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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med studien är att beskriva en lärares olika former av kommunikation i 
en dansundervisningssituation inom frivilligverksamheten för vuxna och ungdomar, alltså 
undervisningens design. Hur ser lärarens kommunikation ut, hur kan den förstås och vilka 
konsekvenser kan den få för elevernas lärande? För att kunna besvara forskningsfrågorna har 
jag valt att videodokumentera danslektionssekvenser som sedan analyserats och tolkats utifrån 
ett designteoretiskt perspektiv. Dansundervisning ses i studien som en institution där de 
historiskt formade traditionerna och normerna sätter ramarna för danspedagogens 
kommunikation. Drygt två minuters videospelad tid transkriberades av en danslektionssituation, 
med fokus på danspedagogens handlingar och verbala yttranden. De transkriberade 
handlingarna och yttrandena analyserades därefter som text, där både tal, ljud, rörelser, mimik 
och gester var analysobjekt. Analysbegreppen plockades ur Rostvalls och Wests (2001) 
avhandling Interaktion och kunskapsutveckling: en studie av frivillig musikundervisning, där jag 
har utvecklat analysbegreppen i relation till området jag studerat i en abduktiv analys. Den 
vanligaste kommunikationen var instruerande handlingar och yttranden där danspedagogen på 
olika sätt förevisar och instruerar danseleverna i vad de ska göra. Vid tillfällen då 
danspedagogen på något sätt vill förvissa sig om att danseleverna hänger med i övningen eller 
vill skapa kontakt föredras den handlingsmässiga kommunikationen framför den verbala. Ett 
vanligt kommunikationssätt var alltså prövande/sökande handlingar med social fokus, där bland 
annat elevernas behov av hjälp uppmärksammas, vilket kan ha positiva effekter på elevernas 
möjligheter att lära. Ur undersökningsmaterialet framvaskades också strategiskt språk- 
respektive handlingsbruk som innebär ett bekräftande eller befästande av danspedagogens 
rollfunktion på danslektionen, ett kommunikationssätt som visar på att det är danspedagogen 
som alltså bestämmer när, var, hur och vad på lektionen. Analyserande och problematiserande 
yttranden i form av längre sammanhängande feedback och förklaringar återfanns inte i de 
studerade sekvenserna. Detta kan påverka elevens verbala reflektion och även förståelse i 
situationen. Emotionella och expressiva handlingar och yttranden förekom sparsamt. Vidare har 
de olika dansinriktningarna med olika stil- och teknikskolor eventuellt gjorts till norm för vad 
som är lämpligt som innehåll i undervisningen vilket alltså kan spegla institutionen 
dansundervisning. Danspedagogens kommunikation ska förstås med bakgrund av bland annat 
detta och mästarlärartraditionen. 

Nyckelord 

Danspedagogik, dansundervisning, design, didaktik 
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Förord 

Jag vill tacka de informanter som ställt upp i studien och utan vars medverkan uppsatsen inte 
varit möjlig att skriva. Jag vill speciellt rikta min tacksamhet till de danspedagoger som så 
frikostigt delat med sig av sina lektioner och som jag känner en stor respekt och tacksamhet 
inför, samt min vän och danspedagogkollega som tog första kontakten med danspedagogerna. 
Jag tackar min handledare Anna-Lena Kempe som genom sin kunskap, konstruktiva kritik samt 
uppriktiga uppmuntran varit en ovärderlig motivatör och ett stort stöd.  

 

Irina Olsson 

Stockholm i september 2009 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Det är med kärlek jag minns min första balettskola och min första danspedagog, Birgit, som jag 
gick hos i så många år från 5 års ålder till dess att jag gick ut gymnasiet och flyttade från 
Sundsvall. Då jag sedan själv utbildade mig till danspedagog fick jag anledning att tänka 
tillbaka på den tiden och aktualisera mina minnesbilder av danslektionerna och Birgit. Men jag 
har aldrig riktigt lyckats fånga vad det egentligen är som gör att jag fylls av sådan värme vid 
blotta tanken på dansstunderna hos Birgit. Jag ser Birgit framför mig, men minnesbilden är både 
tydlig och suddig på samma gång. Jag kommer ihåg Birgit, men vad är det jag egentligen 
kommer ihåg? Är det Birgits smittande leende, den vackra hållningen, det väldefinierade starka 
rörelseuttrycket, den lockiga moderiktiga frisyren, dansdräkten med byxor i uppiggande färg? 
Hör jag Birgits skratt, den mjuka rösten lätt beslöjad och en aning hes, eller är det tamburinen 
som Birgit spelar på som jag minns tydligast? Är det egentligen själva danslektionssalen med 
den stora spegeln längst bort i ena änden eller kanske balettstången av solitt trä som min hand 
stöder sig på i dansövningen i ett ömsom lätt och ömsom fast grepp? Är det doften av harts och 
balettskor eller är det kanske doften av våta höstlöv som blåser in genom fönstret i den lilla 
förskrubben intill danslektionssalen? Kanske är det allt detta på samma gång och mer därtill, 
eller inget av detta?  

Dansundervisningen har alltid varit så självklar för mig och samtidigt på ett sätt svårdefinierad, 
trots, eller kanske på grund av, min mångåriga erfarenhet både som danselev och danspedagog. 
På samma sätt som minnet av Birgit och dansskolan är självklart och tydligt men samtidigt 
svårdefinierat och suddigt, så inser jag hur mycket och samtidigt litet jag vet om 
dansundervisning.  

