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Sammanfattning 
 
Den här studien behandlar dynamikbegreppet. De centrala områdena för studien är hur dynamik i 

förhållande till dans beskrivs och definieras hos danselever på gymnasiet, samt hur de upplever 

känslan av att dansa dynamiskt. Undersökningen bottnar i de styrdokument i Gy111 som ligger till 

grund för utformandet av dansgymnasiala utbildningar där det kroppsliga utövandet utgör en del av 

utbildningen och förmågan att kunna verbalisera sina kunskaper en annan.  

 

Kvalitativ intervju tillsammans med dansworkshops med gruppdiskussioner ligger till grund för 

empirin. Detta har tillsammans med ansatser i Merleau-Pontys fenomenologi och diskussioner kring 

tyst kunskap lett fram till ett resultat som visar på svårigheter för informanterna att prata om 

dynamiska kvaliteter i förhållande till rörelser. Genom analys har begreppen tyngd, motstånd, kraft 

och flöde visat sig vara centrala för informanternas förståelse och upplevelse av dynamik. Studiens 

resultat synliggör också att informanterna anser att det är viktigt att kunna verbalisera sina kunskaper, 

att begreppet rörelsekvaliteter är lättare att tolka än dynamik, samt att upplevelsen av att dansa 

dynamiskt inte är densamma som att dynamiken man känner i rörelserna är synlig utåt.  

 

Tillsammans med tidigare forskning och bakgrundsförståelse för hur kurs och ämnesplanerna för 

gymnasieskolans dansutbildningar arbetats fram, syftar studien också till att ge läsaren en bredare och 

djupare förståelse för fenomenet dynamik i dansrörelser.   
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Abstract 
 

This thesis is a study about the concept dynamics. The central areas of the study is how dynamics in 

relation to movement are described and defined by dance students at secondary education and also 

how they perceive the feeling of dancing with different dynamics. The investigation stems from the 

policy documents in Gy11 which is the basis for the design of studies in dance at secondary education 

where bodily exercise is one part of the education and the ability to verbalize their knowledge is 

another.  

Qualitative interviews, dance workshops with group discussions form the basis of empirical data has 

together with approaches in Merleau-Pontys phenomenology and discussions about tacit knowledge 

led to a result that shows the difficulties for the informants to talk about dynamic qualities in relation 

to movements. By analyse, the concepts of weight, resistance, force and flow has proved to be central 

to the informant’s understanding and experience of the dynamics. The study's results also reveals that 

the informants believe it is important to be able to verbalize their knowledge, that the concept of 

movement qualities are easier to interpret than dynamic, and that the experience of dancing with 

dynamics is not the same as that the dynamics are visible externally.  

Together with previous research and background understanding of how the regulatory documents for 

secondary school dance programs are developed, the study also aims to give the reader a broader and 

deeper understanding of the concept of dynamics 

 

Key words 

Dance, Dynamics, Movement qualities, Weight, Resistance, Force, Flow, Phenomenology, Tacit 

knowledge 
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Förord 
 

Många har under åren involverats i mitt skrivande om dynamik och några av dem vill jag passa på att 
tacka här. 

Tack… 
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omringad av kuddar och filtar. Som utan ett ljud tålmodigt legat på en filt på golvet och frenetiskt 

tuggat på allt som kom i vägen under samtliga intervjuer. Min mamma-ångest stillas av att du verkar 

älska mig ändå. Senaste tillskottet, Vince: Tack för att du sover så mycket så att jag kan få avsluta 

denna resa och tack också Fredrik för support i alla lägen. Att vara arbetande, studerande, 

småbarnsförälder hade aldrig gått utan dig! 

 

…Katarina Sipos för handledning, tålamod och jag vet inte hur mycket kvällsmat! Men framförallt 

tack för dina krav och höga ribbor som fått mig att göra om och göra rätt och inte nöja mig. Sätt målen 

högt och kom långt! 

 

… Cecilia Bjertoft, vän, kollega och resekamrat på detta utbildningsäventyr. Din kunskap om ämnet 

och din roll som bollplank har varit väldigt värdefullt och jag vet inte hur det hade gått utan dig! Det 

har varit fantastiskt skönt att ha dig vid min sida. 

 

…Gun Román för att du med kort varsel kunde granska mitt arbete utifrån all den ämnesexpertis och 

kunskap om uppsatser som du besitter.    

 

…studiegruppen för tips, feedback och tålmodigt läsande år ut och in! Tack också alla inblandade 

elever för er tid och ert förtroende. Stefan Widqvist, kollegor och ni övriga som hamnat i skottlinjen 

för mina tankar, funderingar och diskussioner. 
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1. Inledning 
Känslan av att utmana kroppens fysiska förmåga, att pressa sig till det absolut yttersta – och sedan lite 

till, är en stor anledning till varför just jag fastnade för dans som uttryckssätt. Att utmana de olika 

kroppsdelarna med rörelser och att utmana själva rörelsen med utföranden är en ständigt pågående 

sporre i en dansares vardag. Precisionen som krävs i form av vinklar, ledernas lägen, rotationer här - 

men rakt där, upp fast lite ner, förlänga men vara böjd. Ständigt närvarande former oavsett om kroppen 

utmanas i koreograferade rörelser eller i improvisationens nu. Men när hjärnan, muskelfibrerna och 

nerverna förstått vinklarnas betydelse så är dansaren ändå inte i hamn. För kvar finns det där luriga, 

som är så svårt att förklara, ännu svårare att utföra, och som kräver minst lika mycket arbete. Kvar 

finns dilemmat om vilken känsla rörelsen ska ha och hur den känslan skapas.  Som yngre gillade jag 

snabba, explosiva och stora rörelser. Min inre puls var att jämföra med en ekorres och ju fortare jag 

fick röra kroppen desto lugnare blev jag. Om det var intressant att se mig fara runt i 120 var inte det 

viktigaste så länge det kändes bra i mina armar och ben. Snabbt var lika med bra, långsamt var lika 

med tråkigt. Men med åren utvecklades min kropps behov av att röra sig, och så även mitt sätt att se på 

dans. Kontrasterna snabbt - långsamt blev lika viktiga och utökades med fler alternativ. Hur mina 

rörelser känns i kroppen konkurrerar i dag med hur de uppfattas med ögat och en stor del av mitt 

intresse för dans ligger i att dansen ska vara intressant åt båda hållen.  

 

Att arbeta med kontraster i rörelsernas känsla översätts allmänt inom dans med begreppet dynamik. Ett 

begrepp som är återkommande på de allra flesta plan som har med dans att göra. Att utforska kroppens 

möjligheter med hjälp av att arbeta med nivåer och förflyttning i rummet, att leka med tid i form av 

tempo och klockans minuter eller att undersöka kraften i en rörelse för att avspegla exempelvis hårt 

och mjukt. Dans kan vara expressivt och berättande eller abstrakt där tolkningen är fri för både utövare 

och betraktare.2 För att beskriva arbetet med dans används uttryck som exempelvis ”rörelsekvaliteter” 
3 och ”tydlig dynamisk uttrycksfullhet” 4 och inom ramen för dansutbildning på gymnasiet ska 

eleverna ges möjlighet att ”utveckla sin förmåga att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla sina 

färdigheter i att utföra dessa”.5 Här synliggörs vikten av att kunna uppfatta och utföra rörelser 

nyanserat och alltså inte exempelvis enbart med en typ av kraft eller med en sorts hastighet.  

 

I skolinstitutioner utökas också förståelsen för dans genom att kunna tala om dans. Skolverket 

synliggör vikten av att verbalisera dans med formuleringar som ”Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla förmåga att använda de begrepp och den vokabulär som är knutna till de olika 

2 Webbplats: Dans och Cirkushögskolan (A) 
3 Ibid. 
4 Webbplats: Dans och Cirkushögskolan (B) 
5 Webbplats: Skolverket (A) 
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genrerna” 6. Min åsikt är att något som är så självklart i vårt sätt att förstå dans, som exempelvis 

dynamik, också bör ha ett självklart innehåll, både för lärare och för dansstuderande. Dock upplever 

jag begreppet dynamik som ett av de svåraste begreppen att formulera sig kring. Jag arbetar mestadels 

med vuxenstuderande i dansämnet. Grupper där flertalet gått dansestetiska program eller har 

mångåriga erfarenheter från dans på hobbynivå. I samtal med dem har jag insett att flera saknar 

förmåga att verbalt uttrycka sig kring och definiera begreppet dynamik. Skolverket uppmärksammar 

begreppet dynamik i flertalet styrdokument kopplat till dansämnet 7. Redan i bedömningsstödet för 

dans i årskurs 6, och där i samtliga formuleringar för de olika kunskapskraven (A, C och E) synliggörs 

begreppet i formuleringar som: ”Eleven utför på ett i huvudsak fungerande sätt variationer i 

rörelsekvaliteter, rörelseflöde och dynamik”.8 Här förtydligas att dynamiska kvaliteter innebär att 

eleven har förmåga att utföra övningar med dynamiska skillnader och exempel ges på elastiska pliéer, 

landa från ett hopp med motstånd, och flöde i adagion. Den här studien riktar sig mot gymnasiet där 

arbetet med dynamik på dansinriktningar tar fart på riktigt.       

 

Mot bakgrund av detta är dynamikbegreppet centralt för mig och för samtliga verksamma inom 

dansämnet och denna studie syftar därför till att öka förståelsen för dynamik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ibid. 
7 Skolverkets användande av begreppet dynamik presenteras i kapitlet Litteraturstudie. 
8 För betyget E. Webbplats: Skolverket (B) 
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2. Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att synliggöra hur stor plats begreppet dynamik har i gymnasieskolans 

styrdokument, och därmed också bekräfta vikten av att prata om dynamik, samt vikten av den här 

studien. Kapitlet inleds med mina egna samt andra dansverksammas resonemang kring begreppet som 

en introduktion till ämnet och avslutas med en intervju med Ingrid Redbark Wallander, en av de 

experter som arbetat fram kursplanerna i dans. 

Dynamik 
 

Synonymer till ordet dynamik är läran om kroppens rörelser, kraftlära, rörelselära. För musik: 

tonstyrkelära. Men även rörelse, energi, kraft, kraftspel, fart, takt, liv, vitalitet9. I dansundervisning är 

det ett vanligt förekommande begrepp när man talar om rörelsens utförande, inte själva formen utan 

känslan i rörelsen. Att dansa dynamiskt är för mig att kunna variera kraften i rörelsen, att kunna utföra 

rörelser i olika tempon och med olika kvaliteter som hårt och mjukt. Det finns inget självklart sätt att 

beskriva dynamiska rörelser, hur det känns eller ser ut och våra definitioner och upplevelser kan vara 

olika, fast att det är ett begrepp som används på ett sätt som om vi alla vore överens. Hur definierar 

man hur dynamiska skillnader ser ut? Hur definierar man hur dynamiska kvaliteter känns? ”Den del av 

mekaniken som beskriver kroppens rörelse under inverkan av krafter” är definitionen av dynamik 

enligt Nationalencyklopedin10 medan formuleringen i Svenska akademins ordbok är ”del af fysiken 

som behandlar kroppars rörelse o. därvid verkande krafter; oftast motsatt”. 11  

I ett samtal12 med tre danslärare nämner alla kraftens betydelse och variation när de ombeds definiera 

dynamik. Danslärare A13 anser att det är kraften i rörelsen som avgör dynamikens kvalitet och 

beskriver det som kropps och muskelkontroll. Hon ger exempel på att kunna stoppa en rörelse snabbt 

för att sedan kunna arbeta med förlängning. Dynamik är olika kvaliteter i rörelsen såsom långsamt, 

snabbt, kraftfullt och svagt. Även danslärare B14 lyfter variation och motsatser i sin definition. Hon 

resonerar att det handlar om nyanser och kontraster och att medvetet använda dynamiska kvaliteter är 

att veta vad som behövs eller vad som inte behövs för att uppnå det man vill uttrycka. För att dans ska 

bli dynamiskt måste det finnas en balans i rörelserna, inte ”vräka på” i alla olika plan. Även små 

skiftningar kan vara det som gör att något blir dynamiskt. Hon nämner också svårigheten kring att 

formulera sig kring begreppet dynamik. Även danslärare C15 uttrycker svårigheter i att definiera 

9 Webbplats: Synonymer 
10 Webbplats: Nationalencyklopedin  
11 Webbplats: Svenska akademiens ordbok 
12 I en icke-strukturerad intervjusituation. Ett vanligt samtal kollegor emellan.  
13 Utbildad danslärare vid Dans och Cirkushögskolan samt Karlstads universitet.  
14 Utbildad danspedagog vid Dans och Cirkushögskolan 
15 Utbildad dansterapeut vid Dans och Cirkushögskolan  
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dynamik. Hon anser att dynamik är en blandning av faktorerna tid och kraft och att kvaliteterna kan 

vara tyngd, hård, spänd, kraftfull, svag och seg, för att ge exempel på några.  All rörelse är dynamisk 

på något sätt och att motsatsen är statisk – alltså stillastående, beskriver hon. I dagligtal när hon 

undervisar och nämner dynamik så ser hon det som synonymt med variation och kontraster.  

Dynamik i ämnesplanerna för dans på estetiska programmet 
Hösten 2011 startade en ny gymnasieskola. Ämnesplaner med utförliga beskrivningar om innehåll och 

betygskriterier introducerades och de fem kurserna som fanns i dansämnet ersattes med tretton kurser 

uppdelade på fyra ämnen. Dessa ämnen är dansteknik, dansgestaltning, dansorientering och dansteori. 

Av de tretton kurserna är det fyra som är obligatoriska och övriga är valbara. Uppställningen ser ut på 

följande vis där (o) betyder obligatorisk kurs: 

Ämne: Dansteknik  
Kurser:  Dansteknik 1 (o) 100p  

Dansteknik 2 (o) 100p  
Dansteknik 3 100p  
Dansteknik 4 100p  
Dansträning 100p  

 
 
Ämne: Dansgestaltning  
Kurser:  Dansgestaltning 1 (o) 100p  

Dansgestaltning 2 100p  
Dansimprovisation 100p  
Dansimprovisation och komposition 100p  
Koreografi 100p  
Repertoar 100p  

 
 
Ämne: Dansorientering  
Kurs:  Dansorientering 100p  
 
 
Ämne: Dansteori  
Kurs:  Dansteori (o) 100p 

 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där eleverna efter examen ska ha 

behörigheter för högskolestudier. Utbildningen har bland annat som examensmål att utveckla eleverna 

i olika estetiska uttrycksformer och utveckla kunskaper om människan utifrån bland annat 

konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. Skolverket definierar estetik som ”hur olika 

uttryck uppfattas av människans sinnen” och att estetik är specifika konstformer med formerna för 

kommunikation, samexistens och gemensam förståelse för människor. Centralt för utbildningen är att 

eleverna ska skapa, uppleva och tolka konst. Att de ska få möjlighet att reflektera över och öka sin 

förståelse av kvalitet och kommunikation. Nyckelord som kreativitet, nyfikenhet och kommunikation 

samt förmåga till eget skapande genomsyrar skolverkets beskrivning av utbildningen. Specifikt för 
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dans lyfts elevens förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Hur man kan förstå uttrycket och 

hur man kan uppleva det.16 Samtliga fyra ämnesområden (dansteknik, dansgestaltning, dansorientering 

och dansteori) har innehåll som direkt kan relateras till begreppet dynamik. Så här förklarar skolverket 

dem: 

Ämnet Dansteknik har också konstnärlig karaktär men behandlar själva träningen i olika genrer och 

stilar. Ämnet syftar till att utveckla elevernas fysiska färdigheter, förmågan att uppfatta nyanser i 

rörelseuttryck och färdigheter i att utföra dessa. Förmåga att variera rörelsekvaliteter och förmåga att 

använda de begrepp och den vokabulär som är knutna till de olika genrerna är också centralt för 

ämnet. Ämnet innehåller också arbete med anatomi och arbetsmiljö.17 Här synliggörs att eleven både 

ska kunna uppfatta nyanser i rörelser och att kunna utföra dem. ”Nyanser i rörelseuttryck” skulle 

exempelvis kunna vara olika dynamiska kvaliteter.  

Ämnet Dansgestaltning har en konstnärlig karaktär och behandlar gestaltningsarbete. Syftet är att 

eleverna ska utveckla kunskaper i gestaltningsarbete där tolkning, improvisation, komposition och 

sceniskt kunskap bildar bas. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av hur dansens 

rörelseuttryck och formspråk kan varieras och nyanseras samt få arbeta utforskande och reflekterande 

med konstnärliga processer. I ämnets syfte lyfts vikten av att eleverna ska kunna använda begrepp i 

samband med gestaltningsarbetet. Exempelvis när eleverna analyserar och tolkar dansarbeten. 18 

Liksom i dansteknik är rörelsens uttryck (vilket skulle kunna vara olika dynamik) viktigt. Här 

tydliggörs också vikten av att ha ett verbalt språk att uttrycka sin konstform med. För att kunna 

reflektera och analysera krävs ett ordförråd och kunskap om begrepp – som tillexempel dynamik.  

Ämnet Dansorientering erbjuds som programfördjupning för estetiska programmet. Övriga 

dansämnen behandlar scenisk, konstnärlig dans men i dansorienteringsämnet läggs grunden för ett 

danskunnande oavsett danstyp – scenisk dans, social dans, folkdans och tävlingsdans. Ämnet syftar till 

att utveckla elevernas färdigheter i en eller flera dansformer och hur rörelser, rörelsekvaliteter, rum 

och musik används. Att kritiskt granska, tolka och analysera dans är centralt för ämnet 19 och som i 

dansgestaltningsämnet krävs verbala kunskaper. Att kunna tolka dans eller att analysera ett stycke 

innebär bland annat att kunna se och sätta ord på det man ser. Att kunna beskriva rörelsers dynamik är 

en viktig del i analysprocessen. 

Ämnet Dansteori är till sin karaktär tvärvetenskaplig. Den har sin bas i dansvetenskap men även 

kulturvetenskap ingår. Begrepp, teorier och metoder från dessa områden ska hjälpa eleven att se hur 

dans kan förstås och tolkas på olika sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse 

för skillnader mellan att tolka dans ur dansarens, koreografens och publikens synvinkel samt att 

16 Webbplats: Skolverket, Estetiska programmet 
17 Webbplats: Skolverket, Dansteknik 
18 Webbplats: Skolverket, Dansgestaltning 
19 Webbplats: Skolverket, Dansorientering 
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utveckla kunskaper om historiska och samtida epoker och genrer. I ämnet ska eleven föra diskussion 

om tolkningsmöjligheter både skriftligt och muntligt.20 Återigen lyfts betydelsen av att kunna 

verbalisera dansen då tolkning är ett centralt innehåll.  

I samtliga fyra ämnesområden, dansteknik, dansgestaltning, dansorientering och dansteori blir 

begrepp som dynamik viktiga att på något sätt arbeta med. Flera delar i ämnesplanerna handlar om att 

kunna sätta ord på dans genom analys och tolkningsprocesser samt reflektion och diskussion. Att 

kunna beskriva rörelser och hur de är utförda är inte så lätt som det kanske kan låta. Det kräver att 

eleven för det första ser rörelsens kvaliteter och att den sedan har tillgång till ord för att beskriva dem. 

Förutom beskrivande egenskaper ska eleven också kunna dansa med nyanserat rörelseuttryck. Vilket 

kräver både kunskap om vad det finns för fysiska möjligheter att utföra rörelser på och hur man gör 

rent praktiskt.  

 

Dynamik i kursplanerna för dans på estetiska programmet  
Som redogjorts tidigare så innehåller varje ämnesplan en eller flera kursplaner. I kursplanerna beskrivs 

den specifika kursens centrala innehåll samt betygskriterier. Jag har valt att titta närmre på de olika 

kursplanerna och sökt kartlägga i vilken omfattning de olika kurserna innehåller områden som skulle 

kunna behandla dynamik på något sätt. Jag har enligt tabellen nedan noterat träffar för begreppet 

Dynamik men också för Kvaliteter och Begrepp. 21 Att exempelvis känna till musikens dynamik har 

inte noterats, utan enbart dynamik kopplat till rörelser. Noteringar under rubriken Kvaliteter är alltid i 

relation till rörelsen, och omnämns oftast i kurserna som rörelsekvaliteter.  Ordet begrepp redovisas 

när det stått i samband med att kunna beskriva rörelser. Inte när eleven exempelvis ska använda sig av 

”adekvata begrepp” för att redogöra för historieskrivningar.22 Rörelsevokabulär eller vokabulär har jag 

tolkat som namn på steg och rörelser och inte på hur själva rörelsen är utförd (rörelsekvaliteterna) och 

därför inte noterat det. A, C och E redogör för i vilket betygskriterium som ordet återfunnits och I 

symboliserar att ordet nämnts i det centrala innehållet för kursen. För att tydliggöra tabellen ges ett 

exempel från varje kursplan och under övrigt noteras andra anmärkningsvärda företeelser.  

 

 

 

 

 

 

 

20 Webbplats: Skolverket, Dansteori 
21 Även liknande såsom dynamiska kvaliteter, dynamisk, dynamiskt, kvalitet och rörelsekvaliteter.  
22 Kursplan Dansteori.  
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KURSER DYNAMIK KVALITETER BEGREPP EXEMPEL ÖVRIGT 

Dansgestaltning 1 
(o) 

CA CAA  För A: ”varierar rörelsens 
dynamik och 
rörelsekvaliteter” 

Begreppen är 
markerade  
med fet stil på samtliga 
ställen. 

Dansgestaltning 2  ECA  IECA För C: ” utför eleven rörelserna 
rätt och använder korrekt 
dynamik” 

Korrekt dynamik, i 
samtliga 
betygskriterier. 

Dansteknik 1  
(o) 

 IECA  IECA I: ”Grundläggande begrepp, 
till- exempel placering, 
rörelsekvaliteter som tyngd och 
flöde” 

Ordet dynamik finns 
inte med. Däremot 
”grundläggande 
begrepp som tyngd och 
flöde”, vilka ges som 
exempel på 
rörelsekvaliteter i andra 
kursplaner. 

Dansteknik 2 
(o) 

I IEEECCCAAA IECA I: ”[…] dynamik samt 
kvaliteter som relaterar till 
tyngd, flöde och energi”  

 

Dansteknik 3 IIEEE 
CCCAAA 

EECCAA IECA För A: ”Eleven gör även 
välgrundade och nyanserade 
reflektioner […] framför allt 
vad gäller användning av 
dynamiska kvaliteter, tydlighet 
i rörelser och rörelseuttryckens 
dynamik […] 

Innehåller uttrycket 
”Dynamiska kvaliteter” 
i innehållet och 
samtliga 
betygskriterier. 

Dansteknik 4 IIEEE 
CCCAAA 

EECCAA IECA För C: ”[…] grundläggande 
begrepp och vokabulär i 
redogörelser […]” 

Innehåller uttrycket 
”Dynamiska kvaliteter” 
i innehållet och 
samtliga 
betygskriterier. 

Dansträning   IECA För E: ”Eleven använder med 
viss säkerhet adekvata 
begrepp i redogörelser och 
värderingar.” 

 

Dansimprovisation 
och komposition 

A C I För A: ”[…]fördjupa 
variationen av komplexa 
rörelser med olika dynamiska 
kvaliteter”. 
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Repertoar   IECA För E: ”Eleven gör enkla 
reflektioner över arbets-
processen, den egna 
arbetsinsatsen och resultatet. I 
sin reflektion använder eleven 
med viss säkerhet adekvata 
begrepp.” 

Eleven ska kunna 
diskutera dans i 
relation till bla tyngd 
och flöde vilka ges som 
exempel på 
rörelsekvaliteter i andra 
kursplaner. 

Koreografi   IECA I: Begrepp och metoder för 
analys och reflektion över eget 
och andras arbete ur olika 
aspekter. 

 

Dansteori 
(o) 

  IECA För C: ”Eleven analyserar 
dansföreställningar och 
använder med viss säkerhet 
adekvata begrepp och 
metoder.” 

 

Dansorientering  IECCAA ECA För E: ”I utförandet använder 
eleven med viss säkerhet 
rörelser, rörelsekvaliteter, 
rummet och musiken” 

 

Tabell 1. Tabellen synliggör begreppen dynamik, kvaliteter och begrepp, samt snarlika begrepp, i kursplanerna 
för inriktningen dans på gymnasiet. Symbolen (o) står för att det är en obligatorisk kurs som samtliga 
dansprogram på gymnasiet måste ge. Under kategorierna Dynamik, Kvaliteter och Begrepp står 
bokstavskombinationer för om begreppet är synligt i något av betygskriterierna (A,C eller E) eller i 
informationen (I) om kursen. Kategorierna Exempel och Övrigt visar på formuleringsexempel samt om det finns 
något mer av intresse som jag noterat. 

 

Det finns andra beskrivningar som inte redogörs för i Tabell 1 som skulle kunna innebära arbete med 

dynamik. I kursen Repertoar ska eleven bland annat tolka koreografiskt material genom att använda 

korrekt formspråk och kunna variera rörelseuttrycket. Det sistnämnda skulle kunna vara att variera 

dynamiken i rörelserna för att komma åt olika rörelseuttryck. I samma kursplan ska eleven också 

översiktligt kunna diskutera estetiska utgångspunkter och förhållningssätt för koreografi. Här ges 

tyngd och flöde som exempel på sådana utgångspunkter, vilka skulle kunna ses som exempel på 

dynamik. I Dansteknik två definieras tyngd och flöde specifikt som rörelsekvaliteter, något som vi 

återkommer till i nästföljande kapitel. Andra exempel som inte tas upp i tabellen är en formulering i 

kursplanen Koreografi. För betyg A ska eleven med viss säkerhet organisera rörelser i 

kompositionerna i relation till tyngd och flöde samt undersöka kompositionsmetoder och 

koreografiska förhållningssätt. Vilket också öppnar upp för arbete med rörelsers dynamiska kvaliteter. 

Jag har valt att inte redogöra för dessa exempel i tabellen då de inte helt självklart kan sorteras under 

rubrikerna Dynamik, kvaliteter och begrepp. 
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Gy11 tar form och dansämnet transformeras 
Inför skolreformen och de nya ämnes och kursplanerna 2011 anställde Skolverket Ingrid Redbark 

Wallander23 som ämnesexpert för dans. Tillsammans med experter för estetiska programmets olika 

inriktningar var Redbark Wallander med och utvecklade hela det estetiska programmet. Allt ifrån 

inriktningar och vilka ämnen/kurser som skulle vara obligatoriska till examensmål. För 

dansinriktningen skrev hon ämnesplaner, kurser och exempel på gymnasiearbete. Redbark Wallander 

var huvudexpert för dans och hade det övergripande ansvaret, men var inte ensam i processen. 

