkas 

dels som något vardagligt och odramatiskt och dels som något privat och laddat. Informanternas 

reaktion kan tolkas som att sexualitet i dansundervisningen ses som privat och laddat eftersom 

de hade svårigheter att relatera till sexualitet. Det återkom skratt och tystnader och samtliga 

benämnde sexuell läggning som något privat och varje individs ensak. Några av informanterna 

benämnde sexualitet som något privat samtidigt som de gav exempel på kvinnliga elever som 

har pojkvän eller som har genomgått en abort eller graviditet. Faktorerna i sig säger ingenting 
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om elevernas faktiska sexualitet men föreställningarna kan tyda på en påverkan av 

heterosexuella krafter som konstruerar heterosexualitet som det normala och skapar en 

konsekvens att icke-heterosexualitet ses av privat karaktär (Lundgren, 2014). Ingen av 

informanterna har upplevt att elever har blivit utsatta av kränkningar på grund av sin sexualitet 

och samtliga anser att alla elever är accepterade. Dock kan konsekvensen av att icke-

heterosexuell läggning kategoriseras som privat leda till en känsla av att vara annorlunda 

(Lundgren, 2014). Resultatet visar även att det förekommer kategorisering av sexualitet; 

heterosexualitet som normalt och homosexualitet som avvikande. Ett sådant tankesätt om att 

vissa sexuella praktiker är vanliga och andra annorlunda och normbrytande beskriver även 

Bolander (2009) i sin avhandling, vilket kan indikera att det finns ett mönster enligt vilket den 

här typen av heteronorm upprepas och upprätthålls. Examensarbetets resultat visar att det finns 

en föreställning om att alla elever är accepterade oavsett sexuell läggning och att 

estetprogrammet på gymnasiet är en fristad där det inte existerar problem relaterat till sexualitet. 

Föreställningen kan leda till en uppfattning om att homofobi inte existerar i en 

estetprogramsmiljö. Enligt Darj (2010) kan föreställningar om att homofobi endast existerar 

hos vissa målgrupper ses som en konsekvens av att problemet placeras hos individer och inte 

på hela samhället. Resultatet visar att frågor kring kön och sexualitet impregnerar 

dansverksamhet på gymnasiet, likt Darjs upplevelse om att hela skolan genomsyras av frågor 

kring kön och sexualitet. Danslärare och danselever är likt andra medskapare till att upprätthålla 

och utmana strukturer.    

          Heteronormativa föreställningar reserverar olika sexuella utrymmen för tjejer och killar 

menar Bäckman (2010). Informanter upplever att danssteg som twerking eller rörelser som 

tolkas som sexuella eller sensuella tas i uttryck när elever själva får skapa dansmaterial. 

Informanterna ser en risk för att eleverna utsatte sig själva för exploatering av sina kroppar. 

Deras upplevelse liknar det problem som Musil (2005) beskriver av att unga dansande tjejer 

exploaterar sig själva sexuellt i sitt dansutövande. Informanterna tenderar likt Musils råd att 

möta elever med reflektion, analys och diskussion om rörelsernas och kvinnans roll. Musil 

synliggör att dansundervisning där danslärare har en aktiv roll i skapandeprocesser gör att 

danselever blir mer medvetna om sig själva och sina kroppar. I resultatet framgår det att 

danslärarna lyfter den här typen av diskussioner när situationer av sexuell karaktär aktualiseras 

i dansundervisningen. Om danslärare istället aktivt och kontinuerligt arbetar med frågor om 

sexualitet kanske danselever blir medvetna om sitt val av rörelser och kan själva problematisera 

vad deras gestaltning uttrycker. Pastorek Gripson (2016) upplever att danselever får tillgång till 

”sexuella” rörelser i dansverksamhet utanför skolan. Det kan vara svårt för danslärare att 
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bemöta dansrörelser och influenser som elever tar till sig utanför skolan. I enlighet med 

Pastorek Gripson visar examensarbetets resultat att genus spelar en stor roll och kan både 

begränsa och öppna upp skolans danspraktik beroende av danslärares förhållningssätt. 

