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Hur interagerar lärare och elever under en dansklass? Med hjälp av
vilka resurser förmedlar läraren det som dansarna förväntas lära sig
och hur når dansarna och läraren fram till vad som är en framförbar
koreografi? Dans, mobilitet och multimodalitet är en multimodal
interaktionsanalytisk studie av lärandesituationer i showdansklasser.
Denna sammanläggningsavhandling bygger på tre studier som från
olika perspektiv undersöker demonstrationer i showdansklasser. Att
studera lärande med hjälp av multimodal interaktionsanalys gör det
möjligt att synliggöra processer som pågår i en lärsituation. I fokus i
avhandlingen står förutsättningarna för dansarnas lärande under
demonstrationer.
   Avhandlingen visar bland annat att förkroppsligade resurser, verbala
yttranden och artefakter används av läraren och förstås av deltagarna
som resurser för lärande. De närstudier av data som ligger till grund
för avhandlingen bidrar gemensamt med en detaljerad granskning av
hur en demonstration verkligen går till, och visar hur dansarnas
respons på dessa demonstrationer tar form. Avhandlingens studier
bidrar därigenom med en djupare förståelse för förutsättningarna för
lärande i dansklasser som mobila aktiviteter genom att visa hur
demonstrationer är ett sätt för lärare att erbjuda lärande och hur
deltagarnas förhåller sig till detta erbjudande.
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Abstract
Dance, mobility, multimodality. An interactional study of learning situations in show dance classes

This thesis builds on three studies exploring demonstrations in show dance classes. Primarily, the thesis contributes to 
research on multimodality and mobile learning activities. Secondly, the thesis adds to the development of multimodal 
transcription by proposing alternative ways of transcribing multimodal actions within these kinds of activities. The main 
research questions are: 1) How does the teacher enable learning during the demonstrations in the show dance classes? 2) 
How do the teacher and the dancers interact during the demonstrations?

The theoretical and methodological framework of the thesis is ethnomethodological conversation analysis, EMCA, 
which is also called multimodal interaction analysis (e.g. Mondada 2018; Broth and Keevallik 2020). Data were collected at 
a dance studio in Sweden and consist of video recordings filmed with three cameras and data from ethnographic fieldwork. 
The particular dance practice investigated in this thesis is called show dance. The show dance group that is the focus of 
this thesis is a group of 20 dancers between the ages of 16 and 24 who have been practicing together for several years.

The three studies deal with different aspects of demonstrations in show dance classes. Study I focuses on the use of the 
mirror as a pedagogical resource for the teacher to use when demonstrating. The study investigates what its interactional 
role is, as well as the dancers’ response to the demonstrations. Study II addresses the teachers' use of imagery during 
demonstrations as a teaching strategy. The examined types of imagery are verbal, bodily and sound imagery, and the study 
shows how these multimodal resources create prerequisites for learning. In Study III, the joint creation of a dance sequence 
is in focus, i.e. how the teacher together with the dancers develop and make adjustments in a part of a choreography.

The studies contribute to furthering our understanding of how a demonstration is a multimodal practice. Together, the 
multimodal actions create a demonstration by recruiting different resources. In this sense the resources form complex 
multimodal gestalts (Mondada 2014), where none of the resources can be considered superior to any other resource. 
Taken together, the three studies show that the demonstrations that the teacher conducts create opportunities for learning. 
Embodied resources, verbal utterances and artifacts are used by the teacher and understood by the participants as resources 
for learning.
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1. Inledning 

Talat språk är ett väl utforskat kommunikationssätt. Trots det tänker vi kanske 
inte på hur mycket mer, utöver det som sägs, som är relevant för hur vi förstår 
en person när den talar. Vi lägger inte alltid märke till de resurser vi använder 
oss av när vi tolkar varandra. Det kan röra sig om en individs sätt att använda 
kroppen genom till exempel gester eller kroppshållning, vilket spelar en viktig 
roll för hur vi förstår varandra, men även om små detaljer som blickar eller 
var i relation till varandra vi står (Müller m.fl. 2013:1). Inom språkveten-
skapen har det inte alltid varit självklart att studera hur vi tar hänsyn till alla 
dessa andra resurser som är möjliga att använda sig av vid interaktion (särskilt 
viktiga undantag är Goodwin 1979, 1981, 2000). 

Mänskligt samspel är av naturen multimodalt (Müller m.fl. 2013, Mondada 
2014). Det finns förvisso många aktiviteter där det verbala språket är domine-
rande, men i en hel del fall har andra resurser (till exempel kroppen) en mer 
framträdande roll (Mondada 2014:137). Sådana aktiviteter kan vara bland an-
nat fysiska, som till exempel sportaktiviteter. I avhandlingen undersöks just 
en sådan aktivitet, nämligen dans och där förutsättningarna för lärande av dan-
sen står i fokus. Dansare använder sig av många olika sätt för att förmedla en 
berättelse, en känsla eller ett budskap (Ambrosio 1999:12). Dansaren använ-
der framför allt sin kropp, genom olika rörelser och genom att kombinera ryt-
mer, placeringar eller riktningar i rummet, men även kroppsliga uttryck som 
blickar eller mimik. Under en dansföreställning används scenografi och ljus-
sättning som medskapare av budskapet. Med detta som bakgrund kan vi för-
vänta oss att även en danslektion är en undervisningssituation där många ut-
tryckssätt används för att skapa en gemensam uppfattning av hur dansen ska 
framföras.  

Den verksamhet som undersöks i denna avhandling är en dansklass och 
närmare bestämt en showdansklass.1 2 Deltagarna i en showdansklass övar in 
                                                   
1 Se avsnitt 2.5 för redogörelse för hur begreppen verksamhet och aktivitet används i avhand-
lingen.  
2 Klass används synonymt med kurs och grupp.  
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en koreografi tillsammans inför en föreställning. Arbetet med en koreografi 
innefattar flera delar, men grunden är en samverkan mellan lärande och kun-
nande. Dansklassen består bland annat av att läraren demonstrerar något mo-
ment i dansen, dansarna övar genom att tillsammans utföra olika moment för 
att i slutändan vara redo för ett framträdande inför publik.3   

Det finns anledning att studera hur en lärare förhåller sig till det förkropps-
ligade utförandet  när det gäller att förmedla ny kunskap om dans och koreo-
grafi till sina elever, särskilt i en aktivitet som så tydligt är förkroppsligad och 
där kroppen är helt avgörande för att kunna utföra dansen. Inom danspedago-
gik har ett antal studier genomförts med fokus på danslärarens yrkesspråk. En 
av dessa är Englund & Sandström (2015), som utgår från hur danspedagoger 
verbalt uttrycker sig i situationer som bygger på att de ska lära ut danssekven-
ser där rörelser ska återspegla någon form av känsla. De drar följande slutsats: 
”Experience says that it is dance that is demonstrated that means something” 
(Englund & Sandström 2015:228).4 Detta citat är särskilt intressant i förhåll-
ande till denna avhandling eftersom det yttras i ett sammanhang där författarna 
tar upp hur svårt det är att i ord beskriva vad som sker i en dansklass och att 
deras erfarenhet säger dem att det är den dans som visas som är den dans som 
betyder något. Med detta i åtanke är det mycket intressant att konstatera att 
majoriteten av de studier som finns kring danspedagogers lärandesituationer 
främst rör det verbala språket (se avsnitt 3.3). Just denna aspekt vill jag med 
denna avhandling utforska och med hjälp av en materialnära metod studera 
vilka multimodala resurser som används vid dessa lärsituationer.  

Avhandlingen består av tre delstudier som alla undersöker demonstrationer 
i showdansklasser. I studierna används ethnomethodological (EM) conversat-
ion analysis (CA) med en multimodal utgångspunkt. Denna metod har på 
svenska kommit att kallas för multimodal interaktionsanalys (se Broth &  
Keevallik 2020 för en översikt). För att bättre förstå den verksamhet som un-
dersöks har jag använt mig av etnografi och särskilt viktigt har detta varit för 
insamlingen av data (se avsnitt 4.1). Men det etnografiska arbetet har även 
varit en förutsättning för analyserna (se avsnitt 2.4). 

 
 

 

                                                   
 
3 Se avsnitt 2.7 om demonstrationer. 
4 Med ”demonstrated” menar författarna i denna artikel att något blir visat med kroppen. 
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1.1 Syfte och kortfattad sammanfattning av de tre 
delstudierna 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om interakt-
ionen i en mobil lärandesituation. För att svara mot syftet ställs två forsknings-
frågor:  

1) Hur möjliggör läraren lärande i showdansklassernas demonstrationer?  
2) Hur interagerar läraren och dansarna under demonstrationerna?  

 
Detta undersöks med hjälp av multimodal interaktionsanalys (EMCA).  
Avhandlingen har dessutom ett metodologiskt syfte att bidra till utvecklingen 
av multimodal transkription av en mobil aktivitet. Följande forskningsfråga 
ställs:  

3) Hur kan en multimodal lärsituation med parallella resurser transkri-
beras?  

Begreppet resurs används i avhandlingen för att tala om de olika medel vi har 
att tillgå för att kommunicera med andra människor. Resurserna kan vara ver-
bala, vokala eller förkroppsligade (jfr Mondada 2014). Dessa resurser kan 
även benämnas kommunikativa resurser (se till exempel Broth och Keevallik 
2020:25, Majlesi m.fl. 2020:123).  

Nedan följer en kort sammanfattning av de tre delstudierna där undersök-
ningarnas fokus illustreras genom en figur hämtad från de respektive ana-
lyserna.  

 
Studie I 
I delstudie I undersöks användandet av spegeln som en resurs vid demonstra-
tion. Analysen grundar sig på tre enskilda fall av demonstrationer hämtade 
från en större kollektion. Syftet är att visa på hur läraren använder spegeln som 
en pedagogisk resurs och framför allt på vilket sätt som detta görs. Dessutom 
undersöks vilka funktioner spegeln fyller för interaktionen i dansklassen samt 
hur dansarna förhåller sig till detta.  

Figur 1 illustrerar hur det kan se ut när spegeln står i centrum för lärarens 
demonstration. 
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Figur 1. Läraren använder spegeln (efter studie I: 16). 
 
I figur 1 ser vi hur läraren använder både verbala och förkroppsligade resurser 
för att poängtera att dansarna ska använda sig av spegeln. Genom transkript-
ionen ser vi att läraren utför dessa handlingar helt parallellt, det vill säga att 
hon verbalt uppmanar dansarna samtidigt som hon pekar mot spegeln. Denna 
typ av parallella handlingar vid demonstration visar sig vara vanligt förekom-
mande. Studien visar att bruket av spegeln är en väletablerad praktik i dessa 
dansklasser och alla deltagare, både dansare och läraren är överens om hur 
spegeln används som en pedagogisk resurs.  

 
Studie II 
I delstudie II undersöks lärarens användande av bildspråk. De bildspråk som 
används är av tre slag, verbalt, kroppsligt och ljudligt. Syftet med denna studie 
är att visa på hur läraren använder bildspråk för att förmedla hur en steg-
sekvens ska utföras och hur dessa bildspråk underlättar möjligt lärande för 
dansarna.  

1 T: #1använd #2nu spegeln #3spegel spegel spegel≋ 

     use the mirror now  mirror mirror mirror  

 T:  #1facing mirror #2points both hands towards mirror 

     #3waving hands up and down towards mirror*–->  

fig:  #im1     #im2      #im3 

im1                                   

im2                   im3 
 

1 L: använd #1nu spegeln #2spegel spegel spegel≋  
           use the mirror now      mirror mirror mirror 

  L: #1facing mirror points both hands towards mirror 
#2waving hands towards mirror *–->  

  D: facing forward 

  
  fig:        #im1   #im2  
 

im1  im2 
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Figur 2. Läraren demonstrerar med hjälp av bildspråk (efter studie II:21). 
 
Figur 2 visar en demonstrationssituation där alla de tre typerna av bildspråk 
används. Läraren använder sig av ett ljud, boom, samtidigt som hon med krop-
pen gör en kraftig rörelse uppåt med armarna, vilket följs av ett verbalt bild-
språk som en attack.  

 
Studie III 
I studie III står det gemensamma skapandet av en danssekvens i fokus, det vill 
säga hur läraren tillsammans med dansarna arbetar fram och gör justeringar i 
en del av en koreografi. I studien undersöks även hur läraren och dansarna 
förhåller sig till epistemiska förväntningar som finns genom verksamhetens 
ramar. I och med att EMCA används som analysmetod är det möjligt att se 
hur de epistemiska positioneringarna skiftar och hur läraren behandlar dans-
arna som deltagare som potentiellt besitter kunnande, genom att bjuda in dem 
till att delta i demonstrationen.  

 
 
 

11        T: #11boom #12så det blir som en attack #13vart jag än står  
                   boom   so it will be lika an attack whereever I stand 
   12        T: #11stamp left foot in the floor throw arms up towards the 
   13           ceiling #12stops with arms up moving #13body side to side 
   14           with arms up 
 

fig:   #im11   #im12                   #im13  
  

 im11  im12 im13 
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Figur 3. Gemensamt utforskande av koreografin (efter studie III:26). 
 
I figur 3 ser vi ett exempel på hur det kan se ut när läraren bjuder in dansarna 
till att utveckla en demonstration. Läraren ställer en fråga som en av dansarna 
svarar på, vilket öppnar upp för att dansarna kan delta och utveckla koreogra-
fin i denna situation.  
 
1.2 Avhandlingens disposition 
Inledningsvis behandlar kapitel 2 de teoretiska utgångspunkter som denna av-
handling bygger på. Kapitel 3 handlar om tidigare forskning om dans och 
dansundervisning, och i kapitel 4 beskrivs och diskuteras metod, material och 
deltagarna. Detta följs av kapitel 5 som redogör för transkriptionsprocessen 
samt de olika val som gjorts i samband med denna. I kapitel 6 återfinns en 
sammanfattning av var och en av de tre delstudierna i avhandlingen, vilken 
följs av en avslutande diskussion i kapitel 7, där samtliga tre delstudier disku-
teras i förhållande till avhandlingens övergripande syfte och frågeställningar. 
Sist följer en engelsk sammanfattning i kapitel 8.  

22 L: #27va e vi när[#28slutet börjar]   

 bild: #27    #28 

23 D4:              [∮i don’t want to stop∮]#29eller  

 bild:           #29
  

 

L

L

D4

D4
im28

im29

im27

D2
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Etnometodologisk interaktionsanalys (förkortat EMCA) med ett multimodalt 
fokus är grundstenen i denna avhandling, då den tjänar som både det teoretiska 
och det metodologiska ramverket. I följande kapitel presenterar jag en kort 
historisk bakgrund kring teoribildningen EMCA (2.1) och redogör dels för 
centrala begrepp (2.1.2), dels för tre centrala vändningar i forskningsfältet 
(2.1.3). Sedan beskrivs multimodalitet och multimodala resurser (2.2). Det 
följs av en beskrivning av några förutsättningar för att vi ska förstå aktiviteten 
dans (2.3), och därefter beskrivs etnografiskt arbete (2.4) följt av en diskussion 
om dansklasser som institutionell verksamhet (2.5). Sedan kommer ett avsnitt 
om lärande i förhållande till EMCA (2.6) och avslutningsvis görs en genom-
gång av begreppet demonstration (2.7). 

 
2.1 Historisk bakgrund  
EMCA (till exempel Mondada 2018a, 2018b) grundar sig dels på etnometod-
ologi, EM (Garfinkel 1967), dels på conversation analysis, CA, (Sacks m.fl. 
1974). För att bättre förstå det teoretiska ramverk som ligger till grund för 
denna avhandling tar jag avstamp i den historiska utvecklingen.  

2.1.1 Etnometodologisk CA (EMCA)  
Den första av de två forskningsinriktningar som EMCA utvecklats utifrån är 
etnometodologi, EM. Etnometodologin är en inriktning inom sociologin som 
studerar människors metoder för att skapa ordning i tillvaron, det vill säga hur 
medlemmar i en gemenskap (till exempel ett samhälle) åstadkommer ordning 
i olika sociala aktiviteter. Garfinkel (1967) räknas som etnometodologins 
grundare, och hans intresse var bland annat att studera mänsklig organisering 
och hur den leder till en social ordning. En grundläggande del av intresset för 
denna sociala ordning är att studera hur verkligheten ständigt skapas och åter-
skapas i social interaktion.  

Den andra forskningsinriktningen är conversation analysis, CA. CA tog 
form genom en serie av föreläsningar som Harvey Sacks höll mellan åren 
1964–1972 (publicerade postumt 1992). Med detta som bakgrund etablerades 
CA av Sacks tillsammans med hans kollegor Schegloff och Jefferson under 
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1960-talet (se till exempel Sacks m.fl. 1974). De vidareutvecklade teoribild-
ningen genom att förena sitt intresse för samtalsorganisation med etnometo-
dologins fokus på deltagarna (Sidnell 2010). I detta skede bestod data huvud-
sakligen av inspelade telefonsamtal där analysen således fokuserade på talat 
språk och hur det är organiserat. Centralt i CA-forskningen var därmed att 
identifiera de strukturer som ligger bakom social interaktion, det vill säga den 
struktur som ordnas genom samtalsorganiseringens olika delar (Sidnell och 
Stivers 2013:2).  

CA:s främsta intresse är att studera sociala handlingar i interaktion. Detta 
intresse kan spåras till Garfinkel (1967) och Goffman (1983), vilka båda hade 
ett stort intresse för interaktion i vardagliga sammanhang. Goffman var tidig 
med att framhäva just interaktion som något att studera för sociologer och ett 
av Goffmans (1983) tidiga intressen är den interaktionella ordningen (eng. 
interaction order). Det är en ordning som bygger på ett nätverk av regler, för-
väntningar och föreskrifter som deltagarna i interaktion förhåller sig till 
(Sidnell 2010:7).  

Bruket av termen EMCA betonar det etnometodologiska arvet inom CA 
där man fokuserar på deltagarnas praktiska resonemang och där man använder 
sig av etnografi för att förstå hur deltagarna uppfattar och förstår världen. I 
detta är multimodalitet centralt och alla typer av resurser som används vid 
interaktion är av intresse (se avsnitt 2.2).  

2.1.2 Några centrala begrepp inom EMCA 
De praktiker som deltagare använder sig av för att förstå, konstruera och upp-
rätthålla social ordning tillhör grunden för det som EMCA intresserar sig för. 
Fokus för EMCA är handlingar (eng. actions) och praktiker (eng. practices). 
Vidare ligger intresset vid hur dessa handlingar och praktiker är organiserade 
och hur de görs synliga genom social interaktion (Sidnell och Stivers 2013). 
Det som bildar en praktik är upprepade handlingar som till slut blir en igen-
känningsbar praktik (Broth & Keevallik 2020a:28). Ett centralt begrepp i för-
hållande till handling och praktik är sekventialitet. Sekventialitet innebär att 
sociala handlingar är uppbyggda enligt en sekventiell ordning (Schegloff 
2007) som rör ordningen mellan handlingar men även mellan turer (Linell 
2020). När vi lägger till ett multimodalt fokus på vår analys måste vi se över 
vad som sker med sekventialiteten när flera handlingar kan ske samtidigt. 
Detta tas upp i avsnitt 2.2, om multimodala resurser.   

En av utgångspunkterna för EMCA är att en analys av olika handlingar ska 
vara deltagarorienterad (Garfinkel 1967), det vill säga ha ett emiskt perspek-
tiv (Majlesi 2014). Detta innebär att de interaktionella aspekter som är rele-
vanta för deltagarna och som de orienterar sig mot är det som är i fokus i 
analysen, vilket betyder att EMCA endast ser ett yttrande, ansiktsuttryck eller 
liknande som analytiskt bevis när deltagarna orienterar sig mot det på olika 
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sätt för att organisera sina efterföljande handlingar. Det innebär således att det 
som studeras inom EMCA är deltagarnas orientering i social interaktion. 
Denna orientering bygger på att deltagarna samarbetar för att åstadkomma en 
gemensam förståelse, intersubjektivitet (Garfinkel 1967, Schegloff 1992, Maj-
lesi m.fl. 2020).    

Det teoretiska ramverk som beskrivits ovan sammanfaller med det som 
Broth och Keevallik (2020) benämner multimodal interaktionsanalys. Orsa-
ken till att multimodal interaktionsanalys ofta betecknas EMCA är för att sär-
skilja det från ett annat forskningsfält som går under samma beteckning (jfr 
Norris 2004) men som har ett annat analytiskt fokus. Norris (2004) multimo-
dala interaktionsanalys utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv. För att sär-
skilja den metod den här avhandlingen bygger på från den som Norris (2004) 
har utvecklat kan man betona att det rör sig om en etnometodologisk multimo-
dal interaktionsanalys (Broth & Keevallik 2020a:35). 

2.1.3 Vändningar inom EMCA 
Forskning inom EMCA har med åren utvecklats såväl vad det gäller metodo-
logiska aspekter som analytiska aspekter. Tack vare den tekniska utvecklingen 
finns det idag andra möjligheter att samla in data än tidigare och detta har även 
påverkat vilken typ av analyser som är möjliga att göra. Dessa möjligheter kan 
sammanfattas i tre viktiga förändringar som är högst relevanta för denna av-
handling. De benämns videovändningen (eng. video turn), den förkroppsli-
gade vändningen (eng. embodied turn) och mobilitetsvändningen (eng. mobi-
lity turn) (Mondada 2016:347).  

Den första av dessa vändningar är den som också får anses vara en förut-
sättning för att kunna tala om de andra två vändningarna, nämligen videovänd-
ningen. Omkring år 2000 ser vi en mer allmänt förkommande användning av 
digitala kameror (Due & Licoppe 2020:4), och allt eftersom tekniken utveck-
lats har det varit möjligt att gå från att fokusera på det verbala till att inkludera 
andra resurser i analysen (Mondada 2008:11). Det bör här dock framhävas att 
videodata har använts i interaktionsanalyser tidigare och ett centralt exempel 
på detta är Charles Goodwins forskning (till exempel 1979, 1981, 2000). Vi-
deovändningen beskrivs som det systematiska användandet av videoteknologi 
(Mondada 2019a:49) och är en metodologisk förändring som gör det möjligt 
att studera många olika typer av aktiviteter och de resurser som deltagare an-
vänder i interaktion. 

Intresset för olika resurser i interaktion där inte enbart verbalspråket utan 
också kroppen utför sociala handlingar gör det möjligt att tala om en för-
kroppsligad vändning (Nevile 2015, Mondada 2016, Deppermann & Streeck 
2018). Det är den vändningen som troligtvis är den mest omtalade inom 
EMCA (Nevile 2015, Mondada 2016). Vändningen syftar på det ökade intres-
set för kroppen och förkroppsligade handlingar inom EMCA (Nevile 
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2015:122) och detta visar sig tydligt i forskningen från omkring år 2000 och 
framåt. Det finns en begränsad mängd studier vars intresse ligger vid kroppen 
och kroppens betydelse vid interaktion som genomförts före denna vändning 
(för viktiga undantag se särskilt Goodwin 1981, 2000 och Kendon 1990). En 
väsentlig aspekt av detta skifte är att helhetsförståelsen för hur människor in-
teragerar ökar då fler möjliga resurser undersöks. Några exempel på studier 
inom interaktionsforskningen med ett intresse för multimodalitet är till exem-
pel Goodwin (2003) som undersöker arkeologiska utgrävningar, Nishizaka 
(2006) som studerar violinlektioner, Broth (2009) som studerar arbetet i ett 
kontrollrum vid en TV-inspelning, Melander (2009) som bland annat studerar 
arbetet på en pilotutbildning, Lymer (2010) som undersöker arkitektutbildning 
och Keevallik (2010) som undersöker dansklasser.  

Som ett resultat av dessa två vändningar följer ett intresse för och möjlig-
heten att studera aktiviteter i rörelse, vilket leder oss till nästa vändning inom 
EMCA, nämligen mobilitetsvändningen (Mondada 2016:347). EMCA har en 
lång tradition av att undersöka interaktion som sker när deltagarna är stillasit-
tande, såsom till exempel samtal vid middagsbordet, telefonsamtal och lik-
nande.5 Men i och med att tekniken idag tillåter att man filmar mer komplexa 
situationer utan alltför stor påverkan på aktiviteter som sker i rörelse så är det 
möjligt att följa fler typer av aktiviteter än tidigare (Haddington m.fl. 2013, 
Broth 2020). Så från att ha fokuserat på mer stillasittande aktiviteter har det 
på senare år blivit mer och mer aktuellt att även inkludera andra typer av ak-
tiviteter i forskningen, såsom körlektioner (se till exempel De Stefani & 
Gazin, 2014), att gå iväg under en promenad (Broth & Mondada 2013), inter-
aktion under till exempel ridlektioner (Lundesjö-Kvart 2020, 2018), basket-
träning (Evans & Reynolds 2016) eller judoträning (Råman 2019b). Studier 
som undersöker mobilitet inom EMCA ökar i antal men några av de tidiga 
studierna finns samlade i Interaction and Mobility. Language and the Body in 
Motion (Haddington, Mondada & Nevile 2013) (se avsnitt 2.2 för mer om 
multimodalitet).   

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheten att använda videoinspelning 
till datainsamlingen har gjort att den multimodala analysen växt sig allt star-
kare (Linell 2020:427). De tidiga interaktionella studierna med fokus på mul-
timodalitet utgick från verbala handlingar och visade på hur andra modaliteter 
(till exempel gester eller blickar) samspelade med den verbala handlingen el-
ler turtagningen (se till exempel Streeck 2002, Mondada 2007, Goodwin 
2018). Senare års studier har i högre grad behandlat olika modaliteter på mer 
lika grund där verbala handlingar inte självklart intar en prioriterad position 
(se till exempel M.H Goodwin 2020).      