Ytterligare en danskunnig, med annan bakgrund, utbildning och erfarenhet än Redbark Wallander 

anställdes för att kunna komma med synpunkter och andra perspektiv. Deras utkast lämnades även 

vidare till fem utvalda skolor för synpunkter och kommentarer, samt fanns tillgängliga på Skolverkets 

hemsida för vem som helst att ge respons på. Inom dansområdet var det dock knapphändig 

återkoppling via hemsidan. Tillvägagångssättet har ändå bidragit till att det har varit många 

involverade i processen med att skapa dansinriktningen för Gy11.24   

De olika uttryck och begrepp som används i ämnes och kursplanerna valdes ut efter omfattande 

litterärt arbete. Genom att studera beskrivna analysmodeller och hur man valt att dela upp dansens 

komponenter i olika modeller kom man fram till de uttryck som skulle användas. Vissa kunskaper och 

ord synliggörs genom att vara fetstilade. Detta för att uttrycka att de är extra viktiga och för att belysa 

progressionen mellan olika kunskapsnivåer. Ett sådant begrepp som lyfts fram är dynamik.  Redbark 

Wallander anser att dynamik är ett viktigt begrepp att känna till. Om eleverna inte har en medveten 

upplevelse om vad dynamik är så tror hon inte att de kan utvecklas maximalt. Hon anser att 

rörelsekvaliteter är en grundläggande komponent i dans och ibland det som är skillnaden på rörelser 

och dans. Utövarens förmåga att variera sina rörelsekvaliteter skapar dynamik, men eleverna behöver 

också ha ett verbalt språk för att utveckla det kroppsliga. Att kunna verbalisera dans som 

kunskapsområde är statushöjande och lättar på den mystik som finns för ämnet.  Redbark Wallander 

säger också att man förstärker lärandet i praktiska ämnen genom att ha ett verbalt språk som 

förtydligar vad man menar. Det verbala och det kroppsliga hör ihop. Dansläraryrket kommer med 

många uttryck som exempelvis att vara i rörelsen, att man ska utföra rörelser rent eller att arbeta med 

tyngd. Men hur får man elever att förstå vad det innebär? Här resonerar Redbark Wallander återigen 

att det verbala språket är viktigt för lärandet. Att förklara för en elev att ”när du gör så där, då har du 

tyngd i din rörelse” ger den en chans att förstå och lära sig vad danskunskap består av. Språket i 

23 Redbark Wallander har en bakgrund som dansare och utbildade sig sedan till danspedagog. Hon doktorerar i 
dansvetenskap, historiografi med fokus på 1930-50 talet, vid Stockholms universitet. Har också ett lektorat på 
Dans och Cirkushögskolan där hon arbetar med att utveckla en masterutbildning för danspedagoger som startar 
hösten 2013.   
24 Mailintervju med Ingrid Redbark Wallander, mars-april 2013. 

 15 

                                                      



kursplanerna är medvetet detaljerat för att också danslärarna ska ha ett gemensamt språk i samtal med 

varandra och med eleverna. 25  

I kursplanerna ges exempel på dynamiska kvaliteter såsom tyngd och flöde. I arbetet med kursplanerna 

kom man fram till att dessa kvaliteter var de viktigaste på gymnasienivå. Om eleven förstår hur 

rörelser relaterar till tyngd och flöde har den en grundläggande kunskap för att fortsätta utvecklas. 

Tyngd och flöde kan också relatera till användningen av motstånd. Med tyngd menar man inte att vara 

tung. Redbark Wallander klargör att alla genrer har olika relation till tyngd. Hon ger exempel på balett 

där plién måste utföras med tyngd för att rörelsens energi inte ensidigt ska riktas uppåt. Med flöde 

syftar man på att binda ihop rörelserna. Exempel på andra rörelsekvaliteter resonerar Redbark 

Wallander är släpp och stopp, som motsats till flöde, eller energi och motstånd. Tid, såsom snabba 

eller långsamma rörelser, är en komponent som tillsammans med andra delar skapar dynamiska 

kvaliteter. En annan sådan komponent är det spatiala, att utföra rörelser stort och litet i förhållande till 

den egna kroppen. Redbark Wallander förklarar att:  

Dynamiska kvaliteter är den komplexa kombinationen av olika rörelsekvaliteter 
kopplat till tid och det spatiala. […] Du använder de dynamiska kvaliteterna för att 
skapa ett rörelseuttryck. Uttrycket är kopplat till de estetiska ideal som genren till 
exempel har – eller till den specifika koreografin.  26 

 

Ett av de grundläggande problemen som dansutövare handskas med under hela sin utbildning och i sitt 

yrkesliv är det faktum att vad som känns i kroppen inte alltid syns. Att något känns dynamiskt bra är 

inte tillräckligt utan måste också utifrån betraktarens perspektiv uppfattas så. Att det inre 

överensstämmer med yttre ögat, i så stor utsträckning som möjligt, säger Redbark Wallander är en del 

i utbildningen. Anledningen till att ämnet/kursen Dansteori är obligatorisk grundar sig i denna 

problematik. I denna kurs kan eleverna få verktyg för att analysera rörelsekvaliteter och dynamik 

genom att titta på andras dans likaväl som sin egen. Vikten av att teoretiskt förstå ett praktiskt 

utövande var något som de konstnärliga högskolorna drev i samband med utformandet av Gy11. Syftet 

var att synliggöra hur nära sammanhörande teori och praktik är för att lärandet ska bli optimalt. I 

dansundervisning resonerar Redbark Wallander att det kan vara svårt att få elever som anser att de 

arbetar allt vad de förmår att förstå att deras intentioner inte når ut. Hon förtydligar här att ”dans på så 

sätt inte är ’naturligt’ utan uttrycket måste nå långt utanför den egna kroppen och kan därför utifrån ett 

elevperspektiv snarare upplevas som att rörelserna överdrivs.” Att se en rörelses kvalitet kräver också 

mer av ögat än att se själva rörelsen. Redbark Wallander uttrycker det så här:  

Att se hur många piruetter man kan göra, hur högt man kan lyfta ett ben – eller hur högt 
man kan hoppa är lätt – i den bemärkelsen är de tekniska färdigheterna lätta att se för 
en oskolad. Men att se nyanserade skillnader i hur rörelser utförs, med vilken 

25 Ibid. 
26 Ibid. 
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kombination av kvaliteter – det tar många år av skolning att förfina den kunskapen, 
både i att utföra och att lära sig se. 27 
 

 

I exempelvis kursplanen Dansgestaltning 2 står det "utför eleven rörelserna rätt och använder korrekt 

dynamik". Redbark Wallander är inte nöjd med ordvalet ”korrekt” och anser att ett bättre uttryck vore 

utifrån ”sammanhanget korrekt dynamik”. Det finns ingen absolut korrekt dynamik, utan är det ju 

alltid i relation till vad som efterfrågas. Korrekt i det här sammanhanget innebär att utföra den 

dynamik som efterfrågas. Och ifall eleven själv skapar så är det den som bestämmer vad som är 

korrekt. ”Korrekt måste alltid stå i relation till det som krävs!” tydliggör hon.28  

 

 

Sammanfattning 
 

Dynamikbegreppet är vanligt förekommande i daglig dansundervisning och synligt i gymnasiets 

ämnes och kursplaner. Det visar samtal med danslärare samt granskning av styrdokument för 

dansprogram på gymnasium. I kapitlet ovan ger ämnesexpert Ingrid redbark Wallander sin syn på 

begreppet dynamik och hur arbetet med att synliggöra och förtydliga dynamik i Gy11 gick till. 

Utformandet av ämnes och kursplanerna föranleddes av omfattande litterära studier som ledde fram till 

olika begrepp och formuleringar, där dynamik sågs som ett självklart innehåll. Vikten av att 

verbalisera praktiska ämnen ligger i enlighet med gymnasiets syn på kunskap och Redbark Wallander 

beskriver det som en förutsättning för att kunna utvecklas rörelsemässigt. Mot denna bakgrundsdel och 

förståelsen för dynamikbegreppets värde i dansundervisning vilar denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Ibid.  
28 Ibid. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

I relation till dynamikbegreppets närvaro i styrdokument från Skolverket, samt min egen erfarenhet av 

dans, söker jag med denna studie att belysa fenomenet dynamik och dess möjliga innehåll. Ingången 

till studien ligger i dansstuderande gymnasieelevers beskrivningar och upplevelser av ämnet. Genom 

intervjuer och workshops har jag sökt efter deras beskrivningar av begreppet dynamik samt deras 

kroppsliga upplevelse av fenomenet.   

 

Det allmänna syftet är att generera en förståelse för komplexiteten kring begreppet dynamik. Ur 

akademiskt syfte är det viktigt att denna studie ska kunna användas som underlag för diskussion om 

begreppet i såväl gymnasial utbildning som för blivande dansare, pedagoger och lärare. Studien 

behövs för att, i relation till danselevernas beskrivningar av dynamikbegreppet, utveckla lärares sätt att 

prata om dynamik med dansstuderande.  

 

Det specifika syftet är att utforska dansstuderande gymnasieelevers beskrivningar och upplevelse av 

dynamik.  

 

Synliggörandet av danselevernas sätt att verbalisera fenomenet dynamik i förhållande till rörelser, 

tillsammans med det allmänna syftet resulterar i en plattform från vilket ett fortsatt arbete med att 

skapa förståelse, både mellan lärare och elev men också mellan människa och dans, kan fortgå. 

Studien utgår från följande två frågeställningar: 

 

• Hur beskriver och definierar eleverna dynamik? 

 

• Hur beskriver eleverna upplevelsen av att dansa dynamiskt? 
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4. Tidigare forskning 
 

Att hitta dansrelaterade texter innehållande ordet dynamik är inte så svårt, för dynamik kan användas 

på många sätt, gruppdynamik exempelvis. Många dansförfattare skriver också om dynamik i relation 

till rörelser, men inte på ett utforskande, frågande sätt utan som mer självklart: ”Vi dansar med 

dynamik”. Ett definierande av vad dynamik är berörs mer sällan. I det här kapitlet presenterar jag 

tidigare forskning som berört dynamik ur ett kroppsligt/dansperspektiv. Under stycket Systematisk 

sökning redogörs för tillvägagångssättet som använts för att söka tidigare forskning och i 

efterkommande stycken presenteras den forskningen tillsammans annan forskning som hittats genom 

andra sökvägar29 och rekommendationer. 

 

Systematisk sökning 
 

Begreppet dynamik används på flera andra områden, som i musik, terapi, datorvetenskap etcetera. I 

denna sökning har jag valt att fokusera på dynamik i förhållande till dans. En systematisk 

litteratursökning visar tydligt på mängden texter som finns om dans där begreppet dynamik finns med, 

men sökningen uppenbarar också bristen på texter relevanta för en tydligare definition av dynamik 

kopplat till dans30.   

 

I litteratursökningen har jag använt mig av en samlingsdatabas31 tillgänglig på Karlstads universitets 

bibliotek som bland annat innehåller databaser med koppling till Journal of Dance education. 

Sökningar har också gjorts på Libris. De 100 första träffarna vid respektive sökning granskades utifrån 

titlarna. Om titeln indikerade på någonting relevant för denna studie lästes abstractet och om även det 

inte var för avvikande från ämnet hamnade det i urvalsgruppen. Av de 851 studerade titlarna ledde 8 

texter till urvalet. Den systematiska sökningen visar att det finns väldigt lite forskning gjort kring 

dynamik i relation till kroppen.  

 

 

 

 

29 I mitt arbete som lärare på Karlstads universitet så söker jag ofta efter litteratur och texter till studenterna. Den 
sökningen sker mer osystematiskt och är ofta baserad på rekommendationer.  
30 Se Tabell 2. 
31 Databasen innehåller ERIC, SwePub, MEDLINE, Teacher Reference Center, Social Sciences Citation Index, 
Scopus, Brittish Library Document Supply Centre Inside Serials and Conference Proceedings, Science Citation 
Index, ScienceDirect, SPORTDiscus, MLA International Bibliography, Karlstad university Library Catalog, 
Directory of open access journals, BioOne Online Journals. 
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Sökord Databas Träffar Urval  Kommentar 
 

Dynamik 
Libris 
 

130 0 Inget om dans, musik etc. 

Kau  39 861 0 Väldigt blandade resultat, alldeles 
för omfattande.  

 
Dynamik 

Dans 
 

Libris 
 

2 0 Två träffar på franska. 

Kau 421 0 Ingen är på svenska, utan ordet 
”dans” har tolkats till andra språk.  

 
Dynamic/s 

Dance 
 

Libris 
 

25 0 Ungefär hälften av träffarna om 
dans. 

Kau 1472 2 Många träffar handlar om social 
dynamik och gruppdynamik, biologi 
och datorvetenskap. 

 
Dynamics in 

body 
movement 

 

Libris 17 0 Främst maskinteknik, biologi och 
sport. Två träffar gällande dans. 

Kau 11 510 1 Främst träffar om kroppen i relation 
till sjukgymnastik och biologi. 

 
Movement 

Dance 
 

Libris 344 0 Mestadels träffar om dansterapi. 
Kau 8314 3 Mestadels träffar om dansterapi. 

Movement 
Dance 

Dynamic 

Libris 7 0 En av träffarna om dans. 
Kau 298 2 Framförallt samma träffar som 

tidigare. Endast ett fåtal nya. 
 
Tabell 2. Systematisk litteratursökning. Tabellen visar på resultatet av olika begreppssökningar. Sökningen 
genomfördes 2014-01-31. 
 

Efter genomläsning av de 8 texterna avlägsnades ytterligare tre texters vars innehåll inte berörde 

dynamik eller närliggande områden. Nedan presenteras innehållet i de texter som gallrades fram i den 

systematiska sökningen samt andra texter som genom rekommendationer och min tidigare kännedom 

om, visat sig vara intressanta för ämnet. 

 

Definitioner av dynamik 
 
Hela den här studien bygger på min upplevelse av att man som del i olika danssammanhang 

(studerande, dansare, lärare, hobbyelev) förväntas ha kunskaper om dansämnet utan att man riktigt fått 

tillgång till informationen, utan att det riktigt diskuteras. Som en del i denna studie har texter och 

litteratur undersökts för att synliggöra dynamik. Det finns de författare som i relation till dans ger 

exempel på dynamik och som utvecklar begreppet. Men i relation till skrifter om dans och skrifter som 

dessutom innehåller begreppet dynamik så är definitionerna få.  

 
“Dynamics: Although the word “dynamics” is commonly used to refer to a variety of 
parameters in dance, in music it almost exclusively refers to changes in volume. 
Changes of intensity are fundamental to the performance of many forms of music 
and dance. Music without changes in volume often seems flat and unengaging. An 
analogous parameter in dance might be the size of gesture: a small movement might 
appear to be quiet and a large one loud. Such effects could be produced either 
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through how far a dancer extends her limbs within her personal kinesphere, or it 
could be achieved through proximity to audience. For example, action downstage—
in other words, near the audience—appears larger than activity upstage.” 
 
   (McMains & Thomas, 2013, s. 203) 
 

 
Citatet ovan32 synliggör volym som ett exempel på dynamik. Volym förstått som storleken på en 

rörelse alternativt hur rörelsens storlek hos en dansare upplevs för en åskådare beroende på avståndet 

dem emellan. Citatet öppnar också upp för att det finns andra saker som kan innefattas av begreppet 

dynamik, att det handlar om en ”variation av parametrar” (variety of parameters) där rörelsens storlek 

är en.33 Men i en forskningsrapport gällande rörelser och intryck har rörelsens storlek fått en annan 

definition. Studien syftar till att identifiera vad som gör att åskådaren uppfattar vissa typer av känslor i 

dansrörelser och att utveckla en känslo-modell för att visa relationen mellan intrycket (åskådaren) och 

uttrycket (dansaren). Modellen innehåller tre faktorer som forskarna kallar Dynamik (Dynamics), 

Förlängning (Expansion) och Stabilitet (Stability). Varje kategori innehåller olika dikotomier och till 

Dynamik-kategorin listas sträckt-rundad, skarp-matt, energisk-utarmat och stark-svag. Motsatserna 

stor-liten återfanns istället tillsammans med bland annat högt-lågt under Förlängnings-kategorin. Men 

samtidigt lyfts ”förändring” som något beskrivande för dynamikbegreppet 34, vilket överensstämmer 

med beskrivningen av ”variation” från citatet. Forskningsrapportens resultat var att frekvens och 

hastighet av nedåtgående rörelser, frekvens och hastighet av förlängning uppåt samt snurrar och hopp 

var det som påverkade dynamiken i dansen mest och för åskådarna gjorde dynamik tydligare. 

Resultatet visade också att en stängd kropp hade mest negativa effekter på dynamiken.35 Utöver de 

fyra dikotomier som gavs som exempel till dynamikkategorin definieras inte begreppet mer ingående. 

 
Kraft är ett ord som vid flertalet tillfällen återkommer i texter om dynamik. Hur mycket kraft man 

använder sig av, mängden energi i en kroppsrörelse, är relaterat till dynamik.36 Maxine Sheets-

Johnstone, känd fenomenolog inom dansforskning, skriver ”The felt and commonly shifting intensities 

of the movement constitute what is commonly termed its force. Tensional quality captures the felt 

dynamics of the movement more finely than the blanket word ‘force’”.37 Här anger hon att olika 

anspänningskvaliteter som hon hellre uttrycker det än kraft, fångar upp begreppet rörelsedynamik. 

Kraft eller anspänning, oavsett vad man väljer att kalla det går hand i hand med exemplen stark-svag 

och energisk-utarmat. Dynamik skulle med andra ord kunna innefatta både mycket och lite kraft.  
 

32 Citatet är hämtat från en artikel som syftar ge musik och dansstuderande analysverktyg för att bättre förstå 
varandras konstnärliga uttryck och hur de är besläktade med varandra. 
33 Mc Mains & Thomas, 2013, s. 203 
34 Shikanai et al, 2013, s. 133 
35 Ibid. s.113-114 
36 Van Dyck, 2013, s. 182 
37 Sheets-Johnstone, 2011, s.45 
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Vardagsrörelser har inlärda dynamiska kvaliteter kopplat till tid och rum.  Det innebär att alla rörelser 

har ett visst rörelsemönster och en viss utförande-tid som skapas av den som utför rörelsen. Exempel 

på rumslig dynamik kan vara expansion, ojämn/hackig, kompakt, rundad etcetera. Exempel på 

dynamik i förhållande till tid kan vara forcerat, försvagat, studsigt, plötsligt, svängande, flytande och 

ryckigt. Dessa dynamiska kvaliteter utförs genom olika mycket kraft så som accentueringar eller 

nyanseringar av kraft som påverkar dynamiken. Dynamiska kvaliteter uppstår över lag av skiften i 

kraft, intensitet och energier. Fler exempel på kvaliteter kan vara skarp, svag, snabb, klar, stark, 

irrande, intensiv. 38  
 

Rörelser i dynamik 
 

What is observable from an audience’s perspective is already kinesthetically felt by 
dancers, “already” in the sense of their already being kinesthetically attuned to the 
qualitative dynamics of the dance they are dancing, and this because they have 
practiced, perfected, and rehearsed its choreography. 

    
(Sheets-Johnstone, 2011, s. 47) 

 

Essensen av en rörelse är exempelvis rörelsens dynamiska struktur. I dans är essensen också 

utmaningen i att lära sig att utföra rörelser dynamiskt. 39 Rudolf von Laban kategoriserade dynamik till 

fyra huvudområden; Kraft (Weight), Rum (Space), Tid (Time) och Flöde (Flow). Kraft beskrivs som 

något man har mycket eller lite i en rörelse och mängden kraft påverkar rörelsens hastighet och 

acceleration. Fokus på rummet skapar direkta, tydliga rörelser eller mer flexibla och otydliga. Tid 

bidrar till plötsliga rörelser eller ihållande, beroende på hur mycket tid som avsätts för rörelsen. 

Användandet av flöde påverkar rörelsens kvalitet i fråga om att vara bunden eller fri och pågående. 

Kombinationer av dessa är vad som skapar dynamik och därmed variation i en dans.40  

 

En rörelse är en dynamisk händelse oavsett om det är en dansrörelse eller en vardagsrörelse. När vi lär 

känna våra kroppar och lär oss att röra dem så skapar vi också olika typer av dynamiska mönster som 

blir till vanor. Igenkännande dynamiker som att knyta en knut, borsta tänderna eller skriva sitt namn 

landar i våra kroppar med specifika dynamiska kvaliteter. Om någon annan skulle borsta våra tänder 

skulle vi märka det direkt, inte bara för att vi inte håller i tandborsten eller för att vi ser någon annan 

stå framför oss och göra det, utan för att vi skulle uppleva en annan, främmande dynamisk kvalitet. 

Varje person har sina egna, identifierbara dynamiska kvaliteter att utföra invanda rörelser med.41  

 

38 Sheets-Johnstone, 2011, s.49-53 
39 Ibid. s. 41 
40 Salazar Sutil, 2013, s. 180 
41 Sheets-Johnstone, 2011, s.43 
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The movement, in turn, has a qualitatively felt dynamic. With respect to dance, the 
dynamic is unquestionably complex, in part simply because a dance is incomparably 
more complex than common everyday movements or even a series of common 
everyday movements such as dressing oneself or drying oneself after a shower. 
Moreover, unlike an everyday movement that is complex, the dynamic complexity 
of a dance is not a matter of doing something or accomplishing something. 
 
    (Sheets-Johnstone, 2011, s. 46) 

 

Rörelser är en komplex, dynamisk verklighet som överstiger enklare definitioner. Spänningar, linjer, 

arealer och själva planen för en rörelse är kvalitativa aspekter av rörelser som tillsammans konstituerar 

rörelsens dynamik. När man rör sig bidrar många olika rörelsekvaliteter till den gemensamma 

dynamiska upplevelsen. Om man granskar varje kvalitet för sig uppstår tydliga relationer mellan 

”allmän-dynamik” i vardagsrörelser och dynamik förknippat med dans. De dynamiska kvaliteter som 

återfinns i en rörelse är påverkade av själva rörelsens kvalitet och struktur. En rörelse innehåller en 

mängd olika kvaliteter och dynamik är en av dem. Rörelsens utförande, struktur och dynamik är alla 

observerbara parametrar men också, och kanske viktigast, kroppsligt upplevda hos den individen som 

utför rörelsen. En rörelses olika parametrar, (exempelvis utförande, dynamik och struktur) har 

oändliga kombinationsmöjligheter. Att det finns outtömliga variationsmöjligheter i utförandet av 

rörelser gör dans till ett mycket kreativt uttryck. 42  

 

Dynamik som ett verktyg för att uttrycka känslor 
 

Dynamik är något som både upplevs genom kroppen hos en dansare, men också något som upplevs 

visuellt av en åskådare som ser dansarens rörelser. Även om dynamiken i en dans upplevs på två olika 

sätt hos dansare och åskådare så är de essentiellt desamma. Dynamiken är bara olika på det sättet att 

den antingen ger eller inte ger en emotionell efterklang. Det som kinestetiskt upplevs exempelvis som 

skarpt, hårt, snabbt, intensivt uppfattas också visuellt som skarpt, hårt, snabbt, intensivt men också 

som emotionellt laddat. Det innebär att åskådaren förmodligen upplever en känsla av de dynamiska 

kvaliteterna. I detta exempel skulle aggressivitet kunna passa in. Vid förlängning, sköra-försvagade 

rörelser, kanske de dynamiska kvaliteterna mer visar på en öppen, ödmjuk och mjuk känsla. Medan 

taggiga, oregelbundna, intensiva dynamiska kvaliteter mer ger uttryck för ångest och rädsla. Dansaren 

däremot som utför rörelser med dessa (eller andra) dynamiska kvaliteter upplever inte samma 

emotionella tillstånd som åskådaren. Det beror på att dansaren är till fullo en del av den dynamiska 

kvaliteten och rörelsen själv. Oavsett vad den känslomässiga efterklangen av ett stycke är och dess 

kvaliteter är så kommer det vara känslomässigt olika för dansaren och åskådaren.43 

 

42 Ibid. s. 43-46 
43 Sheets-Johnstone, 2011, s.53 
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En studie gjord på 32 improvisationsdansare för att se vilka ”rörelseeffekter” som används för att 

uttrycka lycka och sorg i dans visar att snabba rörelser med mycket förlängning, acceleration och 

impulsiva inslag är betydligt mer förekommande när vi vill uttrycka lycka än när vi vill uttrycka 

sorg.44 Detta resultat återfinns i forskning gjort på skådespel. I en studie från 1986 framkom att uttryck 

för sorg visas genom att inte röra sig fort och utan energi. I studien summeras det att stora dynamiska 

variationer och färre rörelser med expansion ger uttryck för ilska och sorg snarare än för glädje. 

Exempel på kvaliteter för att utrycka ilska var stora och många förändringar, variation i kraft, kort 

varaktighet i rörelserna eller rörelser med korta stopp, hög anspänning och explosivt. Många studier 

visar att åskådare lätt identifierar känslo-uttryck i dans och att det finns karaktäristiska dansrörelser för 

specifika känslor. Detta bekräftas i en studie där sex dansare uttrycker glädje, sorg och ilska under 18 

uppträdanden, för en observationsgrupp som sedan bedömer uttrycket i deras framträdanden. 

Resultatet visar att observatörerna varje gång kunde identifiera de känslor som dansarna försöka 

uttrycka. Dynamik, förlängning och stabilitet, frekvens, hastighet, snurrar, hopp och stängda kroppar 

(rörelser som inte är utåtriktade i rummet) framkom genom analys som det avgörande hos 

observatörerna för att kunna förstå dansarnas emotionella uttryck.45 

 

Känslor är dynamiska av naturen. Flera studier visar att känslor upplevs olika och uttrycks utåt olika i 

våra kroppar på varierande dynamiska sätt. Tillexempel är det stor skillnad i hur människor uttrycker 

rädsla jämfört med sorg eller ilska jämfört med besvikelse. Det finns tydliga band mellan vad man 

känner och hur detta tar uttryck kroppsligt. Dessa band är överensstämmande för de allra flesta 

människor och ses därför som något nedärvt och naturligt inbyggt.46  

 

Mänsklig mekanik och besjälade maskiner  
 
I Åsa Unander-Scharins doktorsavhandling Mänsklig mekanik och besjälade maskiner diskuteras 

bland annat dynamiska aspekter utifrån maskinella rörelser.47 Genom att laborera med accelerationer 

och successivt avstannade rörelser simulerade hon upplevelsen av dynamik i robotens rörelser. Hon 

definierar dynamik som kraftens påverkan i en rörelse, en kraft som maskiner naturligt saknar. Med 

hjälp av att överdriva avstannandet i en lyftrörelse eller accelerationen i en fallande, skapades känslor 

och stämningar i rörelserna. För att få roboten att exempelvis lyfta ”huvudet” med tyngd 

programmerade hon rörelsen så att den blev långsammare ju högre upp den kom och när ”kroppen” 

44 Van Dyck, et al, 2013, s.175 
45 Shikanai, et al, 2013, s. 108-110 
46 Sheets-Johnstone, 2011, s. 51-52 
47 Unander-Scharin,  (2008). Avhandlingsarbetet utgår från en studie där Unander-Scharin skapade ett 
koreografiskt verk till klassisk musik för en robot. Hon studerade hur digital teknologi kan användas i 
koreografiska verk och processer för att fånga mänskliga kvaliteter i kroppars rörelser.  
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skulle falla ökade hon hastigheten successivt på samma sätt som gravitationen får kroppar att 

accelerera när de faller mot marken.48 Unander-Scharin beskriver samspelet mellan muskler och 

skelettdelar och hur dessa är unika hos varje människa. Det finns därför ingen definierad analys av 

mänsklig rörelse som kan beskriva alla möjligheter. På grund av att alla kroppar är olika kan ingen 

människa röra sig likadant som någon annan och det är därför inte möjligt att ringa in mänsklig rörelse 

generellt i en beskrivning.49 

 

Inom mekaniken används begreppet kinematik som den gren som utan hänsyn till påverkande krafter 

beskriver kroppens rörelser. Utan att studera vad som förorsakat rörelsen utforskar man inom 

kinematiken rörelsens hastighet och acceleration, det vill säga kroppars positioner i relation till olika 

variabler såsom tid. Motsatsen till detta, att studera rörelsernas relation till de krafter och de 

vridmoment som orsakat dem studeras istället inom dynamiken. Unander-Scarin beskriver att man 

med hjälp av dynamiken och kinetiken kan utforma koreografiska metoder för att skapa bilder av 

kroppen och rörelsen. Med digitalt skapande kan kroppen anta form och rörelsekvaliteter som 

dansaren bara kan fantisera om. Så som ”vätskeliknande kroppar som kan flyta samman med 

varandra.”50 Unander-Scharin använde sig av ett datorprogram kallat Anima för att koreografera 

robotar. Programmet hanterar bara kinematiken i rörelsen. Dynamiken var hon tvungen att skapa 

genom att laborera med hur kroppsdelarnas inbördes hastighet ökar och minskar beroende på vad 

kroppen gör. På så sätt fick hon rörelsen att se ut som att den påverkades av yttre krafter, eller som att 

den initierats från kroppen själv.51 I datorprogrammet definieras rörelsen som kroppsdelars 

koordination uttryckt i vinklar och duration vilka styr rotationer i de olika lederna. Dynamik kunde 

enbart nås genom hastighetskillnader.52 Genom att förändra hastigheten i en rörelse så förändras också 

möjligheten att röra sig i rummet. Ju större kraft som används i en rörelse desto större blir 

förflyttningen i rummet. Unander-Scharin diskuterar huruvida den använda kraften ska vara synlig för 

publiken eller inte. Vad händer med våra upplevelser och vad vi uppfattar när dansaren gör orimliga 

kraftansträngningar i förhållande till rörelsens storlek? Eller tvärt om, hur ska dansaren gå till väga för 

att ge sken av mindre kraft än vad som krävs?53 Dessa frågor kopplas till Isaac Newtons rörelselära 

som Unander-Scharin beskriver som hur fysiska objekt växelverkar och förhåller sig till varandra. 