Dansundervisning beskrivs ofta som en hantverkstradition skapad under och ärvd i generationer. 
Sällan har den höjts ovanför reflektionens gräns till högre teoretiska sfärer, där mer 
vetenskapliga begrepp appliceras. Se och lär! Det kan betecknas som en devis inom 
danslärandet, att visuellt studera danspedagogens rörelser, olika steg och dans för att sedan själv 
utföra dem enligt ett givet mönster. Olika dansinriktningar vilar på respektive stil- och 
teknikskola där exempelvis ett visst dansmaterial lärs ut. Mästarlärartraditionen gör sig starkt 
påmind i en dansundervisning som bland annat beskrivits med kroppsligt tekniska övningar. 

Konstnärlighet, uttryck och skapande brukar förknippas med estetiska ämnen som dans. 
Undervisning ses som en konst samtidigt som ämnet dans också är konst: man kan säga att 
dansundervisningen är dubbelt välsignad eller, om man så vill, dubbelt förbannad av 
”konstsyndromet”. Samtidigt som dansundervisning alltså kan uppfattas som handfast med 
utgångspunkt i den disciplinerade kroppen så kan det ändå existera fler uppfattningar om dans 
och dansundervisning samt fler sätt att konstruera dessa.  

Språket, talat och skrivet är ett självklart och utforskat kommunikationssätt, men det finns så 
många fler språk som vi använder. I konsten är det uppenbart att vi använder oss av olika sätt att 
kommunicera. I exempelvis en dansföreställning kommunicerar dansaren med sin kropp och 
olika rörelser, med rytm, frasering och dynamik samt med riktning och placering i rummet, med 



 

 8 

mimik, blickar, kanske till och med röst etc. Men också andra kommunikationssätt inkluderas i 
en föreställning såsom musik, dräktkostym, scenografi, färg, ljussättning, scenrummets form 
och teatern i sig. Även på en danslektion kan vi alltså förvänta oss att det förekommer olika 
former av kommunikation. Danspedagogen kommunicerar med speciella medel i ett speciellt 
rum, i ett speciellt sammanhang, i en speciell tradition, i en speciell situation, med speciella 
artefakter etc. Det finns dock inte mycket forskning om den kommunikation som kan utgöra 
dansundervisning, det vill säga vad dansundervisning består av och hur den kan beskrivas.  

Inte förrän på 1980-talet blev dans ett eget ämne i gymnasieskolan och i grundskolan finns dans 
i allmänhet endast inkluderat inom andra ämnen som musik samt idrott och hälsa.1 
Dansundervisning bedrivs även som folkbildning inom frivilligverksamheten2 och på privata 
dansskolor. Den moderna folkbildningens historia börjar på 1800-talet och dansen existerade 
förmodligen i bildningscirklar redan under 1800-talet. Danspedagogutbildning har funnits vid 
Danshögskolan3 sedan 1964. I dag utbildas danspedagoger (exempelvis 180 högskolepoäng) vid 
Danshögskolan med dansinriktningar som jazzdans, klassisk balett, modern och nutida dans, 
flamenco, folkdans, street samt barndans. År 2003 startade det första lärarprogrammet med 
inriktning mot dans vid Lärarhögskolan i Stockholm. Lärarprogrammet med inriktning mot dans 
för olika skolår till och med gymnasiet leder till lärarexamen om minst 240 högskolepoäng på 
avancerad nivå. Lärarprogrammet med inriktning mot dans finns även vid lärarutbildningen vid 
Luleå tekniska universitet.4  

Frivilligverksamheten och amatörkulturen skapar många arbetstillfällen för danspedagoger. För 
många barn, ungdomar och vuxna representerar den det första mötet med dansundervisning. 
Under 2007 utfördes en undersökning av 8 studieförbund och man fann att förbundens 
verksamhet hade ca 18 miljoner deltagare, varav kulturprogrammen lockade 15 miljoner av 

                                                      
1Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan syftar till att introducera dansen i skolan och arbetar 

med opinionsbildning och kunskapsutveckling för perioden 2005-2009. Motiven är att bland annat 

att främja fysisk aktivitet och lärande genom dans. Samarbetsparter för utvecklingsprogrammet är 

Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och 

ungdom (NCFF) och Statens kulturråd. Nationella Institutet Dans i skolan bildades 2009 vid Luleå 

tekniska universitet i samverkan med Statens kulturråd och Piteå kommun. 

2 Kännetecken för folkbildningsarbetet: ”Fritt och frivilligt (deltagarna väljer själva att delta samt 

ämnen/kurser/aktiviteter) Deltagarstyrd (deltagarna ges ett stort inflytande över uppläggning och 

innehåll) Formar egna utbildningsplaner (icke läroplans- eller betygstyrt) Livsvärldsförankrad 

(utgår från deltagarnas behov och erfarenheter) Ideologisk och/eller innehållsmässigt profilerad 

(plats för särarter) Mångsidig (i sitt verksamhets- och programutbud) Flexibel (snabbt tillgodose 

nya utbildningsbehov eller utveckla nya former) Riksomfattande (finns i alla kommuner).” 

(Folkbildningsrådet, 2009) 

3 Sveriges högskola för dans och nycirkus utbildar danspedagoger, dansare, nycirkusaktörer, 

koreografer och dansterapeuter. Koreografiska Institutet startades 1963, utbildningen blev statlig 

1970 under namnet Statens dansskola, 1978 ombildades skolan till Danshögskolan. 