 
                                                   
5 Med undantag för en del studier som inkluderat mobilitet i analyserna, se till exempel M.H 
Goodwin m.fl. 2002.     
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2.2 Multimodalitet och multimodala resurser 
När människor interagerar använder de olika uttryckssätt. Dessa benämns lite 
olika i litteraturen, men syftar i grund och botten på en och samma sak, det 
vill säga de medel som människor nyttjar vid interaktion. Olika benämningar 
på dessa är modaliteter, resurser (Mondada 2018a) eller kommunikativa re-
surser (Broth och Keevallik 2020:23, Majlesi m.fl. 2020:124, Linell 2020:49). 
Oavsett vilket begrepp som används är innebörden av dessa tre begrepp cen-
tral för att kunna tala om multimodalitet. Mondada (2014) menar att det att 
tala om resurser gör det möjligt att behandla språkliga och förkroppsligade 
resurser likvärdigt och utan att det finns en hierarkisk ordning dem emellan 
(Mondada 2014:139). Det innebär ett synsätt där ingen resurs på förhand kan 
anses vara prioriterad och där alla de olika resurser som används för att orga-
nisera handlingar är potentiellt intressanta (Mondada 2018a).  

Begreppet multimodalitet syftar på att flera resurser används parallellt för 
att uttrycka en handling (Broth & Keevallik 2020) där interaktionen som äger 
rum mellan människor inte enbart är verbal utan att flera modaliteter är aktiva 
samtidigt. Dessa modaliteter kan vara både verbala (till exempel grammatik, 
prosodi, lexikon) och icke-verbala där det senare kan röra förkroppsligade 
handlingar (till exempel gester och blickar), orienteringen i rummet eller arte-
fakter (Goodwin 2000). 6  Till begreppet multimodalitet räknas således alla de 
tänkbara resurser som en individ kan använda sig av för att tolka eller skapa 
förståelse. Några av dessa resurser är särskilt viktiga för den här avhandlingen, 
så därför följer en redogörelse för de resurserna. 

 Inledningsvis diskuteras det verbala språket i förhållande till den aktivitet 
som undersöks. Det verbala språket spelar en avgörande roll i många aktivite-
ter, medan i andra aktiviteter är andra typer av resurser centrala (Mondada 
2014). Detta innebär att det finns aktiviteter där det verbala språket inte ses 
som den huvudsakliga resursen (Mondada 2018a:86–87). Ett exempel är fy-
siska aktiviteter av olika slag där handlingar inte utgår från det verbala språket. 
Sådana aktiviteter är mindre undersökta än de där det verbala har en central 
roll, som till exempel i telefonsamtal, läkar–patientsamtal, polisförhör eller 
klassrumsinteraktion (Mondada 2019a:50). När det gäller aktiviteten show-
dans är det en icke-verbal aktivitet; däremot är showdansklasser en aktivitet 
med inslag av både verbala och förkroppsligade resurser. Det talade språket 
används alltså med ett antal andra resurser i dansklasser och en redogörelse 
för det ofta använda begreppet icke-verbalt språk är här på sin plats. Begreppet 
icke-verbalt är omdiskuterat då det snarare ger en beskrivning av att något inte 
är verbalt, det vill säga att man beskriver vad något är genom att berätta vad 
det inte är. I detta fall innebär det att man förtydligar att det inte är ett verbalt 
bidrag och genom detta ges det verbala en högre status än vad det icke-verbala 
                                                   
6 Se längre ner i detta avsnitt om begreppet icke-verbal.  
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skulle ha (Mondada 2014:138, Nevile 2015:131). Eller, som Kendon (1972) 
uttryckte det redan på 1970-talet: ”It makes no sense to speak of ’verbal com-
munication’ and ‘non-verbal communication’. There is only communication“ 
(Kendon 1972:443). Att detta begrepp, icke-verbalt språk, är med i redogörel-
sen av multimodala resurser förklaras av att begreppet används av många fors-
kare. Men det finns anledning att problematisera det i relation till de data som 
analyseras i avhandlingen. 

Icke-verbal interaktion kan innefatta både förkroppsligad interaktion och 
icke-lexikalt ljudande. I både talad och förkroppsligad interaktion kan delta-
garna producera ljud som inte är ord i traditionell mening men som ändå be-
handlas av deltagarna som meningsbärande. Denna typ av ljudanvändning har 
benämnts icke-lexikala ljudanden (eng. non-lexical vocalizations) av Keeval-
lik och Ogden (2020) eller ljudföremål (eng. sound objects) av Reber (2012). 
Exempel på sådana icke-lexikala ljud kan vara ljud som fungerar som en ver-
bal handling men snarare är en sorts imitation av till exempel rytmen (Bassetti 
2009), såsom dada da (se studie II för fler exempel på denna typ av ljudan-
vändning). Vidare har Keevallik (2013b) visat på hur icke-lexikala ljudanden 
används av danslärare vid demonstrationer i lindy hop tillsammans med för-
kroppsligade demonstrationer. Det finns en skillnad mellan resurser som räk-
nas som förkroppsligade respektive ljudande i fråga om hur dessa struktureras 
i interaktion i förhållande till verbalspråket, det vill säga att förkroppsligade 
resurser kan användas samtidigt som verbalspråket, vilket inte är möjligt med 
icke-lexikala ljudanden. I denna avhandling används begreppen förkroppsli-
gad resurs och icke-lexikalt ljudande istället för icke-verbala resurser, ef-
tersom det i många situationer i dansklasser är relevant att särskilja använd-
ningen av kroppen i form av dansrörelser eller blickriktningar från när det rör 
sig om olika typer av ljudanden.  

Under begreppet förkroppsligad ryms egentligen all interaktion som på nå-
got vis innefattar kroppen. Om man ska dra det till sin spets är ju egentligen 
både det verbala och ljudande en del av en förkroppsligad kommunikation då 
även dessa utförs med hjälp av kroppen. Men man brukar skilja rent för-
kroppsligade handlingar (eng. embodiment) (Nevile 2015:132) från de verbala 
och ljudande resurserna. Kroppen fungerar som ett slags verktyg för att pro-
ducera yttranden och det är inte kroppen som fysiskt objekt som skapar me-
ning. Så för att kunna tala om förkroppsligade resurser i interaktion är det 
viktigt att redogöra för hur kroppen relateras till språk och interaktion. Det 
finns många olika vis på vilka kroppen är en central del för meningsskapande. 
En typ av förkroppsligad resurs är position och hållning. En individ kan med 
hjälp av sin hållning visa på hur hen är en aktiv deltagare i interaktionen ge-
nom att rikta sitt fokus mot den individ eller den aktivitet som man vill visa 
engagemang för eller delaktighet med. Detta fenomen har Kendon (1990) kal-
lat för F-Formation. En annan sådan förkroppsligad resurs är blickar. Detta är 
eventuellt den kroppsliga funktion som tydligast förknippas med språk och 
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interaktion och som undersökts tidigt inom EMCA (till exempel Goodwin 
1981, Goodwin m.fl. 2002, Rossano 2013). Blickar är nära sammankopplade 
med hållning. Var blicken är riktad vid ett samtal har inverkan på interakt-
ionen på flera sätt, dels för att man med hjälp av blickriktningen kan visa var 
man har sitt fokus, dels för att blicken även kan användas för att till exempel 
ta avstånd genom att inte ta ögonkontakt med ens samtalspartner, vilket då kan 
vara ett sätt att undvika interaktion (Goodwin 1979, 1980, Kidwell 2013). Yt-
terligare en förkroppsligad resurs är gester, till exempel handrörelser (Kendon 
2004).  

Intresset för beröring i interaktion har växt fram de senaste åren (Meyer & 
Streeck 2020). Att studera beröring görs främst genom att se på hur den för-
håller sig till kroppen och verbalspråket (Cekaite & Mondada 2020). Beröring 
kan räknas som en förkroppsligad resurs då beröring påverkar kroppen. Stu-
dier som rör lärande och beröring är relativt få, men ett viktigt undantag är 
Lindwall och Ekström (2012) som visar på hur beröring är en del av lärarens 
metoder för att lära ut virkning under slöjdundervisning.  

Att dansa är en förkroppsligad aktivitet som utförs med hjälp av kroppen 
som ett redskap. Men att lära ut dans är däremot en multimodal aktivitet, där 
både verbala, förkroppsligade och icke-lexikala ljud är en del av lärandesitu-
ationen (Keevallik 2015:313). När vi talar om förkroppsligade resurser i sam-
band med dansundervisning bör kroppens roll lyftas fram. Anledningen till 
det är att kroppen i dansklasser har dubbla roller: dels är kroppen det redskap 
som läraren använder sig av för att demonstrera, dels är den ett redskap som 
läraren och dansarna använder för att kunna utföra dansen. Kroppen är därmed 
ett verktyg både för att kunna lära sig dans och för att kunna lära ut dans (jfr 
Råman 2019b), och denna dubbla funktion kan liknas vid att vi behöver språk 
för att tala om språk.  

Användningen av termen förkroppsligade resurser i avhandlingen avser 
alla typer av kroppsliga och visuella bidrag (såsom blickar, gester, rörelser, 
etc.), men utesluter verbalt språk och icke-lexikala ljudanden. Denna tredel-
ning är vald för att aktiviteten som undersöks är en multimodal aktivitet där 
deltagarna orienterar sig mot dessa tre resurser och där de olika resurserna 
fyller olika funktioner. Givetvis är de tre kategorierna en del av det mer över-
gripande begreppet multimodala resurser.  

I begreppet multimodalitet inkluderas även mobilitet (eng. mobility) (Had-
dington m.fl. 2013). Dans är i hög grad en mobil aktivitet där rörelser och 
förflyttningar är en del av aktivitetens syfte. Begreppet mobilitet handlar om 
en deltagares förflyttning i förhållande till omgivningen (Broth 2020:165). 
När deltagarna rör sig fritt (det vill säga inte till exempel sitter i en bil) rör de 
sig ändå i förhållande till varandra och detta kallas även för mobila forma- 
tioner (Broth och Keevallik 2014:119). Dessa kan innefatta två eller flera in-
divider som tillsammans utför någon form av förflyttning (McIlvenny m.fl. 
2014:105). Mobila formationer har undersökts i olika situationer och en för 
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denna avhandling relevant aktivitet är hur mobila formationer växer fram i 
dansklasser där formationerna utgörs av par (Broth & Keevallik 2014). Den 
mobilitet vi kan tala om under en dansklass rör således deltagarnas rörelser, 
som är styrda av att de ska förhålla sina rörelser till varandra, till musiken och 
dessutom ska det ske inom ett avgränsat fysiskt utrymme i form av danssalen. 
Rörelserna som utförs sker i olika riktningar och deltagarna rör sig inte heller 
alltid i samma riktning utan de kan vara koreograferade så att de gör rörelser 
åt olika håll men de förhåller sig till samtliga rörelser som en grupp med ett 
gemensamt mål. Broth och Keevallik (2014) talar om en kollektiv mobilitet, 
ett begrepp som lämpar sig mycket bra för att beskriva den aktivitet som un-
dersöks i denna avhandling. 

Den sista multimodala resursen som beaktas här är användandet av arte-
fakter. Artefakter är fysiska föremål och kan vara i stort sett vad som helst 
som används i den aktuella aktiviteten (Lindström & Norrby 2020:361). Några 
centrala artefakter i dansklasserna som undersöks i denna avhandling är till 
exempel: spegeln, musikutrustningen och lärarens anteckningsblock.   

Gemensamt för samtliga multimodala resurser är att de endast räknas som 
en resurs när de är i bruk i interaktionen, det vill säga då de fungerar som en 
kommunikativ resurs. Om de inte används av deltagarna i interaktion fungerar 
de endast som potentiella resurser. Detta gäller både multimodala resurser i 
allmänhet och i denna avhandling.  

2.2.1 Komplexa multimodala gestalter 
Om vi ska behandla alla möjliga resurser som potentiellt likvärdiga i interak-
tionen återstår att lyfta fram ytterligare ett begrepp som gör detta möjligt, när-
mare bestämt komplex multimodal gestalt (eng. complex multimodal gestalt) 
(Mondada 2014:140). En multimodal gestalt är den samtidiga användningen 
av fler multimodala resurser parallellt. Begreppet syftar till att man ska und-
vika att studera en resurs i taget i relation till det verbala språket. Detta innebär 
att man bör se till den bredare organisering av en aktivitet där även den omgi-
vande miljön är delaktig (Streeck, Goodwin & LeBaron 2011). Tanken på 
multimodala gestalter utvecklar begreppet sekventialitet (Mondada 
2018a:103), då den sekventiella ordning som vi är vana vid från analys av 
verbalspråket istället ses som en komplex process där flertalet resurser an-
vänds parallellt (Mondada 2016:347). En gest eller blick kan uppträda samti-
digt med det som uttrycks verbalt och tillsammans skapar de verbala och för-
kroppsligade resurserna en social handling i sin helhet (som en gestalt). Det 
innebär att multimodala gestalter bör ses som konstellationer av samtidiga be-
teenden (Broth & Keevallik 2020:76). Mondada (2014) beskriver det som att 
mänsklig interaktion är organiserad genom multimodala gestalter. 

I relation till begreppet komplexa multimodala gestalter bör nämnas att det 
finns ytterligare begrepp som beskriver den samtidiga användningen av flera 
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multimodala resurser för att åstadkomma ett meningsskapande. Goodwin 
(2013) talar om laminated structure of action (Goodwin 2013:11), vilket in-
nebär att resurser bildar olika lager som sätts samman och på så vis skapas det 
en bestående helhet av flertalet resurser. De olika lagren organiseras i relation 
till varandra (Goodwin 2013:12). Begreppet multimodal packages (Pekarek 
Doehler 2019,  Skogmyr Marian 2020) används för att beskriva hur man åstad-
kommer en enskild handling med hjälp av nära sammanlänkade verbala och 
förkroppsligade resurser.  

 
2.3 Förutsättningar för att förstå aktiviteten dans 
Deltagarna i en dansklass är oftast i rörelse, och de handlingar som sker görs 
i relation till denna rörelse. Rörelserna utförs enligt ett visst mönster som dess-
utom styrs av musik. Den mobilitet vi talar om i en dansklass har, precis som 
andra verksamheter, ramar och förutsättningar som påverkar den. Det finns 
särskilt tre aspekter som bör framhävas: dessa är dansaren, koreografi och mu-
sik.7 

Givet är att dansaren är en central och självklar del av dans. Under en dans 
kommunicerar dansaren med hjälp av sin kropp och även med hjälp av rytm, 
riktningar och placeringar i rummet (Ambrosio 1999). Detta innebär att den 
mobila aspekten av dans är central inte bara för dansundervisningen, utan även 
för dansen som sådan då dansaren med hjälp av rörelser genom rummet för-
medlar sitt budskap, det vill säga det som dansen är tänkt att uttrycka, exem-
pelvis en särskild sinnesstämning eller en upplevelse. Till sitt förfogande för 
att förmedla detta budskap har dansaren sin kropp som främsta redskap, ett 
redskap som dansaren använder som ett gestaltande uttrycksmedel.   

I ett dansframträdande är dansrörelserna organiserade enligt ett spatialt 
och/eller rytmiskt mönster. Dessa mönster följer ofta linjer eller geografiska 
former på golvet, där det finns en bestämd ordning för stegen som oftast är 
kopplad till en timing med musiken, och allt detta sammantaget kallas för ko-
reografi. Koreografi brukar beskrivas som konsten att göra dans, det vill säga 
att samla och organisera rörelser enligt ett visst mönster och att sammanföra 
detta med musik (Mackrell 2005).  

Den kreativa processen med att skapa en koreografi kan se olika ut, men en 
liknelse man kan använda är att dans är koreografens språk för att förmedla 
sitt budskap där rörelser används istället för ord (Ambrosio 1999:21). När man 
skapar en koreografi bygger man ihop olika delar som sedan ska skapa en 
helhet. En koreografi består av flertalet delar (eng. phrases,) som länkas ihop 
för att sedan skapa olika danssekvenser. Dessa längre danssekvenser bildar 
sedan den fullständiga dansen (Ambrosio 1999:29).   

                                                   
7 Det finns fler aspekter som är relevanta vid dansföreställningar, de flesta kopplade till teatra-
liska eller visuella element (smink, kostym, rekvisita) och även ljud och ljus (Mackrell 2005).  
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Den sista av de tre aspekterna är musiken, ett av de mest centrala momenten 
i dans och den som i många fall särskiljer dansen som konstform från vardag-
liga rörelser och utföranden med kroppen (Mackrell 2005). Musiken kan an-
tingen väljas först och därefter skapar koreografen dansstegen efter den valda 
musiken eller så skapar koreografen en koreografi och finner sedan musik som 
passar rörelserna. Om musiken väljs först får musiken en viktig roll för att 
bestämma både längd och struktur på de danssteg som ska utföras. I nära re-
lation till musiken har vi även rytm. Rytm är något som är ständigt närvarande 
för oss människor när det gäller fysisk aktivitet även om vi sällan reflekterar 
över det. Många av de aktiviteter som vi utför har en tendens att följa någon 
form av regelbunden rytm, till exempel när vi sågar eller målar, då det är det 
mest sparsamma sättet att använda musklerna. Rytm blir en grundsten i dansen 
eftersom den kan användas för att uttrycka olika känslor och tillstånd. En lång-
sam och jämn rytm kan till exempel användas för att skapa en känsla av mjuk-
het. Rytm används även genom att variera olika rytmer för att skapa någon 
form av dramatisk funktion (Mackrell 2005).   

I de tre delstudierna i avhandlingen förhåller sig dansarna till de olika ko-
reografierna, de orienterar sig mot musiken och mot koreografins olika mo-
ment i relation till rytmer.  

 
2.4 Etnografi  
En förutsättning för att kunna analysera en aktivitet är att som forskare förstå 
de praktiker som deltagarna är engagerade i. Detta kan gälla allt från de hän-
delser deltagarna deltar i eller eventuella verktyg de använder sig av för att 
genomföra sin aktivitet (Melander 2009:43). Denna kunskap kan man an-
tingen få av att man som forskare kan räknas som en kompetent medlem i den 
aktivitet som undersöks (jfr Norrthon 2020:34) eller så kan denna kunskap 
inhämtas genom ett etnografiskt arbete. De flesta EMCA-forskare som arbetar 
med interaktion i institutionella sammanhang använder sig idag av etnografisk 
information oavsett hur den etnografiska kunskapen finns tillgänglig (ten 
Have 2005, Kunitz & Markee 2017). Ett etnografiskt perspektiv bidrar till att 
ge beskrivningar av människors verksamheter (Bellander 2010). Melander 
(2009:42–43) tar upp en för denna avhandling relevant iakttagelse, nämligen 
att hon drog nytta av att inte vara en fullvärdig deltagare av den aktivitet hon 
undersökte. De fördelar hon presenterar med detta utifrånperspektiv är bland 
annat att som forskare då inte ta sig an data med på förhand givna föreställ-
ningar. Detta utifrånperspektiv är något som jag delar i den aktivitet som un-
dersöks i avhandlingen (se avsnitt 4.3.2). En fördel med detta är att den kun-
skap jag har om aktiviteten kommer av det etnografiska arbetet i kombination 
med att ha studerat det inspelade videomaterialet (jfr Melander 2009). Emel-
lertid krävs en insyn i den aktivitet man undersöker för att på så vis kunna 
förstå vad deltagarna orienterar sig emot. Detta gäller särskilt institutionella 
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verksamheter som ofta omges av en institutionell ram. Den etnografiska kun-
skapen kombinerat med EMCA hjälper forskaren att förstå de många lagren 
av interaktion som deltagarna förhåller sig till och orienterar sig emot (Markee 
& Kunitz 2017). Kunskapen kan bidra till att forskaren kan identifiera vad 
som är en relevant situation för deltagarna (Mondada 2013). Detta kan jämfö-
ras med forskning som rör vardagliga situationer som är bekanta för forskaren 
där egna erfarenheter av liknande situationer och sunt förnuft kan vägas in i 
den analys man gör, oavsett om detta sker medvetet eller inte (Maynard 2003).  

Det etnografiska arbetet fyller även en viktig funktion gällande forskarens 
möjlighet att etablera ett förtroende till de deltagare vars aktivitet man ska 
studera. Dessutom underlättar det etnografiska arbetet de praktiska momenten 
som blir aktuella vid inspelning av aktiviteten (Heath & Luff 2013) (Se mer 
om etnografi och insamlingsmetod i avsnitt 4.1). 

 
2.5 Verksamhetsbegreppet 
Begreppet institutionell verksamhet är ett relativt tänjbart begrepp: det kan 
sträcka sig från starkt reglerade och formella sammanhang (till exempel rätte-
gångar) till mer vardagliga med institutionella drag (till exempel en bokklubb 
i någons hem) (Linell 2011). De dansklasser som undersöks i denna avhand-
ling delar många av de drag som klassificerar en verksamhet som institution-
ell, och showdansklasserna behandlas som en institutionell verksamhet. I detta 
avsnitt kommer först verksamhetsbegreppet att behandlas med särskilt fokus 
på dansklasser som en verksamhet (2.5.1) och därefter följer en kort reflektion 
kring begreppet i relation till EMCA (2.5.2). 

2.5.1 Dansklass som institutionell verksamhet  
En verksamhet är något man gör och detta görande består av en rad handlingar, 
handlingar som sedan bildar sociala praktiker. Begreppet verksamhet har en 
övergripande struktur i jämförelse med de handlingar som genomförs i verk-
samheten (Linell 2011:80). I denna avhandling används verksamhetsbegrep-
pet för att beskriva dansklassen på en övergripande nivå. Den verksamheten 
består av ett antal praktiker som att öva på en koreografi, starta/stänga av mu-
siken eller demonstrera men även till exempel att städa lokalen, ta betalt av 
deltagare och liknande. Verksamheter förstås utifrån vad deltagarna är där för 
att göra och vilka mål som finns med verksamheten och detta både skapas och 
återskapas av deltagarna själva (Bellander 2010:42). En verksamhet består av 
en uppsättning praktiker som blir till genom situerade handlingar. Studieob-
jektet, demonstrationer, består av upprepade handlingar vilka fastställs till en 
igenkänningsbar praktik (Broth & Kevallik 2020:28). En praktik består alltså 
av mönster, ofta rutiniserade, för hur vi organiserar något, till exempel att lösa 
en uppgift (Linell 2011:75). Linell (2011:82) beskriver begreppen verksamhet 
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och praktik som överlappande begrepp. ”Verksamheter och praktiker blir så-
ledes två varandra starkt överlappande begrepp; verksamheten eller praktiken 
går båda utöver det enskilda yttrandet eller (kommunikativa) handlingen vid 
det enskilda tillfället” (Linell 2011:82). Även Persson Thunqvist ser på be-
greppen som överlappande (2003:12). Bellander (2010:45) menar även att 
praktikbegreppet betonar en kontinuitet i interaktionen som överskrider verk-
samheter (jfr Linell 2011:83). I mitt fall gäller att praktiken att demonstrera 
förekommer i många verksamheter, samtidigt som det bildas särskilda prakti-
ker som är specifika för en viss verksamhet, som i demonstrationer i just denna 
dansklass. Detta gör det möjligt att tala om att en praktik kan existera på både 
lokal interaktionsnivå och samtidigt fungera överskridande. Jag använder i av-
handlingen begreppet praktik i likhet med Broth och Keevallik (2020:28) för 
de demonstrationer som jag undersöker. Begreppet praktik ligger nära begrep-
pet kommunikativ verksamhet (Linell 2011:75–76). Det är möjligt att beskriva 
demonstrationer som dels sociala praktiker, dels som kommunikativa verk-
samheter. Jag har för tydlighetens skull valt att använda begreppet verksamhet 
för den övergripande dansklassen och använder därför begreppet sociala prak-
tiker för att beskriva demonstrationerna.  

Ytterligare ett begrepp som behöver redas ut är begreppet aktivitet. Det 
finns en relativt spridd användning av begreppet verksamhet som synonymt 
med begreppet aktivitet på svenska. Det kommer sig av att det engelska be-
greppet activity type myntat av Levinson (1979), ofta har översatts till just 
verksamhet på svenska. I denna avhandling används aktivitet inte som en mot-
svarighet till verksamhet, utan snarast i den vardagsspråkliga innebörden, det 
vill säga att det rör sig om en sysselsättning, ofta förknippad med fysisk akti-
vitet av något slag. Vi kan till exempel vara engagerade i en fritidsaktivitet.  

Det finns ett antal typiska drag som är utmärkande för en institutionell verk-
samhet. Det rör sig bland annat om deltagarroller och asymmetrier av olika 
slag, men även sådant som att verksamheten har en bestämd tidpunkt då den 
ska utföras och när den ska avslutas (Drew & Hertitage 1992, Bellander 2010, 
Nyroos 2012). I en verksamhet förekommer även konventioner som reglerar 
exempelvis vad som är möjligt att säga och vilka samtalsämnen som är rele-
vanta, och även till vem och när man kan säga något (Persson Thunqvist 
2003). Deltagarna i en verksamhet har specifika verksamhetsroller, roller som 
de sedan handlar utifrån (Bellander 2010:42, Linell 2011:109). Deltagarnas 
institutionella roller innebär ofta en asymmetri gällande kunskap, men även 
rättigheter och skyldigheter. Denna typ av asymmetrier grundar sig på en hie-
rarkisk social ordning (Linell & Luckmann 1991). De tydliga rollerna som 
finns mellan lärare och elev i skolan är centrala för att förstå asymmetrier. 
Läraren är den som står för det mesta av samtalet och är den som fördelar 
ordet. Det vill säga att med lärarrollen följer vissa rättigheter och detta bidrar 
till asymmetrin. Vidare kan rollen som expert respektive lekperson kopplas 
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till olika tillgång till kunskap. Läraren har ett kunskapsföreträde då hen för-
väntas vara den med mer kunskap (se mer om epistemik i avsnitt 2.7). Det är 
viktigt att poängtera att det rör sig om förväntningar om asymmetrier, men till 
exempel när det rör kunskapsasymmetrier framkommer det endast när de görs 
relevanta av deltagarna i interaktion (Linell och Luckmann 1991).  