Läge, hastighet, massa, tröghetsmoment, tyngdpunkt och rotationshastighet är mätbara egenskaper 

som varje rörelse i varje fysisk kropp har. Dessa moments samspel beskrivs med begrepp som kraft, 

momentum, acceleration, tryck, densitet, tyngd och energi. En rörelse är antingen en kropps 

förflyttning i rummet eller dess rotation i vinkelförändring. Rörelsen analyseras och beskrivs även 

48 Ibid : 12 
49 Ibid : 120 
50 Ibid : 40-41 
51 Ibid : 65 
52 Ibid : 131 
53 Ibid : 40 
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utifrån tid. Växelverkan mellan de olika krafter en rörelse har visar sig som förändringar i rörelsens 

hastighet och riktning, precis som i arbetet med roboten.54   

 

Sammanfattning 
 

Den systematiska sökningen visar att det finns relativt få texter om dans som innehåller 

dynamikbegreppet och av dem som gör det är det få som ger en definition på vad dynamik är. Det 

framgår av den litteraturen som studerats att kategoriseringen av vad som skulle kunna klassas som 

dynamiska kvaliteter kan te sig lite olika och att olika författare lägger tyngd vid olika områden. Kraft 

och volym/storlek på en rörelse. Konkreta exempel ges i form av sträckt-rundad, skarp-matt, energisk-

utarmat och stark-svag. I skapandet av dynamik med maskiner blir det tydligt att fart kontra 

avstannandet av en rörelse är det enda som kan skapa känslan av kraft, vilket i sin tur upplevs som 

dynamiskt.    

 

Samtliga texter är skrivna av personer med lång erfarenhet av dansämnet och av att formulera sig om 

dans. Den här studien skiljer sig från de ovan bearbetade texterna genom att lyfta hur ungdomar som 

är i ett tidigt skede av sin danskarriär förstått och tagit till sig begreppet dynamik. Det är viktigt att den 

information och kunskap som finns hos den ”äldre” generationen når nästa generations dansare och 

inte bara blir ”experters ord i texter som endast läses av andra experter”. Den här studien bidrar med 

den unga, studerandes perspektiv på dynamik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Ibid : 38 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
 

I följande kapitel redogör jag för det teoretiska perspektiv som denna studie bygger på. Fenomenologi 

med speciellt fokus på Merleau Ponty presenteras. Livsvärlden, fenomenologisk reduktion och 

kroppen utgör centrala delar för fenomenologisk teori och fördjupas i kommande stycken. Ett avsnitt 

om fenomenologi och dans syftar till sammanlänkandet mellan vald teori och ämnesområde. Som 

novis i fenomenologins värld skriver jag mig till förståelse, och likt Merleau-Ponty blir mina texter 

långa. Kapitlet lyfter även begrepp som tyst kunskap och hur olika definitioner av tyst kunskap är 

synligt i dans. En kort sammanfattning som avslutning ger den stressade en genväg! 

 

Fenomenologi  
 

Att forska med en fenomenologisk ansats innebär att man studerar ett fenomen med ”nya ögon”. Att 

försöka se något nytt som ingen har sett tidigare. Begreppet fenomenologi är en sammansättning av 

grekiskans phainomenon, det som visar sig, och logos, lära55. Man kan inte lära sig att tänka 

fenomenologiskt genom att studera dess historia, teorier, metoder eller läsa avhandlingar inom 

området utan fenomenologi måste göras för att förstås.56 Detta är min första fenomoenologiska studie, 

och jag har förstått att denna studie även i färdigt format kommer att vara en nybörjares! För att handla 

fenomenologiskt, måste dock fenomenologi definieras. I följande stycke presenteras några av Merleau-

Pontys fenomenologiska tankar som varit vägvisare i fortsatt arbete.  

 

 För fenomenologins fader, Husserl57 handlade fenomenologi, under sekelskiftet 1800-1900, om att se 

det direkt givna och att göra fenomen rättvisa genom att studera kärnan i dem. Man söker fenomenets 

essens. Denna fenomenologi blev stor inom både filosofi och vetenskap och är så än i dag. 1945 

publicerades Maurice Merleau-Pontys Phénoménologie de la perception (Varseblivningens 

fenomenologi). 58 Merleau-Pontys fenomenologi söker inte finna kärnan i fenomenet utan snarare att 

beskriva det med all typ av mångfald och komplexitet som det kan innebära. Husserl och Merleau-

Ponty ses som två av de främsta fenomenologerna och baserat på deras framställning i texter som 

ligger till grund för detta kapitel har jag valt att studera dem närmre. Resultatet visade att Merleau-

Pontys fenomenologiska tankar ligger mina egna närmast till hands och hans sätt att förhålla sig till 

kroppen blir relevant för denna studie som utgångspunkt.59 Merleau-Ponty vidareutvecklade 

55 Leijonhufvud, 2011, s.31-35 
56 Ihde, 2001, s.11-13 
57 Edmund Husserl var tysk matematiker och filosof vars arbete Logische Untersuchungen var stort under 1800 
talet.  
58 Bengtsson, 1998, s.13-14 
59 Ihde, 2001, s.12  
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fenomenologin från läran om ”det som visar sig” till läran om ”det som visar sig för någon”. Denna 

någon är människan. Merleau Ponty tydliggör att människan inte har en kropp utan kan sägas vara en 

kropp. Och att det är genom kroppen vi upplever och erfar. 60 Denna studie tar avstamp från främst 

Merleau-Pontys tankar.  

 

Fenomenologisk teori 
 

Merleau- Pontys texter är mestadels fokuserade på kroppen. Han förstår subjektet som situerat i 

världen. För honom är subjektet framförallt den egna levda kroppen och det går inte skilja på min 

kropp och jag. 61 Livsvärlden är ett betydande begrepp inom fenomenologi. Livsvärlden handlar om 

relationen subjekt-värld.62 Merleau-Ponty håller ihop subjekt och objekt i livsvärlden och menar att 

livsvärlden inte kan ha ett rent medvetande som grund.63 Merlau-Ponty anser att livsvärlden aldrig kan 

överskridas. Han ser livsvärlden som filosofins och vetenskapens utgångspunkt, som en konkret 

grund, en ständig och oövervinnerlig förutsättning.64 Merlaeu-Pontys sätt att se på människan har gjort 

hans tankar till det dominerande utgångsläget i forskning om dans. Hans öppenhet för fenomenologisk 

forskning lämpar sig för konstformer och hans förhållande till kroppen går hand i hand med mitt 

dansarperspektiv.  

 

Fenomenologi inriktas på att utforska den levda erfarenheten och dess innehåll – enkelt sagt.65  Det 

första man gör i en fenomenologisk studie är att uppmärksamma det upplevda fenomenet som det 

visar sig. Sedan följer en beskrivning av fenomenet. Att fenomenologiskt beskriva ett fenomen, 

snarare än att förklara dem, innebär att välja att inkludera och att exkludera. Det är svårt. Det man 

exkluderar är förklaringen på det man inkluderar. En förklaring är att försöka ge orsak till fenomenet, 

eller förklara det i andra termer än hur det visat sig. Vetenskap handlar dock till stor del om att 

förklara, snarare än att beskriva och förklaringar är också en del av fenomenologin, men först efter 

beskrivandet av fenomenet. Genom att beskriva fenomenet så som det visar sig, utan förklaringar till 

varför, synliggör man fenomenet renast.66 Det är viktigt i fenomenologi att tala utifrån fenomenen 

själva och inte kategorisera dem under exempelvis fördomar, åsikter, teorier eller klassifikationer 

vilket man lätt gör när man ska förklara fenomenet. Det är i denna saklighet som fenomenologins 

vetenskaplighet består.67 Om man ska ge rättvisa åt det undersökta fenomenet, kan man inte 

klassificera fenomenet under redan språkligt bekanta begrepp, resonerar Merleau-Ponty. Man måste 

60 Leijonhufvud, 2011, s.31-35  
61 Bengtsson, 1998, s.41-49 
62 Ibid. S.21 
63 Bengtsson, 1993, s. 65 
64 Bengtsson, 1998, s.47 
65 Ibid. s. 184 
66 Ibid, s.30 
67 Bengtsson, 1998, s.27 
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börja i den ”stumma erfarenheten” och därifrån försöka finna nya, rena uttryck. Det gäller att tala 

utifrån sakerna själva. På grund av det här sättet att tänka är Merleau-Ponty texter ofta långa och 

snirkliga beskrivningar, fyllda av metaforer. Detta bidrar också till att han avstår från att presentera 

slutgiltiga lösningar eller teser. Därmed inte sagt att fenomenologiska texter ur Merleau-Ponty 

perspektiv saknar mening och ordning, men verkligheten ses inte som något totalt konkret för då, 

resonerar Merleau-Ponty, skulle vi missa det väsentliga.68  

 

Här har jag delvis tagit avstånd från Merleau-Pontys fenomenologi. I sann Merleau-Ponty-anda skulle 

denna studie inte behövt innehålla några intervjuer, utan kroppen och den ”stumma erfarenheten” som 

han beskriver den, skulle ge oss det renaste uttrycket av fenomenet dynamik. Merleau-Ponty ser ingen 

separation mellan kropp och medvetande. Här krockar hans teori med den verklighet som en 

dansstuderande gymnasieelev lever i. Nämligen att det finns krav på eleverna genom ämnesplanerna 

att kunna verbalisera sina danskunskaper. På grund av ämnet och dansdidaktiska perspektiv har jag 

valt att använda mig av intervjuer och på så sätt delvis separera kropp från medvetande.  Jag skriver 

delvis, för jag använder mig både av en traditionellare kvalitativ intervjutyp och en mer kroppsligt 

kreativ.69  Men i samtliga intervjusituationer har eleverna ”använt sig av kroppen” för att hjälpa det 

verbala språket till mening, och på så sätt bekräftas Merleau-Pontys teori om kropp och medvetande 

som ett. 

 

Viktigt i fenomenologi är att inte se världen som svart eller vit. Merleau-Ponty anser att det inte går att 

välja mellan att ”allt har en mening” eller ”inget har en mening” och lyfter att tvetydligheter är en del 

av vår värld och att de går in i varandra och sammanflätas, vilket leder till nya tvetydigheter. Det 

innebär att man måste vara följsam för de tvetydligheter, dess olika dimensioner och skikt. Inget är 

absolut konkret. Det här sättet att tänka kan ses som en ”teoretisk osäkerhet” ur vissa ståndpunkter. 

Men jag anser, liksom Merleau-Ponty, att detta är otvivelaktigt närmare verkligheten och i den 

betydelsen tillförlitligare.70 Fenomenologi överbygger glappet mellan teori och praktik, sammanfogar 

sinnet och kroppen samt hittar samförstånd mellan den egna erfarenheten och upplevelser och andras. 

Susan Kozel, dansare och filosof, resonerar att när man förstår fenomenologins uppgift och 

möjligheter och inte längre ser ett avstånd mellan exempelvis sinnet och kroppen först då kan man 

förstå performance. Den mesta performance idag har en grund bortanför de gamla dualiteterna. Hon 

skriver att tidigare fenomenologer inte relaterade fenomenologin till kreativa processer, utan lämnade 

dörren öppen för oss konstnärer (danskonstnärer exempelvis) för att utforska den världen.  Kozel 

öppnar flera dörrar för fenomenologisk forskning inom konstarter. Hon beskriver sinnenas 

fenomenologi;” jag såg detta, jag hörde det, jag kände så” och affekternas/känslornas fenomenologi; 

68 Bengtsson, 1993, s. 59 
69 Se metodkapitlet.  
70 Bengtsson, 1993, s.60-62 
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minnen, intuitioner, fantasier eller till och med en ”överhängande känsla i rummet”71. Ett fenomen kan 

alltså vara annat än enbart det visuella. I denna studie är fenomenet dynamik. Vilket mer är jämförbart 

med en känsla och upplevelse. Fenomenologen betraktar världen som en samling fenomen och inte en 

dualistisk samling objektiva och subjektiva upplevelser. Därmed reduceras uppfattningen om att 

världen skulle vara uppdelad i en idévärld och en sinnesvärld.72 

 

Livsvärlden  
Livsvärlden är något som de flesta fenomenologer diskuterar, uppfattningen om hur den ska betraktas 

kan skilja sig åt. Livsvärlden är utgångspunkt i Merleau-Pontys huvudskrift Phénoménologie de la 

perception (1945).73 Med livsvärld avser han den värld som vi dagligen lever i, där vi närvarar 

levande.  Det finns ingen inre människa utan människan är till världen och det är i världen som hon 

känner sig själv. Människan, subjektet, är förbundet med världen och världen är förbundet med 

subjektet. För den enda världen som vi känner till är den som visar sig för oss, den vi verkar i. 

Livsvärlden ses som en tredje dimension där värld och subjekt samspelar och cirkulerar. Livsvärlden 

är tvetydig. Den är både sinnlig och situerad samtidigt som den har mening och är en enhet. Merleau-

Ponty resonerar att världen var där innan all analys och kan därför inte bara vara utgångspunkt för 

reflektion, utan måste ses som en förutsättning för reflektion.74 När vi reflekterar så gör vi det i 

livsvärlden om livsvärlden. Vi har inget exakt, explicit vetande om livsvärlden, men ett implicit, tyst 

vetande om den. Tid exempelvis, vi vet alla vad tid är men vi kan inte visa tid eller formulera tid i ord. 

Vi har en förståelse av världen, men saknar ofta begrepp för att formulera våra erfarenheter utan att 

använda metaforer och indirekta uttryckssätt. Kärlek, moral och vänskap är exempel på sådant vi 

upplever, men har svårt att verbalisera. I dans är dynamik en sådan upplevelse. Världen erfars alltid i 

första person ur subjektets rumsliga och tidsliga perspektiv – här och nu.75 Det är skillnad på vår 

vardagsvärld som kan överskridas av en dröm och fantasivärld, dansvärld, helg och festvärld, 

vetenskaplig värld och på vår livsvärld. Alla andra ”värld-begrepp” som vi stundtals använder oss av 

ingår i livsvärlden, den är oöverskridbar. Det ställe där värld och subjekt möts, där är livsvärlden. Det 

är i erfarenhet och handling i livsvärlden som påverkan sker. Där betydelser, normer, värderingar, 

värden och liknande uppstår, upprätthålls och förändras.76 

 

Fenomenologisk reduktion 
Att se sitt fenomen med nya ögon och på ett nytt sätt, som fenomenologi utgår från, är inte så lätt som 

det kanske kan låta. Omöjligt, om du frågar vissa. Våra tidigare kunskaper om världen färgar vår 

71 Kozel, 2013, Youtube 
72 Leijonhufvud, 2011, s. 36 
73 Bengtsson, 1998, s. 47 
74 Bengtsson, 1993, s. 65 
75 Bengtsson, 1998, s.19-20 
76 Ibid., s. 35-48  
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förståelse och istället menar somliga att man bör beskriva fenomenologi som ett försök till att se 

fenomen i nytt ljus. Att försöka frångå sin förförståelse kallas fenomenologisk reduktion, eller att sätta 

parentes på sina kunskaper77. Detta kallas också för epoché, ett grekiskt begrepp vilket innebär att man 

tillfälligtvis tänker bort det man tror sig veta. Denna studie bygger delvis på intervjuer där 

respondenterna till en början fått beskriva vad de kan se i ett dansverk, utan att jag planterat ordet 

dynamik i deras medvetande. På så sätt undvek jag att respondenten skulle känna att den ska prata om 

något som jag som intervjuare uppenbart ägnat ganska mycket tankar åt. Att åsidosätta mina 

upplevelser av dynamik har varit en av de stora utmaningarna i denna studie, men samtidigt också en 

ansträngning som varit nödvändig och som medfört nya spännande erfarenheter. Epochén innebär 

dock inte att man ska gå tillbaka till någon slags nollnivå och förneka det man kände till, eller trodde 

sig veta tidigare. I stället måste man som forskare synliggöra de förutfattade meningar om fenomenet 

som finns för att på så sätt kunna identifiera det ”nya” i fenomenet.78 Man ska inte sätta alla sina 

kunskaper i parentes. Då skulle vi ju inte kunna genomföra studien eller ens läsa eller skriva. Det 

gäller att man avhåller sig från vissa typer av föreställningar. ”Epoché kräver att seendet föregår 

bedömningen”.  Alltså att jag inte gör antaganden innan jag faktiskt sett allt det som går att se.79 

 

Fenomenologi och kroppen 
Kroppen har tidigare setts som ett problem eller hinder i forskning och det har varit viktigt att tona ner 

eller till och med utestänga kroppen från intellektuella diskussioner. Det intellektuella förnuftet sågs 

länge som kunskapens enda källa och kroppen klassades som sekundär. Med tiden har insikter om 

kroppens betydelse lett till ett snabbt växande forskningsintresse som inte begränsas av någon speciell 

akademisk disciplin, generation, kategori eller ideologi. Kunskapsbegreppet förändras med idén om 

kroppslig erfarenhet, för den som accepterar tanken på kunskap som något mer än förnuft. ”Tyst 

kunskap”, ”praktisk kunskap” och ”erfarenhetsgrundad kunskap” är begrepp som visar på ett annat 

kunskapsideal än teoribaserat och som visar på sådana aspekter av kunnandet som exempelvis 

dansaren har. Kroppen är i fokus i vårt samhälle – just nu.80  

 

Merleau-Ponty är ett stort namn inom dansforskning för sina texter om kroppen. Han lyfte tanken att 

”jag är min kropp” och att kroppen inte var ett föremål i världen utan ett medel för kommunikation 

med världen.81 Merleau-Pontys tes kan till en början verka simpel, ett subjekt som handlar i världen 

måste väl ha en kropp? Men relationen mellan kropp och subjekt är ett ständigt återkommande 

problem i nyare tidens filosofi och vetenskap. Det finns en separation mellan det inre och det yttre, det 

77 Fraleigh, 1991, s.12 
78 Leijonhufvud, 2011, s. 42 
79 Ihde, 2001, s. 32 
80 Hallberg, 2001, s.194-201 
81 Merleau-Ponty, 2007, s.43-44 
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psykiska och det fysiska. Kropp och subjekt betraktats fortfarande alltför ofta som helt olika i det 

västerländska tänkandet. Merleau-Ponty ifrågasätter dessa grundantaganden och resonerar att vi aldrig 

erfar andra människor som enbart fysiska ting, utan alltid ser människan som en psykofysisk enhet, 

med känslor, upplevelser, stämningar.82  Upplevelsen av den egna kroppen visar oss på ett tvetydigt 

sätt att existera. Kroppen är inte enbart ett föremål och mitt medvetande inte enbart någon tanke. De är 

tillsammans som en enhet, en enhet som är oklar och underförstådd. Det finns inget annat sätt att få 

upplevelse av människokroppen än genom att uppleva den. Genom att vara i allt det virrvarr av 

rörelser, känslor, tankar, och drama som en kropp är. Det går inte att frigöra objekt från subjekt och 

vice versa när man talar om kroppen.83 Men är kroppen ett föremål då? Ja, anser Merleau-Ponty, 

kroppen är ett föremål eftersom den kan iakttas. Men den egna kroppen är inte jämförbar med andra 

ting. Jag kan välja vilken sida jag vill betrakta yttre föremål från, medan jag inte kan välja ur vilket 

perspektiv jag vill betrakta min kropp från. Andra föremål iakttar jag med min egen kropp. Jag ser, 

vrid och vänder, lyfter och undersöker dem. Men när det gäller min kropp så iakttar jag den inte själv; 

”för att kunna göra det skulle man behöva förfoga över en annan kropp som själv inte skulle kunna 

iakttas” resonerar Merleau-Ponty.84 Edith Stein, som tillsammans med Merleau-Ponty arbetat med 

fenomenologi och kroppen påpekar det uppenbara: ”[the living body] It is always here while other 

objects are always there”.85 

 
”När min vänstra hand griper den högra, är den vänstra handen subjekt och den 
högra ting. Men i samma ögonblick som min vänstra hand griper den högra händer 
något extraordinärt: min högra hand känner den vänstra, den högra handen blir 
subjekt och den vänstra ting”.    

(Merleau-Ponty, 2007, s.73) 
 

Detta argument, enligt Merleau-Ponty, visar att vi inte kan förneka den levda kroppen som mer än bara 

subjekt eller objekt. Subjekt-objekt, kallar han den för och säger att kroppen är en oreducerbart 

tvetydig existens. Kroppen ses som alla handlingars subjekt, ett subjekt som vi aldrig kan undfly utan 

som ständigt är närvarande. Den är det som objekten visar sig för och som ett sådant kan den aldrig 

visa sig själv.86 Merleau-Ponty framhävde att kroppen är vårt allmänna sätt att vara i en värld. Dels 

använder vi kroppen till det som är livsnödvändigt för vår existens, dels så utmanar vi kroppen genom 

att utveckla våra nödvändiga rörelser till annat, som tillexempel dans. I vissa fall klarar inte kroppen 

av att göra det vi vill att den ska göra och då använder vi istället kroppen till att skapa verktyg som i 

sin tur kan utföra det vi efterfrågat. Oavsett vad så handlar det om rörelser i kroppen som kroppen har 

förstått och gett ny betydelse.87  

82 Ihde, 2001, s.71-72 
83 Merleau-Ponty, 2007 s.176 
84 Ibid s.41-42 
85 Stein, 1989, s.42 i Leijonhufvud, 2011, s. 49 
86 Merleau-Ponty, 2007, s.73-74 
87 Merleau-Ponty, 2007, s. 106-111 
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Med intersubjektivitet syftar Merleau-Ponty till relationen mellan levda kroppar som subjekt. 

Människan samexisterar med andra människor och på samma sätt som människan genom sin kropp är 

till världen så är hon även till andra människor. Det ses som ett problem att förstå hur människor kan 

förstå varandra i sin kroppsliga tillvaro. De två vanligaste teorierna för förståelse av andra människor, 

analogislut och inlevelse, finner Merleau-Ponty otillräckliga. Enligt teorin analogislut förstår vi andra 

människor genom att känna igen oss i dem. Genom mimik och gester liknar de mig. Jag har kunskap 

om mina gester och vad de betyder för min inre upplevelse och förstår andra människor utifrån det. 

Merleau-Ponty avfärdar denna teori för att den förutsätter vad den vill förklara. Hela tankegången 

motiveras av vad den andres gester har för betydelse för mig och utgår från att vi har direkt kunskap 

om oss själva men inte om andra. Inlevelseteorin bygger på att vi förstår andra människor genom att 

leva oss in i hur den andra upplever sina gester och mimik. Här måste vi analysera ett inre psykiskt liv 

för att förstå gesterna. Merleau-Ponty avfärdar även detta och resonerar istället att vi upplever 

betydelsen av gester och mimik direkt därför att betydelsen är inkarnerad i dem och kräver ingen 

direkt analys. Det gör att vi normalt förstår andra människor.  Men ibland uppstår 

kommunikationsproblem och när så gör ersätts den ”vanliga förståelsen” som Merleau-Ponty skriver 

om, med teorier för att förstå situationen. Kommunikation mellan människor, anser Merleau-Ponty, 

beror på att jag låter min förståelse av den andres tillvaro i världen komma till uttryck i min egen. 

Detta genom att jag övertar och kroppsligt fortsätter den riktning som finns i den andres handlande. På 

sätt kan vi bekräfta varandra. Förståelsen är dock aldrig permanent utan kan förändras helt genom 

vidare agerande hos den andre. Agerande och därmed förstående beskriver Merleau-Ponty som ett 

öppet system, ständigt i förändring.88 

 

Fenomenologi och dans 
Som ordet fenomenologi avslöjar behandlar den läran om fenomen. Vad skulle då kunna vara ett 

fenomen? Objekt är det som främst behandlas i traditionell vetenskap och Leijonhufvud gör därför en 

skiljeförklaring på idén kring att ett fenomen skiljer sig från objektet. Hon beskriver objekt som något 

som erfars utifrån medan ett fenomen som också kan vara en upplevelse har dubbla ingångar. Man kan 

undersöka ett fenomen inifrån genom att vara i upplevelse, såväl som utifrån genom att betrakta eller 

via intervju undersöka någon annans upplevelse. Denna studie bygger på det senare, att ta del av 

någon annans upplevelse. Så skillnaden mellan fenomen och objekt är att fenomenet inkluderar 

samtliga sätt ur vilket fenomenet visar sig, även de aspekter som bara är tillgängliga inifrån, som 

exempelvis en upplevelse är. 89  

 

Ett av huvudsyftena med fenomenologi är att skapa mening. Då kan andra se vad du som forskare ser, 

eller i alla fall förstå vad du ser. En dans har ingen ”sanning” som går att upptäcka. Sanningen ser 

88 Bengtsson, 1993, s.80-85 
89 Leijonhufvud, 2011, s.38 
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olika ut beroende på om du är koreografen, dansaren av stycket, publik eller kritiker. Som 

fenomenolog inom dansområdet ligger ansvaret i att berätta den egna sanningen som man upplevt så 

att andra kan se mening i det.90 Kozel resonerar att fenomenologi är viktigt för henne för att det ger 

henne tillstånd att prata. Hon säger att fenomenologin var precis vad dansare behövde och behöver. 

Det ger möjlighet att, i akademiska miljöer, kunna säga ”det här är vad jag tänker, vad jag känner. Och 

det kommer till mig genom min kropp”. Hon anser att vissa saker som kommer ut på grund av 

fenomenologi är privat, poetiskt eller journalistiskt. Men en del av det ger oss faktiskt möjligheten och 

grunden för att utmana och utveckla accepterade metodologier och filosofiska tankar. Fenomenologin 

är nödvändig för dansforskning.91  

 

När det gäller att lära sig en dans frågar sig Merleau-Ponty om inte det är att genom analys finna 

rörelsens språk och återutföra den utifrån beskrivningen med redan förvärvade rörelser? Det krävs att 

kroppen har en grundmotorik, att kroppen ”fattar och förstår” rörelsen92. Merleau-Ponty anser att en 

kroppslig vana varken är en kunskap eller en automatism. Med vana syftar han på de saker vi gör med 

kroppen som vi har svårt att sätta ord på. Han beskriver det som en kunskap som ligger i kroppen och 

som bara ”ger sig till känna vid en kroppslig ansträngning och inte kan förmedlas objektivt”. Subjektet 

”vet” mer än vad vi kan uttrycka verbalt.93 I den här studien så har detta visat sig vara ett 

återkommande inslag.  Respondenter som har svårt att sätta ord på vad de gör, fast att kroppen gör det 

tydligt och intervjuerna har därför nödvändigt blivit en blandning av samtal och rörelse. Kropp och 

tanke förenat.  

 

Tyst kunskap 
 

Det är ofrånkomligt att närma sig den här studiens forskningsområde utan att beröra de diskussioner 

som finns gällande begreppet ”tyst kunskap”. Som en del av det teoretiska anslaget kommer jag här att 

kortfattat lyfta diskussionen om begreppet och redogöra för min hållning till den utifrån denna studie.   