4 Andra högskolor och universitet där någon form av kortare kurser (ofta omfattande några 

enstaka poäng) i dans finns är t.ex. Högskolan i Dalarna, Högskolan i Kristianstad, Musikhögskolan 

i Malmö (Lunds universitet), Mälardalens högskola samt Karlstads, Växjö, Umeå och Örebro 

universitet. Även vissa folkhögskolor har kurser i dans.  
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dessa deltagare (Kulturrådet, 2008, s. 12). Studieförbundens verksamhet finns representerad 
med en stor regional spridning och är störst utanför storstadsområdena (Kulturrådet, 2008). 
Dansen når alltså ungdomar och vuxna inom både skolverksamheten och frivilligverksamheten, 
där frivilligverksamheten har den längsta traditionen. Utbudet av kultur inom studieförbunden 
är också relativt sett mycket stort. Dessutom fungerar frivilligverksamheten som en plattform 
för avstamp till professionella utbildningar. Frivilligverksamheten saknar nationella 
styrdokument till skillnad från grundskolan och gymnasieskolan och någon större utvärdering 
av verksamheten finns inte. Vilka former av kommunikation som danspedagogen väljer och 
använder sig av i undervisningen och alltså hur danspedagogen så att säga designar (se vidare 
syfte) sin undervisning är i viss mån dold för omvärlden. Dansundervisning inom 
frivilligverksamheten sker på sätt och vis bakom lyckta dörrar, såtillvida att det är en speciell 
värld med koder och budskap som ofta inte beskrivits i någon utförligare studie. Medvetet eller 
omedvetet förs den ständigt vidare utan närmare granskning. Det kan därmed anses som 
relevant att rikta uppmärksamheten mot just dansundervisningens frivilligverksamhet.  

Riktlinjer och policydokument 

Kultur och dans har sitt speciella värde och sin funktion i samhället, vilket inte minst betonas i 
olika dokument. Dansen är ett prioriterat område inom kulturpolitiken exempelvis genom ett 
särskilt handlingsprogram som bland annat syftar till att sprida dansen utanför 
storstadsområdena och även att etablera dans i skolan (Kulturrådet, 2009a). Ett av 
folkhälsopolitikens områden är också fysisk aktivitet: ”Fysisk aktivitet är en förutsättning för en 
god hälsoutveckling. Ökad fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde” (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009). 

Kulturutbudet inom frivilligverksamheten är stort och varierande och spelar också en viktig roll 
som arena för lärandet inom dans. Inom kulturpolitiken är även bildningsmålen viktiga, utöver 
konstarterna, medierna och kulturarvet (Kulturrådet, 2009b). I de kulturpolitiska målen betonar 
man stöd och stimulans till exempelvis föreningar, studieförbund och folkhögskolor, till 
enskilda eldsjälar och till grupper utanför organisationerna:  

Kulturpolitiken bör uppmuntra människor att skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter utöver 

vad som krävs för deras yrkesroller. Bildningsmålet har sin bakgrund i människors personliga 

utveckling och identitet (Kulturrådet, 2009c). 

Scenisk dans inom västvärlden som fenomen ur ett historiskt 

perspektiv  

Almost everything we do carries a historical dimension – each step in the ballet class is imbued 

with centuries of tradition and change; each choreographic strategy rests on acceptance or 

rejection of the strategies of others, whether formed years ago or yesterday (Carter, 2004a, s. 1). 

Ordet dans har förmodligen släktskap med fornfranskans danse, som också anses ha ett 
germanskt ursprung (Nationalencyklopedins ordbok, 2004). Verbet dansa kan vidare antagligen 
härledas till ett germanskt ord med betydelsen röra sig av och an (a.a.). Det finns även teorier, 
som emellertid inte är helt obestridda, om att verbet eventuellt lånats från ord med betydelsen 
draga eller tänja (Hellquist, 1948, del I: s. 135–136). Dans definieras på olika sätt beroende på 
aspekter som exempelvis tid, rum och funktion. Layson (1994) beskriver också dans i olika 
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genrer, t.ex. undervisning, fritid, rekreation, sällskapsliv, teater, religion, terapi och tradition 
(a.a. s. 10). Vidare indelas dans i Sohlmans musiklexikon (Åstrand, red 1975–1979) i 
exempelvis konstdans, folkdans och sällskapsdans (a.a. band 2 s. 196). Man talar även om 
dansens egenvärden och instrumentella värden. 

Danshistoria studeras ofta i förhållande till olika kontexter såsom estetisk, antropologisk, 
artistisk, kulturell, psykologisk, geografisk, politisk och social kontext etc. enligt Layson (1994, 
s. 10). Danshistoria presenteras exempelvis linjärt, kronologiskt, men i en mer 
problematiserande ton och i postmodernistisk anda införs i dag även diskursiva perspektiv. 
Carter (2004b) skriver således att ”we may not, or cannot, change the syllabus content but we 
can introduce a critical engagement with sources” (a.a. s. 17). Med reservation och respekt för 
ovan nämnda aspekter ska alltså detta kapitel ses som en introduktion eller som en kortare 
översiktlig sammanfattning i scenisk dans ur ett historiskt perspektiv presenterad i kronologisk 
ordning.  

Under antiken anses scenisk dans ha förekommit i form av danskörer i tragedier samt som 
komiska danser i komedier och satyrspel samt i pantomimen. Aristoteles nämner dansen bland 
konstarterna och beskriver dansens funktion i teatern så här: ”Även dansösernas rytmiska 
rörelser efterbildar karaktärer, lidelser och handling” (Aristoteles i övers. av Stolpe, 1986, s. 5). 
Teatern och tragedin hade en speciell funktion, åskådarna ansågs kunna genomgå en rening av 
sina känslor genom den överväldigande känslomässiga reaktionen som tragedin förväntades 
utlösa, fenomenet kallas katharsis. Från början tror man att manliga5 fria medborgare uppträdde, 
men på den romerska teatern ska de ha ersatts av yrkesaktörer som var slavar och frigivna och i 
mimen under romartiden medverkade även kvinnor. Dans användes troligen också i syfte att 
fostra ungdomen för att skapa rättfärdiga människor, t.ex. fanns speciella vapendanser för att 
träna soldater. I Platons dialogtext mellan Sokrates och Ion ser vi vidare exempel på den 
rådande synen på konstnären i allmänhet i det antika Grekland. I detta fall handlar det om 
skådespelaren och poeten, där alltså inspirationen nämns som avgörande och betraktades som en 
gåva: 

The gift which you possess of speaking excellently about Homer is not an art, but, as I was just 

saying, an inspiration; there is a divinity moving you. [---] In like manner the Muse first of all 

inspires men herself; and from these inspired persons a chain of other persons is suspended who 

take the inspiration. For all good poets, epic as well as lyric, compose their beautiful poems not 

by art, but because they are inspired and possessed (Platon ur Actors on acting, 1954, s. 7–8). 