De demonstrationer som undersöks i avhandlingen påminner i mångt och 
mycket om traditionell klassrumsinteraktion, men då dansarna deltar i denna 
aktivitet som en fritidsaktivitet finns det vissa skillnader. Fritidsaktiviteter 
omfattas av ett mönster som liknar det som gäller för institutionella samman-
hang. Exempel på sådant är att det finns ett uttalat mål med aktiviteten, ett mål 
som ofta har med lärande i någon form att göra och att aktiviteten leds av en 
lärare (Bellander 2010). Målen med verksamheten dansklass rör inte enbart 
läraren och dennes mål med att lära ut dans utan det handlar även om dansar-
nas mål med sitt deltagande i verksamheten. Då den aktuella gruppen som 
undersöks i avhandlingen bland annat tränar för att kunna uppträda inför en 
publik finns det en förväntan om att framträdandet ska hålla god kvalitet (se 
mer om deltagarna och dansgruppen i avsnitt 4.2.1). Även skolans lärandeak-
tiviteter är inramade av övergripande mål, som till exempel förväntade studi-
eresultat. Men en av flera saker som är speciellt med denna typ av verksamhet, 
dansklasser, i relation till skolan är att frivilligverksamheten saknar nationella 
styrdokument, och det finns heller inga särskilda krav på uppföljningar eller 
utvärderingar. Detta innebär att dansläraren i dessa verksamheter till exempel 
inte arbetar med betygssättning, vilket i sin tur leder till att dansläraren själv 
eller i samförstånd med dansskolan bestämmer över innehållet på en dansklass 
och för upplägget över en termin. Hur detta arbete ser ut kan också variera 
mellan dansskolor. Just detta att dansklasserna sker som en fritidsaktivitet gör 
att verksamheten inte kan klassas som en formell verksamhet (som till exem-
pel skolan, som är obligatorisk). Det finns en spänning mellan en mer formell 
situation och en informell sådan (Sundberg 2003), vilket blir relevant när det 
gäller en fritidsaktivitet. Det bör nämnas att det finns dansklasser som skiljer 
sig markant ifrån dem som undersöks i denna avhandling, vilket främst för-
klaras av att det rör sig om en sysselsättning som äger rum på dansarnas fritid 
och vilar på en frivillig grund (Hössjer 2007). Det finns givetvis dansklasser 
som är mer reglerade, eftersom det även finns professionella dansverksam-
heter och dansundervisning i den traditionella skolmiljön. I de verksamheterna 
finns det styrdokument och lärandemål att förhålla sig till. En annan aspekt 
som är relevant för de dansare som är i fokus är att även en fritidsaktivitet kan 
innebära höga krav och det kan finnas starka förväntningar på deltagarna när 
det gäller till exempel träningsfrekvens, uppvisningar och tävlingar. Dessutom 
kan dansarna sträva efter att uppnå en viss nivå av kunskap inom dans och på 
så vis närma sig en sorts professionell kunskap. Detta styrs dock aldrig av 
formella dokument eller liknande. Till skillnad från obligatoriska skolan kan 
den som inte accepterar villkoren hoppa av. Detta kan innebära att deltagarna 
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i en avancerad grupp, som den i avhandlingens studier, har en hög andel mo-
tiverade och engagerade deltagare. 

I och med att en dansklass räknas som en institutionell verksamhet sker 
interaktionen i en dansklass i relation till detta men det betyder inte automa-
tiskt att deltagarna orienterar sig mot institutionaliteten. Metodologiskt blir det 
därför viktigt att som forskare visa på hur verksamhetens inbäddade förvänt-
ningar träder fram i interaktionen, snarare än att söka efter hur den institution-
ella ramen påverkar interaktionen (Råman 2019b). De inbäddade förväntning-
arna träder fram genom deltagarnas situerade handlande, det vill säga att del-
tagarna demonstrerar att de orienterar sig mot verksamheten. 

Den typ av dans som står i fokus i avhandlingen, showdans, delar många, 
men inte alla drag, med andra dansklasser. Dansklasser kan se olika ut bero-
ende på vilken typ av dans som utövas, och det styrs av bland annat om det är 
ett individuellt utförande, pardans eller en grupp. Deltagarna demonstrerar ge-
nom interaktion att de har en förväntan på hur verksamheten ska vara organi-
serad i stort. Det gäller bland annat att dansklasserna har tydliga ramar för hur 
verksamheten organiseras och att deltagarna följer överenskomna regler. Alla 
deltagare orienterar sig mot en gemensam förståelse av vad en dansklass är 
för något, till exempel genom hur de placerar sig i rummet, att dansarna tystnar 
när musiken startar och liknande. Deltagarnas uppfattning om rollfördel-
ningen är tydlig. Läraren får rollen som expert då läraren är den med störst 
kännedom om verksamheten och den som förväntas ha kunskap om ämnet 
medan deltagarna är på plats för att lära sig att dansa.  

2.5.2 Verksamhetsbegreppet och EMCA 
Avslutningsvis i detta avsnitt diskuteras begreppet verksamhet kortfattat i re-
lation till EMCA. Linell (2011:162) har beskrivit verksamhetsanalysen som 
en utvidgad form av CA, där verksamhetsanalysen är i behov att använda sig 
av CA:s systematiska metod för analys av samtal. Det perspektivet har han 
även vänt på när han menar att EMCA kan dra nytta av verksamhetsteoretisk 
analys tack vare EMCA:s intresse för hur aktiviteter skapas, upprätthålls och 
förändras (Linell 2020:428).  

Genom att deltagarna i en verksamhet själva förhåller sig till den verksam-
hetens ramar (medvetet eller omedvetet) kan det i deltagarnas handlingar fin-
nas spår av den aktuella verksamhetens ramar. Att förstå dessa ramar som 
forskare är väsentligt för att kunna göra en analys som utgår från vad som sker 
i interaktionen i enlighet med EMCA och deltagarperspektivet. Och för att 
förstå vad det är deltagarna orienterar sig emot krävs det ibland en etnografisk 
kunskap (se till exempel Markee & Kunitz 2017). Denna avhandling har inte 
som syfte att göra en verksamhetsanalys, men begreppet verksamhet och sär-
skilt begreppet institutionell verksamhet är relevant. Särskilt viktigt har detta 
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varit eftersom jag som forskare inte har erfarenhet av den verksamhet jag un-
dersöker och etnografisk kunskap är därför av stor betydelse. Denna etnogra-
fiska kunskap ger en generell förståelse av verksamheten och de förutsätt-
ningar som deltagarna själva är medvetna om (se avsnitt 2.4 om etnografi samt 
kapitel 4 om insamling av data). 

Då verksamheten dansklass ramas in av institutionella drag och påminner 
om klassrumsinteraktion är det vidare relevant att lyfta fram lärande och hur 
deltagarna förhåller sig till de asymmetrier som finns gällande kunskap. Mer 
om begreppet lärande kommer i nästkommande avsnitt (avsnitt 2.6).  

 
2.6 Lärande och EMCA  
Lärande är något som kan ske var som helst och när som helst (jfr Lave & 
Wenger 1991). I vissa sammanhang är aktivitetens övergripande syfte just lä-
rande, det vill säga att situationen är designad för lärande. Då denna studie har 
ett interaktionellt perspektiv kan man genom ett sådant perspektiv se hur del-
tagarna orienterar sig mot och genom sitt agerande visar att syftet med aktivi-
teten är lärande. 

Ifråga om begreppet lärande och dess roll i denna avhandling är det inled-
ningsvis viktigt att poängtera att fokus inte är att se ett resultat av lärande och 
bevisa att lärande äger rum utan snarare vilka verktyg som används under lä-
randet som process. Framförallt står lärarens erbjudande av lärande i fokus, 
snarare än att göra en bedömning om hur dansarnas lärandeprocesser ser ut. 

Begreppet lärande inom interaktionsanalys ses som ett görande, vilket in-
nebär att lärande är en process, det vill säga något som man gör och inte något 
som enbart händer (Melander & Sahlström 2010:172). Multimodal interakt-
ionsanalys kan studera detta görande där lärandet växer fram i den pågående 
interaktionen. Studier inom EMCA som undersökt lärande har visat sig ha en 
styrka i dess möjlighet att visa på hur olika typer av pedagogiska situationer 
är interaktionellt organiserade genom att fokus har legat på ”lärandets hur” 
(Melander & Sahlström 2010:105), det vill säga att beskriva hur interaktionen 
ser ut i dessa lärandesituationer. En stor del av tidigare forskning i Sverige om 
olika typer av undervisningssammanhang har fokuserat på möjligt lärande 
(Melander & Sahlström 2010:20), alltså att resultaten ses utifrån ett perspektiv 
som talar om vad det finns för möjlighet till lärande snarare än att tala om 
lärande i sig (se till exempel Cekaite 2006 och Lindwall 2008).  

Förhållandet mellan CA och lärande har länge diskuterats, det vill säga om 
man med CA som grund kan undersöka lärande, särskilt lärande som sker i 
klassrummet (Gardner 2013). En av styrkorna är den starka ställning som ana-
lysverktygen har, som till exempel turtagning och hur förståelse skapas och 
visar sig medan turerna växer fram. Men även att i detalj kunna beskriva de 
praktiker och sättet på vilket deltagarna orienterar sig mot dessa praktiker för 
att sedan kunna analysera och jämföra sekvenser av interaktion ses som en 
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styrka. I och med detta kan man visa på vad en deltagare gör när den är invol-
verad i en lärandeaktivitet för att sedan längre fram kunna visa på en eventuell 
skillnad i detta görande och på så vis är det rimligt att tala om möjligt lärande 
(Gardner 2013:609, Musk 2020). Gardner (2013:601) menar att detta öppnar 
upp för att fokusera på vilka resurser deltagarna använder för att förstå situat-
ionen istället för att fokusera på hur lärande uppnås.  

Inom EMCA ses ofta lärande som en social handling (jfr Musk 2020). I 
linje med det som lyfts fram ovan om möjligheten att studera lärande från 
EMCA-perspektiv är Musk (2020) ett bra exempel på hur man kan studera 
lärande genom ett mikrolongitudinellt perspektiv, det vill säga lärande på kort 
sikt. Lärande som social process undersöks även av Majlesi (se till exempel 
Majlesi 2014) som fokuserar på handlingar för att visa på möjligheter för lä-
rande där studenterna orienterar sig mot vad som är lärbart (eng. learnable) 
och hur detta görs med hjälp av förkroppsligade handlingar. Vad som är lär-
bart är inte på förhand bestämt utan något som visar sig i interaktionen. Vid 
en undervisningssituation har någon identifierat ett lärandeobjekt (vad ska lä-
ras här och nu). Lärandeobjektet blir då en förutsättning för lärande medan det 
som är lärbart är något som konstrueras av deltagarna. 

I dansklasserna som analyseras är det en sorts undervisning som äger rum 
även om denna inte är lika reglerad som den i ett klassrum. Dansklasserna 
delar drag med de traditionella klassrumsinteraktionerna och då särskilt för att 
lärandesituationerna kännetecknas av att läraren står för det mesta av interakt-
ionen, är den som har pedagogiskt ansvar för aktiviteten samt den som skapat 
koreografin (jfr Råman 2019b). Inom traditionell klassrumsinteraktion till-
skrivs lärare oftast rätten att ansvara för att rätta studenter när något är felakt-
igt, men också för att läraren är den som har rätt att inleda och avsluta sekven-
ser och därigenom styr turtagningen (Gardner 2013). Detta är drag som även 
återfinns i en dansklass.  

Intresset för hur kunskap hanteras i interaktion har ökat och en stor mängd 
studier av lärande utifrån EMCA har fokuserat på hur deltagare i interaktion 
på olika vis förhåller sig till kunskap och eventuella kunskapsobalanser i in-
teraktion (Heritage 2012, Mondada 2013). I fråga om vem som kan något och 
på vilket sätt detta kunnande visar sig och görs relevant i interaktion är be-
greppet epistemik användbart. Detta begrepp handlar om hur deltagare visar, 
hanterar och orienterar sig mot dels sin egen, dels andras kunskap (Heritage 
2012). Men för att kunna tala om epistemik i interaktion är det nödvändigt att 
särskilja epistemisk status och epistemisk hållning från varandra (Heritage 
2013). Epistemisk hållning innebär att talare har olika förkunskap och erfa-
renhet av de saker som man talar om eller gör, vilket påverkar deras ställning 
i interaktionen. Epistemisk status har att göra med den sociala ställning som 
en talare får utifrån olika kunskapsdomäner och detta visar sig genom inter-
aktionen, det vill säga vad man vet och hur mycket. Det kan finnas förvänt-
ningar om vad och hur mycket man bör veta men förväntningarna förverkligas 
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enbart genom interaktion (Heritage 2012). Epistemisk hållning och status och 
hur deltagarna förhåller sig till dessa kan beskrivas med hjälp av begreppet 
epistemisk positionering. Just epistemisk positionering är relevant för denna 
avhandling och undersöks i studie III. ”När det gäller frågor om kunskap, rör 
det hur deltagare i interaktion med varandra förhåller sig till eget och andras 
kunnande och vetande och gör gällande förväntningar om vad andra kan och 
vet, så kallad ’epistemisk positionering’” (Melander 2013:64). Detta innebär 
alltså att deltagarna positionerar sig som vetande med kunskap (K+) eller ove-
tande utan kunskap (K-) (Goodwin 1979, Heritage 2012) och dessa position-
eringar kan växla tätt. Epistemisk positionering syftar följaktligen på de kun-
skapspositioner som deltagarna intar, gör anspråk på och förhandlar om i 
social interaktion. Det förväntade i en lärandesituation är att läraren är den 
som positioneras som expert eller mest kunnig medan eleven har den motsatta 
rollen, som den som inte kan eller som i alla fall kan mindre. Detta kan även 
beskrivas i termer av att det finns förväntade epistemiska positioneringar i en 
lärandesituation. Huruvida dessa positioneringar relevantgörs visar sig dock 
först i interaktionen.  

Ytterligare två begrepp som kort bör lyftas fram här är epistemiskt före-
träde och epistemisk progression. Epistemiskt företräde ska ses i relation till 
att det finns en förväntan om vem som ska ha företräde, ofta kopplat till en 
verksamhets ramar och förväntningar som kommer i och med detta. Till ex-
empel kan det handla om att aktiviteten är organiserad av en ansvarig delta-
gare, läraren, vilken har en kunskap om aktiviteten (K+) och är engagerad i att 
visa, förklara och kommentera (jfr Mondada 2011, 2013). Stivers m.fl. (2011) 
argumenterar för att kunskap inte enbart är en fråga om att ha information eller 
inte, det rör sig även om hur denna kunskap både är källan till oenighet och en 
viktig resurs för hur vi uppnår enighet (Stivers m.fl. 2011: 23). Begreppet 
epistemisk progression har använts ibland annat i studier om andraspråksin-
lärning (Musk 2020), där det framgår att deltagarna går från K- till K+, det 
vill säga att det går att visa hur deltagarna tar till sig ny kunskap genom inter-
aktion. 

Alla dessa företeelser kan studeras genom att sekventiellt följa hur inter-
aktionen utvecklar sig och de eventuella förväntningar som finns behöver inte 
överensstämma med hur det faktiskt ser ut. Det rör sig inte om fasta position-
eringar på grund av institutionella ramar utan dessa positioneringar skapas, 
upprätthålls och omförhandlas i interaktion (Heritage 2012). Således kan man 
med hjälp av multimodal interaktionsanalys visa på hur interaktionen i läran-
desituationer går till och hur epistemiska positioneringar förhandlas i lärande-
situationer.  

Intresset för epistemiska asymmetrier i social interaktion har länge varit i 
fokus (Stivers m.fl. 2011) och tidigare forskning inom EMCA som undersöker 
epistemisk status eller epistemisk positionering är ganska utbredd, till exempel 
har Melander Bowden (2019) undersökt hur barn genom olika interaktionella 



24 
 
 

strategier etablerar sin kunskap i samband med problemlösande uppgifter. 
Kunskap och hur deltagarna förhåller sig till kunskap har studerats inte bara i 
interaktion mellan lärare och studenter men även i interaktion mellan studen-
ter (till exempel Jakonen & Morton 2015). 

 
2.7 Demonstrationer  
Att dansa är en förkroppsligad aktivitet och att lära ut dans är beroende av 
flera resurser. Utgångspunkten är att ingen (hierarkisk) skillnad görs mellan 
de olika resurser som används vid demonstration, vilket gör det möjligt att 
använda begreppet demonstration som ett samlingsnamn där både verbala och 
förkroppsligade resurser är inkluderade. Liknande hantering av begreppet har 
även använts av Bassetti (2009), där hon framhäver att begreppet demonstrat-
ion ska ses som samspelet mellan kroppsligt och verbalt genomförande.   

Forskning med intresse för instruerande interaktion med hjälp av för-
kroppsligade resurser är omfattande och det finns idag en mängd begrepp för 
att beskriva samma fenomen (Råman 2019b). I relation till avhandlingens fo-
kus och det teoretiska ramverket lyfter jag här fram ett urval begrepp som 
använts i tidigare studier: bodily demonstration (Keevallik 2010), bodily-
vocal demonstrations (Keevallik 2014b), embodied instructions (Lindwall & 
Lymer 2014), embodied demonstrations (Stukenbrock 2014), instructional 
demonstration (Råman 2019a). Gemensamt för dessa begrepp är företeelsen 
förkroppsligad utformning, det vill säga att alla begrepp innefattar använd-
ningen av kroppen, om än på lite olika vis (se Råman 2019b för en översikt). 

Begreppet demonstration ligger nära begreppet instruktion och det finns i 
dag lite olika sätt på vilka begreppen instruktion och demonstration används. 
Det finns en stor mängd EMCA-forskning som har fokuserat på instruktioner 
av olika slag. I merparten av dessa studier spelar de verbala resurserna en vik-
tig roll. Exempel på sådana studier är till exempel instruktioner under operat-
ioner (Mondada 2014), körlektioner (De Stefani & Gazin 2014) eller slöjd-
lektioner (Lindwall & Ekström 2012). Mycket av forskningen om instrukt-
ioner har skett inom lärande och traditionell klassrumsinteraktion (Evans & 
Fitzgerald 2017).  

Grunden för en instruktion är att en kunnig deltagare lär ut något till en 
eller flera deltagare som har mindre erfarenhet. (Goffman 1974). Instruktioner 
kan finnas inte bara som verbala eller förkroppsligade handlingar, utan också 
genom till exempel kartor eller skrivna manualer (Garfinkel 2002). Med denna 
bakgrund är det viktigt att sätta begreppet instruktion i förhållande till begrep-
pet demonstration och det faktum att det som undersöks i avhandlingen är en 
fysisk aktivitet. Det blir därmed viktigt att se begreppen instruktion och de-
monstration i förhållande till vad det innebär att förmedla ett fysiskt utförande 
till en annan deltagare. Då dansundervisning är en förkroppsligad aktivitet in-
nebär det för läraren att det ofta handlar om att kunna visa deltagarna vad som 
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behöver justeras eller hur de ska utföra en stegsekvens. Så för att lära ut en 
fysisk aktivitet är kroppen det redskap som används för att visa hur aktiviteten 
ska genomföras och miljöer där begreppet demonstration skulle fungera väl är 
där det verbala språket inte har en framträdande roll utan andra resurser är mer 
centrala. En följd av detta är också att de eventuella felaktigheterna hos dan-
sarna inte rör vad dansarna vet utan vad de faktiskt utför eller gör (jfr Evans 
& Reynolds 2016). Det är således vanligt att responsen från deltagarna sker 
med någon annan resurs än verbala handlingar (jfr Lundesjö-Kvart 2020). 

Begreppet multimodala demonstrationer kan jämföras med ett begrepp 
myntat av Goodwin (2006), nämligen multimodala yttranden. Ett multimodalt 
yttrande är ett yttrande som inte kan förstås om någon av de använda resur-
serna tas bort. Detta kan vi till exempel se när det gäller användandet av deik-
tiska uttryck där yttrandet blir semantiskt ofullständigt om vi inte tar hänsyn 
till de förkroppsligade bidragen (se till exempel Keevallik 2013a och Lindwall 
& Ekström 2012).  

I avhandlingen används begreppet demonstration som det övergripande be-
greppet för all typ av aktivitet där läraren förmedlar något till dansarna, oavsett 
om det sker verbalt, förkroppsligat eller i olika kombinationer av resurser. Yt-
terligare en orsak till att jag använder mig av begreppet demonstration som ett 
samlingsnamn för de praktiker som läraren och dansarna är involverade i är 
att deltagarna i verksamheten själva ofta talar om att något ska visas. Dansarna 
relaterar detta visande till att de vet att läraren måste visa rörelser men att det 
samtidigt kan innebära andra resurser, som till exempel verbala.  
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3. Tidigare forskning om dans och 
dansundervisning  

Följande kapitel syftar till att presentera relevant tidigare forskning om dans 
och särskilt dansundervisning. Denna avhandling intresserar sig för interakt-
ion och lärande, vilket gör att urvalet av tidigare forskning är valt i förhållande 
till det. Forskningen kommer inte uteslutande från språkvetenskapen då forsk-
ningen inom detta område är begränsad, utan en del studier från andra fält är 
också representerade, som till exempel danspedagogik. 

I kapitel 6 där de tre delstudierna sammanfattas presenteras även några ti-
digare undersökningar som rör dansundervisning men som inte har ett inter-
aktionellt fokus och som är specifikt intressant för respektive studie.  

 
3.1 Dans som en del av scenkonst 
Innan vi kan tala om dansundervisning är det på sin plats att kort beskriva det 
konstnärliga sammanhang som dans tillhör. Detta avsnitt har för avsikt att pla-
cera in dans och särskilt showdans bland andra konstformer. Det finns olika 
sätt att definiera konst och begreppet estetik innefattar olika individuella 
konstformer, såsom litteratur, film, foto, musik, teater, målning, skulptering, 
arkitektur och dans (Gaut & McIver Lopes 2013). Om vi ska närma oss konst-
formen dans måste vi röra oss mot ett smalare samlingsbegrepp, nämligen 
scenkonst. Det som kännetecknar konstformer inom scenkonst är att artisten 
använder sin röst, sin kropp eller artefakter för att förmedla ett konstnärligt 
uttryck (Ambrosio 1999). Begreppet innefattar olika discipliner men som alla 
har gemensamt att de framförs inför en publik. Exempel på konstformer som 
räknas till scenkonst är musik, teater och dans. Det som är utmärkande för just 
dans är att det brukar beskrivas som rörelser till rytm och melodi, rörelser som 
ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum (Nationalencyklopedin, 
Dans) och som ofta utförs som ett framträdande för att underhålla en publik.  

Dans kan förekomma i andra sammanhang och mer spontant och impulsivt 
än just den typen av dans som kan räknas in i begreppet scenkonst. Dans kan 
förekomma som en enkel och improviserad spontan aktivitet, som en social 
samlingspunkt eller som en del av en religiös rit eller en kulturell tradition 
(Mackrell 2005).  
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3.2 Dans som språk  
Innan redogörelsen kring det verbala språkets roll i dansundervisning (se av-
snitt 3.3) ges en mycket kort sammanfattning av den föreställning som finns 
om att dans kan ses som ett eget språk (Mackrell 2005).   

Dansen som konstform kan ses som ett alternativt sätt till att kommunicera 
känslor och idéer (Sandström 2016:88) och dans beskrivs ofta som icke-verbal 
kommunikation (Hanna 2008). Eftersom denna avhandling skrivs inom det 
språkvetenskapliga fältet är det viktigt att kort kommentera frågan om den bild 
som finns om dansen som ett icke-verbalt språk och ibland även som ett uni-
versellt språk (Mackrell 2005, Woodard 2020). Denna idé grundar sig i att det 
länge har förts en diskussion om huruvida dans som uttrycksform kan ses som 
ett slags eget språk där diskussionen fokuserats kring frågan om dans kan ut-
trycka känslor och handlingar på ett detaljerat vis (Mackrell 2005). Den cen-
trala frågan har varit om dansen används som ett uttrycksmedel för att föra 
fram olika budskap eller förmedla olika känslolägen, något som är en central 
uppgift för bland annat scenkonsten, och själva diskussionen rör huruvida dan-
sen kan anses ha samma möjlighet som verbalspråket att förmedla känslor 
(Hanna 2001). Om man argumenterar för att dans kan ses som ett eget språk 
så görs det med argument som att dans kan liknas vid ett universellt språk som 
kan kommunicera känslor mycket direkt och i många fall mer kraftfullt än vad 
ord kan (Hanna 2001). Detta innebär då att dans kan gå över språkliga barriä-
rer och vi behöver inte dela verbalspråk för att förstå ett budskap i en dans 
(Woodard 2020). Detta förankras ytterligare genom att jämföra dansens struk-
tur med det verbala språkets struktur där både dans och verbalspråket har ord-
förråd (i dansen är stegen motsvarigheten till orden), grammatik (regler i dan-
sen för hur rörelsen kan utföras) och dessutom syftar både dansen och verbal-
språket till att få fram mening (Hanna 2001). Frågan om huruvida dans som 
konstform kan anses vara ett eget språk eller ej kommer inte att redas ut i 
denna avhandling men det är väl värt att nämna då det är en pågående diskuss-
ion och detta visar även att den aktivitet som undersöks i avhandlingen givet-
vis är påverkad av att dansen är en konstform. Men från ett språkvetenskapligt 
perspektiv är det ändå möjligt att hävda att dansen som utförs kan räknas som 
en kommunikativ handling.  

Dans som aktivitet innefattar inte verbala handlingar men att lära ut dans 
däremot kan göras med hjälp av verbala (och andra vokala) handlingar. De 
verbala yttrandena som används under en danslektion har studerats tidigare 
och i nästa avsnitt kommer en utvald del av denna forskning med relevans för 
denna avhandling att sammanfattas.  
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3.3 Tidigare forskning om danslärares språk i Sverige 
Gemensamt för tidigare forskning om danslärares språk i dansundervisning är 
dess utgångspunkt och fokusering på det verbala språket (Gustafsson 2004, 
Sandström 2016, 2017).  

En studie av danspedagogers yrkesspråk är Gustafsson (2004). Studien ut-
går från de verbala uttryck som en danspedagog använder sig av och redogör 
för de många olika slags verbala yttranden som förekommer i en dansklass. 
Dessa kan delas upp i två typer: dels de verbala yttranden som består av lexi-
kala enheter såsom danstekniska termer, musikaliska uttryck, vanliga ord (hö-
ger, vänster, fram, bak) och metaforer, dels verbala yttranden som har en mer 
funktionell innebörd, såsom beröm, kritik, rättelser och privat prat (Gustafs-
son 2004:123). Forskningsprojektet ”Språkliggörande av dans” vid Dans- och 
cirkushögskolan i Stockholm syftar till att med ett antal delstudier försöka 
fånga vad språkets roll och funktion är i dansklasser. Fokus för detta projekt 
är verbalspråket, men forskarna betonar även andra resurser som nödvändiga 
för danspedagogerna och nämner särskilt rörelser, gester och ljudande (Sand-
ström 2017:11).8 Gemensamma slutsatser från de olika delstudierna i projektet 
är att verbalspråket har en viktig funktion men att visandet likaså är av stor 
vikt (Sandström 2017:213).  