 

Definitioner av tyst kunskap 
Begreppet tacit knowledge presenterades för första gången på 50-talet och översattes till svenskans tyst 

kunskap eller underförstådd kunskap. Översättningen är inte helt entydig och har diskuterats flitigt 

inom forskning och pedagogisk verksamhet och betydelserna av begreppet är därför många.94 Tyst 

90 Fraleigh, 1991, s. 12 
91 Kozel, 2009, Youtube.  
92 Ibid s.106-111 
93 Ibid s. 108 
94 Grensjö, 2003, s. 8 
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kunskap kan ses som kunskap så förknippad med sinnena att vi inte kan tala om det.95 Ett exempel på 

detta är bagaren som stoppar ner fingret i degspadet och bara vet att det är 37 grader utan att kunna 

förklara vad det är i känslan i fingret som gör att hen vet. ”Tyst kunskap kan betyda att en person inte 

har ord för det hon vet. Hon vet mer än hon kan redogöra för. Det vi ser, det vi gör och det vi är, har vi 

ofta inte ord för” skriver Bernt Gustavsson som inlägg i debatten om vad tyst kunskap skulle kunna 

vara.96 I förhållande till dans är min uppfattning att detta är vanligt, och det är utifrån den 

uppfattningen som denna studie är gjord. En annan variant av begreppet är tystnad kunskap som kan 

ses som kunskap vi besitter när vi gör medvetna val, men som på grund av att vi har begränsat med 

möjligheter till delad uppmärksamhet inte kan tänka på eller kommentera samtidigt. Att köra bil i 

rusningstrafik och samtidigt behöva tänka efter var broms eller kopplingspedal sitter är exempel på 

sådan situation.97 Även detta exempel går att kännas igen i dansen. Att dansa samtidigt som man 

beskriver vad man gör är lite av lärarens uppgift. En svår uppgift som kräver många års träning. Det 

finns dock inga direktiv i gymnasieskolans styrdokument som antyder att eleverna ska kunna prata om 

dansen samtidigt som de dansar. Däremot delas ofta uppmärksamheten mellan att dansa och att tänka 

på vad som kommer sedan i dansen. Vilken riktning och vilken rörelse som kommer härnäst. Jag 

upplever att innan materialet är förankrat i kroppen kan eleverna omöjligtvis dela uppmärksamheten 

ännu mer, det vill säga; de kan inte ägna dynamik någon uppmärksamhet när de är fullt upptagna med 

att tänka på vart de ska ta vägen i rummet. Tystnad kunskap, så som den beskrivs ovan, blir mycket 

påtagligt i dans. Tysta kunskaper diskuteras också utifrån att inte vilja eller få tala om dem. I strikt 

mästarläratradition, som dansen befunnit sig i, så har detta säkerligen varit relevant. Idag vittnar 

gymnasiets styrdokument om en helt annan inställning där eleverna ständigt uppmuntras till att vilja, 

kunna och få tala om dans.  Störst fokus i definitionen av tyst kunskap ligger dock på huruvida det 

finns kunskaper som inte går att verbalt ge uttryck för eller om alla tysta kunskaper faktiskt kan 

uttryckas med ord.98  

 

Ordets betydelse 
I 2000-talets arbetsliv och i det ”kunskapssamhälle” som råder är de flesta yrkesgrupper hänvisade att 

kunna redogöra för vad de faktiskt åstadkommer för att få möjlighet till att utvecklas, få ekonomisk 

support, nå kunder och så vidare. Att uttrycka vilka kunskaper man besitter är numera självklart, att 

visa räcker inte.99 Detta ser vi tydligt i kunskapsmålen på gymnasiet och som lärare upplever jag mig 

själv ställa det kravet på mina studerande. Genom att ge dansen ett verbalt språk når vi ut till en större 

massa, till dem som inte har upplevelsen av dans i kroppen men som kan relatera till beskrivningar, 

metaforer och andra upplevelser som liknar känslan av att dansa. Anledningarna till det verbala 

95 Liedman, 2001, s. 118 
96 Gustavsson, 2002, s. 88 
97 Liedman, 2001, s. 118 
98 Grensjö, 2003, s. 12 
99 Gustavsson, 2002, s. 89 
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behovet inom dans är många. Marknadsföringssyfte, tydlighet i styrdokument för att undvika 

missförstånd, att bidra till förståelse ifall det jag försöker visa med kroppen inte är tillräckligt 

uppenbart. Journalister och lärare är exempel på yrkesgrupper som är hårt bundna till det talande 

ordet100, skriver Liedman, och det är något jag kan känna igen mig i.  

 

Explicit kunskap, eller påståendekunskap, kallas den kunskap som vi är medvetna om och kan uttrycka 

verbalt. Här har vi förvärvat begrepp som gör att vi kan organisera våra kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter.101 Det är den här kunskapen som efterfrågas tillsammans med den kroppsliga färdigheten 

av dans på gymnasiet. ”Att min upplevelse är oformulerad för stunden behöver inte betyda att den är 

omöjlig att formulera, att den är oformulerbar”102 skriver Gustavsson, och jag samtycker.  Men för att 

danselever ska kunna prata om sin dans så måste de ha förvärvat de där begreppen - och det kräver 

övning och verktyg. Lärlingstraditionen är påtaglig i dans. Eleven imiterar sin lärare och ju mer 

begrepp den har, desto lättare är det att se läraren och att ta efter. Imitation har sina gränser. Det gäller 

att veta vad man ska titta efter och ju mer komplex handlingen hos läraren är, desto svårare är det att 

imitera. Att identifiera, exempelvis dynamiska kvaliteter, är en del av imitationen och bidrar till att 

skapa begrepp och förståelser med utgångspunkt i tysta kunskaper. 103 Här vill jag dock tydligt 

poängtera att jag inte tror att man exakt och säkert kan uttrycka allt som har med exempelvis dans att 

göra i verbal mening. Det är ändå subjektiva upplevelser det handlar om. Den här åsikten delas med 

flera inom debatten om tyst kunskap och filosofen Wittgenstein 104 uttryckte tidigt att gestaltande 

områden inte kan förväntas bli förklarade helt med ord105.   

 

Kroppens tysta kunskap 
Det sägbara och det osägbara har kommit att bli olika former av kunskap.  Det sägbara representerar 

vetenskap och det osägbara praktiska verksamheter. Denna syn på kunskapstänk går helt emot 

Merleau-Pontys fenomenologiska åsikter, eftersom hans övertygelse är att kunskap är förenat och 

oskiljaktigt med kroppen. I enkel, men sann, Merleau-Ponty-anda kan man konstatera att hjärnan som 

många ser som symbolen för den vetenskapliga kunskapen faktiskt sitter i – eller är en del av – vår 

kropp. Kunskap, all kunskap, bör därför ses som något som är förknippat med människans hela 

omfång, människan som varelse. Både med att vi vet vissa saker och att vi kan göra vissa saker.106 I 

debatten om tyst kunskap diskuteras också det faktum att tyst kunskap kan vara ordlöst, men att det 

finns andra språk. Kroppsspråk och konstnärligt språk är också språk. Den tanken öppnar upp för att 

100 Liedman, 2001, s. 120 
101 Grensjö , 2003, s. 7 
102 Gustavsson, 2002, s. 88 
103 Grensjö, 2003, s. 16 
104 Ludvig Wittgenstein, en österrikisk filosof som är känd för sin inspiration till vardagsspråksfilosofin. 
105 Grensjö, 2003, s. 13 
106 Gustavsson, 2002, 82-83 
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konstnärlig kunskap inte är tyst bara för att den inte verbaliseras.107 Detta sätt att förhålla sig till tyst 

kunskap ligger nära Merleau-Pontys tankar, men skiljer sig återigen från den verklighet som en 

dansstuderande gymnasieelev befinner sig i. Vi skulle kunna diskutera om konstnärlig kunskap ska 

verbaliseras alls, men den frågan ligger utanför den här studien. Gy11 kräver att eleverna sätter ord på 

sina kunskaper och det är vad vi måste förhålla oss till.  

Sammanfattning 
 

Denna studie tar avstamp från Merleau-Pontys fenomenologi då den på grund av sin öppenhet och 

relation till kroppen möjliggör ett utforskande av dans. Fenomenologi inriktas på att utforska 

upplevelser och erfarenheter och att beskriva de upplevelserna och erfarenheterna för att skapa 

förståelse. Kropp är ledande i Merleau-Pontys texter och redogörs för ur ett såväl allmänt som 

dansarperspektiv. Enligt Merleau-Ponty kan man inte skilja på kropp och tanke, vilket motsätter sig 

användandet av intervjuer i insamlandet av empiri för detta arbete. För detta argumenteras dock det 

rådande skolsystemets användande av bedömningskriterier, där verbalisering är ett. I fenomenologisk 

forskning är öppenhet viktigt, och Merlau-Ponty beskriver världen som tvetydig och avråder därför 

från att tänka att något är absolut konkret. Två centrala begrepp lyfts fram i förhållande till 

fenomenologi; livsvärlden och fenomenologisk reduktion (epoché). Merleau-Pontys perspektiv på 

livsvärlden är att subjektet och världen är sammanflätade och där livsvärlden ses som överskridande 

alla andra världar. Fenomenologisk reduktion innebär att lägga sina förutfattade meningar om ett 

fenomen åt sidan under själva studerandet.  

 

Andra delen i kapitlet berör området tyst kunskap. Här redogörs för olika definitioner av vad tyst 

kunskap kan vara, hur diskussionen om tyst kunskap förs i förhållande till det verbala ordet och sedan 

i förhållande till kroppen. Ur ett dansperspektiv konstateras att gymnasieelever som studerar dans 

måste kunna uttrycka sig verbalt, trots att det gestaltande språket också kan ses som ett språk. Detta är 

synligt i Gy11. Den verbala kunskapen värderas som vetenskap och står högre i rang än den praktiska 

verksamheten och hela det rådande kunskapssamhället vittnar om behovet av att kunna verbalisera 

sina färdigheter.  

 

 
 
 
 

107 Ibid.  s.  88 
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6. Metod och genomförande 
 
Insamlandet av studiens empiri har skett genom intervjuer. Fem djupgående kvalitativa intervjuer och 

sedan två kreativa gruppintervjuer i workshopform. Fenomenologin har en rad egenskaper som är 

typiska för kvalitativa forskningsansatser. Förståelseinriktning är en av de egenskaperna och syftar till 

att forskaren intresserar sig av betydelser som ett fenomen har för individen, snarare än fenomenet i 

sig. Att komma åt mänskliga upplevelser kräver att man fokuserar på hela upplevelsen hos individen 

snarare än bara utvalda delar108. Genom att använda mig av både djupgående intervjuer och sedan 

workshopen, där kroppen i rörelse i större utsträckning används under samtalet, hoppas jag komma åt 

beskrivningar av dynamik på ett mer holistiskt plan än om jag bara använt mig av intervjuerna. I 

kapitlets första del presenteras innebörden av att forska om ett område som man har stor kunskap om, 

kvalitativ intervju samt workshop-intervjuerna. Kapitlets andra del beskriver hur informanterna valts 

ut, tillvägagångssättet för intervjuerna och hur den empiriska datan bearbetats. Kapitlet avslutas med 

en kort redogörelse för de etiska överväganden som gjorts under arbetet. 

 

Att forska från insidan 
Vem som forskar och mot vilken bakgrund är centralt i alla typer av studier. När en forskare känner till 

sitt forskningsområde väl bedrivs forskningen från ett insides-perspektiv. När jag som danskunnig 

studerar människor i dansande miljö uppfattar jag saker på ett annat sätt än vad en icke-danskunnig 

skulle göra. När forskaren vet hur det är, vad man kan, hur man gör och vad som är tillåtet kan den 

läsa mellan raderna, uppfatta skiftningar, förstå och känna igen resonemang och identifiera saker som 

en utifrån-person inte skulle kunna. Den egna erfarenheten blir inspiration och guidning för forskaren.  

Men med insides-perspektivet kommer också risken att forskaren idealiserar området och försvarar 

ämnet. Utifrån-perspektivet är inte per automatik bättre eller ger en sannare bild, men det är viktigt att 

ha med sig i en studie att det studerade området beskrivs olika beroende på vem som bedriver 

forskningen109 .  

 

Om man är bekant med sitt forskningsfält finns en risk att betrakta allt som naturligt och 

oproblematiskt. Man betraktar fältet på samma sätt som deltagarna och för att undvika detta måste 

forskaren veta vad den tar för givet och därmed vad som inte kommer att ifrågasättas i studien.110 Med 

bakgrund som dansstuderande på både hobbyverksamhet, gymnasieskola och universitet samt som 

lärare i samtliga nämnda kontexter så har jag stor förkunskap och förförståelse för yrket. I de 

intervjuer som delvis ligger till grund för studien har jag försökt ställa öppna frågor, som; ”Kan du 

108 Fejes & Thornberg, 2012, s.109-110  
109 Hallberg, 2001, s.104 
110 Aspers, 2011, s. 38-39 
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beskriva koreografin så utförligt som möjligt” och ”vad betyder rörelsekvalitet för dig?” för att på så 

sätt undvika, i mesta möjliga mån, att hamna i situationer där jag bekräftar mina egna tankar och 

upplevelser. På så sätt hoppas jag att jag fått fram en rättvis bild av gymnasieelevernas beskrivningar 

av dynamik.  

Kvalitativ intervju 
Datainsamling i fenomenologiska studier sker vanligtvis genom intervjuer och med hjälp av 

självrapporter (skriftliga utsagor om fenomenet). Detta kallas för kommunikativ data vilket är 

nödvändigt för att komma åt andra människors upplevelser. Självrapporterna används oftast som ett 

underlag för intervjuerna där upplevelser och beskrivningar fördjupas. 111 I den här studien har jag 

behövt avgränsa insamlandet av datamaterial för att göra det hanterbart i förhållande till studiens 

storlek och således valt att gå direkt på intervju.  Kvalitativa intervjuer är särskilt lämpliga när man vill 

undersöka och förstå människors upplevelser och synliggöra deras perspektiv på sin livsvärld. Genom 

den kvalitativa forskningsintervjun har forskaren möjlighet att komma åt det upplevda hos människor 

och intervjun syftar till att beskriva och förstå meningen i centrala teman i intervjupersonens liv. 112 

Standardkritik mot kvalitativa intervjuer är att det inte är en vetenskaplig metod utan bara speglar sunt 

förnuft. En kritik som främst riktas från de som anser att vetenskap enbart är hypotesprövande och 

som inte anser att vetenskap kan vara deskriptivt eller explorativt. Detta är åsikter som jag inte delar. 

Utifrån det perspektiv denna studie har är kvalitativ forskningsintervju enligt mig det lämpligaste 

sättet för att besvara de upplevelsebaserade frågeställningarna.  

 

 

Kreativ intervju i workshopform 
Begreppet workshop är vanligt förekommande i danssammanhang. I den här studien har jag använt 

mig av begreppet för att beskriva hur jag gått tillväga vid insamlandet av empiri genom en kreativ 

intervjumetod. Metoden innebär att jag som forskare deltagit i informanters undervisning genom att 

hålla i en danslektion som också innehåller gruppsamtal. På en vanlig danslektion förs oftast inte långa 

samtal. En workshop har betydligt öppnare ramar och att ha intervjuliknande moment blir därför inte 

speciellt anmärkningsvärt. Workshopen kan ses som en kreativ intervjumetod. Det naturliga samtalet i 

den naturliga miljön är att föredra snarare än en strukturerad intervjuform, om man eftersöker 

kommunikation och interaktion.113  

 

I denna undersökning syftade workshopen till att studera hur danseleverna arbetade dynamiskt för att 

lättare förstå deras resonerande kring upplevelsen. Deras sätt att arbeta med dynamik i rörelser gav 

underlag för samtalsområden i efterföljande diskussioner. Genom att gå in helt som deltagare och 

111 Fejes & Thornberg,  2012, s. 111 
112 Aspers, 2011, s. 41-48 
113 Leijonhufvud, 2008, s. 40 
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dansa tillsammans med eleverna skulle den forskande dimensionen av min närvaro försvunnit och 

genom att enbart vara observatör kan det vara svårt att förstå vad eleverna har upplevt och vad det är 

som de kommunicerar i de efterföljande samtalen. Balansen mellan att vara deltagande forskare och 

enbart intervjuare är viktig. Att jag som forskare finns närvarande under workshopen kan påverka 

deltagarna. Det gäller därför att försöka smälta in naturligt i sammanhanget.114 För en danselev är det 

mest igenkännande att läraren är med ibland och observerar ibland. Målet med workshopen var inte att 

få fram ett samförstånd kring ämnet utan att få fram både lika och olika upplevelser, vilket 

överensstämmer med denna studies syfte.115 Att använda sig av en öppen karaktär och inte direkta 

frågor är vanligt förekommande vid gruppsamtal och framförallt i utforskande studier. Svårigheten är 

dock att spela in gruppsamtalen ifall flera talar i mun på varandra eller inte artikulerar sig väl, 

videokamera rekommenderas och användes således under workshopsen.  

 

Genomförande 
 

Insamling av empiri har skett genom fem kvalitativa intervjuer och två workshops i 

intervjupersonernas klasser (en workshop per klass). I samband med workshoparna har samtal om 

upplevelserna av de genomförda övningarna genomförts för att komma åt elevernas beskrivningar av 

dynamik. I följande del presenteras val av skolor och elever för genomförandet av studien, 

intervjuprocesserna samt genomförande av de två workshoparna.   

 

Urval och bortfall  
Studien genomfördes på två gymnasieskolor som har dansinriktning. Skolorna är valda dels på grund 

av tillgänglighet, men också för att jag upplever de som möjliga representanter för andra dansinriktade 

gymnasium i landet. De är inte spetsskolor, klasserna är inte inriktade på speciella stilar eller musikal 

och de är etablerade i en mellanstor stad. Dessutom undervisar både utbildade danslärare och 

danspedagoger på båda skolorna, men också dansundervisande med annan bakgrund som exempelvis 

musikal och dansare. Intervjuerna och workshopsen har genomförts med elever från årskurs två, i 

slutet av läsåret. Att genomföra studien på en årskurs ett skulle snarare reflektera deras kunskaper från 

innan gymnasietiden och den ena av skolorna har ingen årskurs tre. För att skolorna tillsammans ska 

ge ett gemensamt underlag, då ej med syftet att jämföra de olika skolorna, ansåg jag det som 

lämpligast att ha workshopen för samma årskurs, därav årskurs två.  

 

Lärarna på respektive skola fick i uppgift att tillfråga tre elever i varje klass om jag kunde få intervjua 

dem till studien. Urvalsprincipen för de tre eleverna skulle vara att lärarna uppfattar dem som 

114 Ibid. s. 32 
115 Brinkmann & Kvale, 2009, s. 166 
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representativa för den ”typ av elever” som de brukar ha på utbildningen, att de skulle utgöra något 

slags medelvärde. När eleverna tackat ja till att delta, tog jag över kontakten med dem. En av eleverna 

som tackat ja svarade inte på mina mail och hörde heller inte av sig till mig, trots att jag skickade 

förfrågningar via hennes klasskamrater. Då tiden var för knapp för att hinna få läraren att tillfråga en 

ny elev, få bekräftelse, skapa kontakt och sedan genomföra intervjun innan workshopen skulle hållas, 

valde jag att nöja mig med de redan genomförda fem intervjuerna. Jag bedömde de svaren som jag fått 

som tillräckliga för att kunna svara på mina frågeställningar. Också, med tanke på att workshopen 

innehöll liknande frågor fast då till hela klassen. Att avgöra antalet personer en undersökning behöver 

är en svårighet. ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” har 

jag hört. Antalet intervjupersoner som bör ingå i en studie påverkas också av den tid som finns 

tillgänglig. Att ha färre, långa och intensivare intervjuer och i stället ägna mer tid åt att förbereda dem 

och analysera dem kan vara mer givande än ett kvantitativt tänk med många personer. 116 Samtliga 

informanter är kvinnor. Ingen av eleverna som deltagit i studien är män. Jag upplever inte att det har 

någon betydelse för just denna studie, då studien riktar sig till upplevelser som är oberoende av kön. 

Klasserna skulle i vanliga fall bestå av 14 respektive 13 elever, något fler än vad som rekommenderas 

för denna typ av datainsamlingsmetod. Vid de båda tillfällena var dock bortfallet av elever stort på 

grund av sjukdom och ledighet. Gruppstorlekarna blev istället sex respektive nio vilket mer 

överensstämmer med de rekommendationerna som ges för gruppsamtal. 

 

Genomförande av kvalitativa intervjuer 
De individuella intervjuerna genomfördes innan workshopen. Då workshopen också blev ett lärtillfälle 

ville jag undersöka elevernas upplevelser och tankar kring dynamik innan vi möttes i danssalen. Detta 

gjordes för att komma åt deras beskrivningar opåverkade av det material och de diskussioner som 

skulle uppkomma under workshopen.  

 

Inför intervjuerna skapade jag en intervjumall 117. Jag skrev ner alla frågor jag kunde komma på som 

har med ämnet att göra och organiserade dem sedan i kategorier såsom beskrivande frågor och frågor 

beträffande respondenten själv. Den kvalitativa forskningsintervjun är inriktad på bestämda teman och 

frågorna ställs i öppen form. I förhållande till frågeställningarna skapade jag tre temaområden som 

intervjun skulle kretsa kring:118 Att beskriva dynamik i ett koreografiskt material, den egna 

upplevelsen av att dansa dynamiskt och slutligen att definiera begreppet. Jag gjorde dessa val för att 

komma åt hur begreppet dynamik beskrivs (frågeställning ett) och hur eleverna upplever känslan av att 

dansa dynamiskt (frågeställning två). Fenomenologiska intervjuer är antingen ostrukturerade eller 

delvis strukturerade. Öppna frågor är viktiga och att det finns ett samspel mellan forskaren och 

116 Brinkmann, & Kvale, 2009, s. 129-130 
117 Se bilaga 1 
118 Gillham, 2008, s. 40-46 
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informanten.119  Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad intervjuform, vilket innebär 

områdena som ska beröras är bestämda, men att frågorna och formuleringarna kan variera. 

Intervjumallen fungerade som en stödlista med tips på frågor, förslag på formuleringar för 

vidareutveckling och stödord, för att jag inte skulle glömma något av områdena.120 Tips på 

frågeformuleringar hämtades ur Svend Brinkmann och Steinar Kvales Kvalitativ forskningsintervju121 

och Bill Gillhams Forskningsintervjun122 men för att tydliggöra; de frågor som intervjumallen 

innehåller var enbart förslag. Under intervjun formulerades frågor baserat på vad intervjupersonen sa. 

Inte heller ordningen på de olika områdena var bestämt utan anpassades efter vad informanten svarade. 

Intervjuerna spelades in med diktafon.  

 

Intervjuerna skedde på elevernas skolor, en miljö där de är ”hemma” och jag är ”gästen”. Sökandet 

efter information i en fenomenologisk studie bör ske genom att forskaren skapar möten med de som är 

verksamma i den värld forskaren är intresserad av att studera. Möten där man har möjlighet att förstå 

människor i deras egen miljö.123 Det var av yttersta vikt att respondenterna kände tillit till mig som 

forskare för att de skulle våga öppna sig och ge mig de utförliga beskrivningar som en kvalitativ 

intervju kräver. De första minuterna i en intervju är avgörande. Intervjupersonen vill ha en positiv 

upplevelse av intervjuaren innan den talar fritt om sina erfarenheter och känslor.124 Jag sökte därför 

skapa en god, avslappnad kontakt genom att ”umgås” med varje informant innan intervjun började. I 

genomförandet av intervjuerna har jag i möjligaste mån försökt gå efter de rekommendationer som jag 

kommit över gällande kvalitativa intervjuer. Baserat på Brinkmann och Kvales Kvalitativ 

forskningsintervju inledde jag därför intervjun med en orientering där jag presenterade mig själv, 

syftet och anledningen till det arbete som intervjun är del av, etiska förhållningssätt såsom valfriheten 

att delta och anonymitet samt ljudupptagningen. Intervjupersonen fick också frågan om de undrade 

något innan intervjun började.125 

 

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen fick se på ett utdrag ur koreografen Jiri Kyliáns 

Sleepless med Nederlands Dans teater 126. Efter första visningen ombads informanten att beskriva 

koreografin så utförligt som möjligt. Klippet visades flera gånger och frågorna som ställdes syftade till 

att få en förståelse av hur eleven upplevde dynamiken i rörelserna, utan att jag nämnde begreppet 

119 Fejes  & Thornberg,  2012, s. 111 
120 Brinkmann, & Kvale, 2009, s. 104 
121 Ibid. Kapitel 7 : Att genomföra en intervju 
122 Gillham, 2008, Kapitel 3 : Vikten av att utveckla frågorna/problemområdena 
123 Ferm, 2004, s. 86 
124 Gillham, 2008,. s. 144 
125 Ibid. 
126 Nederlands dans teater (NDT) är ett modernt kompani lett av Paul Loghtfoot som varje år gör runt    
    160 föreställningar världen över och som därmed klassas som ett av Europas största kompanier. För  
    mer information: www.ndt.nl/en. Jiri Kylian är en Tjeckisk koreograf född 1947 som sedan 1973  
    koreograferat för bland annat NDT. Kylian har under årtionden tillhört en världens främsta moderna  
    koreografer. Sleepless koreograferades 2004. För mer information: www.jirikylian.com/ 
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dynamik. Detta bland annat för att se om eleven själv valde att använda sig av begreppet. Utifrån 

fenomenologiska antaganden om att informanternas formuleringar och beskrivningar är själva empirin 

är det av vikt att jag som forskare inte styr deras reflektioner i allt för hög utsträckning.127 Samma 

procedur gjordes med koreografen Jheru Albas Caleb Mak - The joker.128 Att eleverna fick titta på just 

de här två verken beror på kontrasterna i dem. Förhoppningen var att de olika intrycken skulle väcka 

olika minnen och upplevelser. Sleepless är en modern duett och The joker en gruppkoreografi i street. 

För att komma åt känslan i rörelserna, så opåverkat som möjligt, visades de båda koreografierna utan 

musik. Musik har också dynamiska kvaliteter och av egen erfarenhet upplever jag att det kan vara 

svårt att koppla bort musikaliska intryck. I denna del av intervjun gavs eleven möjlighet att beskriva 

rörelsernas dynamiska kvaliteter och att definiera vad olika typer av kvaliteter innebar för dem. 

Beroende på vad eleven valde att ta upp rörde sig samtalet mellan de tre områdena beskriva dynamik, 

den egna upplevelsen och definiera begrepp. Om eleven hade svårt att beskriva sina erfarenheter bad 

jag den testa den typ av kvalitet (i en rörelse) i en kroppsdel, för att då kanske lättare komma fram till 

vad hon menar. På så sätt innehöll intervjun också fysiska inslag där eleven fick analysera sin 

upplevelse där och då. Samtliga intervjuer varade mellan 45-60 minuter och avslutades med att 

respondenten fick erbjudandet om att ställa frågor i fall den undrade något, förfrågan om att få läsa 

igenom intervjun efter transkribering samt en utvärdering av intervjun.  