Under medeltiden och renässansen förekom antagligen processionsdanser6 etc. och någon form 
av koreograferad liturgi och medvetet formspråk i olika ritualer och ceremonier i kyrkliga 
sammanhang, där även präster, korgossar och diakoner medverkade (Hjort, 2001). 

                                                      
5 I detta kapitel använder jag ord som ”manliga” fria medborgare, ”manlig” och ”kvinnlig” dansare 

samt andra bekönade beteckningar som ”man” och ”kvinna” etc. och följer därmed det mer 

traditionella ordbruket som ofta återfinns (och har återfunnits) i texter om danshistoria och annan 

litteratur. 

6 Man dansade vid kyrkliga högtider såsom vid påsk eller pingst, vid firandet av martyrer eller helgon 

och även vid mysteriespel etc. även om danser i kyrkorna, på kyrkogårdarna och i kyrkans förhus 

förbjöds p.g.a. oordningen som därpå ofta följde, men dansandet fortlevde alltså, förbudet till trots. 

(Backman, 1945) 
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Kringvandrande teatersällskap underhöll sin publik på torg- och marknadsteatrar med olika 
dansdivertissemang och i commedia dell'arte existerade förmodligen dansen som groteska och 
komiska dansscener. I övrigt existerade dansen under medeltiden och renässansen som 
sällskapsdans och bestod av ring-, lång- och pardanser samt dans i processionsform, enligt 
historiebeskrivningen (Beck-Friis m.fl., 1980, s. passim). Tekniken beskrivs i huvudsak som 
gång-, spring- och hoppsasteg. Hoven och aristokratin roade sig med så kallade allkonstverk där 
både recitation, skådespel, dans, musik och sång ingick och som framfördes i exempelvis 
balsalar. Man inflikade dansintermezzon i det deklarerade dramat och dessa blev mycket 
populära. Från 1500-talet anses hovbaletten, på franka ballet de cour, ha utvecklats. Där fick 
dansen en mer central plats bland deklamationerna och musiken. Dansen i hovbaletten bestod av 
kostymparader, entréer samt steg i komplicerade geometriska figurer och olika symmetriska 
mönster föreställande symboliska, mytologiska och heroiska tecken. Tecknen bar exempelvis 
fram politiska teman och demonstrerade konungslig makt. De som uppträdde i baletten var 
oftast manliga amatörer från hovet. Vissa roller krävde dock högre virtuos skicklighet och dessa 
roller besattes av professionella commedia dell’arte artister. En danslärare, eller dansmästare 
som det hette på 1400-talet till 1700-talet, beskrivs som både pedagog, koreograf och 
festarrangör och kunde också vara musikmästare. Att undervisa i dans handlade troligtvis om 
dansens olika turer och tekniker, men också om konvenans, vett och etikett. Äldre 
metodikskrifter7 i dans representeras ofta av text- och bildbeskrivningar av olika danssteg och 
turer, explicit sett med betoning på det hantverksmässiga (Beck-Friis m.fl., 1998, vol. 3: s. 13). I 
en källa från 1600-talet kan vi t.ex. läsa hur balettmästaren lär gentlemannen att ta sig fram på 
bästa gentlemannamässiga sätt. Där beskrivs metodiskt hur ett promenadsteg ska gå till: 

For, whatever gentility he would have naturally, he would be unable to do this of himself with the 

required exactness, whether for the movement of the eyes, the carriage of the leg, or the gravity 

of his steps, which should be made in a straight line, without bending the knee, the toes well 

outwards, in a manner that the movements, free from all timidity, proceed from the hip (Lauze, 

1623/1952, s. 85). 

På Jesuitskolorna fanns dans med på schemat i den högre utbildningen för adelsmän. Personer 
som Lope de Vega, Molière, Voltaire, Diderot och Descartes gick på dessa skolor. År 1661 
instiftades en dansakademi, på franska l’Académie royale de danse, av Ludvig XIV. 
Hovbalettens gyllene sken och popularitet falnade så småningom troligen efter att Ludvig XIV, 
”solkonungen”, slutade dansa offentligt vid 1670. De adliga amatörerna som ofta uppträtt på 
hovbaletten fick stiga ner från scenen till förmån för yrkesdansarna som vann allt större mark. 
De kvinnliga rollerna spelades tidigare av utklädda män, men historiebeskrivningen förtäljer att 
från 1680-talet började kvinnliga professionella dansöser också anställas (Gram Holström, 
1993, s. 216)8. Mlle La Fontaine (1655–1738) räknas som den första kända kvinnliga 
professionella dansaren. Så småningom in på 1700-talet utvecklades också balettens teknik, stil 
och koreografi från att ha varit en slags avancerad, teatraliserad sällskapsdans till den franska 

                                                      
7
 Exempel på skrifter i sammanhanget: Orchésographie av Thoinot Arbeau alias prästen Jehan Taburot 

(1519–1595), utgiven 1:a gången 1588; Apologie de la danse et la parfaicte méthode de l’enseigner tant 

aux cavaliers quaux dames 1623 av dansmästare Francoise de Lauze (1570–1630); Le Maître à danser 

1725 av dansmästare Pierre Rameau (1674–1748). 