Forskning om dansundervisning i Sverige har uteslutande fokuserat på 
dansundervisning inom ramen för antingen högskoleutbildning eller gymna-
sieutbildning. Däremot har dansundervisning för unga i frivilligverksamhet 
inte undersökts tidigare och min avhandling syftar till att fylla denna forsk-
ningslucka.  

 
3.4 Interaktionellt perspektiv på interaktion i 

dansklasser  
Studier med interaktionellt perspektiv på interaktionen som sker i dansklasser 
är få och jag redogör för dessa nedan. Men inledningsvis redovisas en studie 
av Notér Hooshidar (2014) som inte delar denna studies metodologiska ram-
verk men som ändå bör nämnas då resultatet är relevant för denna avhandling. 
Notér Hooshidars studie har ett multimodalt fokus och fokuserar på lärares 
och studenters kommunikation i dansundervisning på högskolenivå. Analysen 
sker med hjälp av ett socialsemiotiskt multimodalt teoretiskt perspektiv (Nor-
ris 2004). Notér Hooshidar (2014) visar att de verbala yttrandena i dansunder-
visning används i relation till kroppen, det vill säga att de verbala yttranden 
som läraren gör, förstås i förhållande till vad kroppen utför. I dessa situationer 
är inte verbalspråket dominant.  

                                                   
8 Forskarna i detta projekt kallar dessa resurser för kommunikativa praktiker.  
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Även om forskning med interaktionellt fokus är begränsad finns det ett un-
dantag väl värt att lyfta fram och det är Keevalliks forskning kring interaktion 
på lindyhop-klasser (2010, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015, 2018).9 Dessa 
studier grundar sig på multimodal interaktionsanalys av den typ som diskute-
rats i kapitel 2 ovan (2.1) och ett urval av resultaten från de olika studierna tas 
upp i det följande.  

En av de första studierna som fokuserat på multimodal interaktion utan att 
utgå från den verbala handlingen är Keevallik (2010). I denna studie visar Ke-
evallik att citat inte enbart kan ske genom det verbala språket utan att även 
kroppen kan citeras. Studien klargör även att verbala och kroppsliga citat i 
dansklasser är samma typ av aktivitet. Att kroppsligt citera dansarna är ett 
verktyg som läraren kan använda sig av för att kunna visa på ett icke-korrekt 
utförande av en danssekvens. Det kroppsliga citatet består av att läraren visar 
den felaktiga danssekvensen genom att efterlikna hur dansarna utförde rörel-
serna (Keevallik 2010).  

En annan, för denna avhandling intressant studie, är Broth och Keevallik 
2014. I denna studie visar de på hur en dansinstruktion och dansarnas efterföl-
jande handling, kan analyseras som ett närhetspar, vilket innebär att handling-
arna fungerar genom att bestå av ett förstaled och ett andraled, till exempel 
fråga-svar. Närhetsparet som analyseras består av ett direktiv som sedan följs 
upp med att dansarna utför det som läraren instruerade.10 I dessa närhetspar 
består oftast andra ledet, det vill säga dansarnas svar, av en förkroppsligad 
handling, de börjar således dansa. Detta sker dessutom genom att dansarna 
ordnar sig i vad Broth och Keevallik kallar för mobila formationer, vilket in-
nebär att dansarna parar ihop sig två och två (Broth och Keevallik 2014:119).    

Keevallik (2014a) visar även på hur danslärare kan förmedla taktil inform-
ation till sina studenter genom att använda sig av abstrakta objekt som ett pe-
dagogiskt verktyg.11 Det taktila i detta är kopplat till att lindy hop är en pardans 
och att dansarna därigenom bland annat håller varandra i händerna. De ab-
strakta objekt som lärarna använder fungerar som en sorts artefakt vid in-
struktioner men den faktiska artefakten finns inte som ett fysiskt föremål utan 
är något som läraren skapar med hjälp av metaforer. Ett återkommande exem-
pel i Keevalliks studie är metaforen att kasta en boll. Den stora skillnaden 
mellan denna typ av objekt i jämförelse med en fysisk artefakt är att dessa 
abstrakta objekt endast finns tillgängliga när de aktivt verbalt förs in i inter-
aktionen med hjälp av metaforen och så snart uppgiften är förklarad försvinner 

                                                   
9 Lindy hop är en partnerdans till skillnad från showdans.  
10 För att inte förvirra kring begreppen instruktion och demonstration, redogör jag för tidigare 
forskning med hjälp av forskarnas egna begrepp. Se avsnitt 2.7 för hur begreppet instruktion 
och demonstration används i avhandlingens delstudier.  
11 Taktila inslag i dansundervisningen förkommer inte i mitt material.  
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det immateriella eller abstrakta objektet igen. Samma objekt kan sedan föras 
tillbaka in i demonstrationen igen när den behövs.  

Keevallik (2013a) har visat på en särskild aspekt av att instruera i samband 
med en aktivitet som är mobil. Det rör sig om hur läraren kan bryta ner och 
visa på hur en aktivitet som ständigt är i rörelse ska utföras. Detta illustreras 
genom den deiktiska referensen här, som danslärarna använder sig av för att 
visa på en särskild plats i koreografin. Detta här kan endast förstås i kombi-
nation med en förkroppsligad handling som visar på vad detta här motsvarar. 
Ett viktigt resultat av studien är att förståelsen kring innebörden av här är helt 
beroende av att dansarna är väl införstådda med den aktivitet som de är del-
aktiga i; utan denna kunskap skulle det vara mycket svårt att förstå innebörden 
av den deiktiska referensen (Keevallik 2013a:367).  

I flera studier har Keevallik (Keevallik 2013b, 2015, 2018) undersökt hur 
grammatik och kroppen fungerar tillsammans. Förkroppsligade demonstrat-
ioner behandlas som ett element inom en turkonstruktionsenhet (Schegloff 
2007), vilket visar på att enheter kan bestå av både syntax och förkroppsligad 
handling på liknande sätt, det vill säga att en förkroppsligad handling ibland 
blir en del av syntaxen (Keevallik 2013b:17). Vidare har Keevallik (2015) re-
dogjort för hur grammatik och kroppens rörelser tillsammans skapar multimo-
dala mönster för meningsskapande, det vill säga att det råder ett ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan dem. Denna typ av samband mellan grammatik 
och rörelser som tillsammans bildar multimodala mönster har även Goodwin 
(2018) visat på.  

En avslutande aspekt som bör framhävas är verbalspråket och dess funktion 
i dansklasser. I en aktivitet som dans, vilken till sin natur bygger på kroppen 
och dess olika funktioner, kan man ifrågasätta varför ett så stort fokus ligger 
på det verbala (Keevallik 2013a:349). Det finns dock tidigare forskning som 
visar på att det verbala som används i dansklasser fyller viktiga funktioner 
såsom att kunna uppmana, förtydliga, motivera eller för att hantera frågor som 
kan vara av känslig karaktär (Keevallik 2015: 314). Keevallik (2013a) tar sär-
skilt upp vikten av det verbala trots att aktiviteten i sig, dans, inte kräver ver-
bala handlingar – att lära sig att dansa skulle kunna vara möjligt genom att 
imitera lärarens rörelser. Dock används det verbala bland annat för att kunna 
lyfta fram särskilt viktiga delar eller för att förtydliga något. Dessutom funge-
rar det verbala språket väl för de delar som rör den sociala aspekten av en 
dansklass. Dock produceras det verbala i relation till det kroppsliga och även 
vice versa (Keevallik 2013a:361).  
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4. Metod, material och deltagare 

I detta kapitel beskriver jag inledningsvis den insamlingsmetod som jag har 
använt i avhandlingen (4.1). I avsnitt 4.2 presenteras data där platsen, aktivi-
teten och deltagarna presenteras. I avsnitt 4.3 redogör jag för olika delar av 
analysprocessen.  

För att få en överblick över den data som analyseras i avhandlingen inleds 
kapitlet med en sammanfattning. Avhandlingen grundar sig på totalt 10 tim-
mars videoinspelad data, varav två kommer från en pilotundersökning.12 En 
grupp har valts ut och det urvalet innebär att tre timmar av materialet ligger 
till grund för analysen. Med ett sådant urval blir det möjligt att följa en och 
samma dansgrupp under flera träningar. Den utvalda gruppen är en avancerad 
grupp av dansare i åldern 16–24 år och består av 20 dansare (se avsnitt 4.2.1). 
I materialet i sin helhet ingår totalt 209 deltagare i åldern 10–26 år.  

 
4.1 Insamlingsmetod 
Insamlingen av data består av flera olika moment, och dessa kan delas upp i 
tre delar: deltagande observation, pilotinspelning och videoinspelning. Mo-
menten är etablerade och grundläggande inom multimodal interaktionsanalys 
(jfr Broth och Keevallik 2020).  

4.1.1 Deltagande observation 
Insamlingen av data på dansskolan startade med en period av deltagande ob-
servation. Denna observation skedde genom att jag följde dansskolans aktivi-
tet genom att sitta med som åskådare vid dansklasserna. Jag befann mig i 
samma rum där dansklassen ägde rum och observerade inledningsvis. Detta 
gjordes dels för att jag skulle få en första uppfattning om hur verksamheten 
fungerade, dels för att dansarna och läraren skulle bli bekanta med min när-
varo. Efter att ha observerat vid några dansklasser fortsatte observationerna 
med att även inkludera fältanteckningar från observationerna, vilka bestod av 
fritt formulerade anteckningar bestående av bland annat beskrivningar av hur 
dansklasserna var strukturerade. Dock angavs vid varje tillfälle vilken grupp 

                                                   
12 Materialet från pilotundersökningen är inte en del av de tre timmar som valts ut för närmare 
analys.  
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som observerades med information om nivån på gruppen, ålder och antal trä-
ningstillfällen per vecka som gruppen har. Den informationen är hämtad från 
dansskolans schema. Fältanteckningarna har varit centrala för att kunna besk-
riva de rutiner som deltagarna förhåller sig till.  

I samband med dessa observationer har jag även haft möjligheten att sam-
tala med läraren. Jag benämner dessa som just samtal och inte intervjuer av 
den orsaken att de var spontana och inga frågor var förberedda i förväg, utan 
samtalen utgick ifrån sådant som dykt upp under tiden för observation. Sam-
talen rörde i stor uträckning praktikaliteter för att jag som utomstående skulle 
få en bättre förståelse för den verksamhet som jag observerade. Mycket av 
detta var kopplat till danssalen och dess utformning men rörde även frågor om 
hur dansskolan var strukturerad med lärare, vad lärarens egna inspelningar 
används till, nivåerna på de respektive grupperna eller hur hon förhåller sig 
till deltagarnas olika kunskapsnivåer. En, för mig som forskare, viktig förut-
sättning för att bättre förstå aktiviteten showdansklass och de förutsättningar 
som kommer med verksamheten har varit möjligheten till dessa samtal med 
läraren. I dessa samtal har jag även fått möjlighet att ställa kontrollfrågor om 
sådant som jag reflekterat kring under observationerna.  

4.1.2 Pilotstudie 
En mindre pilotstudie genomfördes inledningsvis där två timmar inspelat 
material samlades in, vilket motsvarar två lektioner. Pilotstudien genomfördes 
främst för att få en uppfattning om hur den kommande inspelningen bäst 
kunde organiseras och något som blev mycket tydligt under pilotinspelningen 
var hur komplex aktiviteten var att fånga på bild. Rummet är stort, dansarna 
rörde sig konstant i olika riktningar i rummet och det var många personer som 
deltog i aktiviteten. Endast en kamera användes vid pilotinspelningen och nå-
got som förändrades inför den ordinarie inspelningen var antalet kameror. 
Lösningen var att använda tre kameror för att kunna fånga olika vinklar av 
aktiviteten. En svårighet som fanns var att kamerautrustningen inte fick pla-
ceras på sådant vis att den var i vägen eller påverkade undervisningen. Se figur 
4 för placering av kamerorna vid inspelning.  

4.1.3 Videoinspelning 
En ständigt återkommande fråga är huruvida närvaron av forskare och/eller 
inspelningsutrustning påverkar deltagarna i deras aktivitet. Att vi vill iaktta 
deltagarna såsom de beter sig när de inte är iakttagna, vilket är en omöjlighet, 
brukar även kallas för observatörens paradox (Labov 1972). Deltagarna har 
givetvis varit medvetna om att jag har varit närvarande i rummet men jag har 
inte styrt deras träning eller bett läraren justera något för min inspelning. Det 
innebär att den interaktion som dokumenterats skulle ha förekommit även om 
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jag inte observerade den (jfr Mondada 2013). I den aktivitet som undersöks är 
dansarna vana att spelas in, eftersom läraren ofta filmar dansarna under trä-
ningen. Dessa filmer kan sedan användas till att utveckla koreografin eller för 
att minnas om några särskilda ändringar gjordes i koreografin som behöver 
vara med vid nästa träningstillfälle. Utöver det är dansarna vana vid att ha 
åskådare, på föreställningar, tävlingar och träningar. Tack vare det så är del-
tagarna i den undersökta verksamheten inte känsliga för att filmas eller av att 
ha en observatör på plats.  

Ett vanligt sätt att placera kameror vid repetitioner av sceniska 
framträdanden är att ha utrustningen där den tilltänkta publiken ska befinna 
sig, eftersom deltagarna orienterar sig mot den tänkta publiken (se Norrthon 
2020:32–33). Detta är dock inte möjligt i en dansklassmiljö på grund av att 
den tilltänkta publiken befinner sig där en dansstudio har sin spegelvägg. 
Speglarna har en viktig funktion vid dansklasser (se studie I). Om en kamera 
skulle placeras vid spegeln skulle den placeringen med största sannolikhet 
inverka på dansklassens rutiner. Kamerornas placering bestämdes alltså av 
vilka möjligheter som fanns, bland annat för att de i minsta möjliga mån skulle 
inverka på verksamheten. Figur 4 visar på hur utrustningen placerades. 
 

 
Figur 4. Placering av kameror. 
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En kamera är riktad för att fånga det som läraren gör (kamera 1) och en annan 
kamera har främst dansarna i fokus men även läraren fångas upp av denna 
kamera (kamera 2). En tredje kamera placerades snett bakom deltagarna och 
fångar då även vad som sker i spegeln (kamera 3). Denna kamera används 
också för att fånga så stora delar av rummet som möjligt. Se figur 5 för att se 
de olika kameravinklarna.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Kameravinklar.  
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4.2 Från beskrivning till tolkning  
I en studie som inleds med etnografiskt arbete blir det i materialbeskrivningen 
relevant att särskilt förklara en del av de rutiner som förekommer i samband 
med en showdansklass, det vill säga de rutiner som tillsammans bildar den 
praktik som deltagarna är en del av. Denna kunskap om verksamheten är in-
hämtad genom observationer för att förstå den situation och de förutsättningar 
som finns för att tala om demonstrationer i dansklassen. Flertalet av dessa för-
utsättningar är inte en del av det analytiska fokuset i de respektive artiklarna 
men denna kunskap krävs för att förstå förutsättningarna deltagarna har, som 
till exempel lärarens hörn (se mer om detta avsnitt 4.2.3 och kapitel 6). Detta 
är även kunskap som deltagarna själva har men den lyfts fram endast i ana-
lyserna när deltagarna på något vis gör den relevant i interaktionen.  

4.2.1 Förutsättningar och urval      
Platsen där materialet för denna avhandling är inspelat är en dansskola på en 
mindre ort i Sverige. Dansskolan bedriver dansklasser som en fritidssyssel-
sättning och har ca 700 barn och ungdomar fördelade på olika grupper. Dan-
sarna är från tre års ålder upp till ca 25 år. Klasserna är generellt uppdelade 
efter  dansarnas ålder men för de lite äldre dansarna finns det även olika grup-
per med olika svårighetsnivåer och i dessa grupper placeras dansarna in efter 
lärarnas bedömning.  

Dansskolan drivs av en kvinna som även är aktiv som lärare och är den 
lärare som följs i avhandlingen. Hon är utbildad dansare på Balettakademin i 
Stockholm och har en karriär som dansare bakom sig. Utöver denna lärare 
finns det ca 12 andra lärare som har hand om de lite yngre dansarna och de är 
själva dansare på dansskolan. Ingen av lärarna på dansskolan har någon for-
mell danslärarutbildning.  

Materialet i avhandlingsprojektet består i sin helhet av 209 deltagare i ål-
dern 10–26 år. Men den ålderskategori som har undersökts i de tre delstudi-
erna är 15–24 år.13 Åldersspannet valdes bland annat ut för att det innebär att 
dansarna fokuserar på att dansa. I klasserna med yngre barn behöver läraren 
lägga tid på att hålla ordning på gruppen. De tre delstudierna i avhandlingen 
har dessutom fokuserat på den grupp som kallas för showgruppen, vilken är 
                                                   
13 Vid inspelningstillfällena hösten 2016. 
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den mest avancerade gruppen på dansskolan och till denna grupp blir delta-
garna utvalda av läraren för att delta. I showgruppen dansar 20 dansare. Från 
denna grupp finns det tre timmar videoinspelat material. Showgruppen är sko-
lans ansikte utåt på grund av att gruppen tävlar och ofta syns på olika uppvis-
ningar. Dansskolans lärare har berättat att gruppen håller hög standard, men 
att dansarna inte är professionella. I showgruppen dansar både tjejer och killar, 
dock är majoriteten tjejer. Att showgruppen valdes ut för analys är ett beslut 
grundat på det etnografiska arbetet som genomfördes.  

4.2.2 Aktiviteten showdans 
Den specifika informationen om vad en showdansklass är och hur den skiljer 
sig från andra dansstilar har jag fått genom att tala med dansläraren samt att 
läsa mig till det via olika dansskolors hemsidor.14  

Begreppet dans innefattar en stor mängd olika dansstilar, vilka alla har sina 
specifika drag och ursprung. Showdans ligger till grund för många koreogra-
fier i musikaler, filmer och dansvideor, tack vare sitt fokus mot scenframträ-
dande. Det är en scenisk dansstil som hela tiden utvecklas och influeras av nya 
stilar. Stilen har sin utgångspunkt i jazzdansen men kan innehålla många olika 
dansstilar och inspireras av bland annat balett, streetdance, disco och salsa. De 
många olika dansstilarna återspeglar sig också i musiken man dansar till som 
är bland annat modern pop, hiphop/rap, musikalmusik och rock. Grundtekni-
ken i showdans är dynamisk och utstrålar rytm, smidighet och kraft men stort 
fokus ligger också på uttryck och scenframträdande. Eftersom denna dansstil 
förväntas visas upp för en publik ligger i en showdansklass stort fokus på att 
arbeta med olika uttryck. Med detta som utgångspunkt är en viktig del av lä-
randet av dansen att arbeta med känsla, utstrålning och uttryck. Utöver dansen 
som sådan syftar dansklasserna till att öva upp koordination, taktkänsla, 
kroppskännedom och rumsuppfattning. 

4.2.3 Beskrivning av lokala förutsättningar  
Den beskrivning som följer av de lokala förutsättningarna är grundad i delta-
gande observation, fältanteckningar och inspelningar.  

Det inspelade materialet är från träningstillfällen mot slutet av terminen, 
vilket innebär att dansarna har hunnit arbeta sig igenom koreografin och övat 
in de olika stegkombinationerna till en helhet, det vill säga att läraren redan 
har gått igenom och demonstrerat alla delar av koreografin. Deltagarna, lära-
ren och dansarna, har tillsammans uppnått en form av gemensam grund (eng. 
common ground, Clark 1996) för sitt arbete. Det arbete som återstår med ko-
reografin rör vid tillfället för inspelning av data detaljer och mindre justeringar 
                                                   
14 För att bibehålla dansskolans anonymitet uppger jag inte hemsidesadresser här.  
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med syfte att visuellt stärka framträdandet. Vid detta skede på terminen intro-
duceras inga nya stegkombinationer utan grunden finns redan sedan tidigare. 
Detta leder till att de demonstrationer som undersöks rör situationer där det 
som läraren demonstrerar kan innehålla ny information till dansarna men end-
ast i form av mindre detaljer. Att materialet i avhandlingen är från just den här 
delen av terminen kan ha en påverkan på den analys som jag kunnat göra då 
ett material från en tidigare del av terminen kan se annorlunda ut.  

Vidare diskuteras orienteringar och centrala platser på dansskolan då det 
finns ett antal delar av rummet där dansträningen äger rum som är av stor 
betydelse för hur läraren bedriver sin undervisning. I figur 6 ser vi danssalen, 
där två för aktiviteten centrala platser är markerade, nämligen spegeln och lä-
rarens hörn.   

 

 
Figur 6. Centrala platser i danssalen.  

 
I figur 6 ser vi dansgolvet som är den yta vilken dansarna kan röra sig på och 
i främre delen av rummet finns en spegelvägg. Utgångspositionen för både 
dansarna och läraren är i mitten av golvet, riktade mot spegeln. Denna ut-
gångspunkt har genom observationer av dansklassen visat sig vara mycket 
central för verksamheten och kan benämnas som punkten för gemensamt upp-
märksamhetsfokus, det vill säga den plats i rummet där interaktionen äger rum 
och som samlar deltagarnas uppmärksamhet (Kendon 1990, Broth & Keeval-
lik 2020a:26). I figur 7 ser vi läraren tillsammans med dansarna framför spe-
geln. 
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Figur 7. Gemensamt uppmärksamhetsfokus. 

När läraren intar denna startposition (se figur 7) i mitten av rummet signalerar 
det till dansarna att det är dags för en demonstration. I och med denna startpo-
sition delar alla dansarna och läraren ett gemensamt fokus.     

I figur 6 finner vi till höger i bild det som kallas för lärarens hörn (se studie 
I och II för den interaktionella betydelsen av lärarens hörn) eller det som 
också kallats lärarens osynliga kateder (Sandström 2016:84). I detta hörn 
återfinns dels musikanläggningen, dels andra för läraren viktiga föremål, 
såsom närvarolistor, anteckningar och inspelningsutrustning.15  Lärarens hörn 
är en plats som läraren använder sig av i stor utsträckning. Varje gång läraren 
ska starta eller stänga av musiken går hon till denna plats. Se figur 8 för bild 
på lärarens hörn. 

 
Figur 8. Lärarens hörn. 

                                                   
15 Här avses lärarens egen inspelningsutrustning som används för att spela in olika moment i 
undervisningen. Denna utrustning är alltså inte densamma som använts för att spela in material 
för denna studie.  
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Utöver centrala platser i danssalen är det relevant att belysa lärarens roll i för-
hållande till koreografi och musiken samt hur det ser ut på de aktuella dans-
klasserna. Läraren har dubbla uppgifter eftersom hon innehar rollen både som 
lärare och som koreograf, det vill säga att det är hon som skapar grunden för 
den koreografi som hon sedan ska lära ut i dansklasserna. Musiken är en del 
av analyserna i de respektive delstudierna i avhandlingen genom att både lä-
raren och dansarna förhåller sig till den. Till exempel använder läraren sig av 
ord från texten som referens till rörelser (se särskilt studie III för exempel) 
eller att demonstrationerna anpassas efter rytmen i musiken. En detaljerad 
analys av musiken ligger utanför avhandlingens område. För att göra den ty-
pen av analys, krävs en viss kunskap om musik och hur musiken är uppbyggd. 
Det finns en del forskning från EMCA-perspektiv som arbetar med musik, till 
exempel musikundervisning (Reed och Szczepek Reed 2014) och violinlekt-
ioner (Nishizaka 2006). I avsnitt (2.3) beskrivs bland annat hur musik används 
i dansklasser mer generellt. Men utöver det så är en grundregel för hur musi-
ken används under klasserna följande: när läraren demonstrerar något är mu-
siken avstängd och när dansarna övar på olika steg, delar av koreografin eller 
hela dansnummer, spelas musiken. Ordningen är oftast att dansarna först dan-
sar en del av koreografin till musik, föranlett av att läraren talar om vilken 
dans de ska öva på eller genom att hon sätter på musiken så dansarna vet vil-
ken koreografi de arbetar med. När dansarna övar observerar läraren det från 
sidan. Därefter förflyttar hon sig till lärarens hörn för att stänga av musiken.  

Se figur 9 för en illustration av den mest förekommande ordningen. Här 
ska det dock förtydligas att det som sker i figur 9 är möjligt för att dansarna 
tidigare under terminen övat in grunden för koreografin, vilket innebär att dan-
sarna vid detta skede kan ordningsföljden på stegen och nu arbetar med att 
finjustera detaljer (se avsnitt 4.3.3).  
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Figur 9. Lärarens placeringar. 
 

När musiken är avstängd följs detta av att läraren går ut på dansgolvet, stannar 
vänd mot spegeln framför gruppen och när dansarna har fokus framåt startar 
hon sin demonstration (se figur 7). När demonstrationen är färdig går hon åter 
till lärarens hörn, där hon sätter igång musiken och observerar dansarna från 
sidan igen. Detta sker sedan i flera omgångar. Avvikelser från detta mönster 
förekommer dock, där till exempel läraren väljer att dansa med dansarna till 
musik eller att läraren medan dansarna övar till musik själv står kvar vid lära-
rens hörn och testar olika rörelser.   

 
4.3 Analysmetod 
Multimodal interaktionsanalys syftar till att undersöka hur olika kommunika-
tiva resurser används och hur dessa resurser verkar tillsammans i ett väl fun-
gerande system (Broth och Keevallik 2020:76). Intresset ligger dessutom vid 
vad som åstadkoms med dessa resurser, det vill säga hur olika handlingar och 
praktiker skapas och används för att skapa ordning i en aktivitet. Inom multi-
modal interaktionsanalys är alla de kommunikativa resurser som används för 
att uttrycka sociala handlingar av intresse och en central ståndpunkt när det 
rör sig om multimodala analyser av interaktion är att det verbala inte ensamt 
är det självklara att analysera utan att fler modaliteter är aktiva samtidigt. 
Detta innebär att till exempel ett samtal sker sekventiellt men under det sam-
talet sker ett antal olika handlingar som skapas av ett simultant användande av 
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olika modaliteter (Streeck, Goodwin & LeBaron, 2011, Broth & Keevallik 
2020:76 och Norrby & Lindström 2020).  