 

Genomförande av workshopsen  
Dans är först och främst rörelser, även ifall samtal kring dans är viktigt. Att undersöka ett begrepp som 

dynamik i relation till dans, utan att undersöka det i kroppen, vore att ha missat en väsentlig del. Och 

då detta är en fenomenologisk studie ur Merleau-Ponty-perspektiv blev det ännu viktigare att söka svar 

på mina frågor via kroppen. Genom workshopen fick jag möjlighet att studera hur eleverna i de två 

klasserna arbetade med dynamik. Vilka val de gjorde och synliggöra tolkningsmöjligheter. När man 

studerar människors upplevelser kommer man åt mer giltig kunskap om informanterna i nära 

anslutning får uppleva fenomenet, än om man bara frågar intervjupersonerna om deras upplevelser 

längre tillbaka i tiden. Gruppsamtalen som genomfördes under workshopen blev ett komplement till de 

kvalitativa intervjuerna.129  

 

De båda workshoparna genomfördes i respektive skolas danssal på ordinarie lektionstid. Eleverna 

hade från sina lärare långt innan blivit informerade om att jag skulle komma och till viss del fått 

information om varför. De var också informerade om att workshopen skulle komma att filmas och att 

detta behövde accepteras för att kunna vara med. Videoinspelning innebär att jag som forskare kan se 

127 Ferm, 2004, s.91 
128 Jheru Alba är en relativt okänd dansare och koreograf från Houston, USA. Han arbetar på Soreal 
Dancestudio. 
129 Brinkmann & Kvale, 2009, s. 132 
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samma skeende flera gånger och kan därför studera flera saker som hände samtidigt. Det är inte 

ovanligt att filma praktiska undersökningar eller experiment.130 Videoregistrerat material medger 

möjligheten att spela upp materialet om och om igen och på så vis ”ställa frågor till materialet” och 

därmed göra en fördjupad tolkning. Videodokumentation är dock inte någon neutral 

observationsmetod. Forskaren är den som sedan väljer ut sekvenser ur materialet, tolkar och 

beskriver.131 Jag bedömde dock att videodokumentation var den lämpligaste metoden för denna studie 

då samtalen dokumenterat i skrift skulle innebära att jag skulle gå miste om en stor del av vad eleverna 

sa medan jag antecknade. Personer som blir filmade påverkas i regel av en kamera och jag försökte 

därför ställa den där den inte var så iögonfallande för eleverna. Efter workshopen frågade jag eleverna 

om de kom ihåg att de blivit filmade och vid båda tillfällena upplevde de flesta att de helt glömt bort 

kameran. Att filma på danslektion är inget ovanligt och möjligt är att en annan intervjugrupp skulle 

kunna varit mer obekväma med kameran.  

 

Likt vid intervjuerna inledde jag med att presentera jag mig själv och syftet med workshopen. Då 

första övningen syftar till att undersöka elevernas förståelse för begreppet dynamik användes inte ordet 

vid min presentation. Istället presenterades studien som en undersökning av rörelser. Jag tydliggjorde 

för eleverna att jag var i behov av deras hjälp och upplevelser och att mitt intresse låg i att få syn på 

deras perspektiv av upplevelsen.  

 

Workshopen bestod av fyra övningar. Övning ett syftade till att studera elevernas förståelse för 

begreppet dynamik, samt vilka dynamiska kvaliteter som de kunde komma på. Här ville jag komma åt 

deras beskrivningar av fenomenet. I övningen improviserade eleverna med en del av kroppen i taget. 

Den första instruktionen eleverna fick var att undersöka respektive kroppsdels rörelsemöjligheter och 

en stund senare att utforska dynamik i rörelserna. Mellan varje kroppsdels utforskande så gick vi runt i 

rummet. Under själva gången fick eleverna i uppgift att reflektera över vad de precis gjort och upplevt 

samt möjlighet att byta plats i rummet. Efter övningens slut satte vi oss i ring på golvet och 

diskuterade upplevelsen av övningen. I båda grupperna fanns behovet efter gruppsamtalet att utforska 

olika dynamiska kvaliteter igen i de olika kroppsdelarna, också för att se ifall de kunde komma på fler 

än de som diskuterats. Kortare samtal följde efteråt.  

 

Övning två bestod i att utforska vilka dynamiska kvaliteter eleverna valde att arbeta med när de fick 

välja fritt. Jag lärde ut en fras där endast rörelsens väg i rummet var bestämt, men inga kvaliteter för 

hur rörelsen skulle göras. Här var jag tydlig för eleverna med dilemmat att jag i själva utlärandet måste 

göra rörelserna med en viss kraft och i en viss tid, för att det är omöjligt att röra sig utan kraft och tid, 

men att ingen av dem var bestämda. Eleverna fick sedan i uppgift att i grupper om tre utveckla frasen 

130 Gillham, 2008, s. 125-130 
131 Klerfelt, 2007 
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så att de upplevde den som dynamisk. Varje grupp redovisade sedan frasen flera gånger för resterande 

elever som då tittade på. De eleverna som tittade på fick redogöra för vilka kvaliteter som de kunde 

uppfatta i den redovisande gruppens fras. Avslutningsvis fick den redovisande gruppen berätta om 

vilka kvaliteter de arbetat med.  

 

Den tredje övningen hade som mål att fördjupa upplevelsen av motstånd, kraft och valfria kontraster. 

Eleverna fick med improvisation som verktyg arbeta med ett begrepp i taget. Instruktionerna var att 

undersöka begreppet i den egna kroppen. Vad betyder exempelvis motstånd i min kropp? Hur gör jag 

för att arbeta med motstånd? Hur känns det i kroppen att dansa med motstånd? Vad tycker jag om det? 

Då workshopen var tidsbegränsad och enbart vid ett tillfälle, och improvisation är ett utforskande över 

tid, så guidade jag dem ibland vidare i sina improvisationer för att de skulle få en större 

upplevelsebank. Exempelvis genom att säga ”Nu vill jag att ni utforskar motstånd tillsammans med 

snabbt” eller ”Nu vill jag att ni leker med känslan av kraft tillsammans med långsamt”. Instruktionerna 

var baserade på min upplevelse av hur eleverna rörde sig och ett sätt att få dem att prova flera sätt än 

det som främst föll dem in.  Efter en stunds utforskande satte vi oss åter igen i ringen. Eleverna 

redogjorde för hur de hade tänkt, vad de hade upplevt, om de kommit till några insikter,  

 

Fjärde övningen byggde på eget skapande. I grupper om tre fick de skapa en kort fras med fokus på en 

bestämd dynamik. Då tyngd och flöde är tydliga begrepp i elevernas kursplaner var det främst de 

kvaliteter som jag ville att eleverna skulle arbeta med. Grupperna fick antingen tyngd eller flöde att 

fokusera på, förutom en grupp som fick båda. På den första workshopen fick grupperna reda på vad 

varandras fokuseringar låg på, men till den andra workshopen ändrade jag och grupperna fick bara 

reda på sin egen dynamiska kvalitet. Detta för att eleverna efter redovisningen av sina fraser skulle 

kunna berätta om vad de upplevde att de andra grupperna arbetat med. På så vis studeras också ifall 

den dynamik som känns i kroppen upplevs lika med vad som syns. Samtliga grupper började sin 

redovisning med att visa sin fras utan att få berätta hur de tänkt eller vilka val de gjort. På den första 

workshopen berättade sedan gruppen hur de arbetat och hur de förhållit sig till sin dynamik, medan 

eleverna på den andra workshoppen först fick gissa på varandras dynamiska kvaliteter innan den 

redovisande gruppen berättade vilken kvalitet de haft och hur de arbetat.  

 

Mellan varje övning samlade jag eleverna och hade en samtalsstund. Under gruppsamtalen inledde jag 

ofta genom att ställa frågor som ”Hur kändes det där” eller ”Vad upplevde ni i den här övningen”. På 

så sätt fick eleverna själva bestämma vad som kändes viktigt att ta upp. Ibland ställdes direkta frågor 

som samtliga i gruppen fick svara på, att exempelvis berätta vilken rörelsekvalitet som man upplevde 

att en grupp precis redovisat. Vid ett fåtal tillfällen när jag efterlyste elevernas upplevelser av en 

övning var det ingen som tog till orda. Inte för att de inte hade upplevt något utan för att det i grupper 

kan vara svårt att ta initiativ. Då riktade jag frågan till specifika elever; ”Har du lust att berätta vad du 
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upplevde när vi gjorde det här?”. Signifikant för kvalitativa intervjuer skapades frågorna där och då i 

stunden beroende på vad eleverna visade och sade. Jag ställde också direkta frågor till hela gruppen, 

till exempel ifall det var fler som delade samma upplevelse som föregående talare.   

 

Under workshopen varvade jag att delta eller enbart observera övningarna, så som de är vana att 

danslärare arbetar. På så sätt skilde sig inte workshopen så mycket åt från vad de brukar uppleva på 

lektionstid, vilket jag hoppas bidrog till att de kunde agera (dvs improvisera och komponera fraser) 

relativt opåverkade av mig.  
 

Bearbetning av empirisk data 
 

Att hitta en specifik analysmetod att följa har i denna studie inte varit helt enkelt. Som novis i 

analysarbete har jag letat efter utarbetade metoder att luta mig mot, snarare än att lita på min egen 

kreativa förmåga, men inte hittat det där ”perfekta” sättet som passar min studie. Citatet ”Eftersom 

varje kvalitativ studie är unik så kommer även det analytiska arbetssättet att vara unikt” 132 ger mig 

mod att gå tillväga så som jag finner lämpligt för att på ett rättvisande sätt representera den data jag 

har och redogöra vad min empiri visar utifrån syfte och frågeställningar. Trots att min studie har ett 

fenomenologiskt perspektiv har jag inte valt att enbart följa Giorgis analysmetod, den mest kända och 

använda i fenomenologiska studier med mindre omfattande datainsamlingar (färre deltagare än 50). 

Detta för att analysmetoden har så tydlig koppling till Husserls essensutkristallisering och därmed inte 

riktigt går hand i hand med denna Merleau-Ponty-fenomenologiska inriktning. Däremot finns det 

inslag i Giorgis analysmodell, som jag återfinner även i andra metoder, och som jag har valt att 

använda mig av. 133Mitt analysarbete bygger på induktiva principer, vilket innebär att jag har en öppen 

och teorilös syn på datamaterialet. Syftet med analysen är att identifiera levda erfarenheter 134 och att 

sedan kunna tematisera dem i ett försök att synliggöra upplevelser, både de som delas av fler och de 

upplevelser som är mer individuella.   

 

Transkribering 
De fem djupgående intervjuerna spelades in med diktafon. Transkribering av det inspelade materialet 

gjordes ordagrant och oreducerat. Allt som informanterna och jag sade, även det som var irrelevant för 

undersökningen skrevs ner. Eftersom intervjuerna inte filmades, men informanterna använde sig av 

rörelser för att komma åt sina beskrivningar så hade jag vid varje sådant tillfälle beskrivit vad eleven 

gjorde i kroppen så att det skulle komma med på inspelningen. Att lyssna på transkriberingen och höra 

132 Fejes & Thornberg, 2012, s. 32 
133 Ibid.s.112-113 
134 Watt Boolsen, 2007, s. 89 
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en elev som säger ”när jag lyfter armen såhär” utan att komma ihåg vad ”så här” innebar hade gjort att 

jag gått miste om mycket information. Att beskriva dansrörelserna så att jag förstod dem långt senare 

var möjligt på grund av min erfarenhet av ämnet.  För en icke-dansare hade detta varit ett problem. 

Varje djupgående intervju resulterade i ungefär 15-20 sidor dataskrivet material. 

 

Transkribering av workshoparna skedde på liknande sätt. Eftersom de var videodokumenterade kunde 

det sagda skrivas ner ordagrant och oreducerat även här. För denna transkribering kunde jag även göra 

beskrivningar av rörelser när eleverna pratade och rörde sig samtidigt (likt de beskrivningar jag 

pratade in på diktafonen vid de djupgående intervjuerna). Dessa beskrivningar fungerade stöd för att 

förstå elevens resonemang och för att slippa gå tillbaka till videomaterialet så fort en elev inte med ord 

redogjorde för vad den gjorde i kroppen. Själva övningarna, när eleverna dansade och utforskade 

dynamik transkriberades inte eftersom det enbart skulle generera min tolkning av elevens dansande. 

Studien bygger på elevernas beskrivningar och det är de efterföljande samtalen som utgör empiri. 

Dansövningarna kan ses som diskussionsunderlag.  

Kodning 
Första steget i analysarbetet skedde genom kodning. Transkriberingarna från intervjuerna och från 

workshopsen är av för stor mängd för att analysera i sin helhet och måste därför brytas ner i mindre 

stycken. Jag har använt mig av kodning som metod för att dela upp materialet och på så vis möjliggöra 

en analys. I likhet med induktiva principer valde jag att inte läsa igenom allt material först för att få en 

helhetsbild innan kodningsarbetet började. På så sätt blev varje mening en ny uppenbarelse för mig 

och inte en del av ett större sammanhang som redan givit mig tankar, upplevelser och idéer. Detta 

hjälper mig också att se på fenomenet dynamik med ”nya ögon” som den fenomenologiska ansatsen 

innebär. Kodningen av intervjuerna och workshopsen har skett många månader efter transkriberingen 

och således upplevs texterna näst intill som nya för mig. Ett induktivt kodningsarbete där läsning och 

kodning sker samtidigt bidrar till att det inte finns förutfattade meningar om vilka koder som skulle bli 

tydliga.  

 

En kod är en definition för hur man ska strukturera materialet och syftar till att dela upp materialet i 

olika kategorier/teman. Ett sätt att skapa koder är det induktiva sättet, vilket innebär att koder uppstår 

genom att forskaren identifierar dem i materialet.135 Så har kodningen skett i denna studie. Detta 

skiljer sig från Giorgis fenomenologiska analysmetod där det första steget i processen är en 

överskådlig genomgång av det insamlade materialet för att få grepp om det huvudsakliga innehållet. 

Mitt tillvägagångssätt liknar mer Giorgis andra steg. I Giorgis analysmetod reducerar man i den första 

genomläsningen alla de texter som inte är begripliga för forskaren eller har fokus på den utforskade 

135 Aspers, 2011 , kap 7 
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upplevelsen.136 Denna reducering har gjorts under kodningsprocessen. Inledningsvis fick 

intervjupersonerna en egen färgkod, likaså workshopsen. Detta för att hålla isär vem som säger vad. 

Jag har sedan läst en eller ett par meningar åt gången och ställt mig frågan ”vad diskuterar eleven 

här?”. Elevernas samtalsinnehåll kodades med övergripande teman, baserade på begrepp som eleverna 

själva använt sig av under samtalen, så kallade ”in vivo-koder”.137  

 

Kategorisering 
Kategorisering är ett vanligt steg i fenomenologisk analys där man talar om att avgränsa 

meningsbärande enheter som innehåller viktig information. Om en utsaga passade in på två koder 

samtidigt, exempelvis vid jämförelser, sattes utsagan in under båda koderna.138 Efter genomläsning av 

de övergripande teman som eleverna diskuterat stod det klart att; Att dansa dynamiskt, Beskrivning av 

dansverk, Vad gör dans intressant? samt Vad är dynamik? var de områden som elevernas resonemang 

kretsade kring. I detta skede sorterade jag in elevernas resonemang under de olika rubrikerna, men jag 

behöll varje elev/varje workshopsgrupp färgkodad för att ha tillgång till vem som har sagt vad. Det två 

temana Att dansa dynamiskt och Vad är dynamik? var de största samtalsområdena och som därmed 

också innehåll flest variationer. Det är också de två som jag främst ägnat min analys åt. Detta kallas 

för återtagning. Återtagning innebär att man väljer ut vissa koder för närmare analys. Allt 

intervjumaterial som tillhör koden plockas fram för att granskas närmre och relateras till andra 

koder.139  

 

Beskrivningar av dynamik 
Jag började med att studera hur eleverna beskrivit sina kroppsliga upplevelser av dynamik då flera 

inledde med att det var ett område som var svårt att prata om. Som tidigare redogjorts för så resonerar 

Merleau Ponty i sin fenomenologi över att det är genom kroppen vi upplever och erfar. Att verbalisera 

en kroppslig upplevelse visade sig inte vara helt lätt! Jag granskade använda metaforer, vad de valde 

att försöka förklara med ord och när de tog hjälp av rörelser för att förtydliga. Genomläsning av Att 

dansa dynamiskt-temat väckte frågor som; ”Hur gör de rent muskulärt/kroppsligt för att ändra 

dynamisk känsla i kroppen?”, ”Vad har de för mental inställning och hur påverkar det arbetet med 

dynamik?”, ”Känns olika dynamik olika bra? Har de favoriter?”, ”Varför är dynamik så svårt att prata 

om?” etcetera. Jag fortsatte analysen genom att söka svaret i transkriberingarna på de frågor som kom 

upp. Varje genomläsning förde med sig nya frågor, som antingen kunde bli besvarade eller som 

fortfarande är ouppklarade.  

 

136 Fejes & Thornberg,  2012, s.113 
137 Ibid. 
138 Ibid, s. 114 
139 Ibid, s. 204-206 
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Den tolkande kroppen 
I min yrkesroll som danslärare ägnar jag en stor del av min arbetsdag åt att tolka andra människors 

rörelser. Genom mina studenters rörelser får jag information om vad de uttrycker, vad jag behöver 

hjälpa dem med, vilken feedback som de bör få etcetera. Danslärares ögon tränas i att urskilja 

information genom andra människors kroppar. Jag har också dansat själv i 20 år och har därmed en 

kroppskännedom som gör det möjligt att genom den egna kroppen förnimma vad eleverna känner och 

upplever när de visar i sina egna kroppar. Mina muskler vet hur det känns, det som eleven gör framför 

mig. Att uppfatta visuell information och att förstå med den egna kroppen är yrkeskunskap som har 

varit av yttersta vikt vid intervjutillfällena och en stor hjälp i analysarbetet.  

 

Under de fem individuella intervjuerna har enbart diktafon använts som upptagningsinstrument. De 

gånger eleverna valt att använda kroppen som ett sätt att förstärka eller förtydliga vad de menar har jag 

som intervjuare beskrivit vad för typ av rörelse eleven gör så att den informationen inte går om miste. 

Dessa beskrivningar har gjort att jag under arbetet med de transkriberade texterna kunnat se framför 

mig vad eleven gör, samtidigt som jag hör den prata. Workshoparna filmades däremot som tidigare 

redogjorts för. Eftersom elevernas upplevelse är det centrala har inte de filmade workshoparna 

analyserats ur ett ”vad kan jag som forskare urskilja”-perspektiv. Däremot har videoupptagningarna 

varit ett stort stöd under analysarbetet då workshopelevernas utsagor ofta skett i samband med att de 

visar vad de pratar om. Deras rörelser tillsammans med deras försök att verbalisera sina upplevelser 

har gett mig möjlighet att göra en tolkning, att förstå vad de menar. Den samlade informationen av ord 

och rörelse tydliggör elevernas resonemang.  

 

7 undergrupper blir 4 
Efter flera genomläsningar delades Vad är dynamik-temat upp i följande sju undergrupper: Tyngd, 

motstånd, kraft, distinkt, flöde, groove och hårt, återigen namngivna baserat på elevernas sätt att 

beskriva sina upplevelser. Under flera tillfällen läste jag igenom innehållet i de sju undergrupperna och 

färgkodade resonemang som hörde ihop hos olika individer, resonemang som skilde sig åt, ord och 

fraser som upprepades och återanvändes. I analysarbetet upptäckte jag att eleverna stundtals beskrev 

samma typ av upplevelse, men med så olika sätt att kommunicera dem att där jag hade gjort en 

kodnings-separation skulle det egentligen varit en sammanslagning. Med denna nya upptäckt försvann 

kategorierna distinkt, groove och hårt. Exempel: Distinkt var i vissa avseenden ett sätt för några av 

eleverna att närma sig sin förståelse av flöde. Man försökte då komma åt flöde genom att prata om vad 

de inte upplevde som flöde, alltså motsatsen. Men själva huvudsyftet i resonemangen handlade om att 

komma åt känslan av att röra sig sammanbindande. Resonemangen kring groove och hårt fördelades 

under de övriga fyra kategorierna. Exempelvis användes begreppet groove som medel för att 

kommunicera tyngd och hårt som ett sätt att resonera kring motstånd. Kvar efter analysen av de sju 

undergrupperna blev Tyngd, motstånd, kraft och flöde. Tilläggas ska att ingen av de fyra kvarvarande 
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kategorierna står helt separerad från någon av de andra utan de relaterar hela tiden till varandra i 

elevernas utsagor.  

 

Etiska överväganden 
 

Jag har följt vetenskapsrådets fyra anvisningar för att på bästa möjliga sätt bedriva denna studie utifrån 

de etiska skyldigheter som varje forskare bör anpassa sig till. Informationskravet innebär att jag som 

forskare ska informera samtliga uppgiftslämnare ”om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande.”140 Denna information har skett både i mailform samt i informativa 

telefonsamtal med respondenterna. Exempel på information har varit att deras deltagande är frivilligt 

och att de får avbryta när de vill. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv får bestämma över sin 

medverkan. I ett första skede har samtycket givits till den lärare som kontaktade eleverna. Efter 

ytterligare information om studien har sedan samtycke bekräftats via mail från deltagarana. Då 

samtliga deltagare är över 15 år och studien inte är av etisk känslig karaktär har inte vårdnadshavare 

tillfrågats, i enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer.141 Överensstämt med vetenskapsrådets direktiv 

kring Konfidentialitet har eleverna framskrivits som anonyma medan ämnesexperten Ingrid Redbark 

Wallander identifierats, detta med skriftligt godkännande av Redbark Wallander. Hennes arbete, varpå 

intervjun bygger, är offentliga handlingar och ej av känslig karaktär. Nyttjandekravet, det fjärde och 

sista, innebär att deltagares personuppgifter endast får användas i forskningsändamål, vilket så har 

gjorts.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 Vetenskapsrådet, s. 7 www.codex.vr.se  
141 Ibid, s. 9 
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7. Resultat och analys 
Följande kapitel är en redogörelse för de resonemang, svar, beskrivningar och tankar som eleverna 

delat med sig av under både de individuella intervjuerna och i samtal under gruppworkshopsen. 

Intervjupersonerna beskrivs i texten som informanter, intervjupersoner eller förkortningen IP, samt 

nummer 1-5 beroende på vem som resonemanget tillhör. Elevernas svar från workshopsen 

individualiseras inte. Resultatkapitlet är uppbyggt i två delar där del ett är kopplat till den första 

frågeställningen och del två till den andra. Delarna består i sin tur av flera ämnesområden baserade på 

elevernas svar, framtagna genom analys och det kodningsarbete som tidigare redogjorts för.  

 

Dansande gymnasieungdomars definitioner av dynamik 
 

I följande stycke presenteras exempel på definitioner av begreppet dynamik samt beskrivningar av 

olika dynamiska kvaliteter. Detta är resultatet av den första frågeställningen: Hur beskriver och 

definierar eleverna dynamik? Stycket inleds med en redogörelse för elevernas svårigheter i att 

verbalisera sig kring begreppet dynamik och fortsätter sedan in i elevernas förståelse för begreppet 

rörelsekvaliteter. Under rubriken Dynamiska exempel lyfts vilka ord och begrepp eleverna använder 

sig av för att ge exempel på dynamik samt deras generella upplevelse av begreppets innebörd. Här 

fördjupas också diskussionen om dynamik med fokus på tyngd, motstånd, kraft och flöde.  

 

”Det är svårt att förklara vad man menar” – om svårigheten i att verbalisera 
dynamikbegreppet 
En bit in i intervjuerna ställde jag frågan direkt, ifall eleven hade någon upplevelse av vad dynamik 

skulle kunna vara. Samtliga fem informanter uttryckte osäkerhet kring begreppet; ”nu är jag osäker på 

vad det är för någonting […]. Nej jag har glömt bort det”, ”Jag vet inte vad jag ska säga”, ”Det är svårt 

att förklara vad man menar”, ”alltså vi har ju jobbat med det så, men jag kan inte relatera det till 

någonting tror jag, det är lite svårt, lite så här diffust”. De upplever att de hört ordet men att de inte 

riktigt kan förklara det. En elev beskriver känslan av att försöka prata om dynamik som en 

återvändsgränd. Att hon försöker säga någonting men kommer alltid till ett stopp i sina tankar och att 

hon då måste vända tillbaka och tänka om142. En annan medger att hon hört ordet men att hon aldrig 

reflekterat över dess innebörd, så om en lärare bad henne dansa dynamiskt så skulle hon inte veta vad 

som förväntas av henne.143 Elevernas osäkra upplevelse visar sig även senare då vi diskuterar 

dynamikbegreppets närvaro på danslektionerna i skolan. Analys av elevernas resonemang visar att det 

är ytterst lite fokus på att prata om dynamiska kvaliteter och att träna eleverna i att prata om dans. Två 

142 Intervjuperson 3 
143 Intervjuperson 5 
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av fem IP upplever att man på improvisation och kompositionslektionerna pratat om dynamik, fast i 

termer som långsamt, hårt, mjukt och inte så mycket nämnt själva begreppet dynamik eller gått in på 

vad det skulle kunna vara. Lärarna använder sig av den typen av ord framförallt när eleverna skapar 

själva, som en slags guidning för att göra deras material mer varierande. Inget i elevernas utsagor tyder 

dock på att man skulle föra några direkta samtal om dynamik utan att det mest handlar om 

uppmaningar; ”Variera er mer”, ”Kan ni göra den här rörelsen långsam?”. För de övriga tre är 

begreppet helt främmande som innehåll på en danslektion. Analys av transkriberingarna visar att 

gemensamt för samtliga fem IP är att de anser att det är viktigt att man som dansstuderande 

gymnasieelev får lära sig och diskutera viktiga begrepp. IP 1 menar att det kan leda till att man ställer 

andra frågor, att man får en bredare förståelse och på så vis blir en bättre dansare. IP 4 upplever att 

dans inte bara handlar om kroppen i rörelse utan också om förståelsen för ämnet och vikten av att en 

lärare kan förmedla dans på ett sätt som alla förstår. IP 5 upplever att dansvokabulär blir viktigare och 

viktigare ju högre nivå man dansar på och att det borde vara självklart på gymnasiet att prata om och 

definiera vanligt använda ord.  

 

Rörelsekvalitet – ett alternativ till dynamikbegreppet? 
Analysen visar att ordet rörelsekvalitet ger större spridning bland svaren hos eleverna. Det blir tydligt 

att begreppet ger mer utrymme för gissningar är vad dynamik gör och flera meningar börjar med ”det 

kanske är…”. Orden ”rörelse” och ”kvalitet” uppfattas inte som lika främmande och eleverna kan 

snabbt gissa sig till vad det skulle kunna vara. Ordet ”dynamik” ger dem inte samma hintar om vad jag 

frågar efter. Informant 3, som till en början inte säger sig ha en aning om vad rörelsekvalitetter kan 

vara, kommer efter en stunds resonerande med sig själv fram till att det skulle kunna vara man betonar 

en rörelse extra mycket för att man upplever att rörelsen är värd mer än de andra och vill att den ska 

synas bättre. Hon beskriver det som att rörelsekvalitet är det där steget som man vill ”ha en guldstjärna 

på” för att man är extra nöjd med det. Det blir tydligt att hon lägger vikt på just ordet ”kvalitet” och 

hennes resonemang tyder på att kvalitet i det här fallet syftar till att vara en bra eller dåligt rörelse sett 

ur skaparens perspektiv. Hur man utför en rörelse är en annan definition som framkommer hos en 

annan elev, och att det kan vara väldigt individuellt. Att olika rörelsekvalitetter exempelvis är snabbt 

och motstånd, hon förtydligar att det inte handlar om själva rörelsen utan hur man gör den. Samma 

elev kunde på en direkt fråga om dynamik inte ge några exempel.144  Analysen visar att eleverna inte 

är rädda för att prata om dansupplevelser, de försöker verkligen formulera sina tankar, men saknar 

kopplingar mellan vad de gör och känner och vedertagna dansbegrepp. En annan definition av 

rörelsekvalitet som framkommer handlar om hur bra kvalitet det är på en rörelse och att upplevelsen 

av rörelsekvalitet är olika från person till person. Informanten beskriver att många nog ser balettens 

strikta och hållna känsla som kvalitativ medan den ”afrikanska jazzen” inte har kvalitativa rörelser 

144 Ibid.  
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eftersom ”De bara slänger med huvudet på ett konstigt sätt” och att ”de bara skojar runt”.145  

Dynamiska exempel 
Tabellen nedan visar de exempel som eleverna kunde komma på när de ombads att ge exempel på vad 

dynamik och dynamiska kvaliteter skulle kunna vara. Tidigare under intervjuerna hade dem fått 

beskriva olika dansverk och syftet med den nu direkta frågan var att se om eleven kunde 

sammankoppla sina beskrivningar med begreppet dynamik. IP 5 hade inga problem att beskriva de 

båda dansverken och att ge exempel på hur hon upplevde ”känslan” i en rörelse. Inte heller hade hon 

några problem att ingående beskriva vad hon menade med ord som tyngd eller kraft.  Men begreppet 

dynamik var helt främmande för henne och hon kunde därför inte ge några exempel. Även 

intervjuperson 4 ställde sig frågande till begreppet men kom efter en stunds resonerande fram till att 

om man varierade flöde och hackigt så dansade man dynamiskt. Hon kunde dock inte komma på några 

fler exempel. IP 1 hade däremot en tydlig bild av vad dynamik innebar och gav liknande exempel som 

de ord hon tidigare använt för att beskriva dansstyckena.  