8 Den första hovbaletten där kvinnliga yrkesdansare uppträdde offentligt, anses vara Le triomphe 

de l’amour 1681 (Beck-Friis m.fl., 1998) 
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nobla teaterdansen. Bidrog gjorde yrkesdansarnas frammarsch samt den nya teaterscenen med 
en tydlig front mot publiken genom upphöjd scen och proscenium. Den nya teaterscenen 
frammanade antagligen de alltmer utåtvridna positionerna samt luftsprång där de sträckta benen 
slog mot varandra på olika sätt, speciella hopp och andra avancemang (Gram Holmström, 1993, 
s. 214). År 1760 utkom den franske balettmästaren, koreografen och tillika dansteoretikern Jean 
Georges Noverre med sin berömda Lettres sur la Danse et sur les Ballets, där Noverre beskriver 
sina idéer om handlingsbaletten, på franska ballet d'action, eller den dramatiska baletten.9 Sång 
och tal exkluderades, enhetlighet och helhet förordades, ansiktsmaskerna avskaffades och nytt 
kostymmode infördes. Noverre lär ha varit speciellt imponerad av Marie Sallé, dansare och 
koreograf, som sägs ha lagt stor vikt vid det känslodramatiska uttrycket. Nu verkar det som att 
det inte enbart är det virtuosa som tar plats i beskrivningen utan här beskrivs förmodligen också 
hur dansarnas känslouttryck kunde bäras fram: 

Let us not practice steps only, let us study the passions. [---] Make your corps de ballet dance, 

but, when it does so, let each member of it express an emotion or contribute to form a picture; 

let them mime while dancing so that the sentiments with which they are imbued may cause their 

appearance to be changed at every moment. If their gestures and features be constantly in 

harmony with their feelings, they will be expressive accordingly and give life to the 

representation. [---] Your imagination, filled with the picture you wish to represent, will provide 

you with the proper figures, steps and gestures (Noverre ur Cohen & Matheson, ed. 1992, s. 62–

64, kursivt i originalversion). 

På 1800-talet utvecklades en genre som kom att kallas den romantiska baletten och även 
helaftonsbaletten. I vaudevilles, varietéer och kabaréer var dansinslag vanliga där olika 
dansgenrer möttes såsom skridskodanser, akrobatiska danser, barfotadanser, groteska danser 
och spanska danser, salongsdanser samt sällskapsdanser i nya former etc. (Hammergren, 2002, 
s. 30–31). Den som omnämns som den klassiska helaftonsbalettens mästare är Marius Petipa, 
dansare, koreograf och balettmästare. För övrigt var de kvinnliga dansarna mycket populära 
under 1800-talet och konkurrerade ut de manliga dansarna.10 Bristen på manliga dansare 
resulterade i att storväxta kvinnliga dansare fick ikläda sig mansdräkt och agera partner. 
Konstnären betraktades vidare som ett gudabenådat geni. Den romantiska baletten 
karakteriserades av sylfidiska förtecken och tyll, där det pantomimiska uttrycket ansågs viktigt. 
Carlo Blasis11 (1968 [1954]), koreograf, danslärare, dansare och dansteoretiker, skrev på 1800-
talet lite om danslärarrollen och om att läraren också skulle vara en dansförebild:  

                                                      
9
 John Weaver (1673–1760) dansmästare och dansare, föregrep kanske Noverres Ballet d’action med 

sitt verk Dramatique entertainment of dancing. Weaver skev litteratur inom dansteknik, dans och 

pantomim. Louis de Cahusac (1700–1759) utkom 1754 med La Danse anciene et moderne, ou traité 

historique de la Danse, där det också står nämnt något om dansens dramatiska funktion. 
10
 August Bournonville (1805–1879) dansare, balettmästare och koreograf, skapade emellertid stora 

mansroller. Dans för män anses i även ha utvecklats i Ryssland.  

11 Blasis (1803–1878) skrev en analys om baletteknik 1820, Traité élémentaire, théorique, et 

pratique de l'art de la danse, eng. Elementary Treatise upon the Theory and Practice of the Art of 

Dancing. Blasis skrev även 1830 en andra bok The Code of Terpsichore. Blasis undervisningsideal 

och lektionskonstruktion lever i vissa former vidare än i dag inom den klassiska baletten.  
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A teacher without practical knowledge is incapable of transmitting to the student the true 

principles of fine execution which lead to artistic success. His misguided pupils will lack the vital 

quality of their art, and their dancing will be cold, lifeless and without grace (a.a. s. 61). 

 

Beskrivningar från 1900-talet visar att dansen utvecklades i olika riktningar och bland annat går 
mot det som uppfattas som nya genrer såsom dramatisk balett och abstrakt balett, neoklassisk 
balett, fridans och jazzdans med olika stil- och teknikskolor, dans influerad av olika ismer och 
nya discipliner samt dansteater i ny tappning m.m. Dessutom steg den manlige dansaren fram ur 
den kvinnliga dansarens skugga under 1900-talet. Mikael Fokin, koreograf och dansare, kom i 
början av 1900-talet att företräda det som i historiebeskrivningen uppfattas som en ny poetisk 
stil inom den klassiska baletten med mer psykologisk och emotionell inriktning. Fokin 
betonade, likt Noverre på sin tid, att dans, musik och scenografi skulle bilda en artistisk helhet. 
Fokin jämförde även dans med poesi: 

Above all, dancing should be interpretative. It should not degenerate into mere gymnastics. It 

should, in fact be the plastic word. [---] It is necessary to create a form of music which expresses 

the same emotion as that which inspires the movement of the dancer. [---] Through the rhythms 

of the body the ballet can find expression for ideas, sentiments, emotions. The dance bears the 

same relation to gesture that poetry bears to prose. Dancing is the poetry of motion (Fokine ur 

Beaumont, 1945, s. 23). 