Hanteringen av data överlag delar grundläggande gemensamma utgångs-
punkter och tillvägagångssätt, men då avhandlingen består av tre delstudier 
har urvalsprocessen bitvis också sett olika ut. Nedan redogör jag först för de 
tekniska val som jag gjort vid insamling av videodata (4.3.1) samt hur min roll 
som forskare har betydelse (4.3.2). Efter det följer en beskrivning av de urval 
som jag gjort vid analys av materialet (4.3.3). Transkriberingsprocessen är 
särskilt central inom multimodal interaktionsanalys och den redogör jag för i 
sin helhet i kapitel 5.  

4.3.1 Inspelningstekniska val 
Vid inspelning med video måste alltid vissa inspelningstekniska val göras. Vid 
det huvudsakliga inspelningstillfället gjordes fler val och även mindre juste-
ringar. Utöver placeringen av kameror genomfördes mindre justeringar under 
inspelningens gång, till exempel att flytta på externa mikrofoner eller mindre 
justeringar av vinklar på de olika kamerorna. Eftersom dansklasserna löper på 
efter varandra gjorde detta att kamerorna vid inspelningstillfällena stod på 
även mellan de olika grupperna, det var rent inspelningstekniskt den enklaste 
lösningen. Denna avvägning gjordes för att inverka så lite som möjligt på den 
verksamhet som undersöktes. Detta innebär dock att det förkommer samtal 
och liknande mellan deltagare som inte är del av materialet och därför har 
redigerats bort. Så efter redigering av inspelad data som ej är relevant för stu-
dien (endast de faktiska klasserna har varit av intresse) är den totala mängden 
inspelat material drygt 10 timmar.  

4.3.2 Forskarens roll  
Min roll som forskare, kanske främst i relation till insamlingsprocessen, bör 
diskuteras kort. Den aktivitet som undersöks är ny för mig och jag gick in i 
detta arbete med en mycket begränsad egen förförståelse av både dansunder-
visning och hur själva danspraktiken som sådan går till. Detta har inneburit att 
de ovan beskrivna stadierna av insamlingsprocessen har varit mycket viktiga. 
Den första av dessa, deltagande observation (avsnitt 4.1.1), har varit helt av-
görande för att kunna samla in material och även för att kunna ta mig an 
materialet i efterhand. Pilotstudiens (avsnitt 4.1.2) material har dessutom varit 
till stor hjälp för att lättare kunna förstå hur en dansklass organiseras. Jag har 
inte deltagit i aktiviteten utan endast befunnit mig vid sidan av som åskådare 
samt rört mig omkring inspelningsutrustningen. Jag har däremot pratat med 
läraren, dansarna och ibland även föräldrar mellan de olika dansklasserna. 
Men så snart aktiviteten startat har jag befunnit mig i bakgrunden. I och med 
detta är det relevant att reflektera över vad det kan ha haft för betydelse att jag 
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inte kan anses vara en kompetent medlem i verksamheten dansklass. En fördel 
med att jag inte känner till verksamheten sedan tidigare har varit att jag inte 
kunnat läsa in saker i situationen utan det som har analyserats har hela tiden 
grundat sig i interaktionen och den kunskap jag inhämtat i samband med ob-
servationer (jfr Melander 2009). Mer om forskarens roll i studier med etno-
grafisk information finns i avsnitt 2.4.   

4.3.3 Urvalsprocessen  
Inledningsvis bestod arbetet med att studera det inspelade materialet av vad 
som benämns unmotivated viewings (Schegloff 1996:172), det vill säga att 
man studerar materialet utan att på förhand bestämt vad det är man söker efter 
och att man är öppen för att upptäcka intressanta aspekter under arbetets gång. 
I och med att studiernas insamlingsmetod innefattar etnografiskt fältarbete och 
även fältanteckningar från olika observationer som jag gjorde under inspel-
ningsperioden samt från den inledande observationsperioden så gick jag in i 
arbetet med att titta på data med en viss förförståelse. För att ytterligare ta sig 
an materialet används ofta så kallade datasessioner, där man gemensamt med 
andra studerar materialet för att finna intressanta fenomen att studera (Broth 
m.fl. 2020:54). Nedan återfinns ett exempel på hur ett utdrag ur fältanteck-
ningarna ser ut (figur 10). I detta exempel framgår att en reflektion som gjor-
des på plats var att läraren använde sig av liknelser/metaforer för att beskriva 
steg, vilket blev ett fokus i studie II som rör användandet av bildspråk vid 
demonstrationer. 

 
      Figur 10. Exempel på fältanteckningar. 
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Givet som första urvalsgrund är att alla exempel som används i delstudierna 
rör sig om demonstrationstillfällen, som både läraren och dansarna orienterar 
sig mot som demonstrationer. De mer specifika urvalsprinciperna ser lite olika 
ut för de tre delstudierna. Studie I består av tre olika demonstrationstillfällen 
som är hämtade från en kollektion av totalt 81 demonstrationstillfällen. Av 
dessa 81 demonstrationstillfällen sker 56 stycken med hjälp av spegeln. De tre 
utdragen som ligger till grund för analysen i studien visar på olika använd-
ningar av spegeln. Studie II består av sex kortare utdrag som endast visar exakt 
den del där fenomenet i fokus, bildspråk, finns med. De sex utdragen är alla 
valda från en 30 minuter lång passage. Det rör sig om två olika bildspråk som 
återkommer vid tre tillfällen. Ett kriterium för de utvalda bildspråken var att 
ett och samma bildspråk skulle förekomma vid mer än ett tillfälle under den 
utvalda sekvensen på 30 minuter. Dessutom skulle de utvalda bildspråken in-
nehålla ett verbalt eller ljudligt bildspråk. Studie III utgår från ett enskilt fall 
(eng. single case analysis) bestående av en längre sekvens på 25 sekunder. Det 
är en tidskrävande process att transkribera multimodal data oavsett vilket sy-
stem eller sätt det genomförs på och i denna studie följs ett längre demonstrat-
ionstillfälle för att kunna visa på både lärarens och dansarnas del i det gemen-
samma skapandet. Den utvalda sekvensen är representativ för demonstrations-
tillfällen där dansarna är med och påverkar innehållet i koreografin. Urvalet 
för studie III grundar sig på att det varit tydligt under de tidigare genomgång-
arna av data för studie I och studie II att dansarna är aktiva i skapandet av 
koreografi. Just denna sekvens valdes för att samtidigt som det rörde sig om 
medskapande så fanns också de fenomen som de två tidigare artiklarna foku-
serat på med, nämligen demonstrationer med hjälp av spegeln (studie I) och 
med hjälp av verbalt, kroppsligt och ljudligt bildspråk (studie II).   

  
4.4 Etiska överväganden 
Insamlingen av data föranleddes av en nära kontakt med dansskolan där syftet 
med inspelningarna presenterades och i vilka sammanhang som det insamlade 
materialet skulle komma att användas. Deltagarna har givit sitt samtycke till 
att delta i denna studie genom att skriftligen signera ett samtycke vid varje 
tillfälle som dansklasserna har spelats in. I de fall där dansarna inte fyllt 15 år 
har även vårdnadshavarnas namnunderskrift krävts (Vetenskapsrådet 2017).16 
Samtyckesblanketterna innefattar endast deltagarnas för- och efternamn och 
inga övriga upplysningar om deltagarna finns. Utöver detta så benämns aldrig 
deltagare vid namn i de respektive artiklarna utan dansarna har benämnts D1, 
D2 och så vidare och läraren har benämnts L i artikel III och i kappan samt T 
(för teacher) i artikel I och II. Se mer om markering av deltagare i avsnitt 5.3.1.  

                                                   
16 Samtyckesblanketter återfinns i Bilaga 1  
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När det gäller anonymisering av deltagarna i publikationer så syns delta-
garna alltid i helkroppsbild och jag använder inga närbilder av deltagarnas 
ansikten och bilderna som används är från sidan eller bakifrån, med undantag 
för läraren som ibland syns mer framifrån. Jag har valt att inte använda filter 
eller liknande för att jag har behövt kunna visa på hur deltagarna är vända, vad 
de tittar mot och liknande, men även för att det rör sig om många deltagare 
som rör sig mycket nära varandra och det blir svårare att urskilja deras rörelser 
och riktningar om dessa till exempel ”blurras”. Integritetsmyndigheten, IMY, 
lyfter upp just foton och att dessa endast räknas som biometriska uppgifter när 
de behandlas med teknik som möjliggör identifiering eller autentisering av en 
person, till exempel med ansiktsigenkänningsteknik.17 

Ett annat viktigt perspektiv är att mitt syfte aldrig är att bedöma dansarna 
eller att uttala mig om deras individuella prestationer. Detsamma gäller läraren 
och hennes roll som just lärare. Jag beskriver hur läraren gör, men mitt intresse 
är aldrig att bedöma eller värdera hennes prestation som lärare, vilket jag varit 
mycket noga med att inte göra. Jag räknar därför med att mina resultat inte ska 
ge negativa konsekvenser för deltagarna. 

Den data som används i denna avhandling samlades in under hösten 2014 
och våren 2016, vilket var innan den nya dataskyddsförordningen GDPR 
trädde i kraft.18 Detta har dock inte haft någon inverkan på min data då inga 
känsliga personuppgifter hanteras och deltagarna delger inte heller några såd-
ana uppgifter spontant och därmed har inget nytt samtycke behövts inhäm-
tas.19 Det vill säga att den data som avhandlingen grundar sig på inte har be-
hövt genomgå en etikprövning.  

Insamlade data består av samtyckesblanketter, videomaterial, fotografier 
samt fältanteckningar. Förvaringen av mina data sker på Stockholms univer-
sitet och videodata och fotografier förvaras på externa hårddiskar som är in-
låsta på en plats endast jag har tillgång till. Samtyckesblanketter har scannats 
in och förvaras även de på extern hårddisk.  

Blanketterna innehöll endast deltagarnas för- och efternamn för att jag 
skulle veta vilken grupp de tillhörde. Jag har dock inte haft tillgång till delta-
garlistor utan kan endast komma åt den uppgiften genom dansläraren. Då detta 
inte har varit aktuellt har jag kodat blanketterna och raderat deltagarnas namn.  

 
 

                                                   
17 https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/detta-
ar-kansliga-personuppgifter/ 
18 Pilotundersökningen är genomförd 2014 
19 https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/kansliga-personuppgifter/detta-
ar-kansliga-personuppgifter/ 
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5. Från transkribering till transkription 

Detta kapitel syftar till att först presentera varför transkription är ett viktigt 
verktyg inom multimodal interaktionsanalys (5.1). Detta följs sedan av en re-
dogörelse för vägen fram till en färdig transkription (5.2), det vill säga att klar-
göra ett antal viktiga transkriptionsbeslut och motivera de val som ligger 
bakom de färdiga transkriptionerna. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på redo-
görelsen för de val som gjorts i förhållande till det analytiska fokus som av-
handlingen har (5.3). Som en del av detta tar jag också upp avgränsningar i 
vad som analyseras och vilka deltagare som behandlas i transkriptionerna. Ge-
nom att beskriva processen från transkribering till färdig transkription framgår 
även hur transkriberingsprocessen är en del av analysprocessen. Avsnitt (5.1) 
rör transkription mer generellt medan avsnitt (5.2 och 5.3) dels rör generella 
principer, del specifika principer för denna avhandling.  

 
5.1 Varför transkription? 
Inom multimodal interaktionsanalys är transkribering en mycket central del 
och analys av inspelad data inbegriper i stort sett alltid transkription (Broth, 
Musk, Persson 2020:54).20 Denna centrala roll beror på ett par olika saker, 
dels att en grundläggande del av metoden är att granska data upprepade gånger 
för att bygga upp en beskrivning av vad som sker i materialet och att beskriva 
interaktion på ett systematiskt sätt är svårt utan transkription, dels att detta ska 
kunna verifieras av andra redan från ett tidigt skede. Det vill säga att tran-
skriptionen fungerar som ett slags underlag för att kunna komma fram till 
samma analys med utgångspunkt i samma data. Ytterligare en viktig funktion 
med transkription är att den används för att kunna återspegla (multimodal) 
interaktion i en skriftlig form som är möjlig att publicera (Ayaß 2015).  

Kapitlets rubrik anspelar på att transkriptionsarbetet rör sig om en process 
fram till någon form av slutprodukt. Det är denna slutprodukt som sedan kan 
användas för att representera data i en forskningspublikation och som även 
ligger till grund för de forskningsresultat som presenteras i publikationer. En 
transkription är därför resultatet av en mängd val som görs under arbetets gång 
där det som lyfts fram i transkriptionen är resultatet av de val som gjorts i 

                                                   
20 Det gäller även för interaktionsanalys med fokus på verbala handlingar. Med multimodal 
interaktionsanalys är detta dock mer komplext.  
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relation till det fokus som den aktuella studien har. Detta är något som Mon-
dada (2007) särskilt poängterar: “Each printed version is the result of a selec-
tive process of displaying, foregrounding, highlighting particular details for a 
specifically recipient-oriented analysis or demonstration” (Mondada 2007: 
819).  

Det är dock relevant att klargöra att denna process inte sker som en linjär 
utveckling, då transkriptionsprocessen sker i flera steg och där detaljer läggs 
till och plockas bort beroende på vad som blir relevant att ha med i förhållande 
till studiens syfte. Det rör sig alltså om att dels ha en arbetstranskription, dels 
att sedan även kunna utveckla de delar som behövs för att kunna visa på den 
analys som gjorts av den som haft möjlighet att studera interaktionen via vi-
deoinspelningen. Att transkribera multimodalt är ett tidskrävande arbete. Det 
är därför viktigt att lyfta fram att de transkriptioner som återfinns i respektive 
artikel i avhandlingen är slutprodukter som är framtagna för att illustrera det 
fenomen som respektive artikel fokuserar på. I avhandlingens artiklar rör detta 
främst skillnaden i hur bilder redigerats (se avsnitt 5.3.4).   

De skillnader som finns mellan transkriptionerna i de tre artiklarna rör 
främst hur de förkroppsligade bidragen presenteras. Dessa olikheter bör ses 
som en del av forskarens (mitt) arbete med att utveckla transkriptionsmetoder 
som lämpar sig för att representera den aktuella aktiviteten men utan att för 
den skull tappa bort läsbarheten. Lösningarna för transkriptionerna är valda 
utifrån den specifika praktik som undersöks, demonstrationer i showdansklas-
ser. Det innebär att sättet att transkribera inte nödvändigtvis är tillämpbart på 
andra typer av praktiker i andra verksamheter. Det finns dock goda skäl till att 
problematisera multimodala transkriptioner i relation till aktiviteter som be-
står av många deltagare, eller där kroppen har en central roll, inte bara som en 
del av de resurser som finns att tillgå vid interaktion utan som en del av en 
aktivitet. Även aktiviteter som är mobila kan inkluderas i detta behov av att 
justera transkriptionerna (se vidare avsnitt 5.3.6) och särskilt aktiviteter som 
är både mobila och har många deltagare.  
 
5.2 Varför måste val göras? 
Innan de specifika valen för de tre artiklarna presenteras (avsnitt 5.3) kommer 
jag först ge en mer allmän bakgrund till att en transkription alltid innebär val 
och därmed en analys.   

Inom multimodal interaktionsanalys är alltid det inspelade materialet grun-
den för analys (Broth m.fl. 2020:54) och transkriptionen är ett redskap för att 
kunna återspegla det materialet. Inledningsvis vill jag uppehålla mig vid den 
selektiva process som transkribering är, vilket är en förutsättning för att förstå 
de val som genomgående har gjorts i avhandlingen. Det material som ligger 
till grund för analyserna i de tre delstudierna är ju multimodala data och en 
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showdansklass är en komplex verksamhet. Detta blir särskilt tydligt i transkri-
beringsprocessen som innefattar många val, val som sker i förhållande till det 
analytiska fokus som forskaren arbetar med. Vid transkription av multimodala 
data blir den selektiva processen viktig och urvalet sker på många olika plan. 
Detta arbete är också orsaken till att transkriberingsprocessen också räknas 
som en del av analysprocessen och därför kan inte transkribering särskiljas 
från analys (Mondada 2018a:103). De val som görs under transkriberingspro-
cessen påverkar också vilka analyser som är möjliga att genomföra. Dessutom 
har den som transkriberar en viktig roll i själva processen med att skapa en 
transkription, då den som transkriberar själv väljer ut vad som ska vara med i 
transkriptionen och på så vis gör dessa delar till meningsfulla enheter som kan 
bli en del av analysen av data (Ayaß 2015). Dock ska dessa val alltid ske enligt 
deltagarnas orientering och studiens analytiska fokus.  

Läsbarheten är särskilt intressant att framhäva när det gäller multimodal 
transkription. Ju fler komplexa delar en aktivitet består av, desto fler val måste 
göras. En transkription som fångar allt är inte möjlig, särskilt inte när det rör 
sig om multimodal transkription. Läsbarheten i en transkription måste alltid 
sättas i relation till de fenomen man vill lyfta fram i transkription (Mondada 
2018a). Läsbarheten är också sammankopplad med det begränsade utrymme 
som finns i vetenskapliga tidskrifter för transkriptioner, vilket gör att tran-
skriptionen också måste förhållas till detta.  
 Vilka fenomen och på vilket sätt fenomenet transkriberas i multimodala 
transkriptioner styrs främst av två förutsättningar, dels vad deltagarna själva 
relevantgör i interaktionen, dels vilket analytiskt fokus och vilka forsknings-
frågor som ligger till grund för analysen (Deppermann 2013).  
 
5.3 Val i transkriberingsprocessen 
I detta avsnitt presenteras de val som gjorts i relation till transkriberingspro-
cessen. Val som rör urval av data och deltagare återfinns i kapitel 4. Fokus i 
denna redogörelse är dels att presentera motiveringen till valen, dels att i vissa 
fall även problematisera vad dessa val innebär, särskilt där det tydligt går att 
diskutera för- och nackdelar med dessa val.  

5.3.1 Vem får ta plats i transkriptionen? 
Några grundläggande förutsättningar i den aktuella aktiviteten är deltagarna 
och hur dessa behandlas i transkription, till exempel vem eller vilka som lyfts 
fram i transkriptionen.  

I den undersökta verksamheten, showdansklasser, består varje dansklass av 
ca 20 deltagare. Dessa är inte bara många till antalet utan de är dessutom ofta  
i rörelse. När det rör sig om ett större antal deltagare, som i detta fall, blir det 
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relevant att fundera kring hur dessa deltagare ska hanteras. De kan represen-
teras som en enhet/grupp eller som individer. Dessa individer måste dock all-
tid förhålla sig till den grupp de är medlemmar i. Mondada (2018a) menar att 
valet av hur man behandlar deltagarna i transkriptionen får konsekvenser se-
nare för hur man kan behandla deltagarna i analysen. Om deltagarna transkri-
beras som en grupp blir ju även analysen utifrån ett grupperspektiv. Särskiljer 
man istället deltagarna och behandlar dessa som en serie av enskilda aktörer 
(Mondada 2018a) är det också möjligt att i analysen särskilja deras responser 
och lyfta fram enskilda deltagares bidrag i interaktionen. Större grupper är 
komplexa att hantera i multimodal transkription då detta är mycket platskräv-
ande och för läsbarhetens skull måste man alltid förhålla sig till när man ska 
se deltagarna som en enhet och när dessa ska särskiljas.  

För att kunna hantera antalet deltagare vid transkribering har fokus mesta-
dels legat på vad läraren gör, och dansarna har behandlats som en grupp och 
benämnts just dansare (D) i transkriptionen, läraren markeras med T för te-
acher (i studie I och studie II) och med L för lärare (i studie III). I figur 11 är 
markeringarna för de olika deltagarna inringade.  
 

 
Figur 11. Utdrag från studie I:17.  
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Med en metod som intar ett emiskt perspektiv är dansarna givetvis en del av 
interaktionen och deras responser på olika delar av demonstrationerna tas med 
i transkriptionen. Detta innebär att dansarnas handlingar är relevanta att be-
handla i transkriptionen i den mån de spelar roll i den del av interaktionen som 
analyseras. Vid en del tillfällen under demonstrationstillfällena blir det aktu-
ellt att lyfta ut vissa deltagare från benämningen på gruppen D som helhet. 
Detta har varit fallet när någon av dansarna tar en mer aktiv plats i interakt-
ionen. Den aktuella dansaren har då fått en egen benämning enligt systemet 
D1, D2 och så vidare. Ett exempel på detta återfinns i figur 12, där vi ser hur 
en dansare får beteckningen D1 i transkriptionen.  
 

 
Figur 12. Utdrag från studie I:27.   
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Det som illustreras i figur 12 är ett fall där valet varit enkelt att göra, det vill 
säga valet att transkribera och särskilja D1 från de andra dansarna. I detta ex-
empel ställer D1 en fråga med hjälp av både verbala och kroppsliga resurser. 
Fokus har legat på när någon av dansarna skiljer ut sig genom att göra något 
med hjälp av någon multimodal resurs, som antingen läraren eller de andra 
deltagarna orienterar sig emot i relation till det pågående demonstrationstill-
fället. Det som har varit avgörande för om till exempel en rörelse av en dansare 
ska transkriberas eller inte är om de övriga deltagarna reagerar på det i förhål-
lande till demonstrationen. Rörelser som kan ses som ”avvikande” transkribe-
ras därför endast om de har en märkbar inverkan på aktiviteten som pågår. Det 
förekommer ständigt att någon till exempel kliar sig, fixar med håret, tittar 
bort och liknande. Sådana rörelser noteras oftast inte av läraren och påverkar 
därför inte demonstrationerna och bidrar därför inte till meningsskapande och 
transkriberas därmed inte heller. 

Valet att i första hand utgå från läraren kommer sig inte av begränsningar i 
data utan alla deltagare hade varit möjliga att särskiljas, tack vare de tre olika 
vinklarna som används vid inspelning av materialet.  

5.3.2 Verbalspråk, ljud och pauser 
De transkriptionsprinciper som Jefferson (2004) utarbetade har kommit att bli 
det vedertagna sättet att transkribera tal, och jag följer dessa konventioner för 
att återge de verbala bidragen i interaktionen. Däremot finns det inget lika 
tydligt system för multimodala transkriptioner (Nevile 2015). Det är just detta 
som är ursprunget till diskussionen i följande avsnitt gällande interaktion som 
äger rum under aktiviteter som inte självklart har det verbala språket som sin 
utgångspunkt.  

Något som är vanligt förekommande i dansklasser är ljud av olika slag (se 
avsnitt 2.2 för definition av ljud i relation till verbalspråket). Med ljud menas 
här tre olika sorters ljud. För det första förekommer ljud som kan vara en del 
av att deltagarna faktiskt tränar och utför något som är fysiskt krävande. I  och 
med det förekommer ljud som häftig andhämtning, djupa andetag eller stön 
av olika slag (Keevallik och Ogden 2020). Den första typen av ljud har inte 
transkriberats i avhandlingen då detta inte har relevantgjorts av deltagarna 
själva, det vill säga de orienterar sig inte mot sådana ljud och de har heller inte 
varit forskningsfokus. Den andra typen av ljud rör sig om ljud som skratt eller 
tillrop. Skratt har transkriberats när det är en större del av gruppen som skrat-
tar, men alla enskilda tillfällen där någon skrattar har inte tagits med i tran-
skriptionerna. (Se avsnitt 5.3.1 för mer om hur deltagarna behandlats som 
grupp respektive som individer). Den tredje typen av ljud är sådana som an-
vänds för att förmedla något särskilt under demonstrationerna, som till exem-
pel en särskild känsla. Dessa ljud används nästan uteslutande av läraren och 
benämns i avhandlingen som ljudliga bildspråk. Det är den tredje av dessa 
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beskrivna typer av ljud som används som en resurs vid demonstration. Denna 
typ av ljud är mycket relevant och behandlas särskilt i studie II, som fokuserar 
på analys av bildspråk i demonstration.  

Ljuden har transkriberats med hjälp av Jeffersons (2004) system och de 
placeras på samma rad som de verbala bidragen eftersom dessa ljud och ver-
bala bidrag utförs med hjälp av munnen och kan därför inte ske parallellt. 
Detta skiljer sig från till exempel ljud tillsammans med någon förkroppsligad 
resurs som till exempel rörelser med armarna (se avsnitt 2.2 för mer om mul-
timodala resurser). Ett exempel på hur detta kan se ut återfinns i figur 13. Där 
yttrar läraren först verbalt såhär som sedan följs av ett ljud, schhh:::, vilka 
båda har placerats på samma rad i transkriptionen. Parallellt med dessa hand-
lingar ligger en rad med förkroppsligade bidrag placerad direkt under den ver-
bala/ljudliga raden.  
 

 
Figur 13. Utdrag från studie II:32.  
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Generellt finns det aktiviteter där det verbala språket spelar en avgörande roll 
men på samma sätt finns det aktiviteter där det verbala språket inte har denna 
avgörande funktion och andra resurser istället står i fokus (Mondada 2018a). 
Med den data som används i denna avhandling är det högst relevant att pro-
blematisera det faktum att transkriptioner oftast utgår från det verbala och där 
sedan olika multimodala resurser läggs till. När aktiviteten som undersöks inte 
nödvändigtvis har verbalspråket som en primär resurs för interaktion bör detta 
även återspeglas i transkriptionsarbetet, något som har varit relevant vid pro-
duktion av transkriptioner till de tre artiklarna i avhandlingen, alldeles särskilt 
viktigt i studie III, där deltagarna använder multimodala resurser för att till 
exempel visa förståelse eller att de är redo att gå vidare i demonstrationen.  