 

IP:1. Mjukt Hårt Skarpt Styrka Kraft Flytande Snabbt Segt Sprättigt Långsamt Motstånd   

IP:2.        Snabbt Segt  Långsamt Motstånd Distinkt  

IP:3.  Mjukt Hårt Skarpt  Kraft  Snabbt   Långsamt    

IP:4.        Flöde       Hackigt 

IP:5.               

Tabell. 5 Intervjupersonernas exempel på dynamiska kvaliteter.  

 

Variationen i en rörelse är något som två av eleverna tar upp i sina försök att beskriva dynamik. En 

elev jämför att dansa odynamiskt som att prata i samma tonläge hela tiden och beskriver det som att 

man måste prata både ”uppe och nere” för att prata dynamiskt och att man måste ”göra olika” för att 

dansen ska bli dynamisk. Hon upplever inte att det är så vanligt inom dans och att hon tror att det blir 

ointressant tillslut, oavsett vad det är för rörelser.146 Den andra eleven använder sig av kraft som ett 

exempel för att förklara. Om man dansar med olika mycket kraft får man fram olika känslor i 

rörelserna, som hårt om man använder mycket kraft och mjukt om man använder lite.147 Hon beskriver 

sitt sätt att se på det så här: 
 

Jag tycker så här: först kommer dynamiskt och sen så går det en pil ner och då är det 
kraft och i kraft liksom så finns det liksom tusen olika sätt att utföra steg på och jag 
tror att binder man ihop massa av dem så.. ja det blir en variation. På så sätt liksom 
så då blir det liksom.  

145 Intervjuperson 4 
146 Intervjuperson 1 
147 Intervjuperson 3 
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    (Intervjuperson 3) 
 

Hon säger att det är så dynamik skapas, men poängterar att man inte måste gå från en ytterlighet till en 

annan, alltså frånexempelvis en mjuk rörelse till en skarp för att dynamik ska skapas. ”Alltså det finns 

liksom mellanting mellan varje sak” avslutar hon resonemanget.148  

 

Dynamik kan innebära att man använder sig av hela kroppen och golvet upplever IP 2 och ger balett 

som exempel på något relativt odynamiskt i jämförelse med andra dansgenrer då känslan hela tiden 

ska vara uppåt och lätt. Det är viktigt för dynamik att man sätter sin egen prägel på rörelser och att 

baletten som är väldigt bestämd i sitt utförande därför inte ger samma möjlighet till dynamik. Jazzdans 

är det mest dynamiska för att man både kan arbeta med låg tyngdpunkt eller med en uppåt känsla. 

Rumsliga aspekter är viktiga för det dynamiska uttrycket men framförallt handlar dynamik både om 

vad man gör i kroppen (om armen är rak eller böjd) och hur man utför en rörelse (snabb eller 

långsam).149 

 

Under workshoparna ombeds eleverna att utforska olika dynamiska kvaliteter i sina rörelser. Vissa står 

stilla och betraktar medan vissa rör sig. I efterföljande samtal berättar flera av de elever som inte rört 

sig att de inte visste vad de förväntades göra, att de inte förstod vad dynamik var. Av dem som rörde 

sig var det några som gjorde det utan att ha förstått instruktionerna, medan ett fåtal i varje grupp hade 

upplevelsen av att dynamik i rörelser är att göra rörelserna med olika känsla.  Exempel som eleverna 

gav är: långsamt, snabbt, motstånd, hårt, mjukt. Eleverna genomför en liknande uppgift igen och ger 

efteråt följande exempel på dynamiska kvaliteter: Motsatser, som hårt och mjukt, snabbt, långsamt, 

skarpt, flowigt, hackigt. En elev upplevde att dynamik i rörelser också kunde vara nivåskillnader. Att 

man dansar lågt nere, nära golvet för att sedan dansa högt uppe på tå. En annan elev jämför 

rörelsedynamik med de fyra elementen luft, vind, vatten och jord. Hon säger att det är nödvändiga 

aspekter och att man inte kan dansa utan dynamik. Exemplen som gruppen gett ser hon som de 

kvaliteterna som flest rörelser har, de är de vanligaste. Hon lägger till tyngd och beskriver att tyngd 

tillsammans med hackigt kan uttrycka känslan arg, medan rörelser som har en lätt och luftig känsla 

kan användas för att uttrycka glädje.  

 

Fördjupade definitioner 
Nedan följer de fyra dynamiska kvaliteterna som intervjupersonerna och eleverna under workshopsen 

diskuterat mest; Tyngd, motstånd, kraft och flöde. Här presenteras elevernas resonemang om dynamik 

i förhållande till de fyra kvaliteterna.  

 

148 Ibid.  
149 Intervjuperson 2 
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Tyngd 
Det finns olika typer av tyngd i dans visar analysen av elevernas resonerande. Begrepp som tungt eller 

tyngd kan användas för att beskriva det känslomässiga tillståndet, uttrycket och exempelvis temat i en 

dans, men också för att beskriva dynamiken i en rörelse.150 Åskådarens upplevelse av att dansarna 

dansar med tyngd kan bero dels på att man inte arbetar upprätt med kroppen utan med böjda ben och 

avslappnad överkropp.151 Flera av intervjupersonerna ger detta som exempel på hur man får en rörelse 

att se tung ut; att inte arbeta med förlängning eller raka kroppsdelar utan istället avslappnat, lätt böjt 

och inte lika precist.152 Rörelser som innehåller en gungande/svingande känsla ger också upphov till 

känslan av tyngd då betoningen ofta är tydligt ner.153 

 
Tyngd för mig är ju liksom fötterna på jorden eller vad man ska säga. Du böjer på 
knäna liksom. Inte den här känslan när du tar.. ja nu ska du hoppa, jag ska upp i 
luften liksom utan det blir liksom att ner med fötterna, böja på knän, känna liksom 
lite groovet i kroppen liksom. 
    (Intervjuperson 4) 

 

Tyngd kan också upplevas i pararbete där lyft och relationen mellan två kroppar är centralt. Genom att 

överlåta den egna kroppen i armarna på någon annan skapas också känslan av tyngd, i alla fall så länge 

dansaren har en avslappnad känsla i kroppen.154 Även om en dansare lyfter en annan, och åskådaren 

förstår att kroppen måste väga så kan lyftet se lätt ut. I ett av dansklippen som informanterna fick 

analysera upplevs lyften inte som tunga för att mannen som lyfter har synligt stora muskler och ser i 

ansiktet oberörd ut av att lyfta sin partner.155 

 

IP 2 upplever baletten som den genre där man arbetar med minst tyngd. Hon har ingen egen erfarenhet 

av att balettlärare pratar om ”låg tyngdpunkt”, något hon upplever i andra genrer. Rörelserna kan 

fortfarande vara tunga att göra, men känslan av att det ska se lätt ut och den oftast upprätthålla 

överkroppen gör att genren skiljer sig från de andra när det gäller tyngd. Resonemanget får delvis 

medhåll från IP 4. Hon säger att momentet plié som ligger till grund för hopp och landningar är att 

arbeta med tyngd, i såväl balett som i vilken annan genre. Men jämfört med exempelvis street som hon 

upplever har ett ständigt arbete med tyngd i nästan alla rörelser, där man till och med har betoningen 

neråt i ett hopp, så känner hon också att baletten inte alls har samma fokus på tyngd. IP 1 ser street, 

ragga och locking som tydliga exempel på stilar där arbetet med tyngd är tydligt. Det ständiga gung 

som finns i kroppen och medvetenheten om att många rörelser ska se tunga ut bidrar till känslan. Hon 

150 Intervjuperson 3 
151 Intervjuperson 5 
152 Intervjuperson 4 
153 Intervjuperson 5 
154 Intervjuperson 3 
155 Intervjuperson 4 
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upplever att man i modern/nutida dans också medvetet ska tänka tyngd, men att det är på ett annat sätt. 

Där kommer tyngden mer inifrån. Hon försöker förklara: 

 
Alltså i moderna när vi jobbar med tyngd, då tänker man ju nästan att det kommer 
inifrån det tunga på något sätt. Alltså det är jättesvårt att förklara men det, ja det 
kommer nog lite mer inifrån tror jag, medans i streeten då liksom är allt tung, alltså 
kroppen också. Jag vet inte hur jag ska förklara men ja, det är jättesvårt att förklara 
verkligen. 
 
    (Intervjuperson 1) 
 

 

Hon beskriver det som en känsla som hon inte kan sätta ord på och vet inte om det innebär att hon 

faktiskt gör något annorlunda i kroppen jämfört med i andra genrer, eller om det är en mental 

inställning.156 Under workshoparna, när eleverna fick utforska att arbeta med tyngd i kroppen, 

uttrycker flera elever liknande uppleverser som intervjupersonerna, som tillexempel den mer 

avslappnade kroppshållningen, fokus på rörelsernas nedåtkänsla som tillexempel när man släpper en 

rörelse och gung i knäna. Grupperna diskuterar också den egna kroppens tyngd och hur den blir 

påtaglig när man arbetar utanför kroppens centrering, i pararbete eller i extremare situationer som i 

bakåtkullerbytta. En grupp konstaterar att all typ av rörelse innehåller tyngd eftersom kroppen väger, 

men att upplevelsen både för den som tittar och för den som dansar nödvändigtvis inte måste vara 

tungt. 

 
Gung-tyngd, hiphop-tyngd är lätt att känna i kroppen. Balett är lätt, när du springer i 
balett är det ju lätt. Vår lärare säger att vi springer som elefanter.  
     
    (Workshopelev åk 2) 
    

 

Motstånd  
Analys av kategorin motstånd visar att det är ett svårdefinierat begrepp och att känslan av motstånd är 

väldigt beroende på sammanhanget. Endast två av eleverna lyfte fram motstånd som en dynamisk 

kvalitet när de skulle nämna så många olika dynamiker som möjligt, men fyra av informanterna 

använder sig av begreppet för att beskriva ett dansverk dynamiskt. I analysen framkommer att 

hastighet, mängden styrka/kraft, tyngdkraften och själva rörelsen är av betydelse för att kunna 

diskutera vad motstånd är och hur det känns. Motstånd beskrivs som känslan av att något tar emot en 

kroppsdel och att man i musklerna gestaltar känslan av att trycka bort något och upplevelsen i kroppen 

är att man verkligen får ta i på riktigt.157 Motstånd i en rörelse beskrivs ofta med ordet segt och flera 

av informanterna pratar om det dansverk de precis fått se som dynamiskt ”segt” (i rörelsekvalitet, inte 

156 Intervjuperson 1 
157 Intervjuperson 2 
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segt som i tråkigt) för att längre fram i sitt resonerande komma fram till att motstånd är det begreppet 

de är ute efter. Resonemanget kunde se ut så här:158  

 

F: Vad är det som gör att det ser segt ut? 
I: Att det går långsamt. 
F: Att det går långsamt? 
I: Ja. 
F: Så det är ungefär samma sak. Långsamt och segt? 
I: Ja eller nej det skulle jag inte säga. För segt då är det mer om du har motstånd i det. 
För mig är det de. För du kan ju gå långsamt på stan, du kan ju gå långsamt liksom. 
Men om jag skulle gå långsamt men om jag skulle ha motstånd i varje steg då går jag 
ju segt istället.  
 
   (Intervjuperson 1) 

 
En annan informant diskuterar segt som att ta ut det sista lilla i rörelsen och att skapa känslan 

av att rörelsen smälter. Hon lyfter också hastigheten långsam som betydelsefullt för att 

uppnå en seg känsla, och att det skapar ett motstånd i rörelsen.159 Resonemanget får medhåll 

under workshopsen. En elev upplevde att det var omöjligt att dansa snabbt med motstånd och 

en annan att de två begreppen inte alls hör ihop; ”Det känns som att du ber oss göra snabbt 

och långsamt samtidigt”. En tredje elev upplever att hon tappar känslan av motstånd när hon 

börjar röra sig i ett högre tempo och resonerar att det kanske är en annan typ av motstånd 

som man använder sig av då, men kan inte föra resonemanget vidare. I den andra 

workshopgruppen diskuteras samma problematik mellan två elever: 
 

Jag har jättesvårt att uppleva motstånd när jag gör snabbt.  Fast samtidigt fattar jag 
ju att om jag ska göra något skarpt så måste jag ha motstånd tillexempel för att 
kunna stanna. Men samtidigt så känner jag det inte på samma sätt som när jag dansar 
långsamt. 
 
    (Workshopelev åk 2) 
 
 
Jag håller med, men man kanske kan tänka att när man ska ha motstånd, att man ska 
ha kontroll över rörelsen. Bara man har kontroll så finns det ett slags motstånd. Men 
det är inte det här (visar en långsam rörelse med motstånd) som blir när man dansar 
snabbt. Om man tänker om motstånd till ”kontroll över sina egna rörelser” inte 
slafsigt. 

 
    (Workshopelever åk 2) 

 

En informant upplever att man också kan dansa segt utan motstånd och att det är avhängt på 

hur mycket man aktiverar sina muskler. 160 Resonemanget får medhåll från andra 

informanter både under de enskilda intervjuerna och under workshopsen. Kraft är ett begrepp 

158 F= Forskare, I = Intervjuperson. 
159 Intervjuperson 2 
160 Intervjuperson 2 
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som nämns i kombination med motstånd där kraft motsvarar muskelanvändningen. 

Kombinationen hastighet och mängden styrka är parametrarna för att skapa motstånd.161  

Under en workshop resonerar några elever att det automatiskt blir mer motstånd när man 

lyfter en arm än när man sänker den, på grund av tyngdkraften. En informant upplever att 

känslan av segt och motstånd skapas också genom att rörelsen är sammanhängande, 

konstant, och inte har för mycket stopp eller för tydliga betoningar.162 Men motstånd kan 

samtidigt utföras med en känsla av lätthet. En plié (att böja och sträcka benen) ges som 

exempel på ett sådant moment. Motståndet är framför allt i benen för att bygga rätt typ av 

muskulatur för hopp och landningar, medan en strävan uppåt gör att rörelsen se lätt ut.  

 
Motstånd hamnar lättare i armarna än i benen. För i benen måste man ha balans. Om 
du gör en grand battement då går det snabbt och det är kort tid man står på ett ben. 
Men om du gör det långsamt och med motstånd då måste du hålla balansen längre, 
så på så vis kan det nog vara svårare i benen. Om man tänker magen ryggen, dem 
kan man inte röra lika stort i olika riktningar så det är nog svårare att få till motstånd 
än i armarna.  
 
    (Workshopelev åk 2) 

 

Kraft  
Analys av innehållet visar att det finns olika inriktningar på vad eleverna upplever att kraft kan vara. 

Kraft diskuteras som en inre kraft och som en muskulär kraft. I diskussioner om muskulär kraft 

framkommer det att eleverna ser samband mellan kraft och motstånd. Mycket kraft i musklerna skapar 

känslan av en hård rörelse, framförallt om rörelsen har ett tydligt slut/stopp och det finns ett ”högre 

tempo” i rörelsen. Samma typ av rörelse fast långsam skapar mer känslan av motstånd. Kraft används 

på ett mycket tydligt sätt för att gestalta motstånd i en rörelse och det är omöjligt att röra sig med 

motstånd utan kraft. Däremot kan man arbeta med kraft utan att man har motstånd.163  
 
När man öppnar en dörr använder man ju kraft. […] Det är nog lätt att förväxla med 
styrka också, det är skillnad på kraft och styrka. Jag tänker bara styrka. 
Muskelstyrka i kraft. Kraft kan både vara långsamt och snabbt och det har med 
muskler att göra.  
 
    (Workshopelev åk 2) 

 

Under workshopsen fick eleverna kroppsligt utforska begreppet kraft. En elev resonerade efteråt: ”När 

vi prövade här, då tänkte jag på kraft som slag. Som ett kraftigt slag. Men nu när jag tänker efteråt så 

tänker jag att motstånd är en typ av kraft.” Vidare diskuterar en elev skillnaden mellan kraft och 

styrka. Hon anser inte att kraft måste vara sammanlänkat med muskelanvändning, medan en annan 

elev tänker tvärt om, att kraft är användandet av muskelstyrka och att mängden kraft också påverkar 

161 Intervjuperson 5 
162 Intervjuperson 3 
163 Intervjuperson 2 
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tempot. Man måste använda mycket kraft för att röra sig fort, medan det krävs mindre kraft för att röra 

sig långsamt. När eleverna får prova att röra sig med kraft och långsamt visar analysen att de hellre 

väljer att beskriva upplevelsen som motstånd. Elevernas respons på att lyfta en arm kraftlöst är att de 

lyfter med axeln och inte med armen. När samma rörelse ska utföras med kraft blir upplevelsen att de 

lyfter armen med hjälp av armens muskler. IP 2 ser också samband mellan kraft och muskler.  En 

person med mycket muskler kan använda sig av mer kraft i sina rörelser än en muskulärt svag person. 

Hon lyfter också problematiken i att ordet kraft kan ha flera olika innebörder, muskulär kraft och 

kraften inombords. Där den muskulära kraften handlar mer om styrka och hur mycket man använder 

sig av sina muskler i rörelserna medan kraften inombords mer förknippas med viljan och drivkraften 

hos dansaren. Hon får medhåll från IP 1 som också diskuterar kraft med begreppen ”inombords” och 

”styrka”. Hon säger:  

 
[…] alltså du kan vara hur stark och duktig du vill i kroppen men om du inte har det 
här inne så syns det ändå inte. Inne i hjärtat liksom, eller inte i hjärtat men i kroppen 
alltså, ifall du inte har passionen för det så.. det syns i kroppen liksom. 
 
    (Intervjuperson 1) 

 
 

Hon utvecklar resonemanget med att passionen som dansaren har för det den gör är synligt i 

rörelserna. En person som dansar utan inre kraft har inte passion för det den gör, förutsatt att det inte är 

ett koreografiskt direktiv – att rörelsen måste utföras utan kraft. En annan koppling finns mellan kraft 

och center.  Ett medvetet center är källan till att använda kraft och ju mer kraft desto större arbete från 

center.164 Samtliga elever under workshopsen upplever att snabba rörelser med lite kraft blir slarviga 

och svåra att kontrollera. De lyfter också den mentala inställningen och att det krävs mer 

mentalfokusering kring kraft när man ska dansa med mycket kraft än när man ska använda lite. Kraft 

beskrivs också under workshopsen som den intensitet som en rörelse ska utföras med, och att det kan 

variera.  

 

Flöde  
När eleverna beskriver ett av dansverken de får se under intervjun använder flera ordet flöde (eller 

flow) för att beskriva känslan i rörelserna. Analys av innehållet visar att samtliga elever som diskuterar 

flöde gör det med samma inställning till begreppet. Flöde beskrivs som flera flytande rörelser där 

övergångarna mellan dem inte görs synliga, utan rörelserna går i varandra. Rörelserna måste bindas 

ihop och att motsatsen skulle vara att dansa ryckigt, hackigt eller med tydligt separerade rörelser. En 

elev förklarar känslan av flöde ungefär som att simma. 

 

 

164 Intervjuperson 3 
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Alltså det är inte hackigt, det stannar liksom inte utan du fortsätter. […] alltså om vi 
säger att du skulle simma. Då liksom simmar du inte så här..[visar] alltså du simmar 
ju inte hackigt. För då kommer du inte fram utan du måste simma i en enda stor 
rörelse för att du ska komma framåt. Typ så flytande liksom. 
 
    (Intervjuperson 1) 

 

En annan elev gör jämförelsen med att höja volymen på en låt med hjälp av en ratt snarare än att 

”klicka” upp ljudet genom att trycka på knappar. Hon beskriver skillnaden mellan en svepande rörelse 

och flow som tydlig då en endaste rörelse kan göras svepande, men att få ett flöde kräver flera på 

varandra efterföljande rörelsers samverkan.165 Även analys av workshoptranskriberingarna visar att 

eleverna är överens om att flöde handlar om att sätta samman rörelser och även de beskriver motsatsen 

som att dansa med någon form av stopp mellan rörelser. Flera elever beskriver känslan av att dansa 

med flöde i rörelserna som väldigt skönt och som något de föredrar. Men det beror också på 

kontexten. ”Och vad det är för musik. Om det tillexempel är en hiphop låt så kanske du inte har lust att 

göra flow hela tiden som du kanske kan göra mer i modernt. Sammanhanget påverkar” säger en av 

eleverna och får medhåll från flera andra. I grupper får eleverna instruktionen om att skapa en fras 

med viss dynamik i rörelserna och sedan visa för de andra. En av grupperna fick flöde/flow. Vid 

uppvisandet har gruppen svårt att få sin publik att förstå att det är flöde de är ute efter. Gissningarna 

handlar främst om tyngd, och gruppen själv säger att de inte riktigt hade pratat igenom det så noga 

utan mest sagt ”Att det skulle sitta ihop, vara sammanhängande. Att vi bara skulle köra på.” 

 

Känslan av dynamik i kroppen 
 

I följande stycke redogörs för elevernas upplevelse av att dansa dynamiskt. Hur det känns i den egna 

kroppen. Detta är resultatet av den andra frågeställningen: Hur beskriver eleverna upplevelsen av att 

dansa dynamiskt? Inledningsvis presenteras de olika exempel på dynamiska upplevelser i den egna 

kroppen som informanterna beskrivit. Under rubriken ”Nej det gör du inte för det syns inte” beskrivs 

dilemmat av att få den dynamiska kvalitet som upplevs i kroppen att också vara synlig för en åskådare 

och stycket avslutas med en redogörelse om dynamiska kvaliteter kan rangordnas. Analys av 

innehållet från transkriberingarna visar om och om igen svårigheten i att uttrycka sig kring dans 

verbalt. Elevernas resonemang stannar av i mitten, de kan inte fortsätta. Trasslar in sig och vet inte hur 

de ska sortera sina tankar. Det blir tydligt att många områden som berörs har de aldrig reflekterat över 

tidigare. Det är svårt för eleverna att beskriva vad de faktiskt gör i kroppen för att arbeta med olika 

dynamiska kvaliteter.  

 

165 Intervjuperson 3 
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Dynamiska upplevelser 
Mycket kraft och motstånd, segt och sugande känsla är exempel på kvaliteter som kräver ett aktivt och 

mycket muskelarbete. Det blir inte samma känsla i kroppen av kraft och motstånd om man inte har 

mycket muskelaktivitet och kvaliteterna blir heller inte synliga för åskådaren.166 Resonemanget får 

medhåll under workshopsen. En elev upplever att man måste anstränga musklerna, att spänna sig mer 

för att få fram känslan av motstånd. Hon upplever också den mentala inställningen och hur man tänker 

kring rörelsen som avgörande för upplevelsen. En av intervjupersonerna tänker mycket på metaforer 

när hon ska lära sig kvaliteterna i en rörelse. När hon är ute efter motstånd eller något segt visualiserar 

hon kroppen som ett tuggummi, vilket hjälper till att skapa känslor i rörelser.167 IP 1 tror att de flesta 

som dansar tänker på olika sätt och att man kan få ”olika bilder i huvudet” vid samma direktiv. Att 

tänka i bilder är lättare än att tänka på dynamiska ord.  Hon upplever att bilden av en sugande känsla 

lättare förstås genom en dammsugare än att exempelvis läraren pratar om motstånd, trots att det är det 

som den är ute efter. Under workshoparna upplever flera elever att snabbt och motstånd tillsammans 

lätt gör rörelsen hackig. Flera elever upplever också att de inte alls kan arbeta snabbt och med 

motstånd. En elev säger:” Det känns inte som att de hör ihop. Det känns som att du ber oss göra snabbt 

och långsamt samtidigt. Man vet inte vad man ska välja för det går inte göra båda samtidigt.” En 

workshopelev i samtalet om motstånd föreställer sig att hon har något framför sig som hon föser undan 

med armarna. Att man kan visualisera att man flyttar på något för att få till motstånd.  

Två andra elever uttrycker i ett samtal: 

 
Jag har jättesvårt att uppleva motstånd när jag gör snabbt.  Fast samtidigt fattar jag 
ju att om jag ska göra något skarpt så måste jag ha motstånd tex för att kunna stanna. 
Men samtidigt så känner jag det inte på samma sätt som när jag dansar långsamt.  
 
    (Workshopelev åk 2) 
     
  
Jag håller med, men man kanske kan tänka att när man ska ha motstånd, att man ska 
ha kontroll över rörelsen. Bara man har kontroll så finns det ett slags motstånd.  Men 
det är inte det här (eleven visar en långsam rörelse med motstånd) som blir när man 
dansar snabbt. Om man tänker om motstånd till ”kontroll över sina egna rörelser” 
inte slafsigt.  

 

    (Workshopelev åk 2) 

 

Under workshopsen fick eleverna prova att utföra snurrar med olika dynamiska kvaliteter. Att snurra 

med motstånd var det svåraste, däremot att rotera (med båda fötterna i golvet) långsamt med motstånd 

var genomförbart. Eleverna upplevde att det fanns ett tydligt flöde och tempo i en snurr och att det går 

emot upplevelsen av motstånd. När eleverna ombeds förstärka dynamiken i rörelser genom att försöka 

166 Intervjuperson 1 
167 Intervjuperson 5 
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överdriva dem, upplever de att de känner kvaliteten bättre. ”Jag ser det som en känsla jag ska uttrycka 

och första gången gjorde jag det lite halvt och sedan när vi skulle överdriva så tog man ut allting. Då 

får man fram allting. Kanske mer närvarande liksom” resonerade en elev. Halva elevgruppen betraktar 

och halva dansar och bland betraktarna fanns också upplevelsen av att rörelsekvaliteternas olikheter 

blev tydligare när dansarna försökte överdriva. När de betraktande eleverna får se sina klasskompisar 

dansa med en förutbestämd dynamik, som de som betraktar inte har fått höra, blir det tydligt att om 

dansarna upplever den förutbestämda dynamiken i kroppen så blir den också tydlig för åskådarna. I det 

fall där dansarna upplevde att de inte riktigt kände den dynamiska kvaliteten själva kunde inte heller 

åskådarna gissa vilken det var.  

 

”Nej det gör du inte för det syns inte” 

Att uppleva att man dansar dynamiskt är inte detsamma som att åskådaren uppfattar dynamiska 

skillnader i rörelserna. Samtliga fem intervjuade elever upplever sig ha fått feedback på danslektioner 

att de måste förstärka den efterfrågade dynamiken trots att de redan upplever sig göra det.  
 
Alltså ja men jag känner igen det jättemycket.  […] att jag tycker kanske att jag tar i 
jättemycket i min plié och så säger läraren "nej det gör du inte för det syns inte" och 
då blir det väldigt mycket frustration […]. Jag upplever ju i min kropp att det är 
styrka eller att det är kraft […] medan, ja den (läs: läraren) säger att det inte syns. 
     