Georg Balanchine, balettkoreograf verksam i USA, anses ha utvecklat den symfoniska baletten 
och dansverk som betraktas som mer abstrakta icke-gestaltande, där dansarna skulle förhålla sig 
neutrala i uttryck och betona dansens linjespel. Olika balettekniker och stilar utvecklades till 
speciella traditioner som kom att bli ett slags rättesnöre och ur detta föddes skolor såsom 
Vaganova (efter Agrippina Vaganova 1879–1951, rysk dansare, pedagog och balettchef vars 
verk Fundamentals of the Classic Dance från 1934 anses som standardverk) och Cecchetti (efter 
Enrico Cecchetti 1850–1928, italiensk dansare, balettmästare och lärare). Den ryska, italienska, 
franska och danska skolan etablerades förmodligen redan på 1800-talet medan den amerikanska 
och engelska skolan framförallt bedöms ha utvecklats under 1900-talet. 

Fridansen utvecklades som en slags reaktion mot det man ansåg vara balettens förkonstling. 
Fridansen anses vara influerad av exempelvis Jaques-Dalcrozes träningssystem, antroposofen 
Rudolf Steiners eurytmi, Sigmund Freud, österländska trosföreställningar, dansgymnastiken, 
antikens ideal samt olika ismer såsom t.ex. expressionismen. Isadora Duncan, Mary Wigman, 
Martha Graham, Doris Humphrey och Merce Cunningham beskrivs ofta som några av 
portalfigurerna. Wigman utvecklade dansundervisningen mot personlighetsutvecklande och 
processinriktade aspekter i ett holistiskt tänkande ofta med improvisationen som arbetssätt. 
Grahams skola, Grahamtekniken, består bland annat av en speciell golvskola med träning som 
exempelvis stärker bålen, samt utgår från contraction and release (teknik och term inom 
dansstilen), andning samt impulskontroll. Humphrey utvecklade en teknik, fall and recovery, 
som baseras på kontraktion och avspänning. Fall and recovery sägs ha sitt ursprung i idén om ett 
tudelat människospyke, där en del är kaotisk och den andra rationell och intellektuell. 
Cunningham skapade dans som beskrivs som oberoende av berättandet, musik, dekor och 
drama, även om dessa element finns med. Dansen levde så att säga sitt eget liv. Cunningham var 
först solist hos Graham, men tog senare avstånd från det som skulle ha varit Grahams 
dramatiska och känslobetonade dans och vände sig så från den dramatiska dansen. Rudolf 
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Laban, dansare, koreograf och dansteoretiker, utvecklade idéer som torde ha fått 
genomslagskraft i dansvärlden och i dansundervisningen. Laban (1963) skapade en analys och 
ett system för rörelser, med utgångspunkt från de faktiska rörelsemöjligheterna som kroppen har 
i rummet, det vill säga weight, space, time och flow. Laban (1963) beskrev själv dansens 
egenskaper på följande sätt: 

It has been found that it is erroneous to take dance as the language of the emotion only. It is 

rather a language of action in which the various intentions and bodily and mental efforts of man 

are arranged into coherent order. [---] Dancing can be understood as an attempt to assimilate 

the rules of the fluent co-ordination of the operation of body and mind trough the practical 

experience of the many combinations of its constituents (a.a. s. 44–45). 

Katherine Dunham, dansare, koreograf och antropolog, anses ha skapat en egen afroamerikansk 
stil och dansundervisning, Dunhamtekniken. Dunhamn betraktas som en av 
föregrundspersonerna inom jazzdansen. En annan person som sägs ha bildat teknik- och 
stilskola är Matt Mattox, vars intrikata teknik karakteriseras av kroppskoordination och isolation 
av olika kroppsdelar. Mattox kallar sin dans för ”freestyle dancing” eftersom Mattox strävar 
efter att vara fri i uttrycket. Ytterligare en förgrundsgestalt, Eugene ”Luigi” Louis utvecklade 
sin skola med utgångspunkt i sina sviter efter en bilolycka. Luigis ledord är engelskans 
”opposition”, där man med hjälp av den ena sidan av kroppen kontrollerar ”förlängning” av den 
andra sidan av kroppen. Metoden ska också ha sin grund i kroppens naturliga rörelser såsom 
vanlig gångrörelse, där motsatt arm och ben svänger fram (passgång: samma sidas arm och ben 
svänger fram). Jazzdansen anses ha influenser från exempelvis balett, modern och nutida dans, 
afroamerikansk kultur och även från det senaste inom populärmusiken. Streetdance 
(samlingsnamn för olika dansstilar) uppkom under 1960- och 1970-talen på gatorna i New York 
och andra amerikanska storstäder. Den dansas ofta till exempelvis hiphop, funk och rhythm and 
blues. 

Kunskapssyn och dansundervisning 

Dansundervisning beskrivs ofta som ett praktiskt estetiskt ämne och är traditionellt sett 
förknippat med hantverkskunnande, alltså kunskap i dansundervisning till skillnad från kunskap 
om dansundervisning. De pedagogiska handlingarna är inte definierade i språkliga begrepp i 
någon genomgripande eller vedertagen omfattning eller på en mer vetenskaplig nivå, även om 
terminologi och system beträffande dansteknik, dansstil och dansnotation existerar.12 
Kunskapen har i stället uppfattats som personligt erhållna erfarenheter eller har i vissa fall till 
och med betraktats som talang och begåvning. Delar av kunskapen har tidigare upplevts som 
självklar och tagits för given, ofta utan att den direkt medvetandegjorts:  