Det har på senare år förts en diskussion om tystnad inom den multimodala 
interaktionsanalysen och denna tystnad har oftast kategoriserats som frånvaro 
av tal (Nevile 2015:136, Mondada 2019b:2–3). I många aktiviteter är tystnad 
inte detsamma som avsaknad av interaktion utan denna tystnad är fylld av 
andra resurser som skapar en mening i just den situationen. Showdansklasser 
är en sådan aktivitet där verbal tystnad inte är att likställa med en paus i inter-
aktionen. Snarare används då andra (förkroppsligade) resurser för att kommu-
nicera. Vid analys av showdansklasser skulle det vara möjligt att istället tala 
om stillhet, det vill säga att istället notera när det inte sker rörelser som kan 
liknas med en tystnad i det verbala språket. Det svåra med gränsdragningen 
blir i relation till antalet deltagare och när man ska avgöra vad som räknas som 
stillhet. Att avgöra vad som räknas som stillhet innefattar att avgöra vilka rö-
relser som ska ingå i detta. Deltagarna rör sig ju inte enbart genom dansrörel-
serna utan de kan även röra sig för att de till exempel fixar med håret eller 
liknande. Men för att begreppet stillhet ska kunna användas måste man be-
gränsa innebörden till att handla om rörelser som har med antingen dansse-
kvensen eller demonstrationen att göra.    

Diskussionen om tystnad är givetvis relevant då showdansklasser är en ak-
tivitet som inte per automatik utgår från verbalspråket och faktumet att själva 
aktiviteten att dansa inte kräver något verbalt inslag överhuvudtaget (jfr Kee-
vallik 2010, 2013a). I figur 14 syns ett exempel på det som skulle kunna räknas 
som en verbal tystnad då inga verbala yttranden äger rum, men dock sker det 
samtidigt en demonstration av läraren som dansarna följer med i. Se även av-
snitt 5.3.3 om visualisering av de förkroppsligade resurserna i händelseförlop-
pet.  
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Figur 14. Utdrag från studie I:9. 
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Nära relaterat till tystnad är pauser i transkriptioner. Att markera ut pauser i 
en transkription är något som ses som en självklarhet med Jeffersons system 
(2004) och pauser är något som varit mycket tydligt i de tidiga analyserade 
samtalen som ligger till grund för detta system. Det är viktigt att komma ihåg 
att dessa samtal är audio-samtal och ingen multimodal data används i analysen 
och då är pauser lätta att upptäcka. Om vi tänker oss ett telefonsamtal så mär-
ker man av en paus tydligt eftersom vi i telefonsamtal endast har samtalspart-
nerns verbala handlingar att förhålla oss till. I och med att videoinspelningar 
är det vanligaste sättet att samla in data idag är det relevant att diskutera hur 
pauser markeras. Enligt de grundläggande transkriptionsprinciper som de 
flesta interaktionsforskare använder sig av (till exempel Jefferson 2004) mar-
keras en paus i den verbala raden av en transkription (se till exempel Broth, 
Musk, Persson 2020). I avhandlingens multimodala data uppstår ofta en verbal 
tystnad och jag har valt att inte behandla verbal tystnad som en paus. Detta 
grundar sig på att det är ytterst sällan i showdansklasser som en verbal tystnad 
egentligen innebär en paus i interaktionen. Med hjälp av andra multimodala 
resurser pågår en interaktion och ett meningsskapande hos deltagarna och så-
ledes är det inte en paus i interaktionen. Dessutom kan man tolka det som att 
om en paus markeras i den verbala raden visar det på att vi utgår från det 
verbala och att det får en viktigare funktion än de övriga resurserna, det vill 
säga att vi utgår från det verbala och sedan adderar de förkroppsligade resur-
serna i förhållande till vad som uttrycks verbalt. I denna avhandling markeras 
pauser, och alla andra resurser, om och i den mån som de görs relevanta av 
deltagarna själva, det vill säga om deltagarna orienterar sig mot att det är ett 
stopp eller paus i interaktionen. En syn på pauser som något mer än avsakna-
den av verbala bidrag innebär dock inte att transkriptionerna inte tar hänsyn 
till tid utan snarare att aktiviteten består av parallella handlingar.  

Handlingar som följer på varandra brukar beskrivas med begreppet se-
kventialitet (se avsnitt 2.1). Många handlingar sker inte enbart sekventiellt 
utan snarare parallellt, det betyder dock inte att handlingarna inte är koordine-
rade utan bara att de sker samtidigt. När olika handlingar sker parallellt för-
håller de sig även till en temporalitet i fråga om till exempel timing. Tempo-
raliteten på interaktionen i showdansklasser är komplex och det är intressant 
att studera hur deltagarna själva orienterar sig mot de olika resurserna och de 
parallella handlingarna. Här blir Mondadas (2014:139) begrepp komplexa 
multimodala gestalter användbart (se avsnitt 2.2.1 för mer om begreppet). Det 
skapar en möjlighet att se på alla resurser som potentiellt lika viktiga 
(Mondada 2014:139, 2016:338).   
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5.3.3 Förkroppsligade resurser 
Det finns olika sätt att representera förkroppsligade handlingar. Stillbilder från 
videomaterial är en grund som många forskare använder sig av i transkript-
ionen (Nevile 2015:133), vilket även jag gör. Bilderna kan redigeras så att till 
exempel bakgrunden tas bort för att tydligt visa de skeenden som är i fokus 
(jfr Goodwin 2018). De kan också kompletteras med andra typer av beskriv-
ningar, till exempel pilar, inramningar eller symboler. Detta arbetssätt har 
Goodwin (till exempel 2018) utvecklat. Ett annat alternativ är det system som 
är utvecklat av Mondada (2007, 2019b) där en rad för verbala handlingar åter-
finns och en annan rad där förkroppsligade handlingar beskrivs. Hennes sy-
stem består dels av en beskrivning av det visuella, dels kan det även komplet-
teras med symboler som till exempel kan visa på när en rörelse påbörjas och 
hur länge den pågår (se Mondada 2007, 2019b, Broth m.fl. 2020, för mer de-
taljer). Bilder visar en mer sammanfattad bild av vad som sker medan text som 
beskriver vad som sker kan visa på till exempel när en rörelse börjar och/eller 
slutar (Mondada 2019b:6). Hur bilder är redigerade redogör jag för i avsnitt 
5.3.4.  

Bildvalet kräver en analytisk process för att avgöra vad som ska lyftas fram 
i transkriptionen, vilket gör att valet både är en del av analysen men samtidigt 
en förutsättning för analys. Stukenbrock (2009) resonerar kring att valet av 
bilder som får representera handlingen i transkriptionen är en tolkningspro-
cess. Analysen av interaktion börjar i videomaterialet men valet av bilder är 
inte enbart ett resultat av den analysen utan bilderna fungerar även som ett sätt 
att notera fler fenomen och när olika handlingar sker i relation till varandra.  

Gemensamt för transkriptionerna i de respektive delstudierna är att bilder 
används för att representera visuella handlingar, i likhet med Goodwin (2018). 
Bilderna markeras i transkriptionen vid det exakta tillfälle där de sker i de-
monstrationen genom symbolen # som placeras i förhållande till den pågående 
handlingen (demonstrationen). Dock finns det en del skillnader mellan tran-
skriptionerna i de olika artiklarna. Studie I och studie II delar samma struktur 
för att representera vad som sker förkroppsligat. I dessa studier används en 
kombination av bilder och skriftliga utsagor om vad som sker och de har tran-
skriberats enligt Mondadas principer (2007, 2019b) så till vida att transkript-
ionen har en egen rad för att beskriva vad som sker visuellt och en rad som 
beskriver de verbala handlingarna. Figur 15 visar på hur detta ser ut, med en 
rad för verbala uttryck (inklusive ljud), en förkroppsligad rad samt en rad där 
bilderna placeras och markeras ut i förhållande till när de sker i den pågående 
handlingen.   
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Figur 15. Utdrag från studie I:10.   
 
Studie III skiljer sig i hur förkroppsligade handlingar representeras och detta 
är främst för att dansarna lyfts fram mer i analysen än i de två tidigare artik-
larna. Eftersom dansarna lyfts fram som individer behöver ännu mer samtidigt 
samspel gestaltas. I artikel III har jag därför valt att endast visa vad som sker 
med hjälp av bilder, och har då utökat antalet bilder för att kunna visa på en 
sekvens av hur en rörelse sker samt att komplettera detta med pilar och lik-
nande för att förtydliga olika rörelseriktningar (jfr Goodwin 2018). Detta görs 
för att inte tappa viktiga multimodala handlingar som tidigare har beskrivits i 
ord. I artikel III har de olika transkriberingsvalen ställts på sin spets då det 
hela tiden har rört sig om att balansera hur mycket som ska visas visuellt och 
i relation till mängden deltagare och den begränsade plats som finns för tran-
skription i en artikel. De val som gjorts har också varit nödvändiga för läsbar-
heten av transkriptionen i artikelformat. I figur 16 ser vi att det inte finns en 
beskrivande förkroppsligad rad utan den är ersatt med bilder samt fler symbo-
ler, främst pilar.  
 

Excerpt 1d 

6 T: #6å sen får ni börja direkt 

 and then you start directly 

  T:       #6turns around from the dancers to face the mirror*--> 

  fig: #im6  

 

 

     im6 

 

Verbal rad 

Förkroppsligad rad 

Bild
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Figur 16. Utdrag från studie III:17.  

 
Skillnaden mellan de två sätten att visa på hur bilderna i transkriptionen an-
vänds för att kunna visualisera de förkroppsligade handlingarna. Figur 17 il-
lustrerar två olika demonstrationstillfällen och visar inte samma danssekvens. 
Den vänstra bilden är från studie I och den högra är från studie III.  
 

 
Figur 17. Visualisering av förkroppsligade handlingar 

Utdrag artikel IIIUtdrag artikel I
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Som är synligt i figur 17 kan det se lite olika ut beroende på vad som sker i 
det transkriberade avsnittet. Till vänster i bilden ser vi hur bilderna placeras 
ut med hjälp av # i förhållande till både den verbala och den förkroppsligade 
raden, medan bilden till höger visar hur det ser ut när inga verbala uttryck 
används och bilder får ersätta den förkroppsligade raden. I den högra bilden 
visas de förkroppsligade handlingarna genom en serie av bilder vilka syftar 
till att återspegla den temporala utvecklingen av de förkroppsligade handling-
arna.  

En konsekvens av att deltagarna ofta behandlas som en grupp är att det 
försvårar möjligheten att i detalj och med exakta markeringar visa hur rörelser 
utförs och exakt när de startar och slutar. Detta problem kan lösas genom sam-
manfattande, varvid bilderna sätts in i ett flöde av pågående handlingar. Med 
sammanfattande bilder menas att en bild kan fånga hur olika dansare till ex-
empel tittar åt olika håll, utan att detta behöver lyftas fram i en förkroppsligad 
rad för respektive deltagare. Även detta är en konsekvens av att man bör för-
hålla sig till läsbarheten av en transkription.  

5.3.4 Att redigera bilder  
Användandet av bilder i transkription gör att man noggrant måste överväga 
vad varje bild som infogas i transkriptionen tillför. Detta skiljer sig egentligen 
inte från att en detaljnivå måste väljas när man transkriberar verbala bidrag 
(Linell 2011, Broth m.fl. 2020). Bilderna väljs för att kunna illustrera det som 
står i fokus för analys. Återigen ställs detaljnivå mot läsbarhet och val måste 
genomföras.  

Bilderna består av bilder tagna från en videoinspelning, så kallade 
skärmdumpar (eng. screenshots). I arbetet med att transkribera till de respek-
tive artiklarna har jag insett att för många detaljer lätt kan skapa ett plottrigt 
och svårläst uttryck. Som ett led i att öka läsbarheten på transkriptionerna har 
bilderna som använts redigerats med hjälp av programmet Adobe Photoshop. 
Detta har genomförts för att skala av bilden och på så vis förtydliga det som 
står i fokus för analysen (jfr Goodwin, till exempel 2018). I figur 18 visas två 
exempel, den översta bilden visar på hur originalbilden från videon ser ut, 
medan den undre bilden visar hur bilden ser ut efter redigering.   
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Figur 18. Oredigerad bild kontra redigerad bild.  
 
Redigeringen görs för att fokusera transkriptionen på det som är relevant för 
analysen och på vad deltagarna själva orienterar sig mot och detta görs för att 
underlätta för läsaren. Exempel på sådant som redigerats bort är väggarna run-
tomkring, taket, tavlor, klockor, fönster och liknande. Individer klipps aldrig 
bort, oavsett om de är aktiva eller inte. Systemet för bildredigering är inspire-
rat av Goodwin (till exempel 2018).  

Spegeln inkluderas ofta i transkriptionerna. Det hänger samman med att 
spegeln är en viktig del av demonstrationerna (se studie I). Dessutom fungerar 
spegeln som ett sorts riktmärke för dansarnas placering, då framåt för dansarna 
nästan alltid är riktade mot spegeln. I de utdrag som består av en längre se-
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kvens har spegeln vid vissa delar av transkriptionen klippts bort för att bil-
derna är skrymmande, men de är alltid med när de är viktiga för analysen. I 
inledningen av en transkription finns spegeln alltid med samt i delar där det är 
av relevans att veta riktningen på deltagarna eller att de särskilt förhåller sig 
till spegeln. Se figur 19 för exempel på hur spegeln är synlig i transkriptionen.  
 

 
Figur 19. Utdrag från studie I:12.  
 
I figur 19 ser vi hur dansarna och läraren orienterar sig mot spegeln och detta 
gör spegeln till en del av interaktionen. Arbetet med att redigera foton blir en 
del av transkriberingsprocessen, då man redan vid val av bilder samt vad som 
ska redigeras gör aktiva val baserat på den analys man vill visa. Denna process 
är tidskrävande men slutresultatet hjälper läsaren att kunna fokusera på det 
fenomen som ska diskuteras men även för forskaren att illustrera sin poäng. 
Det bör dock framhävas att under arbetets gång har arbetstranskriptioner an-
vänts och den främsta skillnaden mellan arbetstranskriptionerna och de tran-
skriptioner som sedan är med i artiklarna är redigeringen av bilder. I ar-
betstranskriptionerna har endast skärmdumpar använts utan att bilderna är re-
digerade. Då redigeringsarbetet av bilderna tar mycket tid är det inte möjligt 
att göra detta med hela materialet. Här vill jag förtydliga att en arbetstran-
skription fungerar väl vid analys av data då jag som forskare även har tillgång 
till det videoinspelade materialet och videoinspelning är förstås det grundläg-
gande materialet. Syftet med den mer arbetade versionen av transkriptionen, 
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det vill säga transkriptionerna med redigerade bilder samt alla pilar och lik-
nande utplacerade, är att hjälpa till att illustrera vad undersökningen kommit 
fram till. Den version av transkriptionen som sedan finns med i en artikel är 
därför resultatet av en analys av både videomaterialet och arbetstranskript-
ionen. I figur 20 ser vi till vänster ett exempel på en arbetstranskription, och 
till höger ser vi hur just denna sekvens sedan ser ut som färdig transkription i 
artikeln (exempel från studie II).  
 

 
Figur 20. Arbetstranskription kontra transkription för publicering.  
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5.3.5 Materialbearbetning 
I början använde jag mig av transkriptionsprogrammet CLAN för att transkri-
bera det verbala men efter arbetet med studie I valde jag att lämna det pro-
grammet eftersom det är ett hjälpmedel för att transkribera det verbala och 
min data visade sig vara till stor del en kombination av olika resurser och det 
verbala utgör så pass lite till mängd att Word fungerar bra. Studie II och studie 
III är transkriberade med hjälp av Word. Det som har krävt mest arbete har 
varit arbetet med bilderna till transkriptionerna. Alla bilder är skärmdumpar 
från videomaterialet som har hanterats med hjälp av Adobe Premier Pro. Se-
dan har alla foton bearbetats med hjälp av Adobe Photoshop. Transkription-
erna till alla de tre artiklarna har satts samman i PowerPoint, det vill säga att 
det verbala och bilderna har sammanfogats till en enhetlig transkription med 
hjälp av Powerpoint.  

5.3.6 Mobil aktivitet 
Förkroppsligade handlingar kan ses som rörelse (eng. motion) (Melander 
2009:50), då det rör sig om kroppen som på olika vis förmedlar ett budskap. 
Det kan vara pekningar, blickar, vändningar eller likande, alla utförda av en 
kropp i rörelse. I denna avhandling är dansrörelser centrala och särskilt stude-
ras hur dessa lärs ut, vilket innebär att de rörelser som läraren gör för att lära 
ut rörelser blir särskilt relevanta att beskriva. Läraren använder sig dels av de 
faktiska dansrörelserna i koreografin, dels av andra rörelser för att förklara 
just dansrörelserna. Dessutom är dansklasser en aktivitet som bygger på rörel-
ser som innebär att deltagarna förflyttar sig i rummet, det vill säga att aktivi-
teten är en mobil aktivitet. Detta gör att de rörelser som sker i dessa dansklas-
ser är av två olika slag: de rörelser som sker på stället och de rörelser som sker 
som förflyttningar och är av en mobil karaktär. Mobiliteten gäller även tem-
poralitet i form av till exempel den timing och precision som dansarna förvän-
tas utföra rörelserna med. Denna timing ska ske dels dansarna emellan i grup-
pen, dels i relation till rytmen som rörelserna ska utföras i förhållande till. 
Denna synkronisering är central för att framträdandet ska uppfattas som kor-
rekt genomfört som en gruppuppvisning samt i förhållande till den musik de 
dansar till.  
 En konsekvens för transkriberingen av att showdansklasser är en mobil ak-
tivitet är att deltagarna oftast får hanteras som en grupp och inte som individer. 
Om deltagarna skulle behandlas som individer och det mobila i aktiviteten 
fångas, skulle det innebära en enorm mängd bidrag till transkriptionen. Däre-
mot visas lärarens rörelser över rummet separat då det är en del av den de-
monstration som hon genomför.  
 
En fullständig transkriptionsnyckel återfinns som Bilaga 2.  
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6. Avhandlingens tre studier 

I detta kapitel sammanfattas de tre delstudierna utifrån respektive studies syfte 
och resultat. Redogörelserna utgår från den eller de resurser som läraren an-
vänder sig av och är det som analyseras i respektive studie. Efter detta följer 
ett avsnitt (6.4) om resurser som läraren använder genomgående i alla tre 
delstudier men som inte varit huvudfokus i någon av artiklarna. Resultaten 
som presenteras här kommer att diskuteras ytterligare men i relation till av-
handlingens frågeställningar i den allmänna diskussionen (kapitel 7).  
 
6.1 Studie I. “Use the mirror now”- Demonstrating 

through a mirror in show dance classes 
Studie I fokuserar på spegeln som en resurs vid demonstrationer. Studien ut-
går från att en grundläggande förutsättning för att demonstrationer ska kunna 
genomföras i en dansklass är att dansarna kan se läraren, antingen direkt eller 
genom spegeln (jfr Keevallik 2010).  

Syftet med studie I är att undersöka användandet av spegeln ur ett interakt-
ionellt perspektiv. Läraren, och hur spegeln kan användas för att underlätta 
vid demonstrationer och därigenom bidra till ett möjligt lärande, är i fokus. 
Analysen grundar sig på tre enskilda fall av demonstrationer hämtade från en 
kollektion av 81 demonstrationstillfällen, där 56 av dessa demonstrationer 
skedde framför spegeln.  

Redan tidigt under det etnografiska arbetet stod det klart att spegeln fyller 
en viktig funktion för dansarna i showdansklasserna, vilket också har stöd i 
tidigare forskning om spegelns betydelse för dansare. Sådan tidigare forskning 
har främst fokuserat på dansarna och deras upplevelse av dansträning med 
spegeln som redskap. Dessa studier har generellt ett danspedagogiskt fokus 
(Dearborn och Ross 2006, Ehrenberg 2010, Radell 2013) och visar att spegeln 
är ett användbart redskap för att kunna se olika rörelser och hur dansarna för-
håller sig till varandra. Vidare har det framkommit att det finns negativa 
aspekter i användandet av spegeln, exempelvis att dansare inte lär sig hur en 
rörelse ska kännas vilket kan leda till att det blir problematiskt när de inte 
längre har spegeln att tillgå.  

Resultatet i studien visar först och främst att lärarens användning av spe-
geln som en resurs vid demonstration är en väletablerad praktik. Både läraren 
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och dansarna orienterar sig mot spegeln och detta är inte någonting som ifrå-
gasätts eller förhandlas. Både läraren och dansarna är överens om hur spegeln 
används och de interagerar genom spegeln. Dessutom fungerar spegeln som 
ett sätt att samla och rikta uppmärksamhet mot ett gemensamt fokus som 
skapas genom spegeln. Detta fenomen benämner Broth och Keevallik (2020) 
ett gemensamt uppmärksamhetsfokus (se avsnitt 4.2.4 och 6.4 nedan). Att an-
vändningen av spegeln är en praktik som alla deltagare (läraren och dansarna) 
förhåller sig till och att detta sker utan förhandling visar att användningen av 
spegeln är etablerad. Detta blir synligt i ett exempel från studien som visar hur 
läraren uppmanar dansarna att använda sig av spegeln utan att precisera hur 
de ska använda den. Dansarnas förståelse av lärsituationen blir i de fall där 
spegeln används möjlig tack vare att demonstrationerna kan observeras i spe-
geln av alla deltagare och därigenom fungerar spegeln som en förlängning av 
läraren. Kroppen blir en central resurs i interaktionen eftersom spegeln syn-
liggör förkroppsligade handlingar för dansarna. Detta hänger samman med att 
läraren visar dansarna hur de ska röra sig, men hon tillför också andra resurser 
för att ytterligare precisera sin demonstration, såsom verbala förtydliganden. 

I det analytiska arbetet att beskriva hur en lärare lär ut en danssekvens är 
det viktigt att fånga upp de olika resurser som används. I linje med avhand-
lingens tidigare diskussion om demonstrationsbegreppet (se avsnitt 2.7), un-
derstryker denna studie att begreppet är användbart för att förstå och analysera 
praktiker i dansverksamhet. 

Att använda spegeln är en övergripande nivå beroende av de multimodala 
resurser som läraren nyttjar för att kunna förmedla sin demonstration. I studie 
I framkommer det att dessa demonstrationer genomförs med hjälp av en 
mängd resurser. De multimodala resurserna som läraren nyttjar i form av att 
använda kroppen för att visa och verbalt förklara fungerar på ett synkroniserat 
vis.  Deltagarna förhåller sig inte enbart till det verbala som läraren yttrar utan 
inväntar även att de förkroppsligade handlingarna ska vara avslutade innan till 
exempel en fråga ställs (se till exempel 3c i studie I).  

Förståelsen för hur en dansrörelse eller danssekvens görs åstadkoms genom 
att dansarna får se läraren utföra det aktuella steget multimodalt.   

 
6.2 Studie II. “BOOM, so it will be like an attack” - 

Demonstrating in a dance class through verbal, 
sound and body imagery 

I studie II står användningen av bildspråk vid demonstrationer i fokus för ana-
lysen, där bildspråk kan förstås som att betydelser flyttas från ett semantiskt 
fält till ett annat. Syftet med studien är att undersöka hur läraren använder 
bildspråk vid demonstrationer och på vilket sätt multimodala resurser används 
för att ge förutsättningar för lärande.  
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I studien används begreppet bildspråk (eng. imagery) som alternativ till 
metafor eller liknelse. Detta görs av främst två anledningar, dels för att det 
framhäver en visualisering av den bild som ligger till grund för bildspråket, 
dels för att just begreppet bildspråk används inom dansforskningen. Begreppet 
bildspråk inkluderar i studien tre typer av bildspråk: verbala bildspråk, ljudliga 
bildspråk och kroppsliga bildspråk. Centralt för studien är att dansarna orien-
terar sig mot demonstrationerna som genomförs med hjälp av bildspråk som 
just demonstrationer, vilket signalerar att dansarna uppfattar dessa som rele-
vanta delar av deras aktivitet och inlärningsprocess. 

Bildspråk är vanligt förekommande under demonstrationer på dansklasser 
och användningen av verbala bildspråk har undersökts i ganska hög uträck-
ning (se till exempel Hammargren 2017). Majoriteten av tidigare forskning 
kring bildspråk på dansklasser kommer från andra forskningsfält än språkve-
tenskapen, som till exempel danspedagogik och sportpsykologi. Gemensamt 
för den typen av forskning är att den fokuserar på verbalspråket och den visar 
exempelvis att läraren använder verbalt bildspråk för att förbättra dansarnas 
teknik och koreografi, men även för att utveckla dansarnas (sceniska) uttryck 
och kreativitet (Overby och Dunn 2007, Roos 2017). En pågående och rele-
vant diskussion inom dansforskningen handlar om att danslärare uppmanas att 
använda sig av bildspråk i dansundervisning och att det ska planeras i förväg. 
Samtidigt visar det sig i intervjuer med danslärare att de ofta skapar dessa 
bildspråk spontant (Nordin och Cumming 2006, Pavlik och Nordin-Bates 
2016). I ljuset av detta bidrar delstudie II med ett interaktionellt perspektiv 
som belyser hur det faktiskt kan se ut i en dansklass. Studie II visar att EMCA 
fungerar väl som metod för att analysera hur en danslärare faktiskt agerar, 
vilket sedan kan ställas mot tidigare beskrivningar i dansforskning av hur de 
upplever att de agerar (Nordin och Cumming 2006, Pavlik och Nordin-Bates 
2016) det vill säga deras rapporterade upplevelser av bruket.  

Materialet består av en 30-minuters lång sekvens, utvald för att dansarna 
och läraren arbetar igenom ett avsnitt av en koreografi upprepade gånger. Från 
denna sekvens valdes två bildspråk ut för närmare analys. Kriterium för valet 
av bildspråket var att det måste förekomma mer än en gång, samt att det skulle 
innehålla ett verbalt eller ljudligt bildspråk. Ett annat sätt att förklara detta 
urval är att det rör sig om demonstrationstillfällen där läraren använder ett 
alternativt sätt att demonstrera en dansrörelse, det vill säga inte genom att end-
ast beskriva det.  

I delstudie II är den etnografiska kunskapen betydelsefull, en kunskap som 
jag har tack vare observationer på plats i dansstudion och att jag under obser-
vationerna sett hur slutprodukten av denna koreografi ser ut. Det har varit till 
stor hjälp för att förstå vad läraren vill förmedla till dansarna, särskilt när det 
gäller sceniskt uttryck.  