(Intervjuperson 1) 
 

Eleverna är dock överens om att lärarens/koreografens upplevelse är vad de måste förhålla sig till: ”Ja 

då får jag väl ändra på det jag gör så att det blir rätt för den som vill ha det som den vill ha det. Den 

som koreograferar liksom”.168 Framförallt viktigt är det att rörelsedynamik blir tydligt i sceniska 

sammanhang. I ett uppträdande där man vill få fram en viss känsla i rörelserna är åskådarens intryck 

viktigare än dansarens känsla av rörelsen. Det är viktigt att det som ska förmedlas blir tydligt, eftersom 

”att förmedla” är vad dans handlar om.169 Även om det är på lektion och läraren efterfrågar exempelvis 

kraft i en rörelse som dansaren redan upplever att den gör med mycket kraft är det viktigt att anpassa 

sig efter läraren.170  En av eleverna upplever att ansiktet har en betydande roll för hur övriga kroppens 

dynamiker upplevs, framförallt om det är samma dynamik i hela kroppen. Om känslan i rörelserna ska 

vara hårt kan inte ansiktet vara helt avslappnat och uttryckslöst.  

 
 […]det sitter nog ganska mycket i ansiktet. För om man ser död ut och gör […] med 
motstånd, då ser det inte ut som det är så mycket motstånd för ansiktet är rätt dött 
tror jag. Jag tror det. […] Man måste ha en helhet i kroppen]. 

     

(Intervjuperson 5) 

168 Intervjuperson 1 
169 Intervjuperson 3 
170 Intervjuperson 1 

 62 

                                                      



Favoriter och värden. Kan dynamik rangordnas? 
Olika dynamiska kvaliteter uppfattas olika av informanterna. Svaret på vad som är det skönaste sättet 

att utföra rörelser på, kontra det mest svåra skiljer sig åt mellan dem. Gemensamt för flera av dem är 

dock att de uppskattar variationen av kvaliteter som uttrycks genom dans, även om de lätt kan sätta 

fingret på mer och mindre uppskattade sätt att utföra rörelser. Dygnets tidpunkt påverkar också 

elevernas upplevelse. Under workshopen uttrycker en elev att tidigt på morgonen föredrar hon att 

dansa långsamt, mjukt, med motstånd och tyngd. Medan hon senare under dagen gärna dansar i ett 

högre tempo och skarpt. En annan elev uttrycker under workshopen att musiken man dansar till är 

avgörande. Hon gillar att dansa mjukt och långsamt, men om låten hon dansar till är snabb och 

drivande så dansar hon hellre med den känslan än emot. En intervjuperson upplever att dansa långsamt 

är en utmaning då rörelserna kan granskas tydligt av en åskådare, vanligtvis en lärare. Osträckta linjer 

och förlängningar går inte att komma undan med på samma sätt som när rörelser utförs i hastighet.171 

Tyngd är den kvalitet som intervjupersonerna främst har skilda åsikter om. För dem som upplever att 

de inte hittat ett sätt att kroppsligt förhålla sig till begreppet tyngd, är det den största utmaningen. 

Modern/nutida dans och street nämns när eleverna beskriver tyngd och det är i den moderna/nutida 

dansen som de lättast upplever känslan. Arbetet med golvet, att trycka ifrån och att ta emot sig mot 

golvet samt att falla beskrivs som tydliga exempel i arbetet med tyngd.172 En elev beskriver relationen 

mellan snabbt och tyngd som ett obekvämt sätt att röra sig på. Hon upplever att hon är en dansare som 

har lätt för olika rörelsekvaliteter, men när hon ska röra sig snabbt och med tyngd krävs det mycket 

övning. Arbete med tyngd är lättare att utforska och uppleva i ett lugnare tempo. Informanten 

uppskattar dock utmaningen av att få utforska snabbt och tyngd tillsammans.173 
 
Street är svårare.  Ja för mig så tycker jag att street är mycket mjukt och liksom 
vågigt i kroppen, […] när man groovar framåt […] från fötterna till knäna till 
rumpan, lår och allting så måste du […]tänka lite vågigt att det blir.. när jag gör det 
så ser jag ju ut som en svajande pinne. Alltså jag får inte till det här vågiga för att jag 
har varit så inne i disco för den sitter i ryggmärgen på mig och där är det ju mycket 
raka linjer, hårt, det går fort och det är höga hopp och liksom sånt där. Sprättigt 
liksom. 

    (Intervjuperson 4) 

 

Två av eleverna174 har en bakgrund i disco-dans. Båda beskriver discon som väldigt distinkt och 

kraftfylld, hård, snabb och med mycket hopp. Känslan av att hela tiden vara ”uppåt” i rummet är 

dominant men gör också att de båda uppskattar kontrasten till den tyngd och låga tyngdpunkt som de 

upplever i den moderna/nutida dansen. Samtliga informanterna är överens om att det inte finns någon 

rörelsedynamik som är viktigare att behärska i kroppen än någon annan, men att det också är i relation 

till vad man dansar.  

171 Intervjuperson 1 
172 Intervjuperson 3 
173 Intervjuperson 2 
174 Intervjuperson 3 och 4 
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För det beror ju på vilken stil du dansar men det hjälper ju väldigt mycket tror jag.. 
alltså om du dansar balett hela ditt liv och sen så tar du ett år så lär du dig street då 
tror jag liksom att det hjälper dig jättemycket i baletten och samma sak blir det ju 
inom streeten också. Det är alltså sakerna det är lite som matte typ det bygger liksom 
på varandra lite grann att det hjälper så himla mycket om du kan annat också liksom 
så. Men det är ingenting.. om du liksom ska dansa flera olika saker så är det 
ingenting som är viktigare än det andra.. skulle jag inte säga. 

     

(Intervjuperson 1) 

 

Citatet ovan styrks av de andra informanterna. En bra dansare har de mesta kvaliteterna i sina rörelser 

och kan uttrycka den känslan som koreografen är ute efter. När eleverna började på gymnasiet 

upplevde IP 3 dem som väldigt olika i sina sätt att uttrycka sig, beroende på vad de hade dansat 

tidigare. Men nu, ett par år senare, anser hon att de är bättre dansare för att de fått möta så många olika 

sätt att utföra rörelser på. IP 5 anser att om man enbart är balettdansare så är det inte lika viktigt att 

vara jätteduktig på hårda, snabba rörelser som mjuka rörelser med motstånd. Hon poängterar dock, 

som de föregående, vikten av att kunna hantera alla sätt ”men man behöver nog inte vara expert på 

alla, det tror jag inte”.  

 

Sammanfattning 
 

Inledningsvis presenterades stycket Dansande gymnasieungdomars definitioner av dynamik där det 

framgick att eleverna var osäkra på begreppets innebörd, medan begreppet rörelsekvalitet var 

bekantare. Eleverna redogjorde för vad dynamiska kvaliteter/rörelsekvaliteter kunde vara och 

resultatet, som presenterades i tabellform, visade att IP 1 kunde ge exempel på 11 kvaliteter medan IP 

5 inte kom på någon. Variation i en rörelse är vad de som har en upplevelse av begreppet vill beskriva 

det som, både bland intervjupersonerna och eleverna i workshopsen. Av de dynamiska kvaliteter som 

IP och workshopseleverna nämner och diskuterar är tyngd, motstånd, kraft och flöde de främsta 

kvaliteter som de fördjupar sina samtal och resonemang om. I nästföljande del presenterades elevernas 

tankar och upplevelser kring att dansa dynamiskt. Även här upplevde IP och eleverna svårigheter att 

verbalisera sina upplevelser.  

  

Att uppleva att man dansar dynamiskt är inte detsamma som att åskådaren uppfattar dynamiska 

skillnader i rörelserna. Vad läraren och koreografen upplever ser eleverna som det viktigaste, då det är 

de som vet bäst. Dynamik är framförallt viktigt i sceniska sammanhang och ansiktets uttryck påverkar 

hela det kroppsliga uttrycket och måste därför överensstämma med övriga rörelsers känsla. Det finns 

ingen dynamisk kvalitet som är viktigare att kunna uttrycka än någon annan, såvida inte en specifik 
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kvalitet efterfrågas. Då är den kvaliteten i just det sammanhanget viktigast. Flera av eleverna har 

favoriter bland olika dynamiska sätt att dansa, men menar även där att det beror på sammanhanget. 
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8. Diskussion 
Jag inledde den här texten med att redogöra för varför dynamikbegreppet är viktigt att ha en 

upplevelse om ifall man ingår i dansundervisning. Min egen upplevelse var att de studenter jag mötte 

på universitetet saknade förmåga att verbalisera sig kring området, något som jag visste var ett krav 

redan på gymnasiet. Skolverkets citat ”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga 

att använda de begrepp och den vokabulär som är knutna till de olika genrerna”175 gav mig inspiration 

att söka efter gymnasieelevers förståelse för dynamik. Med facit i hand så har denna text kommit att 

bli ett stöd för samtalet kring dynamik, men också en påminnelse om behovet att prata om området. I 

följande kapitel gör jag försök att knyta ihop säcken, sätta punkt och lämna över det fortsatta arbetet 

till den som känner sig manad. Mitt mål var inte att lära folk vad jag har för tankar om dynamik, utan 

att skapa ett underlag för hur diskussionen och arbetet med begreppet ska fortgå.  

 

Resultatdiskussion 
 

Här diskuteras studiens resultat utifrån de två frågeställningarna som ligger till grund för 

undersökningen: Hur beskriver och definierar eleverna dynamik?  Samt Hur beskriver eleverna 

upplevelsen av att dansa dynamiskt? Här jämförs också informanternas tankar om tyngd, motstånd, 

kraft och flöde med andra dansvetares tankar om begreppen.  

 

Hur beskrivs och definieras dynamik ur ett elevperspektiv?  
Redan inledningsvis i mina intervjuer förstod jag att min upplevelse av att dynamik var något som var 

svårt att beskriva, stämde. Att konstatera det var inte själva problematiken, utan utmaningen låg i att 

vaska fram vad i det här svårbeskrivna som ändå var begripligt, hade innehåll och substans och var 

relevant för en dansande 17-åring. Eftersom begreppet dynamik verbalt inte har ett naturligt innehåll i 

undervisningen på de intervjuades skolor är det inte anmärkningsvärt att IP saknar förmågan att prata 

om dynamik på ett medvetet sätt. Skolverkets relativt nya ämnesplaner var till för att tydligare 

synliggöra undervisningsinnehållet och på så sätt skapa en lättare arbetssituation för den undervisande 

läraren. Men idén bakom GY11 har uppenbarligen inte förankrats ”på golvet” ännu. Jag hyser inga 

tvivel om att de allra flesta som undervisar på estetiska programmet inriktning dans anser att det ligger 

ett stort värde i att kunna prata om dans. Även de intervjuade eleverna uttrycker det värdet för att 

utvecklas som dansare och jag landar då i frågan: ”Var brister det?”. Behöver man vara dansforskare, 

lektor i dans eller ett enat dansarbetslag för att lyfta den här typen av begrepp och göra dem begripliga 

175 Webbplats: Skolverket (A) 
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för sig själva? Behöver vi se över våra danspedagogiska utbildningar och definiera 

dansrelateradebegrepp för våra studenter tydligare, så att de i sin tur har möjlighet att undervisa det 

innehåll som ämnes och kursplanerna kräver? Kanske är det så att problematiken i att prata om 

dynamik inte har med elevernas intressenivå att göra, utan att avsaknaden av diskussion om begreppet 

hos oss verksamma lärare inte möjliggör en tolkning av ämnes och kursplanerna och att 

dynamikbegreppet därmed inte heller på ett begripligt sätt kommuniceras med eleverna.  

 

Informanterna förstår dynamik som något som kräver variation, det är de förtrogna med. Och därför 

landar deras diskussioner om dynamik lätt i nivåskillnader, hur man använder sig av rummet, att dansa 

nära golvet eller med uppåtkänsla, att använda sig av hela kroppen eller del av kropp, kläder, musik 

och scenografi. Och jag får gång på gång ta dem tillbaka till att utgå från själva rörelserna än allt ”runt 

omkring”. Då begreppet rörelsekvalitetter både gav eleverna utrymme till mer gissningar och kändes 

igen tydligare skulle diskussionen också kunna landa i om begreppet dynamik ens är nödvändigt att 

använda? Dynamikbegreppet återfinns inom alla möjliga områden som har med variation att göra och 

bör kanske bytas ut mot begreppet rörelsekvalitet som har en tydligare koppling till rörelse och sättet 

rörelsen utförs på?   

 

Informanterna använder begreppen tyngd, motstånd, kraft och flöde i sina beskrivningar av dansverk 

och i sina uttalanden om den egna kroppsliga upplevelsen av dans. Begreppen förekommer i samtalen 

men inte som helt självklara, utan tillsammans synonymer och beskrivningar som gjort att jag sedan 

kunnat kategorisera dessa beskrivningar till tyngd, motstånd, kraft och flöde. Att samtalen landar i just 

de här områdena förvånar mig inte, det är fundamentala kvaliteter i dans och eleverna har alla upplevt 

känslan av dem i kroppen. Att förnimma den känslan och att sätta ord på den var det svåra. I samtal 

om upplevelsen av att dansa dynamiskt använder sig informanterna gärna av metaforer. Tuggummi, 

dammsugare, snurra på en ratt, trycka på en knapp och att simma är exempel på metaforer som 

informanterna gett exempel på för att uttrycka vad de menar. Metaforer är ett vanligt didaktiskt 

verktyg i dansundervisning för att närma sig kvaliteter, men även de kräver ett samförstånd mellan 

lärare och elev om vad som eftersträvas och bör därför snarare ses som ett komplement till 

beskrivningar av dynamik än som en ersättare.  

 

Hur upplever dansstuderande gymnasieelever känslan av att dansa dynamiskt? 
Känslan av att dansa dynamiskt i kroppen är inte densamma som att olika dynamiker är synliga för 

åskådaren. Det är samtliga informanter överens om. De är också överens om att deras upplevelse är 

underordnad lärarens eller koreografens upplevelse. Att det som känns inte alltid syns är en upplevelse 

som jag delar med informanterna, både ur ett studentperspektiv och ur ett lärarperspektiv. Min 

erfarenhet säger mig att känslan i kroppen av att dansa dynamiskt utvecklas i takt med dansarens 

erfarenhet. Det är inte för intet man säger att; ju mer man lär sig, desto mer förstår man vad lite man 
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kan. Man får inte glömma att informanterna är personer som har mycket kroppslig erfarenhet av dans 

och att de inte på några sätt är nybörjare inom området trots språkliga svårigheter. Under de fem 

djupgåendeintervjuerna är de fem intervjupersonerna sittandes vid ett bord. De använder kroppen i den 

mån de kan för att hjälpa sina tankar på traven, men det är främst under workshopen när informanterna 

får testa i kroppen och sedan försöka förklara som deras upplevelser närmar sig det verbala. Det är 

dock tydligt att många områden har de aldrig reflekterat över och de har inte förmågan att fullfölja sina 

resonemang.  

 

Upplevelsen av att dansa med olika dynamiska kvaliteter är olika från individ till individ. Under 

workshopen blev det dock synligt att vissa upplevelser är lika för alla. Exempelvis att vissa kvaliteter 

kräver mycket muskelarbete annars är de omöjliga att utföra eller att det inte är lämpligt att arbeta med 

motstånd i hög hastighet. Den här typen av slutsatser baserat på direkt kroppslig upplevelse gör 

eleverna utan svårigheter. De kan snabbt identifiera vad som fungerar och inte fungerar i kropparna 

förutsatt att de har en upplevelse om hur de ska använda sig av kroppen för att skapa en viss dynamisk 

kvalitet. Det är den upplevelsen som i många fall uteblir. Under workshopen blir det också tydligt att 

när eleverna saknar förståelse för hur de ska uttrycka en viss dynamik i kroppen, så dansar de ändå. 

Detta skapar ett didaktiskt problem: Läraren måste se vilka som dansar och faktiskt förstår, och vilka 

som bara dansar.   

 

 Samtliga informanter är överens om att det beror på sammanhanget hur dynamik upplevs. Det är fullt 

förståeligt att hur vi vill dansa tidigt på morgonen kan skilja sig anmärkningsvärt från hur vi vill dansa 

mitt på dagen, på samma sätt som med all typ av rörelser. Det är intressant att höra hur 

intervjupersonerna lyfter musiken som avgörande för på vilket sätt de vill röra sig och hur olika genrer 

ger olika förutsättningar för att öva sig dynamiskt.  Baserat på informanternas resonemang i just denna 

studie skulle man, ur ett didaktiskt perspektiv kunna lägga upp arbetet med dynamik på följande sätt:  

 

1. Prata om dynamiska kvaliteter så att begrepp som ”sprött”, ”torrt”, ”motstånd”, distinkt”, 

”kraft” får begripligt innehåll.  

2. Ge exempel på metaforer som ger dansarna en bildlig känsla för vad som ska uttryckas. 

3. Använd musik vars ljudbild ligger nära den dynamik som efterfrågas. 

4. Arbeta med dynamiska kvaliteter i relation till tiden på dygnet. När dansarna är trötta och sega 

– utforska tyngd. När dansarna är pigga och på alerten – utforska mycket kraft.  

5. Arbeta med begreppen i lämplig genre. Intervjua eleverna om deras dynamiska upplevelser av 

olika genrer och möt dem där, till en början. Utforska exempelvis tyngd i nutida dans och 

streetdance, lätthet, mjukt men distinkt i baletten, mycket kraft och lite kraft i jazzen och så 

vidare. När eleverna har en referensram, börja då prata om hur man arbetar med tyngd i balett, 

kraftanvändning i nutida dans flöde och lätthet i streeten och så vidare.  
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Informanternas resonemang i relation till dansvetares – samtycke eller motstridigheter? 
I följande stycke jämför jag informanternas tankar kring tyngd, motstånd, kraft och flöde med tre 

utvalda texter inom området. Texterna har jag kommit över under arbetets gång och är inte litteratur 

som varit synligt i den tidigare systematiska sökningen. Texterna är utvalda baserade på vem eller 

vilka som har författat dem. Idéerna till den första texten kommer från den ungerske dansteoretikern 

Rudolf von Laban vars tankar om dans präglat den västerländska konstnärliga dansens utveckling från 

tidigt 1900-tal fram tills idag. Den andra texten är skriven av Katarina Lundmark, huvudlärare och 

lektor i jazzdans på Stockholms konstnärliga högskola (Dans och Cirkushögskolan), den 

danspedagogiskt ledande högskolan i Sverige. Tredje texten är formulerad av danslärararbetslaget på 

gymnasiet Fryshuset i Stockholm. Det är den typen av pedagoger som informanterna mött under sin 

utbildning. Samtliga tre texter återfinns inte under varje rubrik då texten från danslärararbetslaget 

enkom behandlar tyngd och flöde. Men genom de här tre texterna hoppas jag, tillsammans med 

informanternas resonemang, kunna presentera en tydligare förståelse för de fyra dynamiska begreppen, 

tyngd, motstånd, kraft och flöde som lyfts under intervjuer och workshopssamtal.  

 

Tyngd - rörelsedynamik, vikt och känsla 
Till Grundläggande dynamiskt arbete kategoriserar Lundmark låg tyngdpunkt, höjd, bredd, motdrag 

och suspensions.176 Precis som intervjupersonerna i studien lyfter Lundmark tyngd som en viktig 

komponent i dynamiskt arbete och ger exempel på hur känslan av tyngd i bäckenet skapar låga 

positioner, något som även intervjupersonerna diskuterar. Både Lundmark och intervjupersonerna 

lyfter gung/sväng som något förknippat med tyngd och är överens om att balett och balettinfluerade 

stilar inte har samma synliga arbete med tyngd som exempelvis jazz och street. Lundmark och 

intervjupersonerna använder sig av begreppet ”låg tyngdpunkt” i sina diskussioner, men enbart 

intervjupersonerna diskuterar den faktiska kroppens tyngd (vid lyft etc) och dess betydelse för 

upplevelsen av tyngd.177  

 

Den faktiska kroppens tyngd lyfter, liksom intervjupersonerna, också Laban. Laban, som nämnts 

tidigare i denna studie (s.21) är förutom sitt notationssystem också mycket känd för sitt arbete med 

begreppen rum tid, tyngd och flöde. Han lyfter tyngd mer ur ett viktperspektiv och som sinnesstämning 

och ger därför en något annan definition än Lundmark. Han diskuterar vikt i relation till gravitationen, 

men tydliggör att känslan av tyngd inte bara har med gram och kilon att göra, inte heller att tyngd 

självklart är förknippat till storlek då det finns stora människor som rör sig lätta som fjädrar, och späda 

människor som klampar som elefanter. Mycket av det intervjupersonerna diskuterat överensstämmer 

med Labans resonemang om tyngd, framförallt är likheter om den mentala inställningen tydligt. Laban 

lyfter det som en viktig komponent i arbetet med tyngd och får medhåll av intervjupersonerna. Att 

176 Lundmark, 2012 
177 Ibid. s. 1-3 
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exempelvis kunna landa tyst efter ett hopp har lika mycket att göra med teknik som med den mentala 

inställningen om att man är lätt. Om inställningen är att landa lätt kommer sinnena se till att de 

nödvändiga musklerna arbetar i harmoni för det. Förutsatt att man har kontroll på sina muskler, 

diskuterar Laban.178 Intervjupersonerna lyfter även de mental inställning och ser det som ett 

hjälpmedel; inställningen av att vara tung bidrar till att skapa känslan av tyngd i kroppen. Laban anser 

att användandet av centerarbetet har betydelse för upplevelsen av tyngd. Om man föreställer sig sitt 

center högt upp kommer det resultera i en lättare gång, kanske att hälarna inte ens nuddar golvet och 

balansen kommer att bli påverkad. Tanken om ett väldigt lågt center kommer istället resultera i 

känslan av väldigt tunga ben och det kommer krävas mer kraft för att flytta kroppen. Laban lyfter hur 

sinnesstämningar kan påverkar känslan i kroppen.179 Både Laban och intervjupersonerna resonerar 

också kring det känslomässiga tillståndet, att vara tyngd och nedstämd, och hur det påverkar hela 

kroppen och dess upplevelse av tyngd som i fysisk tyngd. Partnerarbete är något som de gemensamt 

lyfter för att ge exempel på tyngd. Känslan av att lyfta någon som är avslappnad (intervjupersonernas 

ordval) eller lyfta någon som har ett väldigt lågt centerarbete (Labans beskrivning) är mycket tyngre 

än om hen aktiverar sin kropp och sitt center. 

 

I ett försök att synliggöra definitionen av tyngd och flöde har danslärararbetslaget vid gymnasiet 

Fryshuset i Stockholm gjort en fenomenografisk studie kring begreppen. Resultatet placerar begreppet 

tyngd i tre kategorier: 1. Som en kvalitet som uttrycks i dansarens kropp. Här redovisas tre sätt för att 

uppnå känslan av tyngd i kroppen: ”Att röra sig med muskulärt motstånd”, ”att röra sig med eftergift 

av muskulärt motstånd, i riktning med tyngdlagen” samt ”att röra sig med en kroppshållning i balans”.    

2. Som en kvalitet som finns i rörelsematerialet. Här förtydligar man att det inte handlar om dansarens 

förmågor utan om själva rörelsen i sig, genren och det koreografiska materialet. 3. Som en kvalitet som 

skapas i dansens möte med musik. I denna sista kategori uppmärksammas åskådarens upplevelse av 

tyngd som är en kombination av dansarens musikaliska förmåga och musikens kvalitet.180 Här 

diskuteras tyngd i relation till motstånd, något som intervjupersonerna inte gjort. Viktigt är dock att 

poängtera att intervjupersonerna lyfter att dynamiska kvaliteter kan vara svåra att skilja åt, att 

kombinationen av flera kvaliteter tillsammans med tid skapar olika dynamik. Liksom Lundmark och 

intervjupersonerna uppmärksammas här formen på rörelsen (att vara böjd, ha ett lågt bäcken etc) som 

ett sätt att skapa känslan av tyngd och då inte i relation till hur formen genomförs i rörelse (som 

långsam, med motstånd, i flöde etc). Till skillnad från både Laban och intervjupersonerna lyfts här inte 

alls den egna kroppens faktiska tyngd, men istället en aspekt som inte framkommit tidigare; musikens 

betydelse för upplevelsen av kroppen.  

 

178 Newlove & Dalby, 2004,  s. 119 
179 Ibid. s. 120-121 
180 Berkán, et al, 2013, s. 2 
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En jämförelse av informanternas utsagor och de tre texterna visar att informanternas resonemang och 

valda områden att diskutera finner stöd i litteraturen. Både låg tyngdpunkt, den faktiska kroppens 

tyngd och känslan av att vara nedtyngt (som i nedstämd) återfinns i texterna. Men här 

uppmärksammas också andra perspektiv, som tyngd i relation till motstånd och centerarbetets 

betydelse för tyngd, något som informanterna inte diskuterat.  

 

Motstånd - något att trycka bort, gravitation och muskelanvändning 
I stycket ovan beskrevs motstånd som en kvalitet för att förmedla känslan av tyngd, en beskrivning 

som inte intervjupersonerna använt sig av. Men analys av intervjupersonernas upplevelse av motstånd 

visar att det är ett mycket svårdefinierat begrepp och att känslan av motstånd är väldigt beroende av 

sammanhanget. Även Lundmark lyfter i sin text att det alltid finns ett spel mellan flera komponenter 

samtidigt som skapar dynamik,181 vilket också kan förklara varför hela dynamikbegreppet är svårt att 

prata om. Lundmark använder inte begreppet motstånd i sin definition av jazzdansens rörelsespråk, 

men ger exempel på rörelsekvaliteter som liknar intervjupersonernas. Hon skriver bland annat om 

suspension. Suspension beskriver hon som ett ”sug” i rörelser, att hänga och dröja sig kvar. 

Intervjupersonernas beskrivning av motstånd med ordet ”segt” påminner om Lundmarks resonemang. 

Suspension beskriver hon som en muskelanspänning och att den ofta relateras till en långsam rörelse, 

men att det är mer komplext än så. Lundmark beskriver inte suspension med begreppet motstånd, men 

beskrivningen överensstämmer till stor del med informanternas definition av motstånd. Till skillnad 

från intervjupersonernas diskussion om motstånd så avslutas dock en suspension med en 

muskelavspänning som leder till ett fall. Något som nödvändigtvis inte rörelser utförda med motstånd 

behöver göra.182 I något som kallas The eight basic efforts beskriver Laban 8 typer av rörelser som vi 

dagligen gör. I det första exemplet, att trycka, beskriver han känslan av och skillnaden i 

muskelanvändandet när man trycker på exempelvis en knapp eller ska trycka bort ett piano. Han 

beskriver det som ett motstånd som känns väldigt tydligt. Men att pressa eller trycka bort något med 

fantasin kräver en användning av motverkande muskler för att skapa känslan av motstånd och det 

skapar upplevelsen av väldigt kontrollerad styrka.183 Intervjupersonerna har använt sig av samma 

exempel för att diskutera motstånd; känslan av att något tar emot en kroppsdel och att man i musklerna 

gestaltar känslan av att trycka bort något. Både Laban och några informanter beskriver motstånd i 

relation till gravitation. Laban lyfter att det är enklare att trycka något neråt än uppåt då gravitation och 

tyngd hjälper till, vilket överensstämmer med informanternas känsla av att det automatiskt blir mer 

motstånd när man gör rörelser som går uppåt då man arbetar emot gravitationen.  

 

181 Lundmark, 2012, s.1 
182 Lundmark, 2012, s. 3-4 
183 Newlove & Dalby, 2004, s. 131-132. 

 71 

                                                      



Även begreppet motstånd har liknande innebörd för informanterna som i litteraturen. Den hängande, 

sega känslan eller känslan att av försöka trycka bort något och hur det påverkar muskelarbetet samt 

motstånd i relation till gravitation beskrivs överensstämmande.  