                                                      
12 Det finns t.ex. termer etc. som bland annat danspedagoger formulerat utifrån exempelvis 

praktikernära verksamhet som beskriver arbetssätt och metoder i sammanhanget såsom ”asking 

questions”, ”individual practice”, ”demonstration”, ”imagery”, ”music”, ”rhythm”, ”improvisation”, 

”verbal instruction” och ”touch”, ”repetition”, ”collaboration”, ”command style” (t.ex. korrektioner i 

form av instruktion) och ”problem-solving” (t.ex. korrektioner i form av problembaserade frågor), 

”feedback”, ”lotsning”, ”rättelser”, ”kritik”, ”beröm”, ”metaforer”, ”danstermer” etc. (Franklin, 

1997, s. 70; Gough, 1999, s. 5, 27, Gustafsson, 2004, passim). 
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I found it thought-provoking. Although I would like to think that I always try to make dance 

expressive and to emphasise the quality of the movement, I have not consciously thought how 

this is achieved (Gough, 1999, s. 45).  

Jag var nyutexaminerad från Danshögskolan, det här var mitt första engagemang som dansare. 

Där hade jag i 3 år tränat min kropp men jag hade inte tränat tänkandet kring det som min kropp 

skolades i. Framförallt så hade jag ingen vana att tala om det och jag hade inte heller, i 

sanningens namn, varit särskilt intresserad av det (Roos, 2008)13. 

Rostvall och West (2001) menar att institutionen14  instrumentalundervisning traditionellt sett 
inte värderat verbalisering eller att diskutera erfarenheter, bland annat eftersom 
instrumentalundervisning innebär en hel del ensamarbete (a.a. s. 53). Dansundervisning kan 
jämföras med instrumentalundervisning ur den aspekten att både dans- och 
instrumentalundervisning exempelvis bygger på en mästarlärartradition och förevisande av ett 
hantverk. Ett exempel på skillnad mellan musikundervisning och dansundervisning skulle 
eventuellt kunna vara att man i musikundervisningen oftare förhåller sig till ett musikinstrument 
förutom till den egna kroppen. Som exempel kan nämnas att danspedagoger ofta arbetar under 
en organisatorisk frihet inom frivilligverksamheten, det vill säga utan statliga läroplaner, 
betygsättning eller någon övergripande utvärdering liknande den inom obligatoriska skolan. 
Den enskilde danspedagogen ansvarar i stället som sagt ensam för arbetssätt och innehåll på 
sina danslektioner. Förekomsten av speciella mötesrum eller lärarrum på dansskolor är inte 
alltid en självklarhet, enligt min egen erfarenhet av arbetsmiljön på frivilligverksamheten. En 
stor del av undervisningen inom amatörverksamheten sker t.ex. på kvällstid och inte sällan 
arbetar danspedagogerna på olika skolor och måste skynda iväg till nästa danslektion, och 
sådana arbetsbetingelser skulle eventuellt kunna påverka förutsättningarna för spontana eller 
planerade mötestillfällen. Omklädningsrum och duschrum brukar finnas, även separata för 
elever och lärare, kvinnor och män. En del danspedagoger samarbetar med musiker på sina 
danslektioner. Dansundervisning ges ofta i skolor utrustade med rum speciellt anpassade för 
dans, alltså danslektionssalar, med speglar från golv till tak och stänger utmed väggarna. 
Undervisningen sker i grupp med flera deltagare, mer sällan enskilt eller som privatlektioner. 
Om praktiska möjligheter inte existerar eller om intresse för att diskutera och jämföra 
undervisningen med andra danspedagoger inte finns, kan man befara att det påverkar 
möjligheterna till medvetandegörandet av dansundervisningsprocessen, självdistans och 
reflektion i yrkeskunnandet. Detta kan i sin tur eventuellt få negativa konsekvenser på 
undervisningen med risk för stagnation, då undervisningen inte kan förklaras, motiveras eller 
problematiseras i lika stor utsträckning och inte heller kan bli lika tillgänglig t.ex. för 
utomstående och för den oinvigde. 

Angående förutsättningar för teoretisering och för att vetenskapliggöra dansundervisning, kan 
det konstateras att det ännu inte finns någon forskarutbildning eller forskning inom 

                                                      
13 Roos (2008) skriver om ett minne från 1982 i sitt installationstal som professor i 

dansinterpretation vid Danshögskolan 4/4 2008.  

14 Begreppet institution används här utifrån en samhällsvetenskaplig betydelse och innefattar, 

gällande institutionen dansundervisning, de inom dansen och dansundervisningen historiskt 

formade traditionerna, normerna och reglerna som dansundervisningen till sist vilar på och som 

formar danspedagogens handlings- och tankesätt. 
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huvudområdet på Danshögskolan (Högskoleverket, 2008a).15 Danspedagogik eller dansdidaktik 
som forskningsdisciplin verkar befinna sig i ett mer vardande tillstånd än i en väldefinierad 
tradition. Eftersom Danshögskolan är Sveriges konstnärliga högskola för dans och nycirkus har 
konstnärsrollen där en hög status. De konstnärliga meriterna har under tidigare år också 
prioriterats hos lärarna framför vetenskaplig skicklighet (Högskoleverket, 2008b, s. 7). Två 
doktorandprojekt i koreografisk komposition har startat vid Danshögskolan under höstterminen 
2008. Eftersom Danshögskolan inte har egen examinationsrätt på forskarskolenivå sker 
projekten i samarbete med Skolan för datavetenskap och kommunikation samt Skolan för 
arkitektur och samhällsbyggnad inom Kungliga Tekniska högskolan.  