Ett betydande resultat i studie II är att de verbala bildspråken inte visar sig 
vara mer centrala än att använda ljudliga eller kroppsliga bildspråk. Det går 
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inte att se någon hierarkisk ordning mellan resurserna, utan det handlar snarare 
om hur olika resurser samverkar för att skapa mening. För att förklara detta 
fenomen fungerar Mondadas (2014) begrepp komplexa multimodala gestalter 
väl, eftersom det tydliggör att det inte finns ett särskilt mönster i hur resurser 
används sekventiellt. Studie II visar att de multimodala resurserna bör ses som 
ett nät av möjliga resurser vilket blir särskilt viktigt i aktiviteter där kroppen 
är central.   

Något som skiljer denna studie från tidigare dansforskning är att resultatet 
tydligt visar att verbala bildspråk förstås genom förkroppsligade handlingar. 
Alla bildspråk som undersökts i studie II utförs med mer än en resurs, men hur 
dessa resurser kombineras varierar. Resultatet belyser även att användningen 
av bildspråk är något som växer fram i interaktionen snarare än något som är 
planerat på förhand, vilket exempelvis visas i studien genom att läraren tvekar 
och söker efter ord när hon använder bildspråk.  

 
6.3 Studie III. ”Hörrni ska vi göra: dada da boom”- 

En multimodal interaktionsanalys av en skapande-
process i en showdansklass  

Studie III fokuserar på läraren och dansarnas gemensamma utforskande av hur 
de vill att en särskild del av en koreografi ska utföras. Syftet med studien är 
att undersöka hur läraren och dansarna tillsammans utforskar vad som är fram-
förbart. En förutsättning för arbetet med ett gemensamt skapande är att läraren 
och dansarna är införstådda med vilken del av koreografin de arbetar med. 
Hur den gemensamma förståelsen för vilken del de ska arbeta med kommer 
fram är central i analysen. Dessutom studeras vilka olika roller läraren och 
dansarna tar under denna typ av demonstrationer i dansklasserna.  

I studien analyseras en längre demonstrationssekvens, där vi följer arbetet 
från att dansarna övar på en koreografi till musik, vidare genom två delar av 
demonstration där läraren och dansarna förhandlar om hur stegsekvenser ska 
genomföras. Studiens kriterier för att en demonstration ska ses som en form 
av gemensamt skapande är att en stegkombination i koreografin blir föremål 
för frågor, diskussion eller upprepat övande.  

En del av resultaten kan jämföras med Ivaldis m.fl. (2021) kategorisering 
av praktiker som används inom scenkonstforskning blir särskilt kategorin sig-
naler viktig i denna studie. Genom att undersöka på vilket sätt läraren använ-
der sig av signaler för att påvisa vilken del av en koreografi gruppen ska arbeta 
med kan vi se hur detta arbete sker med hjälp av flertalet olika resurser. Bland 
annat använder sig läraren av rytmen från musiken de ska dansa till och kom-
binerar det med att utföra stegen som hör till den rytm hon nynnar på. På lik-
nande sätt nyttjar läraren även låttexten och sjunger den del som hör ihop med 
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den aktuella stegsekvensen, i kombination med att utföra stegen. Den här an-
vändningen av signaler ser vi även hos dansarna när de ska framhäva vilken 
del de syftar på i koreografin.   

I och med att läraren har det övergripande ansvaret för aktiviteten så finns 
en förväntan på att det råder asymmetri mellan läraren och dansarna. Resulta-
tet i studie III visar att det finns givna roller inom aktivitetens ramar men att 
deltagarnas epistemiska positioneringar förändras under demonstrationen. 
Rollerna skiftar hos läraren och dansarna, vilket innebär att vem som har kun-
skap inte är statiskt utan skiftar i relation till vilka roller deltagarna intar. Till 
exempel kan vi se att när läraren ställer frågor till dansarna så förmedlar hon 
att de kan bidra till demonstrationen (jfr Keevallik 2011) och detta är en för-
utsättning för att dansarna ska kunna vara delaktiga i den skapande process 
som ligger till grund för det slutgiltiga framförandet (Buckroyd 2000). Dan-
sarna kliver ibland in som vetande (K+) och läraren signalerar aldrig att detta 
är problematiskt, vilket kan tolkas som ett tecken på gemensamt utforskande 
om vad som är framförbart. I detta arbete är läraren och dansarna införstådda 
med att de samarbetar för att ta fram detaljer i koreografin.  

Relationen mellan förkroppsligade handlingar och verbala handlingar är 
relevant genom hela studien och kroppen har många viktiga funktioner i en 
showdansklass. Främst är den det redskap som både dansarna och läraren an-
vänder sig av för att kunna utföra aktiviteten. Dessutom används kroppen av 
dansarna för att visa förståelse genom att de utför stegen som läraren demon-
strerar. Utöver detta används kroppen även till att positionera sig i rummet och 
i förhållande till andra deltagare. De verbala handlingarna blir viktiga när lä-
raren ska inleda det gemensamma skapandet, som ofta introduceras genom att 
läraren ställer en fråga till dansarna. Viktigt är dock att verbala handlingar 
utförs i kombination med en förkroppsligad handling där läraren visar en rö-
relse. För att alla deltagare ska vara införstådda med vilken del av koreografin 
de arbetar med krävs flera resurser som samverkar och tillsammans skapar en 
helhet.  

 
6.4 Gemensamma resurser för de tre studierna 
Det finns resurser som är betydelsefulla för verksamheten men som inte har 
varit huvudfokus i någon av de tre delstudierna. Dessa resurser har dock ge-
nomgående varit synliga i delstudierna, om än i olika grad. Resurserna i fråga 
bidrar till att förstå den aktivitet som undersöks och de bidrar även till att svara 
på de frågeställningar som denna avhandling ställer.  

Tre viktiga resurser som har att göra med den fysiska miljön där dansklas-
ser äger rum är centrala för hela avhandlingen. Dessa tre är spegeln, gemen-
samt uppmärksamhetsfokus och lärarens hörn. Då spegeln är central i studie 
I kommer den inte att diskuteras här, men jag tar upp dess roll i samband med 
att jag beskriver de övriga resurserna nedan. Med andra ord kommer jag att 
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diskutera hur resurserna fungerar tillsammans och hur deltagarna orienterar 
sig emot dem under dansklasserna. En utförligare beskrivning av hur resur-
serna fungerar och hur det ser ut när de används återfinns i avsnitt 4.2.3.  

Gemensammt uppmärksamhetsfokus är något som läraren hela tiden förhål-
ler sig till och skapar interaktionellt och de tre delstudierna visar genomgående 
hur detta arbete går till. Eftersom aktiviteten utförs med en grupp av dansare 
är ett gemensamt uppmärksamhetsfokus en viktig förutsättning för att gruppen 
ska kunna arbeta tillsammans. Denna plats är också sammankopplad med spe-
geln i showdansklasser. På andra typer av dansklasser, så som till exempel 
lindy hop, fyller inte en spegel någon funktion utan detta gemensamma fokus 
skapas genom att danspar placerar sig i en ring där lärarna befinner sig i mitten 
(jfr till exempel Keevallik 2010, 2014a). Det viktiga, oavsett om det sker med 
spegelns hjälp eller inte, är att dansarna samlas kring den gemensamma och 
kommande aktiviteten. Innan demonstrationer på de aktuella showdansklas-
serna startar samlas dansarna i detta fokus, vilket i de flesta fall är i mitten av 
danssalen, och de är riktade mot spegeln (se avsnitt 4.2.3). Det bör poängteras 
att det finns situationer när detta fokus inte sker direkt utan läraren måste ar-
beta för att få uppmärksamheten. Dock börjar aldrig själva demonstrationen 
förrän det är tyst och dansarna är fokuserade mot läraren, oftast genom spe-
geln.  

Nästa resurs, lärarens hörn, är direkt kopplad till den gemensamma plats 
där demonstrationerna oftast sker. I de flesta fall går läraren från lärarens hörn 
innan en demonstration börjar och vid många tillfällen börjar dessutom de-
monstrationen redan under tiden läraren är på väg ut på dansgolvet (jfr exem-
pel 1b1-1b2 i studie III,). Hörnet används mellan alla demonstrationer genom 
att läraren fysiskt måste gå till hörnet för att starta och stänga av musiken. På 
grund av platsbrist i en artikel så har lärarens användning av lärarens hörn inte 
alltid tagits med i transkriptionen, då en multimodal transkription blir för om-
fattande om alla demonstrationssekvenser ska börja med att läraren befinner 
sig i sitt hörn och sedan rör sig mot dansarna. Många av de exempel som an-
vänds i delstudierna visar dock avslutningen på en demonstration och då ser 
vi att läraren är på väg bort mot hörnet. I studie I har vi exempel på just detta 
(Exempel 1a). I studie II finns ett exempel när läraren går från sitt hörn in mot 
dansarna, när läraren sedan närmar sig mitten av dansgolvet ser vi att dansarna 
riktar sin uppmärksamhet mot läraren; de samlas i det gemensamma uppmärk-
samhetsfokuset innan demonstrationen startar (Exempel 1b). I studie III ser vi 
exempel på när läraren själv testar de steg som dansarna sedan ska genomföra 
(Exempel 1a). Värt att särskilt poängtera är dock att dansarna aldrig härmar 
läraren eller ser på henne som om en demonstration äger rum. Läraren sysslar 
med sitt eget projekt i lärarens hörn och dansarna vet att de inte förväntas vara 
uppmärksamma på läraren vid dessa tillfällen. Detta visar tydligt att dansarna 
är väl medvetna om hur aktiviteten går till.   
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En annan viktig resurs som läraren använder sig av är deiktiska uttryck. 
Särskilt rör det sig om uttrycket här (jfr Keevallik:2013a), som även används 
i former som den här och såhär. Det deiktiska uttrycket sker antingen paral-
lellt med att läraren visar en rörelse, eller så föregår den verbalt uttryckta re-
ferensen en rörelse eller ett ljud (till exempel studie II, exempel 2a). En förut-
sättning för att dessa uttryck ska fungera, och att dansarna ska uppfatta vad 
läraren syftar på, är att dansarna kan se läraren. Avhandlingens resultat visar 
att detta oftast sker via spegeln. Även dansarna använder sig av deiktiska ut-
tryck när de ställer frågor, ofta föranledda av att läraren antingen själv har 
använts ett sådant utryck och sedan visat rörelsen, eller så har läraren just visat 
en rörelse. I de fall där en dansare använder ett deiktiskt uttryck följs det av 
att dansaren sedan visar något med sin kropp (se till exempel studie I, exempel 
3d eller studie III, exempel 1b4). Detta visar att dansarna förstår sig på den 
verksamhet de är deltagare i, vilket blir synligt genom att de imiterar lärarens 
sätt att förmedla sitt budskap.  

Den återstående resursen handlar om musik och några olika aspekter av hur 
läraren nyttjar musiken vid demonstrationer. En beskrivning av musiken och 
dess mer allmänna roll inom dans återfinns i avsnitt 2.3. För att illustrera ryt-
men och låttextens roll använder jag mig av ett utdrag från en transkription i 
delstudie III: 
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Figur 21. Rytm. 

 
I figur 21 ser vi att läraren först nynnar nana na na, det vill säga att ljud an-
vänds för att efterlikna rytmen i musiken. Detta är koordinerat med en steg-
sekvens där dansarna rör sig bakåt. Direkt efteråt fortsätter läraren att sjunga 
en rad från låttexten samtidigt som rörelsen bakåt fortsätter. Denna resurs an-
vänds dels för att beskriva steg, dels för att effektivt kunna visa till vad i en 
koreografi en viss demonstration hänför sig (se studie III för mer detaljer).    
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7. Diskussion 

Denna avhandling handlar om demonstrationer i showdansklasser och det ar-
bete som läraren och dansarna gemensamt genomför för att utveckla ett dans-
framträdande. Det övergripande syftet med avhandlingen är att öka kunskapen 
om interaktionen i en mobil lärandesituation (se avsnitt 1.1). För att svara mot 
syftet har följande forskningsfrågor formulerats:  
 

1) Hur möjliggör läraren lärande i showdansklassernas demonstrationer?  
2) Hur interagerar läraren och dansarna under demonstrationerna?  

 
I detta kapitel för jag en avslutande diskussion utifrån avhandlingens respek-
tive frågeställningar (avsnitt 7.1, 7.2, 7.3). Kapitlet rundas av med några av-
slutande kommentarer (avsnitt 7.4).  
 
7.1 Möjligt lärande 
Avhandlingens tre delstudier visar sammantaget att demonstrationerna som 
läraren genomför skapar möjligheter för lärande. Demonstrationerna i show-
dansklasser bör således ses som ett erbjudande om lärande. Ett betydande re-
sultat i linje med avhandlingens fokus på möjligt lärande är att sådana lärsitu-
ationer bygger på en intersubjektiv förståelse mellan deltagarna (se särskilt 
studie III). Denna förståelse utgår från en ömsesidig vilja att tolka varandras 
handlingar, men även från en gemensam förståelse för den pågående aktivite-
ten (jfr Insulander m.fl. 2021:55). Det är också relevant att poängtera att av-
handlingen fokuserar på förutsättningarna för dansarnas lärande snarare än 
hur de utvecklas eller får nya färdigheter och kunskaper.  

De tre delstudierna i avhandlingen gör det möjligt att belysa hur läraren 
använder sig av pedagogiska resurser för att möjliggöra lärande för dansarna. 
Jag använder begreppet pedagogiska resurser som ett sätt att tydliggöra hur de 
multimodala demonstrationerna utvecklas till resurser som läraren ofta använ-
der sig av och som dansarna känner igen. Det innebär att de pedagogiska re-
surserna fungerar som en strategi för att kunna lära ut dans. Avhandlingens 
resultat synliggör ett flertal centrala pedagogiska resurser. Dessa är använd-
ningen av spegeln (studie I), användningen av bildspråk (studie II) och att lä-
raren involverar dansarna i skapandet av deras framträdande (studie III).  
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Med hjälp av multimodal interaktionsanalys som metod synliggör jag hur 
deltagarna orienterar sig mot lärande – de uppfattar lärarens demonstrationer 
och utför relevanta handlingar som svar. Exempel på sådana handlingar är att 
dansarna utför stegkombinationer, ställer förtydligande frågor, eller kopierar 
en rörelse som läraren visar som svar på demonstrationerna. Detta visar att 
dansarna orienterar sig mot demonstrationernas multimodala utförande som 
en del av den verksamhet de deltar i. Showdansklassernas multimodala utfö-
rande är en röd tråd som går genom hela avhandlingen, där de tre delstudierna 
tillsammans bidrar till att visa hur demonstrationerna utförs.  

Alla tre studierna visar ett överensstämmande mönster: de multimodala re-
surserna samordnas i interaktionen genom att läraren använder dem på ett väl-
synkroniserat sätt. Studiernas resultat ger med andra ord stöd för att se resurser 
som multimodala utan inbördes rangordning. Denna samordning kan beskri-
vas som ett komplext samarbete mellan de olika resurserna under lärarens de-
monstrationer. I studie II är det särskilt tydligt att ingen av de använda resur-
serna är överordnad någon av de andra.  

Studierna visar att det verbala språket inte prioriteras i interaktionen mellan 
läraren och dansarna och bekräftar därmed tidigare resultat (Keevallik 2013a, 
Notér Hooshidar 2014). Den typen av resultat blir särskilt viktigt i aktiviteter 
där kroppen har dubbla roller, det vill säga kroppen som utförare av aktiviteten 
och kroppen som ett redskap för att lära ut aktiviteten (jfr Keevallik 2013a, 
Råman 2019b).  

Det finns emellertid exempel från avhandlingens delstudier som pekar på 
att verbalspråket kan ha en central roll. Till exempel är detta relevant i studie 
III när läraren ska öppna upp för dansarnas deltagande i processen att skapa 
en föreställning och ett framträdande som ska vara framförbar. Samtidigt visar 
studien att de verbala handlingarna är beroende av de förkroppsligade hand-
lingarna för att förstås. Detta kan illustreras genom ett exempel från studie III 
(exempel 1b3, se figur 22), där läraren frågar: eller vill ni göra och samtidigt 
visar en rörelse med armen. I det fallet kan den verbala handlingen endast 
förstås i relation till den förkroppsligade handlingen.  
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Figur 22. Utdrag från studie III:17.  
 
Dansarna orienterar sig mot lärarens multimodala handlingar, vilket syns i fi-
gur 22. Ett generellt resultat är att dansarna tar del av en demonstration både 
genom att se på läraren (oftast genom spegeln) och genom att lyssna på hennes 
verbala handlingar. Dessa olika handlingar genomförs upprepade gånger och 
har blivit en praktik som dansarna känner väl igen, vilket visar sig i analyserna 
genom att de till exempel inte ifrågasätter själva utförandet av demonstrat-
ionen. 
 
7.2 Interaktion mellan deltagarna i dansklasserna  
Analyserna i de olika delstudierna visar ett antal återkommande sätt på vilka 
läraren och dansarna interagerar under lektionerna. I det här avsnittet tar jag 
upp några särskilt viktiga resultat om interaktionen mellan deltagarna på dans-
klasserna.  

För det första sker en stor del av interaktionen genom att läraren demon-
strerar något, vilket efterföljs av att dansarna utför det eller de steg som de-
monstrerats. Det innebär att dansarna har responderat på lärarens erbjudande 
av lärande genom en serie förkroppsligade handlingar.  

För det andra är det relevant att särskilt framhäva att det är tydligt att både 
läraren och dansarna är införstådda med hur en demonstration i en showdansk-
lass förväntas gå till; dansarna är överens om på vilket sätt de förväntas inte-
ragera med varandra och när det är öppet för dem att delta i demonstrationen. 
Medvetenheten om demonstrationens förutsättningar är särskilt tydlig i studie 
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III när vi följer ett demonstrationstillfälle där läraren och dansarna växlar mel-
lan olika sätt att interagera. De olika sätten att interagera är även samman-
kopplade med en växelverkan mellan rollerna som den med kunskap (K+) och 
den med mindre kunskap (K-). 

För det tredje finns det exempel på hur deltagare speglar lärarens verbala, 
men också förkroppsligade, beteende. I studie III  finns ett exempel på hur en 
dansare speglar lärarens demonstration (ex1b4, direkt fortsättning från exem-
pel 1b3 i avsnitt 7.1, se figur 23).  
 

 
Figur 23. Utdrag från studie III:18. 
 
När läraren ställer en fråga: eller vill ni göra den här + handrörelse (exempel 
1b3), så bekräftar en dansare på samma sätt genom att svara vi gör den här + 
handrörelse (se figur 23). Detta kan beskrivas som ett förkroppsligat avslut 
(eng. embodied completion, Olsher 2004: 221), vilket innebär att en handling 
inleds verbalt och slutförs med hjälp av en gest eller en annan förkroppsligad 
handling (Olsher 2004). Detta visar att dansarna inte bara förhåller sig till lä-
rarens demonstration som multimodal, utan att de själva använder sig av 
samma tillvägagångssätt när de till exempel svarar på frågor.  

En grundläggande förutsättning för att interaktionen mellan deltagarna på 
dessa dansklasser ska fortgå utan hinder är spegeln. Den är en artefakt som 
inte bara underlättar för läraren vid demonstrationerna utan även bidrar till att 
skapa ett gemensamt fokus, vilket är en förutsättning för att uppnå en inter-
subjektiv förståelse av uppgiften för alla deltagare. Sättet på vilket spegeln 
används är genomgående i alla de tre studierna och de resultat som analyserna 
i studie I visar är relevanta även i de andra två studierna. 
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7.3 Multimodal transkription av en mobil aktivitet 
Genomgående i avhandlingen finns ett metodologiskt syfte att bidra till ut-
vecklingen av multimodal transkription av en mobil aktivitet. För att uppnå 
detta syfte har följande forskningsfråga formulerats:  

 
3) Hur kan en multimodal lärsituation med parallella resurser transkri-

beras?  
Förhållandet mellan transkription och analys är en kärnfråga när man arbetar 
med multimodal interaktionsanalys och multimodal transkription (jfr Broth 
m.fl. 2020). Det finns inte en glasklar linje mellan transkription och analys, 
utan det rör sig om ett ömsesidigt förhållande mellan dessa två där arbetet 
bygger på en upptäcktsprocess. Relationen mellan transkription och analys 
beskrivs i avsnitt 5.1 och 5.2. Generella ställningstaganden om hur jag har 
transkriberat och mina val av tillvägagångssätt redogörs för i avsnitt 5.3. Ne-
dan följer några särskilda aspekter av transkription som visat sig vara betydel-
sefulla vid denna typ av aktivitet.  

Till att börja med vill jag resonera om hur jag förhåller mig till verbalsprå-
ket i relation till ljud och förkroppsligade handlingar i transkription. I tran-
skriptionerna placeras verbala och ljudliga bidrag på samma rad som olika 
typer av ljud. Det som skiljer dessa två från de förkroppsligade bidragen är att 
verbala och ljudliga bidrag inte kan uttryckas samtidigt, utan de organiseras 
sekventiellt. Det förklaras helt enkelt med att munnen inte kan producera flera 
verbala/ljudliga handlingar samtidigt. Detta skiljer sig från de förkroppsligade 
bidragen som kan produceras på samma gång (till exempel se åt ett håll, peka 
och röra kroppen). De verbala/ljudliga handlingarna kan dock ske parallellt i 
formen av olika förkroppsligade handlingar. För att redogöra för olika resurser 
på ett tillfredsställande sätt i en transkription krävs därför att de verbala/ljuden 
får en egen rad, medan förkroppsligade handlingar kan visas med flera paral-
lella rader samtidigt.  

Transkriptionskonventionerna inom multimodal interaktionsforskning pla-
cerar generellt den verbala raden överst och de förkroppsligade raderna under 
denna rad. För att underlätta läsningen av transkriptionerna har jag använt mig 
av samma princip i avhandlingen, men detta ska inte uppfattas som att det 
verbala är överordnat det förkroppsligade.  

I relation till verbala bidrag är det centralt att diskutera pauser och pauser-
nas funktion i den data som studeras i denna avhandling. I en verksamhet som 
är fokuserad på kroppen och vad kroppen utför blir detta särskilt viktigt, då 
verbal tystnad ofta förekommer i dansklasserna. I denna typ av verksamhet 
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innebär dock verbal tystnad ytterst sällan en paus i interaktionen, utan för-
kroppsligade bidrag används för att genomföra handlingar som för interakt-
ionen framåt på ett sätt som är meningsfullt för deltagarna. I de tre delstudierna 
har alltså inte verbal tystnad markerats som en paus i transkriptionerna. Det är 
särskilt relevant när det rör aktiviteter där kroppen har en viktig funktion för 
att förmedla mening, samtidigt som det verbala är en möjlig resurs att använda 
i interaktionen. Särskilt tydligt blir denna skillnad om vi ställer den mot inter-
aktion där det verbala är den mest använda resursen, som till exempel ett tele-
fonsamtal. I ett telefonsamtal innebär en verbal tystnad någonting annat än på 
en dansklass, eftersom kroppen och rörelserna inte är tillgängliga för den som 
lyssnar, men den som talar kan ju använda resurser som inte syns för den andra 
(som pekande och gestikulerande).  

En viktig fråga för transkription av en mobil aktivitet med många deltagare 
rör aktivitetens komplexitet vilket leder till att vissa val måste göras. 

För det första måste man besluta sig för om man ska behandla deltagarna 
som en grupp eller som individer i transkriptionen (se avsnitt 5.3.1 för detaljer 
om hur detta genomförs i studierna). Detta val påverkar sedan vilken typ av 
analys som man kan göra. Jag har ofta valt att behandla deltagarna (dansarna) 
som en grupp, dels för läsbarhetens skull, dels för att det är en grupp vars syfte 
med dansen är att framträda just som en grupp.21 Detta gruppfokus är också 
relevant eftersom deltagarna måste förhålla sig till varandra som medlemmar 
i gruppen. 

För det andra finns det ett begränsat utrymme i artikelformatet vilket gör 
det svårt att verbalt återge alla detaljer. Bilder är därför att föredra för att ge 
läsaren samma information. I de tre delstudierna har därför deltagarnas för-
kroppsligade handlingar framhävts genom skärmbilder på hela gruppen. Ge-
nom dessa bilder är det möjligt att fånga mycket av det som sker och kunna 
återge detta i transkriptionens begränsade utrymme.  

En sista viktig reflektion kring transkription rör den mobilitet som är aktu-
ellt i och med dansklassens karaktär. Först och främst handlar mobiliteten i 
aktiviteten om ramarna för hur aktiviteten utförs, då hela syftet med aktivite-
ten är att deltagarna ska förflytta sig, som en del av koreografin de genomför. 
Dessa förflyttningar är dock styrda av ett antal förutsättningar, där dansarna 
ska röra sig i relation till varandra, till musiken, och i relation till rummets 
förutsättningar (den tilltänkta scenen). Detta går att beskriva i form av kollek-
tiv mobilitet (jfr Broth och Keevallik 2014), vilket också gör det möjligt att 
representera deltagarna i transkriptionen som en grupp. 

I relation till transkriptionsarbetet vill jag särskilt kommentera hur förstå-
elsen för det multimodala har vuxit fram och förändrats under arbetets gång 
med denna avhandling. Delstudierna är genomförda i den ordning som de 
läggs fram i avhandlingen, det vill säga att studie I är den första av de tre 
                                                   
21 Undantag till detta finns; se avsnitt 5.3.1 för detaljer.  
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delstudierna som genomfördes. Genom de tre studierna kan vi se en viss för-
ändring i synen på multimodalitetsbegreppet. Inledningsvis användes begrep-
pet mer likställt med förkroppsligade handlingar, alltså för att beskriva för-
kroppsligade handlingar, medan verbalspråket särplacerades. Denna syn visar 
sig främst i beskrivningen av transkriptionsprinciperna i studie I. I studie II 
skriver jag i presentationen av transkriptionsprinciper följande:” Concerning 
transcription conventions, verbal conduct in this study was transcribed accor-
ding to the system developed by Jefferson (2004). “The multimodal details 
are both verbally described and combined with images” (studie II: s 15).22 Det 
som i studie II beskrivs som multimodala detaljer lyfts snarare fram som för-
kroppsligade detaljer i kappan och i studie III. Detta har ingen påverkan på 
hur transkriptionen görs eller konsekvenser för den analysen som sedan ge-
nomförs, men det visar  hur min syn på begreppet multimodalitet utvecklats 
under avhandlingens framväxt. 