         Resultatet beskriver hur sexuella normer kan ta sig uttryck i dansundervisningen på 

gymnasieskolan. För Ellens två manliga elever var det viktigt att deras material inte kunde 

tolkas som en relation mellan dem själva utan istället uttryckte aggressivitet för att gestalta ett 

kärleksdrama. Deras gestaltning kan indikera att eleverna är påverkade av vilka rörelser som 

anses vara maskulina. Ellen tolkade elevernas rädsla för att bli feltolkade som en rädsla om vad 

människor tänker om killar som dansar och att det blev viktigt för dem att uttrycka ett 

heterosexuellt begär. Detta stämmer in på den homofobi som Risner (2005) menar skapas 

genom stereotypiska bilder av homosexuella manliga dansare. Risner beskriver en bild av 

manliga dansare som homosexuella vilket bidrar till att manliga dansare som inte identifierar 

sig med det idealet bidrar till homofobi genom att motverka normen. En annan grupp som 

osynliggörs inom den moderna dansvärlden är lesbiska dansare (Mozengo, 2005). Ingen av 

informanterna nämnde explicit lesbiska elever eller dansare. Däremot nämndes homosexuella 

manliga elever och jag tolkar detta som att en hegemonisk heterosexuell diskurs positionerar 

queera fenomen på ett särskilt sätt. Heteronormativitet konstruerar stereotypiska bilder av icke-

heterosexualitet och begränsar queera uttryck.   

6.2. Relevans för utbildningsområdet 

Det finns ingen tidigare forskning som explicit beskriver sex och samlevnad i 

dansundervisning. Examensarbetet synliggör att kunskapsområdet sex och samlevnad tar plats 

i dansämnet och i skolans generella uppdrag. Resultatet samt tidigare forskning synliggör att 

det av vikt att danslärare är medvetna om normer och har kunskap att hantera frågor om 

sexualitet, kropp, genus och identitet. Examensarbetet är av betydelse för blivande och 

yrkesverksamma danslärare. Förhoppningsvis kan examensarbetet bidra med nya perspektiv 

och synliggöra normer och föreställningar som upprepas och reproduceras på dansprogrammet 

på gymnasiet samt ses som ett verktyg för danslärare att hantera begrepp som kropp och 

sexualitet. Framförallt visar arbetet att alla områden samverkar: genus, sexualitet, kroppslighet 

och normativitet.    

          Examensarbetet har stor relevans för utbildningsområdet. Enligt skolans ämnes- och 

kursplaner ska danslärare förhålla sig till begrepp som genus och kropp och kunna leda analyser 

och diskussioner kring dessa begrepp kopplade till dans. Resultatet visar att det råder en 

föreställning om att danssalen kan vara en frizon där elever kan utvecklas fria från normer och 
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krav. Både det här examensarbetet och tidigare forskning visar att normer om sexualitet, 

kroppslighet och genus samverkar med dansundervisningen. För danslärare är kropp och 

kroppslighet centralt vilket gör det extra viktigt att beskriva hur normer och föreställningar 

påverkar vår syn och uppfattning. Examensarbetet har speciell relevans eftersom det lyfter 

begreppet kropp och sexualitet. Informanternas osäkerhet i att förhålla sig till sexualitet visar 

att det är ett viktigt ämne att synliggöra. Deras distanstagande och nervösa bemötande kan 

tolkas som att sexualitet är tabubelagt i dansundervisning och är därför svårt att hantera. Normer 

om sexualitet påverkar elever och hur elever blir behandlade. Förståelse om vad sexualitet är 

och hur sexualitet kan beröra dans möjliggör ett inkluderande förhållningssätt i en danslärares 

dansundervisning. Om sexualitet kan förstås som ett teoretiskt och analytiskt verktyg istället 

för en privat angelägenhet, kan sexualitet bli ett användbart och inkluderande förhållningsätt i 

dansundervisning.    