Kraft – hastighet, muskler och inre drivkraft 
För att kunna förkroppsliga dynamiska skillnader hävdar Lundmark att dansaren måste ha 

”medvetenhet om hur kraft disponeras i förhållande till själva rörelsen.” 184 Samma resonemang för 

Laban. Alla typer av rörelser kräver kraft. Allt ifrån mycket kraft till lite kraft. Kroppen känner oftast 

av hur mycket kraft som behövs för olika typer av rörelser och därför kallas det för kinestetisk kraft 

när man rör sig. Även icke-rörelser, som poser och positioner kräver arbete med kraft för att kunna 

hålla kvar posen eller positionen. 185 Det här är inte ett resonemang som behandlas speciellt mycket 

under intervjuerna och workshoparna. Kraft beskrivs visserligen som den intensitet som en rörelse ska 

utföras med (och mest handlar samtalet om mycket kraft), och att det kan variera, men framförallt så 

diskuterar informanterna kraft i relation till tid och motstånd. Även Lundmark gör kopplingen mellan 

kraft och tid. Variationen av mängden kraft och hastigheten i en rörelse är avgörande för rörelser som 

anslag, accenter, attacker, skärpa och explosivitet. Hon ser explosivitet och skärpa som mer krävande 

när det gäller kraft och att rörelser med den typen av kvaliteter kräver mycket kraft och hög hastighet. 
186 Informanterna diskuterar också hur mängden kraft påverkar tempot och övningar under 

workshoparna visar att de hellre vill dansa med högt tempo när de använder sig av mycket kraft. Ett 

långsamt tempo tillsammans med mycket kraft i en rörelse beskriver de som motstånd. De beskriver 

också att snabba rörelser upplevs som slarviga och svåra att kontrollera om de utförs med lite kraft. 

Laban berör inte det här området alls utan lyfter istället kraft tillsammans med tyngd, och de flesta 

exempel han ger och områden han diskuterar, handlar om att lyfta saker och hur kraft disponeras då.187  

 

Kraft i relation till muskelanvändning lyfter både Laban och informanterna, men resonemangen är lite 

olika. Hos informanterna finns de som inte anser att kraft och muskelanvändning måste vara 

sammanlänkat och de som menar att kraft är användandet av muskelstyrka. Laban florerar någonstans 

där emellan. Hans observationer tyder på att vissa har lättare att använda sig av kraft i kroppen än 

andra, att det inte bara handlar om mängden muskler när man exempelvis utför ett stort hopp för att 

sedan kunna landa tyst, utan att det är en teknisk fråga om hur man använder sig av gravitation och 

muskler tillsammans.188 Enbart informanterna lyfter kraft som något inre som förknippas med 

dansarens drivkraft och passion för sin dans.  

 

184 Lundmark, 2012, s. 6 
185 Newlove & Dalby, 2004, s. 120 
186 Lundmark, 2012, s. 5 
187 Newlove & Dalby, 2004, s. 119 
188 Ibid. s.  119 
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Jämförelsen visar att det finns många aspekter av begreppet kraft. Informanterna diskuterar främst 

kraft utifrån användandet av mycket kraft och berör inte på samma sätt som litteraturen det faktum att 

alla rörelser kräver arbete med kraft. Informanterna i sin tur lyfter kraft som ett viktigt inre, mentalt 

arbete, något som inte nämns i litteraturen. Att kraft och tid hör ihop återkommer i både texterna och i 

intervjuerna, likaså kraft och muskelanvändning.  

 

Flöde – ett pågående flow och musikalisk förankring  
Informanternas diskussion gällande flöde liknar i mångt och mycket den diskussion som Laban för, 

och som också återfinns i den definitionen av flöde gjord av danslärararbetslaget vid Fryshuset (se sida 

62). Samtliga beskriver en rörelse i flöde som något pågående där övergångar mellan moment inte är 

stoppade utan sker obehindrat. Laban och informanterna ger också exempel på motsatser till flöde där 

begreppen uppdelat och ryckigt är både informanternas och Labans val av ord. Laban anser att flöde är 

en av de viktigaste komponenterna för en rörelses uttryck.189 Danslärararbetslaget vid Fryshuset är de 

enda som lyfter andning som en viktig komponent för att åstadkomma flöde i i dansrörelser. De 

beskriver flöde som ”dansarens förmåga att förlänga rörelser i en position eller mellan positioner”.190 

Lundmark använder sig av begreppet flow, vilket också en del av informanterna gör i samtal om att 

dansa med flöde i rörelsespråket. Lundmark ger ingen tydligare definition av vad flow är, men lyfter 

begreppet som en komponent tillhörande olika uttryck för energianvändning. I samma kategori 

återfinns begrepp som explosivitet och suspension som tydligt definierats. Begreppet flöde lyfter hon 

däremot tillsammans med jazzdansens relation till det musikaliska. I beskrivningar om jazzens nära 

sammarbete med musik ges förslag på musikens frasering, som kan delas upp i klang, ton och flöde.191 

Informanterna gör också kopplingar mellan musik och flöde. Känslan av att dansa med flöde är 

avhängt på musikens känsla, vilket de ofta upplever är förknippat med genre. Även 

danslärararbetslaget vid Fryshuset gör den kopplingen. Dansarens förmåga att uttrycka musik i 

kroppen är en av deras tre komponenter till arbete med flöde. De beskriver flöde som ”en kvalitet som 

uttrycks när dansaren gestaltar olika dynamiker i rörelse genom det musikaliska/musiken”. 192    

 

I samtliga tre texter som granskats för denna del har flöde/flow förknippats med rörelsens dynamiska 

språk. Som en parentes väljer jag här att lyfta en fjärde text som heter just Flow.193 Informanterna 

beskriver känslan av att dansa med flöde i rörelserna som något väldigt skönt och något som de 

föredrar, ett område som inte diskuteras i Labans, Lundmarks eller danslärararbetslagets texter. I Flow, 

en inte helt oanvänd litteratur i danssammanhang, ger författaren förklaring till de känslorna. Precis 

som informanterna uttrycker så är flöde i rörelser (eller i livet = att det ”flyter på”, inga otrevligheter) 

189 Ibid. s. 127 
190 Berkán, et al, 2013, s.. 2 
191 Lundmark, 2012, s. 7-9 
192 Berkán, et al, 2013, s.. 2 
193 Csíkszentmihályi, 1996 

 73 

                                                      



något som leder till njutning och högre prestationsnivåer.194 Här beskrivs begreppet flow, flöde eller 

flytande som synonymer195 men till skillnad från de övriga texterna och informanternas resonemang 

ligger inte fokus på rörelsens flow, utan om att ha ”flow i livet”.   

 

Flöde är den komponent som informanterna har lättast att beskriva med ord, och deras beskrivningar 

får tydligt stöd i litteraturen. Flöde definieras som sammanbindandet av flertalet rörelser och som 

gärna sammanlänkas med musikaliskt flöde.  

 

Tillförlitlighet 
 

Denna studie har vid flertalet tillfällen granskats av både studiekamrater och handledare samt av andra 

opartiska, men ack så kunniga, aktörer inom vetenskaplig text. Arbetet har också granskats av flera 

ämnesexperter som gett sitt godkännande av texten.   

 

I den här typen av studier är närvaro i sammanhanget man studerar och en förtrogenhet i vardagen 

grunden för ett validitetsanspråk.196 Min närvaro i danssammanhang sträcker sig över två decennier 

och flerårig erfarenhet av undervisning i dans har gett mig en god inblick i det sammanhang den här 

studien berör. Här skiljer jag på mitt sätt att se på denna studie och det fenomenologiska perspektivet, 

som jag ändå utgått från. Eftersom essenssökandet inte är studiens utgångspunkt så återses inte den 

fenomenologiska traditionen om tillförlitlighet här. Georgi skriver om trovärdighet i en 

fenomenologisk tradition: "Om beskrivningen verkligen fångar den avsedda essensen så är det 

validitet i en fenomenologisk mening. Detta innebär att man på ett adekvat sätt beskriver den allmänna 

essens som uppträder i medvetandet hos forskaren" vilket förenklat handlar om att beskrivningen av 

ett fenomen ska överensstämma med alla tänkbara sätt att se och uppleva fenomenet.197 Istället kan 

studien i förhållande till tillförlitlighetskriteriet ses utifrån ett ”externt värde” där frågan ”vad har 

studien för värde för praktiken” är relevant198. Som jag inledningsvis redogjort för så är studien i allra 

högsta grad av värde för det danssammanhang den har sin utgångspunkt i då det dynamiska begreppet 

är centralt i skolans styrdokument. ”Pedagogiska forskare bör själva kunna tala om vilket värde deras 

forskning har för den pedagogiska praktiken, även om detta värde bara utgör en möjlighet.”199 

 

194 Ibid. s. 97-99 
195 Ibid. s, 66 
196 Larsson, 2005, s.20-22 
197 Ibid. s, 22 
198 Ibid. s 23-24 
199 Howe och Eisenhart i Larsson, 2005, s. 24 
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Kvalitet och Generalisering 
I samband med diskussion om tillförlitlighet vill jag här passa på att lyfta begreppen kvalitet och 

generalisering i förhållande till studien.  Larsson beskriver olika kriterier för kvalitet och belyser att 

alla kriterier inte alltid är tillämpliga. Ett av kriterierna är perspektivmedvetenhet som i 

fenomenologisk tradition handlar om att sätta parentes om förförståelsen om fenomenet.200 Jag är väl 

medveten om min bakgrund, och vad min upplevelse av dynamik är. Vilka exempel jag ger mina 

studenter och vilka verktyg jag använder mig av för att få dem att dansa dynamiskt, så som jag ser det. 

Den här studien har en tydlig ingång – elevperspektivet. Hur jag upplever dynamik är inte av intresse 

och den inställningen har jag försökt göra tydlig för mig själv inför varje möte med en elev. Jag har 

ytterst aktsamt försökt att inte ställa ledande frågor, påverka resultatet eller intervjusvar under 

intervjuerna. Den etiska aspekten är en viktig kategori i diskussionen om kvalitet. Här uppstår alltid 

frågan om hur människorna som ingår i studien skall skyddas från att kränkas integritetsmässigt. 

Standardmetoden, som jag följt, att anonymisera intervjupersonerna och deras skolor skapar en 

motsättning mellan det etiska värdet och validiteten.201 Att empirin till studien blir diffust framställd 

får ske på bekostnad av bevarandet av elevernas anonymitet, vilket jag bedömt som extra viktigt då 

samtliga är minderåriga. Min förhoppning är att studiens öppenhet i övrigt erbjuder läsaren insyn nog 

att bedöma trovärdigheten.  

 

I enlighet med fenomenologisk tradition har jag strävat efter hög innebördsrikedom med fylliga 

beskrivningar där det väsentliga tydligt synliggörs utan att göra avkall på nyanserna.202 Diskussionerna 

under workshoparna har här spelat en viktig roll som komplement till intervjupersonernas 

resoneranden och analys av empirin har synliggjort både det väsentliga och nyanserna. Om 

innebördsrikedom är en av studiens styrkor så kan teoritillskottet ses mer diffust. Här beskriver 

Larsson god kvalitet som hur väl man kunnat relatera till tidigare teori och hur resultatet kan förändra 

teorin, alternativt att man söker mer allmänna drag i den empiriska datan, kallat ”substantive 

theory”203 Då studien inte bygger på en tidigare teori eller söker essensen av ett fenomen bör man 

snarare diskutera studiens kunskapstillskott. En studie har kravet att bidra med ett kunskapstillskott, 

gärna med ett resultat som gör att man ser verkligheten på ett nytt sätt. En lyckad kvalitativ studie ska 

också vara användbar för människor och påverka deras sätt att tänka. Om så är fallet med min studie är 

svårt att säga. Intentionen är att den ska användas till att få bättre förståelse för begreppet dynamik, det 

behöver nödvändigtvis inte innebära att man förstår dynamik på ett annat sätt, utan att man förstår dess 

komplexitet. En förhoppning finns om att studien ska användas som inspiration för lärare och 

200 Larsson, 2005, s.3-4 
201 Ibid. s.6 
202 Ibid s. 11 
203 Ibid. s. 14.15 
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danspedagogikstuderande, så ett frö hos dansungdomar att reflektera över dynamiska kvaliteter och att 

på utbildningsnivå påverka hur vi bygger våra dansdidaktiska kurser. 204  

 

Det finns inte ett särskilt sätt att generalisera forskningsresultat på, utan precis som i de flesta andra 

fall så är studiens utformning påverkande. Dock är det centralt med generalisering i 

kvalitetsbedömningen av en studie - oavsett metod.205  Maximal variation, kontextlikhet och 

mönsterigenkänning är tre sätt för generalisering som Larsson beskriver. Den förstnämnda innebär att 

utforska många olika ingångar till sitt fenomen, som att tillexempel ha stor variation bland sina 

informanter.206 Samtliga informanter i denna studie, både intervjupersonerna och eleverna vid 

workshoparna är tjejer i samma ålder. Däremot så kommer de från väldigt olika dansbakgrunder där 

några har mycket erfarenhet och andra lite. Där de tidigare beprövade genrerna är allt ifrån disco till 

street och där man dansat för outbildade respektive utbildade lärare. Med den tolkningen så möjliggörs 

generalisering utifrån maximal variation. Vad gäller generalisering av mönsterigenkänning där läsaren 

avgör kvaliteten i forskningen är det svårt för mig som forskare att diskutera användbarheten av 

studien. Flera ämneskunniga ögon har dock granskat texten och kunnat dra paralleller till den egna 

undervisningen och egna upplevelser baserat på vad som framkommit i denna undersökning. 

Kontextlikhet är dock den generaliseringen som jag upplever passar denna studie bäst om man tänker 

studien i ett större sammanhang. Min erfarenhet av dans på gymnasiet, både som elev och lärare, säger 

mig att resultatet av denna studie skulle kunna vara giltigt i en liknande kontext. Med ”liknande 

kontext” syftar jag på andra gymnasium runt om i Sverige som erbjuder dansinriktning. 

 

Kritik av studiens perspektiv 
 

Fenomenologi 
Den fenomenologiska ansats som varit utgångspunkt har bidragit med ledstång att hålla mig fast vid, 

inspiration för tillvägagångssätt och en slags kvalitativ trygghet. Att titta på dans fenomenologiskt 

känns som att titta på dans som en dansare. Fenomenologi och dans gifter sig så väl med varandra att 

det känns som att man skulle behöva goda argument för att välja en annan ingång. Det kan vara en 

nackdel att vara bekväm och inte tänja på gränserna, men amatören i mig törs sig inte på den 

utmaningen utan följer hellre strömmen.   

 

Det tog tid att förstå att Husserls ingång till fenomenologi, essenssökande, inte var ett måste och att 

jag kunde vara kreativ i mitt sätt att förhålla mig till perspektivet. Att söka essensen av dynamik hade 

krävt en annan ingång metodmässigt. En helt annan typ av frågor, metod och målgrupp. Det ligger 

204 Ibid. s. 18-19 
205 Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005, s.221 
206 Larsson, 2008, s. 32 
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heller inte i mitt intresse. Att förhålla sig till Merleau-Pontys fenomenologiska tankar har hela tiden 

känts som ett rätt beslut och som också blev tydligt i samband med metoden. Tanken om att vi 

upplever och erfar genom kroppen förankras i workshopen och idén om att kropp och erfarenhet inte 

är separerade blir synligt i och med elevernas behov av att göra sina erfarenheter tillgängliga genom 

användandet av kroppen även i intervjusituationer.  

 

Jag har försökt förhålla mig till de riktlinjer som rekommenderas för fenomenologiska studier på ett 

nära och sammarbetande sätt, därmed inte med okritiska ögon. Men vetskapen om mina begränsade 

teoretiska kunskaper har lett mig till ett ganska osjälvständigt förhållningssätt i förhållande till 

fenomenologi. Det har förvisso gett trygghet, men kan också uppfattas som beroende. Och må så vara. 

Jag tolkade det fenomenologiska perspektivet utifrån att först beskriva ett fenomen och sedan att 

förklara det. Detta blir synligt i resultatdelen där jag försökt beskriva fenomenet dynamik ur 

informanternas perspektiv utan att förklara det, medan fokus på resultatdiskussionen närmar sig 

förklaringen mer än beskrivningen. Detta möjliggjorde en beskrivning av fenomenet utan att 

kategorisera dem under fördomar, åsikter eller teorier.  

 

Mitt avståndstagande från Merleau-Pontys tankar om den ”stumma erfarenheten” (där jag valt att göra 

intervjuer trots att han anser att det då sker en separation mellan kropp och medvetande) har varit en 

förutsättning för att över huvud taget kunna göra den här undersökningen. Hade jag utgått helt från 

hans tankar skulle mitt tillvägagångssätt behövt varit ett helt annat där jag skulle varit i behov av att 

känna eleverna väldigt väl för att förstå dem enbart genom dansande rörelser och därmed hade deras 

upplevelse fått underkasta sig min. Från mitt intresseperspektiv var detta avståndstagandet nödvändigt. 

Men också med tanke på det faktum att elevernas styrdokument kräver att eleverna kan verbalisera 

sina danskunskaper. I linje med resultatet i denna studie är Merleau-Pontys tankar om att vissa 

kunskaper ligger förankrade i kroppen och bara kan ge sig tillkänna via kroppen och inte via tal. 

Subjektet vet mer än vad vi kan uttrycka verbalt. Elevernas dansande kroppar visar stundtals på större 

dynamisk kunskap än deras beskrivningar. Jag tror dock, att i detta fall, så skulle det verbala uttrycket 

kunna närma sig den kroppsliga kunskapen avsevärt med träning.  

 

Tyst kunskap 
Perspektiv på tyst kunskap är något som jag inte uppfattar som speciellt närvarande i de 

danssammanhang som jag befinner mig i, och befunnit mig i. Med det sagt: Idag uppmuntras 

dansstuderande till att prata om dans! Därmed inte sagt att vi kan sätta ord på allt som har med dans att 

göra. Underordnad riktlinjer avsedda för alla typer av utbildningar har dansen sakta men säkert pressat 

sig in i de föreställningar som finns om kunskap; exempelvis att kunskap kan och ska verbaliseras. 

Utifrån de olika definitioner av tyst kunskap som presenteras i teorikapitlet, skulle man kunna tänka 
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sig att dansverksamma skulle behöva lyfta dansämnet tydligare i förhållande till olika 

kunskapsperspektiv för att synliggöra på vilket sätt dansämnet bör och kan förhålla sig till det verbala 

språket. Deltagarna i denna studie upplever ett behov av att kunna verbalisera sina kunskaper, men 

diskussionen kring detta har förts ur ett generellt perspektiv. Intressant vore att fördjupa sig i om all 

kunskap måste kunna verbaliseras samt vilka fördelar och nackdelar finns med att göra ord av dans? 

 

Den i dans så påtagliga lärlingstraditionen, där eleven imiterar sin lärare, skulle kunna vara orsak till 

att man inte arbetar så diskuterande kring dansämnet som kanske krävs i förhållande till den rådande 

kunskapssynen. Men jag upplever mig se en förändring i det. Den här typen av reflektioner har funnits 

med mig under arbetets gång på grund av det teoretiska inslaget om tyst kunskap, även om stycket 

kanske inte är så framhävt i övriga studien. Tillsammans med det fenomenologiska perspektivet har 

diskussionen om tyst kunskap uppmärksammat mig på det kroppsliga uttrycket i förhållande till det 

verbala på ett sätt som blivit ledande för studien. Jag upplever starkt att det är med en fot i 

fenomenologi och en fot i tyst kunskap som dansämnet skulle behöva studeras utifrån när det gäller 

frågor om dans i skolan där den praktiska kunskapstraditionen måste möta den vetenskapligt verbala.  

Metoddiskussion 
 

Till denna studie valdes att arbeta nära fenomenologiska metoder genom kvalitativa intervjuer och 

workshops för insamlandet av empiri. Kvalitativa ansatser kan ofta relateras till forskning om 

pedagogik.207 Min tidigare erfarenhet och min dagliga delaktighet i dansskole-miljö möjliggjorde det 

arbetssättet. Att använda både intervju och workshop med samtal gav mig möjlighet att föra 

djupgående diskussioner, men samtidigt att genom rörelse i sann Merleau-Ponty-anda, tillhandahålla 

mig information för att ställa andra typer av frågor än vad jag kanske hade gjort om studien bara byggt 

på intervjuer.  

 

Studien bygger på fem intervjuer och två workshopstillfällen med två olika klasser där de fick utforska 

begreppet dynamik och sedan samtala om det. Jag kan förstå att det kan tyckas vara i underkant och att 

fler intervjuer och workshops borde ha genomförts, eller att fler metoder använts, för att vaska fram ett 

resultat. Men med den erfarenheten jag har av dans så upplever jag att detta har varit tillräckligt och 

hanterbart på ett kvalitativt vis, medan en oinvigd förmodligen skulle behövt lägga upp arbetet på 

annat sätt för att skapa förståelse kring området. Intervjuerna har spelats in och workshoparna filmats 

vilket har gett mig möjlighet att återkommande gå tillbaka till materialet. Att föra anteckningar hade 

varit ohållbart. Från början var tanken att videoupptagningarna skulle användas ur ytterligare ett 

perspektiv: mitt. Jag planerade att ställa mig frågor som: Kunde jag uppleva i elevernas kroppar det 

207 Larsson, 2005, s. 2 
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som de pratade om? Vilka kunskaper som de eventuellt inte kunde uttrycka kunde jag ändå se var 

förankrade kroppsligt? I takt med arbetets gång och min egen fenomenologiska kunskapsutveckling 

skärptes fokus på elevernas beskrivningar och upplevelser och jag gjorde mig själv mer och mer 

sekundär vilket ledde till att videomaterialet inte kom att användas för annat än som dokumentation 

över vad eleverna sa och i vilket sammanhang. Jag upplever att tillvägagångssättet under intervjuerna 

och workshopsen har bidragit till en avslappnad inställning hos eleverna och ett igenkännande av 

rummen vi befann oss i, min roll som liknade en lärares samt övningarna. Jag skulle ha gjort likadant 

igen.  

 

Den systematiska sökningen bidrog med några få relevanta studier att granska i förhållande till denna. 

Mot slutet av arbetets gång hittade jag ytterligare tre texter (se stycket: Informanternas resonemang i 

relation till dansvetares – samtycke eller motstridigheter?) som jag valde att presentera först i 

resultatdiskussionen. Med hjälp av de tre texterna från Lundmark, Laban och lärarlaget på Fryshuset 

kunde informanternas beskrivelser och upplevelser diskuteras ur ytterligare ett perspektiv. Det ger 

tyngd i diskussionen och ännu en aspekt på resultatet.  

 

Jag upplever analysarbetet som det svåraste inslaget i studien.  Jag upplever min analys som enkel och 

relativt okreativ, men för att överhuvudtaget ta mig igenom den delen var jag tvungen att förhålla mig 

okomplicerat. Syftet med analysen var att identifiera informanternas erfarenheter och att tematisera 

dem. Det tycker jag att jag lyckats med. Vad min studie däremot saknar är den där extra 

djupdykningen som kanske skulle kunna bidra till att resultatet haft fler perspektiv och mer skärpa. 

Där är även tidsaspekten avgörande. Andra teoretiska perspektiv hade synliggjort andra saker liksom 

andra metoder.  Kanske är det ofördelaktigt för dansämnet att så ofta luta sig mot fenomenologi, just 

för att det går så väl hand i hand med dans och kanske skulle området må bra av att inte belysas ur 

kvalitativa studier så ofta som vi som forskar i ämnet gör. Det här är tankar som jag tar med mig inför 

framtida undersökningar av dansämnet. Nyfiket undrandes om det skulle uppmärksamma sidor av 

dans som vi ännu inte studerat. 

 

Avslutande ord och fortsatt arbete 
 

Så kom vi då hit tillslut. Till de sista raderna som ska beskriva slutet på ett flerårigt projekt. Invävda i 

rad efter rad av text döljer sig slutsatser som kortfattat i relation till frågeställningarna kan uttryckas 

såhär: Dynamik beskrivs som något svårverbaliserat och i dansklassammanhang odiskuterat av 

informanterna i studien. Det är nödvändigt att använda rörelser i sitt försök att verbalisera sig om dans 

och dynamik, orden räcker inte till. Genom förståelsen för variation, och efter långt resonerande för 

variation i dynamiskt uttryck, skapas en öppning för att prata om beskrivningar av rörelsekvaliteter där 
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begrepp som tyngd, motstånd, flöde och kraft blir centrala. Upplevelsen av att dansa med dynamik är 

en blandning av lätt och svårt, skönt och obekvämt och är avhängt på förståelse för begreppet dynamik 

liksom för kontexten.  

 

Det finns många sätt att ta den här studien vidare.  

 

* Ur ett didaktiskt perspektiv: hur ska vi gå tillväga för att skapa förståelse för dynamik både 

kroppsligt och verbalt för danselever på gymnasiet? Vilka metoder skulle kunna utarbetas? På vilket 

sätt förser vi eleverna med verktyg för att undersöka, reflektera över och diskutera upplevelsen av dans 

i kroppen?  

 

* Ur ett skolinstitutionsperspektiv: Behöver våra danspedagogiska utbildningar se annorlunda ut för att 

styrdokumenten på gymnasiet ska bli mer hanterbara i praktiken? Hur ska tiden under utbildning 

fördelas för att danslärarstudenten ska examineras både som hantverksmässigt skicklig, som bra 

didaktiker och också som en verbalt utvecklad person? 

 

* Ur ett gränslöst perspektiv: Ska dans över huvud taget verbaliseras? Vad bidrar det med och vad går 

kanske förlorat? Måste man kunna prata om allt?  

 

Trots att detta arbete tagit tid så känns det ändå som att resan precis har börjat. Jag är nyfiken på att 

följa vart den kommer att leda mig och mina likasinnade och att i framtiden se tillbaka och utvärdera 

hur studien påverkat mig. Men framförallt hoppas jag att min resa också kan bli starten på någon 

annans.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 

1.  Inledning: 

a) Studiens syfte 
b) Ljudupptagningen 
c) Undrar informanten något?  
a)  Namn och ålder 
b) Tidigare danserfarenheter 
c) Vad är det med dans som lockar dig? 

 

2. Videoklippen - Beskrivning 

Kan du beskriva så utförligt som möjligt… 

a) koreografin 

b) dansarnas rörelser 

c) känslan i rörelserna 

 

Förslag på andra-frågor: 

* Vad är det som gör att rörelserna känns…. sega/mjuka/hårda/tunga? 
* Vad menar du med…. kraftfulla/spända/sprattiga (utveckla begrepp) 
* Kan du ge ett exempel på något annat som har samma känsla? (metaforer) 
* Tempo, kraft, tyngd,  
 

 

 

4. Videoklippen – Egen upplevelse 

a) hur är din upplevelse av att dansa med olika känslor i rörelserna? 

b) hur du upplever att det är att dansa så att känslan i rörelserna syns för andra?  

 

Förslag på andra-frågor: 
 
* Vad upplevde du då? Vad hände då? 
* Vad är det som gör att det känns olika? 
* Hur det känns att dansa… (så som de beskrivit videoklippen)? 
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* Hur du gör/tänker för att utföra rörelser på olika sätt (tungt kontra lätt)? 
* Likheter och skillnader mellan olika sätt att utföra rörelser. 
* Är det någon kvalitet som är lättare/svårare att uttrycka? 
* Har du ett ”favorit-sätt” att röra dig? 
 

5. Begreppen dynamik och kvalitet 

a) Vad betyder rörelsekvalitet för dig?  

- Är det någon kvalitet som är mindre viktig att kunna? 

- Är olika rörelsekvaliteter viktiga att ha med för att en koreografi 
ska vara intressant? 

  

b) Har du hört begreppet dynamik någon gång? 

  - Har begreppet någon betydelse för dig? 

- Berörs ordet på lektion eller annat sätt i skolan? 

- Upplever du att ni pratar om dynamiska kvaliteter och vad det 
kan vara?  

 

 

 

 

 

6. Avslutning 

a) Har du något mer du vill säga? Något du undrar över eller vill tillägga? 

b) Hur upplevde du intervjun? 

c) Sammanfatta vad som sagts under intervjun 

 
 

TIPS: 
* Kan du ge ett exempel?  * Hur upplevde du det? 
 
* Kan du utveckla det du precis sa nu? * Vad får dig att känna så? 
 
* Varför? Vad? Hur? * Om det är svårt att beskriva 
   rörelsen så prova att ljuda/ 
 * Kan du beskriva det för mig? göra i kroppen samtidigt. 
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