Avslutningsvis, när det gäller transkription, vill jag kommentera musiken 
och dess roll för aktiviteten. De demonstrationstillfällen som undersöks i de 
tre studierna genomförs utan musik (undantag är exempel 1 i studie III). Där-
för har det inte funnits behov av att transkribera musik. Det visar sig dock i 
studierna att både läraren och dansarna förhåller sig till musiken, eftersom rö-
relserna är sammankopplade med musikens rytm. Sammantaget pekar detta 
på behovet av ett system som kan fånga den rytm som dansarna förhåller sig 
till, då läraren ofta anpassar sina handlingar till rytmen i musiken. Inom detta 
område ser jag en stor potential för vidare arbete på sikt. Det vore exempelvis 
intressant att vidareutveckla möjligheter för att transkribera musik och rytm i 
relation till de handlingar som läraren utför i ett tvärvetenskapligt projekt med 
fokus på musik och interaktion.  
 
7.4 Avslutande kommentarer 
Resultaten från de tre delstudierna ligger i linje med senare tids forskningsre-
sultat inom multimodal interaktionsanalys som ser interaktion som just multi-
modal (jfr Mondada 2014, 2018a, Keevallik 2010, 2013a, ”2013b, 2015, 
Goodwin 2018, Broth och Keevallik 2020), där betydelsen av multimodala 
resurser och hur de används för att skapa mening framträder som central.  

Att studera lärande med hjälp av multimodal interaktionsanalys gör det 
möjligt att synliggöra  processer som pågår i en lärsituation, där en central 
aspekt blir att studera lärande som ett görande (jfr Melander och Sahlström 

                                                   
22 Liknande resonemang går att finna i studie I där jag beskriver en skillnad mellan verbal-

språk och multimodala handlingar: “since multimodal actions are often performed simultane-
ously with verbal language” (Studie I: s 3).  
 



78 
 
 

2010). De närstudier av data som ligger till grund för avhandlingen bidrar ge-
mensamt med en detaljerad granskning av hur en demonstration verkligen går 
till, och hur dansarnas respons på dessa demonstrationer tar form.  

Mitt material är insamlat i  slutet av terminen när dansarna redan har hunnit 
skapat sig en gemensam grund (Clark 1996). Ramarna för den koreografi de 
arbetar med är redan fastställda, men det finns möjlighet att utveckla dansen 
och arbeta med mer estetiska delar som det sceniska uttrycket.  
I en avhandling som studerar möjligt lärande är det relevant att i diskussionen 
lyfta fram vad ett longitudinellt perspektiv skulle kunna bidra med. Ett longi-
tudinellt perspektiv kan visa lärande över tid genom att samma koreografi kan 
följas över en längre period, med nedslag vid olika tillfällen. En longitudinell 
studie kan inte bara ge en insyn i dansarnas eventuella utveckling över tid, 
utan också lärarens sätt att demonstrera och huruvida detta förändras under 
terminen. Det väcker samtidigt frågor om huruvida användningen av olika 
multimodala resurser varierar, exempelvis om någon resurs används mer fre-
kvent tidigt på terminen när nya danssekvenser presenteras. För att kunna göra 
en studie med longitudinellt perspektiv krävs dock en annan typ av material-
insamling med data från flera tillfällen under en termin.  

Det är möjligt att tala om resultat på olika nivåer i avhandlingen. Det finns 
dels resultat på metanivå som rör de grundläggande förutsättningarna för den 
studerade aktiviteten, dels resultat på detaljnivå från mina analyser av inter-
aktionen på dansklasserna. Resultaten på metanivå rör till exempel sådant som 
danssalens förutsättningar (se avsnitt 4.2.3 för en utförlig beskrivning). De 
grundläggande förutsättningarna har studerats med etnografisk metod och gi-
vit resultat som är nödvändiga för den interaktionella analysen och förståelse 
av aktiviteten. Genomgående under arbetet har jag behövt avgöra vad som kan 
förutsättas som allmän kunskap och vad som behöver förklaras för att läsaren 
ska förstå mina resultat. Exempel på sådant är framför allt det som beskrivs i 
avsnitt 6.4: kunskap som kommer från det etnografiska arbetet. I och med 
detta blir gränsdragningen mellan vad som är resultat och vad som är beskriv-
ning av data svår att dra. Ett bra exempel på detta är lärarens hörn. Detta hörn 
är en mycket viktig utgångspunkt för att förstå hur läraren arbetar och det är 
således viktigt för läsaren för att förstå hur det används i aktivitetens uppbygg-
nad. Samtidigt är detta information jag känner till genom en analys som byg-
ger på mina etnografiska observationer, där kunskap om den centrala funkt-
ionen av lärarens hörn har visat sig under interaktionsanalysen. I ljuset av detta 
kan man fråga sig om lärarens hörn är en förutsättning eller ett resultat. Det är 
lätt hänt att en sådan diskussion leder till ett cirkelresonemang, men det talar 
för att multimodal interaktionsanalys bör kombineras med etnografiska ansat-
ser (jfr Kunitz och Markee 2017).  

Analyserna i de tre delstudierna syftar inte till att vara en grund för rekom-
mendationer eller förbättringsförslag till den undersökta verksamheten. Däre-
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mot kan avhandlingens närstudier bidra med en djupare förståelse för förut-
sättningarna för lärande i dansklasser som mobila aktiviteter, genom att visa 
hur demonstrationer är ett sätt för lärare att erbjuda lärande och hur deltagar-
nas förhåller sig till detta erbjudande. Denna förståelse för det faktiska utfö-
rande, så som det växer fram i interaktionen, gör det möjligt att använda denna 
kunskap till att utveckla verksamheten dansklass. Interaktionella analyser av 
verksamheten dansklass kan till exempel synliggöra handlingar eller praktiker 
som är särskilt effektiva för lärande. Ur det perspektivet kan avhandlingens 
resultat vara till nytta för läraren.  

Resultaten handlar om verksamheten dansklasser, men är även möjliga att 
överföra till andra lärandesituationer och en förhoppning är att lärare kan dra 
nytta av resultaten från denna avhandling i andra sammanhang än det som 
undersöks här. Det rör till exempel resultat som visar att en lärandesituation 
kan vara ett samarbete där både lärare och elever tillsammans skapar en lärsi-
tuation och definierar vad som är lärandeobjektet. Det kan även röra det mul-
timodala utförandet i lärandesituationen i allmänhet och uppbyggnaden av en 
mobil lärandesituation där såväl kroppen som det verbala används som red-
skap för att förmedla kunskap i synnerhet. Avhandlingen bidrar således med 
resultat av pedagogisk relevans, som en lärare kan dra nytta av – även utanför 
en dansklass.  
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8. Summary 

This thesis is a compilation of three separate studies, presented as journal 
articles. This chapter is a summary of the thesis and its three studies, which 
will be presented individually. First, I give an overview of the thesis (8.1), 
followed by a summary of the studies (8.2). Next, the methodological consid-
erations are presented (8.3). Finally, some comments on the overall contribu-
tions of the thesis are offered (8.4). 

 
8.1 Overview  
The thesis builds on three studies exploring demonstrations in show dance 
classes. Primarily, the thesis contributes to research on multimodality and mo-
bile learning activities. Secondly, the thesis adds to the development of mul-
timodal transcription by proposing alternative ways of transcribing multi-
modal actions within these kinds of activities. 

The overall aim is to increase our knowledge about interaction in a mobile 
learning situation. The research questions are: 

 
1) How does the teacher enable learning during the demonstrations in 

the show dance classes?  
2) How do the teacher and the dancers interact during the 

demonstrations?  
 
The theoretical and methodological framework of the thesis is ethnomethod-
ological conversation analysis, EMCA, also called multimodal interaction 
analysis (e.g. Mondada 2018a, Broth and Keevallik 2020). Overall, EMCA 
seeks to analyze the sequential order of turns and sequences in interaction, 
where the main focus is on actions. What the participants in social interaction 
are oriented towards is central to the analysis, and the description of the ori-
entation of participants must be supported by empirical findings (Schegloff 
1996). 

Central to the theoretical framework is multimodality. Multimodality in-
cludes various resources to build an action, which in turn affects the sequen-
tiality and temporality that can be quite different from analyzing talk only. All 
resources, both verbal language and bodily conduct, shape the social action 
and are equally important within the interaction (Mondada 2018). 
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In dance teaching, the perspective of multimodality is essential, since the 
focus of a lesson is communicated in different ways, with different multimodal 
resources, such as bodily movements, gaze, gestures, verbal conduct and use 
of the voice (e.g. Hammergren 2017, Notér Hooshidar 2014, Streeck, Good-
win, & LeBaron 2011).  

 The particular dance practice investigated is called show dance. Show 
dance is a dance style performed by a group of dancers in such a way that all 
the individuals perform the same movements at the same time. It is a scenic 
dance where dancers focus on scenic expressions and stage presence. 

The data consist of video recordings filmed with three cameras at a dance 
studio in Sweden, as well as ethnographic fieldwork. The thesis is based on a 
total of 10 hours of video-recorded data, of which 2 hours come from a pilot 
study. The dance classes investigated were taught to non-professionals outside 
of school and were voluntary for the participants. The show dance group ana-
lyzed consists of a group of 20 dancers between 16 and 24 years of age who 
have been practicing together for several years. 

 The ethnographic fieldwork contributed to the overall understanding of 
the activity, and it is especially important to highlight some of the ethno-
graphic findings. There are some places in the room that the teacher will use 
during dance classes to convey something to the whole group. In the current 
dance classes, there are two such places: First, the teacher’s corner (cf. Sand-
ström 2016), where the musical equipment as well as the teacher’s notes and 
other necessary things are kept, also referred to in the literature, as the invisible 
lectern (Sandström 2016), and second, the middle of the floor facing the mir-
ror. A significant part of the demonstrations takes place in front of the mirror, 
with the mirror used as a tool for creating multimodal demonstrations (see 
Study I). 

 
Figure 24. The room (after study II:5). 

 
 

Teacher Teacher´s corner 
Mirror  
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8.2 The three studies  
In the three studies, demonstrations are studied from slightly different 
perspectives, where Studies I and II examine resources that the teacher uses 
to enable learning, while Study III focuses on how the teacher and the dancers 
develop a piece of choreography together. On the other hand, common to all 
three studies is the analysis of how different multimodal resources cooperate 
during demonstrations. 

8.2.1 Study I 
The aim of Study I is to contribute to the understanding of how demonstrations 
are carried out with the help of a mirror in show dance classes. The mirror is 
an important artefact in dance classes, and Study I deals with the use of the 
mirror as a pedagogical resource for the teacher when demonstrating. Further, 
Study I also shows how the use of the mirror is interactionally accomplished.   

The reason for the teacher to use the mirror during demonstrations is that it 
enables her to demonstrate choreography in the same direction as the dancers 
and permits simultaneous demonstration and observation of the dancers. 
Without access to the mirror, the teacher would be required to do a mirror-
image demonstration of the choreography, which requires more concentration 
for the teacher as well as for the dancers. 

Figure 25 illustrates an excerpt of what it looks like when the mirror is at 
the center of the teacher's demonstration.  
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Figure 25. The teacher uses the mirror (after Study I:17).  
 

In figure 25, the teacher is facing the mirror, and the dancers follow her 
demonstrations through the mirror. In line 2, the teacher is uttering så länge 
vi har den [‘as long as we have it’], referring to the fact that the group is soon 
going to be performing this choreography on stage, and when on stage there 
will be no mirror in which to see themselves. The excerpt illustrates the mir-
ror’s function as a resource for correction. This practice is well known to the 
dancers, as evidenced by the fact that the teacher does not need to explain what 
they should be using the mirror for. 

A key result in Study I is that the mirror functions as an extension of the 
teacher and that the understanding of a multimodal demonstration is “watched 
into being”. The mirror is used as a resource for creating visibility that makes 
it possible for the teacher to demonstrate in the same direction as the dancers, 
and parallel to this, the dancers can see the teacher’s body in the mirror as well 
as observe themselves and their co-participants. The mirror contributes to the 
enlarged visibility field, and, in doing so, it allows for both the dancers and 
the teacher to use different resources for achieving a common understanding, 
built on both visual and verbal resources. In other words, the meaning is being 
watched into relevance. 

In addition, the analysis shows that the mirror serves as a way to gather and 
direct the participants’ attention to a common focus: it is created through the 
mirror via something that Broth and Keevallik (2020) call a common focus of 
attention. 

2 T: ≋ #4så länge vi har den liksom ≋  
   as long as we have it DP/like 

  T: * #4stops moving arms pointing toward mirror with both hands 
  D:    facing forward 
fig:   #im4        

im4 
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Finally, this study contends that the use of the mirror is a well-established 
practice in these dance classes, and all participants, both the dancers and the 
teacher, agree on how the mirror is to be used, and they interact through the 
mirror. 

The results highlight the important role the use of the mirror during 
demonstrations plays in the activity of show dance classes. Moreover, the 
analysis foregrounds the importance of the mirror as a resource for the main 
task of the activity, which is teaching someone how to dance. Overall, the 
mirror functions as an artefact that facilitates the teacher's opportunities to 
contribute to potential learning for the dancers.  

8.2.2 Study II 
Study II addresses the teachers' use of imagery during demonstrations as a 
teaching strategy. The imagery used is of three types: verbal imagery, bodily 
imagery and sound imagery. The aim of the study is to explore the pedagogical 
task of demonstrating with the help of imagery and to understand how differ-
ent multimodal resources create prerequisites for learning. 
Figure 26 illustrates an excerpt of what it looks like when the teacher 
demonstrates with imagery.  

 
Figure 26. The teacher demonstrates using imagery (after Study II: 21) 
 

Figure 26 illustrates a demonstration situation where all three types of imagery 
are used. The teacher uses a sound, boom, at the same time as she makes a 
strong upward movement with her arms, followed by verbal imagery: som en 
attack [‘like an attack’]. 

A key result is that all imagery examined in Study II is performed with 
more than one resource, but how these resources are combined varies. The 

 
 
 

11        T: #11boom #12så det blir som en attack #13vart jag än står  
                   boom   so it will be lika an attack whereever I stand 
   12        T: #11stamp left foot in the floor throw arms up towards the 
   13           ceiling #12stops with arms up moving #13body side to side 
   14           with arms up 
 

fig:   #im11   #im12                   #im13  
  

 im11  im12 im13 
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analysis also shows that the use of imagery is common, and that verbal lan-
guage is a resource that co-occurs with both sound and body in these demon-
strations. These multimodal resources interplay in a complex way, and the 
different resources used by the teacher cooperate to create meaning for the 
dancers. None of the different types of imagery – verbal, sound or body – seem 
to fully function unless they are used together with at least one other resource. 
And it is not possible to establish a hierarchical order between the different 
resources that the teacher uses when demonstrating with the help of imagery. 
This result is in contrast to previous research on imagery in a similar context 
which has focused on verbal language (e.g. Hammargren 2017). In this study 
the results clearly show that verbal imagery is understood through embodied 
actions.  

In addition, research on demonstrations in dance classes has mainly fo-
cused on the dancers and their perceived learning; more specifically, the danc-
ers themselves experience that they learn more when the teacher uses different 
resources during demonstrations (e.g. Katz 2008). With the help of EMCA as 
a method, it is possible to show how these possible learning situations are 
created and how the different resources that the teacher uses cooperate to fa-
cilitate learning.  

 Finally, the analysis shows that the use of imagery as a teaching strategy 
is emergent in interaction and not predetermined, which is shown by how the 
teacher hesitates and searches for words when she uses imagery.  

8.2.3 Study III 
In Study III, the joint creation of a dance sequence is in focus, i.e. how the 
teacher together with the dancers develop and make adjustments in a piece of 
choreography. The aim of the study is to investigate how the teacher and the 
dancers together explore what is performable. A prerequisite for the work with 
joint creation is that the teacher and the dancers understand what part of the 
choreography they are working with. Accordingly, the common 
understanding of which part of the choreography they should work with is 
central to the analysis. 

In figure 27, we see an example of what it can look like when the teacher 
invites the dancers to develop a demonstration. 
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Figure 27. Joint exploration of the choreography (after Study III:26) 
 

Figure 27 shows that the teacher (L)23 asks a question that one of the dancers 
(D4) answers, and this allows for the dancers to be involved in the creation 
and development of this particular piece of choreography. The different roles 
taken by the teacher and dancers are analyzed, in particular, with regard to the 
epistemic expectations that exist through the framework of the activity as an 
institutional activity.  

Through the analytical lens of EMCA, it is possible to discover how the 
epistemic positionings change, and how the teacher, by inviting the dancers to 
participate in the demonstration, thus places the dancers as potentially 
knowledgeable (K+). From this follows that in this type of joint exploration 
of what is performable, the teacher and the dancers agree on an understanding 
that they will cooperate to produce and develop details in the choreography. 
In other words, there is nothing in the teacher’s or the dancers’ reactions that 
signal that this cooperation will be problematic.   
                                                   
23 In Study III, L is short for lärare (“teacher” in Swedish). 
 

22 L: #27va e vi när[#28slutet börjar]   

 bild: #27    #28 

23 D4:              [∮i don’t want to stop∮]#29eller  

 bild:           #29
  

 

L

L

D4

D4
im28

im29

im27

D2
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Finally, one can see that the dancers are worthy participants of the activity, 
and they provide knowledge of how to be a competent member of the dance 
class community. This is shown, among other things, by the fact that the danc-
ers know when to imitate the teacher’s movements and when to simply ob-
serve. The social context is familiar to them, built over time, and they interpret 
the teacher’s movements and demonstrations in relation to that context. 

 
8.3 Methodological considerations 
A point of departure for EMCA is that an analysis of different actions should 
be participant-oriented (Garfinkel 1967), i.e. have an emic perspective 
(Majlesi 2014). This means that the interactional aspects that the participants 
orient towards are what is relevant to the analysis. This means that EMCA 
only sees an utterance, facial expression or the like as analytical evidence 
when participants show that they orient towards it in different ways to 
organize their subsequent actions. Accordingly, what is studied within EMCA 
is the participants' orientation in social interaction. This orientation is based 
on the participants’ collaborating to achieve a common understanding, i.e. 
intersubjectivity (Garfinkel 1967, 1972, Majlesi et al. 2020). 

A relevant aspect to highlight is the ethnographic work that is part of the 
collection of data. There is information concerning, for example, the environ-
ment where the dance classes take place that is crucial to the understanding of 
the activity. That information comes from the observation on site, as well as 
repeated viewing of the video-recorded data. There is a complex relationship 
between what is a pre-existing condition for the activity and what is actually 
a result from an ethnographic analysis.  

As an example of this, the teacher’s corner should be highlighted. This 
corner is important for the understanding of how the teacher works and, 
accordingly, vital to the readers’ understanding of how the activity is 
structured. At the same time, I recognize its importance through an analysis, 
albeit not an interaction analysis. That is, the knowledge of the central function 
that the teacher's corner has for the activity has been shown during both 
ethnographic work as well as repeated viewings of the data.  

Further, it is important to put forward that the relationship between 
transcription and analysis is a core issue when working with multimodal 
interaction analysis and multimodal transcription (cf. Broth et al.2020). There 
is no sharp division between transcription and analysis, but instead there is a 
reciprocal relationship between the two where analytical process is based on 
a discovery procedure. 
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8.3.1 Transcribing multimodal behavior 
The thesis also has a methodological aim to contribute to the development of 
multimodal transcription of a mobile activity. The following research question 
was posed: 

  
3) How can a multimodal learning situation with parallel resources be 

transcribed? 
  

The questions of transcription and of how to reproduce an activity visually 
have been essential throughout the whole thesis. The transcripts in each of the 
three studies contribute to the development of how to transcribe this kind of 
activity.  

The show dance class is a complex activity to study in terms of how it can 
be represented in transcription. One such complexity concerns whether to treat 
the participants as a group or as individuals in the transcription. I have often 
chosen to treat the participants (dancers) as a group, partly for the sake of 
readability, partly because it is a group whose purpose with the dance is to 
perform on stage as a group. This choice also affects the type of analysis that 
can be done, since treating the participants as part of a group does not allow 
for an analysis of the behavior of the various individuals. 

It is also central to discuss pauses and the function of pauses in the data. 
Studies of talk-in-interaction often refer to pauses as verbal silence. In dance 
classes, verbal silence very rarely means that there is a pause in the interaction. 
Even if there is verbal silence, embodied contributions are used to carry out 
actions that move the interaction forward and which are meaningful to the 
participants without verbal utterances. In the three studies, verbal silence has 
not been marked as a pause in the transcripts. This illustrates an important 
difference between studies of talk-in-interaction and studies that focus on bod-
ily activities within a multimodal analytical framework 

 
8.4 Overall contribution to the study of multimodal 

interaction 
Taken together, the three studies show that the demonstrations that the teacher 
conducts create opportunities for learning. The demonstrations in show dance 
classes should thus be seen as a proposition for learning. This proposition of 
learning is a cornerstone of the analysis in the thesis. 

 Overall, the results from the three studies confirm recent research results 
within multimodal interaction analysis on the importance of treating social 
actions as multimodal projects (cf. Mondada 2014, 2018, Keevallik 2010, 
2013ab, 2015, Goodwin 2018, Broth and Keevallik 2020). The importance of 
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the multimodal resources is evident from how participants make use of them 
to create meaning. 

The three studies contribute to furthering our understanding of how a 
demonstration is a multimodal practice. Together, the multimodal actions 
create a demonstration by recruiting different resources. In this sense the re-
sources form complex multimodal gestalts (Mondada 2014), where none of 
the resources can be considered superior to any other resource. 

The analysis also shows that the multimodal resources that the teacher re-
cruits are well synchronized. In some previous research on demonstrations 
during dance classes, the point of departure has been verbal language (e.g. 
Sandström 2016, 2017). However, based on my empirical findings, I argue 
that there is reason not to start with the verbal language, but rather to look at 
the demonstrations from a multimodal perspective, where all resources are 
seen as potentially equal. Besides that, we can also see that the dancers relate 
to the demonstration as multimodal. They orient towards the teacher's 
multimodal actions. There is a consistent pattern where the dancers take part 
in the demonstration both by looking at the teacher (usually through the 
mirror) and by listening to her verbal actions. These different actions are 
performed repeatedly and have become a practice that is well-known to the 
dancers. This is demonstrated by the fact that the dancers do not question the 
actual execution of the demonstration.  

In a thesis that studies possible learning, it is relevant to also discuss what 
a longitudinal perspective could have contributed to the investigation. Such a  
perspective could potentially emphasize more of the actual learning, by fol-
lowing how the same choreography is demonstrated and practiced from the 
beginning to the concluding performance. Such a longitudinal research design 
would not only have provided an insight into the dancers' possible 
development over time, but also whether the teacher's way of demonstrating 
develops over the semester. In turn, this raises questions about whether the 
use of multimodal resources would look different, i.e. whether any resource is 
used more frequently, for example, at the start of  the semester when new 
dance sequences are presented. However, in order to carry out/complete a 
study with a longitudinal perspective, a different type of data collection with 
data from several occasions during a semester would have been required. 

While the results of this thesis are about the activity of show dance classes, 
the results are also possible to transfer to other learning situations. Teachers 
can benefit from the results in contexts other than those examined here. This 
concerns, for example, learning situations that are collaborative in general, i.e. 
where teachers and students together create the learning situation and where 
they together define what the learnables are. In other words, there are 
pedagogical points that could be of benefit more generally and not restricted 
to dance class activities only.  
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Bilaga 1. Samtyckesblankett 

 

	

Samtycke	till	att delta i en språkvetenskaplig undersökning om
vardagligt lärande inom idrott. 	
Lärande kan ske på många olika sätt och i många olika miljöer. Förutom den traditionella
utbildningskontexten (t.ex. skolan) deltar människor i aktiviteter	som är en del av deras	vardag
och som resulterar i ett vardagligt lärande.		

Syftet med undersökningen är att samla in ett språkligt	material från en idrottsverksamhet.	
Materialet kommer att samlas in genom observationer,	fältanteckningar,	video-	och	
ljudinspelningar och kommer	att	hanteras	av	Jessica	Douglah	och utnyttjas endast till
vetenskaplig forskning.	Delar av materialet kan	komma	att användas i	den	kommande
avhandlingen, i vetenskapliga	artiklar, och till	att visas för andra	forskare i konferens-	och	
undervisningssammanhang.	Den som väljer	att delta	i undersökningen kan när	som helst
avbryta	sin medverka	eller	begära	att någon del	avmaterialet inte används.	Mitt arbete följer
Vetenskapsrådets	forskningsetiska principer: www.codex.vr.se	
	 Min avhandling skrivs	vid Institutionen för	Svenska och flerspråkighet vid Stockholms	
universitet med Catrin Norrby (catrin.norrby@su.se)	och Karolina Wirdenäs	
(karolina.wirdenas@su.se)	som handledare. Vid	eventuella	frågor går det bra att kontakta Catrin
Norrby.	
	
Genom att skriva under godkänner du	att materialet	används till de saker som beskrivs 	
ovan	
	
	
Jag	har fått tillräcklig information om studien och godkänner min medverkan.	
	
	
	
UNDERSKRIFT	 ______________________________________________________________________	
	
	
NAMNFÖRTYDLIGANDE	_____________________________________________________________	
	
	
DATUM		 __________________________________________________________________________________	
	
	

TACK!	
	
Jessica	Douglah,	doktorand	
Inst. för	svenska och flerspråkighet	
Stockholms universitet	
Jessica.douglah@su.se	





Bilaga 2. Transkriptionsnyckel 

Det verbala har transkriberats enligt de konventioner som utvecklats av Gail Jefferson (Jefferson 2004 
för en fullständig beskrivning).  

Förkroppsligade handlingar transkriberas enligt följande konventioner:  

∮  sång 

-->*  den handling som beskrivs fortsätter tills samma symbol uppnås  

fig/bild  den exakta punkten där en skärmbild har tagits anges  

#  med ett specifikt tecken som visar positionen inom en tur  

 

Studie I och II:  
Den första raden i transkriptionen anger den ursprungliga svenska turen. Den andra raden är den 
engelska översättningen av den ursprungliga turen. Deltagarnas förkroppsligade handlingar är 
markerade med grått under den engelska översättningen.  

 

 