6.3. Framtida forskning 

Examensarbetet synliggör och visar att sex och samlevnad är ett relevant perspektiv på dans 

och dansundervisning. Det hade varit intressant att i ett framtida forskningsprojekt utveckla 

möjligheter för att arbeta ämnesintegrerande mellan dans och sex och samlevnad. I nuläget 

finns ingen forskning i Sverige som synliggör hur sexualitet tar sig uttryck i dansämnet och 

dansundervisning vilket jag hoppas förändras i framtiden. Det hade varit intressant att applicera 

ytterligare maktperspektiv och beskriva hur sex och samlevnad samverkar med maktstrukturer 

som etnicitet och funktion. Resultatet visar att begreppet kropp är mångfacetterat och tolkas av 

danslärare på olika sätt. Begreppet återkommer i kurs- och ämnesplaner i dans och danslärare 

ska kunna utgå från begreppet som både ett analysperspektiv samt förmedla kunskap om kropp. 

Framtida forskning hade kunnat tydliggöra begreppet kropp och synliggöra diskurser kring 

kropp och kroppslighet och hur det påverkar danslärarens undervisning.  

          I examensarbetet deltar fyra informanter och det hade varit önskvärt att göra en mer 

omfattande studie med fler deltagare. Det var vissa svårigheter med att få danslärare att ställa 

upp i en intervju. Dels på grund av tidsbrist och dels på grund av en känsla hos de frågade 

danslärarna av okunskap i examensarbetets syfte. Danslärarnas osäkerhet kan bero av samma 

teori likt ovan att sexualitet är ett tabubelagt ämne samt att det finns en uppfattning om att 

sexualitet inte berör dansundervisning. Grundtanken var att genomföra fokusgrupper med syfte 

att skapa en fri diskussion för att kunna studera interaktion och argumentation inom gruppen. 

Det hade kunnat ge en ny belysning och synliggöra fler normer och perspektiv. 

Examensarbetets resultat visar endast några danslärares upplevelse och kan inte generaliseras. 
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Alternativt hade en enkätstudie kunnat vara relevant för ett större kvantitativt resultat. Det hade 

även varit intressant att utforska ett elevperspektiv och synliggöra elevers uppfattning och 

upplevelse om sexualitet, genus, kropp och normativitet i dansundervisning. För framtida 

forskning skulle jag rekommendera att fråga efter informanternas pronomen sist i intervjun för 

att undvika påverkan av intervjun. Frågan om pronomen uppmärksammade att det finns fler än 

två kön, vilket speglade hur informanterna samtalade kring identitet och kön. Ämnesområdet 

är intimt och kräver ett tillvägagångssätt där informanterna känner sig trygga och öppna att dela 

med sig av sina upplevelser. Det finns en risk med intervjumomentet att informanterna upplever 

att den som håller intervjun är expert på området och blir nervös av sin egna eventuella 

okunskap. För intima frågor skulle enkätfrågor kunna vara mer passande, samtidigt hade en 

enkätstudie inte kunnat ge samma djupgående svar likt de kvalitativa intervjuerna i 

examensarbetet.       
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Bilaga 1 

Intervjuguide för gruppintervju 

Öppningsfrågor 

Vilket pronomen har ni? (han, hon, hen, den osv)  

Ålder? 

Hur länge har ni arbetat som danslärare på gymnasiet?   

Vilka kurser och genrer undervisar ni i? 

Vad har ni för utbildning?    

Introduktionsfrågor 

Ämnet som ska diskuteras är hur sex och samlevnad tar sig i uttryck i danslärares 

undervisning. Dels kroppslighet och sexualitet (identitet), dels normativitet och genus. 

Vad tänker ni på när jag säger sex och samlevnad? 

Hur kan ni koppla det till dansundervisningen?  

Hur tycker ni att sex och samlevnad tar sig i uttryck inom dansämnet? (visa triangel)  

Övergångsfrågor 

Hur viktigt tycker ni att det är att arbeta med frågor om kroppslighet, sexualitet och genus i 

dansundervisningen? 

Vad anser ni att ni har för uppdrag som lärare att arbeta med dessa frågor? 

Hur och vilka sexualiteter kommer på tal i er undervisning?   

Vilka normer om kön, kroppslighet och genus tror ni konstrueras i dansundervisningen?  

Kroppen är central i en danslärares undervisning, hur skulle ni beskriva er syn olika kroppar 

och hur de representeras i er undervisning?   

Nyckelfrågor 

Upplever ni att det finns könskodade förväntningar och normer inom dansämnet och hur i så 

fall?  

 Hur kan danslärare arbeta för att motverka traditionella könsmönster?  

Hur förhåller ni er till kroppslighet, sexualitet och genus i er undervisning?  

Hur konstrueras idéer om sex och samlevnad i dansämnet?  

Avslutande frågor 

Ser till att alla får höras och få uttrycka sin slutliga position. Presenterar en sammanfattning 

av nyckelfrågorna och övergripande idéer.  

 



 

 

Slutfrågan 

Syftet med examenarbetet är att beskriva hur sex och samlevnad tar sig i uttryck i danslärares 

undervisning i gymnasiet. Med fokus på kroppslighet, sexualitet och genus.  

Är det något vi har missat?  

Är det någon som vill tillägga något? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide individuella intervjuer  

Öppningsfrågor 

Vilket pronomen har du? (han, hon, hen, den, och så vidare).   

Ålder? 

Hur länge har du arbetat som danslärare på gymnasiet?   

Vilka kurser och genrer undervisar du i? 

Vad har du för utbildning?    

Dansteori 

”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika syn på kropp, genus och 

etnicitet gestaltas i och genom dans ur ett historiskt och samtida perspektiv” (Skolverket, 

2011a).  

Vad innefattar begreppet kropp för dig?  

Vad innefattar begreppet genus för dig? 

Genus 

Läroplanens värdegrund: ”Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar 

om vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket, 2011a).  

Hur förhåller du dig som danslärare till det här allmänna uppdraget? 

(inkluderas/exkluderas/representeras). 

Finns det fördomar om manligt och kvinnligt i dansämnet och hur tar det sig i uttryck? 

Hur kan du som danslärare arbeta för att motverka traditionella könsmönster?   

Förhåller du dig till kön på något sätt i din undervisning? (Två kön eller flera).   

Kroppslighet 

Hur viktigt är det att arbeta med frågor om kropp och kroppslighet och hur tar det sig i uttryck 

i dansundervisningen?  

Kopplat till genus? (struktur kön).  

Sexualitet 

Vilken roll har sexualitet kopplat till dansämnet och dansundervisningen på gymnasiet?   

Hur viktigt är det att arbeta med sexualitet i dansundervisning och hur tar det sig i uttryck?  

Vilket utrymme har sexualitet inom dansämnet? 

Hur representeras sexualitet i dansundervisningen?  

 



 

 

Identitet och uttryck  

Hur kan du koppla identitet och uttryck till dansundervisningen?  

Hur viktigt är det att arbeta med identitet och uttryck och hur tar det sig i uttryck i 

dansundervisningen?   

Upplever du dansundervisningen/dansprogrammet tillgänglig för alla?   

Normativitet 

Vilka normer och mönster upplever du finns i dansämnet?  

Hur kan du som danslärare motverka dessa mönster?  

Lgr 11: ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck eller sexuell läggning” (Skolverket, 2011a).  

Hur förhåller du dig som danslärare till detta uppdrag? 

Sex och samlevnad  

När tycker du att kunskapsområdet sex och samlevnad verkar i dansämnet? (Visar sex och 

samlevnadsmodellen). 

Hur?    

Kommer det upp diskussioner kopplat till sex och samlevnad i din undervisning? 

Har det förekommit speciella insatser, temaarbeten/dagar kopplat till sex och samlevnad? 

Får du hantera vardagsfrågor från elever om relationer, sexualitet, identitet? Hur?    

 