Det råder en kvinnlig dominans bland danselever, dansstudenter och danspedagoger, emellertid 
arbetar man för en jämnare könsfördelning bland t.ex. studenter på Danshögskolan. De 
förhållandevis få män som finns inom dansvärlden anses ha bättre möjligheter än kvinnor att 
erhålla viktiga positioner, erkännande och etablering (Styrke, 2007). Förutom kön kan kulturellt 
kapital, genre och symboliskt kapital som danstekniskt kunnande, konstnärliga och pedagogiska 
kunskaper och dansutbildning påverka möjligheter att erhålla positioner (a.a. s. 3–4). I övrigt ser 
man inom vissa delar av dansvärlden genus och sexualitet som något föränderligt, instabilt och 
dekonstruerbart. Dock konstaterar Styrke (2007) en förekomst av könsstereotypiskhet och 
genuskodning inom scendansen och dansundervisningen:  

Ett inte alltför långsökt antagande är att den styrka med vilken könsskillnader upprätthålls inom 

dansområdet, får genomslag både på scenen, inom utbildning, i sättet att undervisa och i 

förlängningen också i synen på och upplevelsen av kroppen (a.a. s. 6). 

Inom dansundervisningen har praktisk kunskap och mästarlära betraktats som centrala begrepp 
där mästarlära alltså framhävs som en dominerande tradition (Berggren, 2004; Roman, 2004a; 
Styrke, 2007). Gardner (1998) nämner också hur dansare lär sig att dansa genom att observera, 
härma och imitera där speciellt den kroppslig-kinestetiska, den spatiala och den interpersonella 
intelligensen används. Gardner (1998) nämner vidare det verbala språket som hjälpmedel i 
undervisningen.16 Mästarlära förknippas med tyst kunskap och observation, imitation och 
identifikation och med träning, uppsikt och vägledning (Nielsen & Kvale, 2000, s. 34). 
Aristoteles nämnde också hur konsten är efterbildande och menade att människan är lagd åt 
imitation och att människan även finner nöje i att lära sig genom att imitera (Aristoteles i övers. 
av Stolpe, 1986). Praktisk kunskap inom pedagogens yrkesfält kan vidare beskrivas som en 
kunskap som grundar sig på erfarenhet och som är handlingsorienterad, omedelbar och 
härvarande (Johansson & Kroksmark, 1996). Det kan definieras som ett slags här-och-nu-

                                                      
15 Hösten 2008 bildades en danspedagogisk forskningsgrupp vid danshögskolan som ska stimulera 

till forskning och utveckling inom det man kallar för kunskapsområdet danspedagogik. Det pågår 

forsknings- och utvecklingsprojekt inom det danspedagogiska kunskapsområdet. 

16 Olika individer har olika lärstilar och det en elev lär sig och förstår med handling, lär sig och 

förstår en annan bättre verbalt etc. Gardner (1998) konstaterar: ”Men en av mina grundtankar är 

att människor inte har samma kognitiva förutsättningar och likadana intellektuella profiler, och att 

utbildningssystemet fungerar bäst om det anpassas till individuella behov och förmågor” (a.a. s. 

349). Osten (2002) beskriver också olika lärstilar hos skådespelare: vissa är mer emotionella, 

känslomässiga, andra mer kroppsliga, rörelsemässiga och ytterligare en är mer intellektuell, verbal 

(a.a. s. 162). 
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tillstånd, med samtidig erfarenhetsprogression, eller ”didaktisk intuition” (a.a.). 
Mästarlärartraditionen bygger också på en tyst dialog mellan lärare och elev, där eleven får 
bekräftelse från läraren på olika sätt (Styrke, 2007, s. 7). I dansundervisningstermer skulle jag 
uttrycka det som att danspedagogen är en förebild, med förevisandet som ett grundläggande 
arbetssätt och där en kroppsligt men även en verbalt artikulerad dialog skapas mellan 
exempelvis danspedagog och danselev. Rostvall och West (2008) beskriver vidare läraren som 
ett levande facit, där eleven märker om övningen är rätt exekverad eller inte beroende på 
lärarens olika reaktioner på elevens utförande. Reaktionerna från läraren kan alltså vara både 
verbala och kroppsliga. Ett exempel på detta från danslektionsgolvet skulle kunna vara att 
danspedagogen kanske höjer på ögonbrynen, vänder sig mot danseleven och sträcker ut 
armarna, eller drar ihop ögonbrynen, vänder ryggen till och lägger armarna i kors. I beskrivning 
av dansundervisning framgår det att kroppens rörelser blir betraktade samt att också kroppen i 
sig blir betraktad. Styrke (2007) menar följaktligen att dansundervisning även handlar om idén 
om att konstruera en ideal kropp och skriver sålunda: ”Under en danslektion är kritik och 
bedömning av kroppen en inbyggd komponent, där den formbara danskroppen, objektet, ofta 
mäts mot svåruppnåeliga kroppsliga och estetiska ideal” (a.a. s. 9). Roman (2004a) skriver i 
samma anda om danskroppen och använder uttrycket ”den iscensatta kroppen” som formas 
genom mångårig och kontinuerlig dansträning och mycket repetition. Roman är kritisk till att 
dansstudenter i yrkesutbildning inte i större utsträckning ifrågasätter målet med den iscensatta 
kroppen (a.a. s. 58). 

Begreppet praktisk kunskap brukar förklaras utifrån sin ursprungliga betydelse samtidigt som 
begreppet i dag har fått en något förändrad och förnyad betydelse. Begreppet har ursprungligen 
sin grund i ett klassicistiskt synsätt där kunskapen uppdelas i praktisk och teoretisk kunskap 
med handlandet respektive tänkandet i ett diametralt motsatsförhållande. Detta 
motsatsförhållande härrör ur dikotomin kropp-själ-förhållandet, efter platonsk förebild om en 
sinnevärld respektive idévärld. Aristoteles tänkte sig vidare tre former av kunskap: 1) vetande: 
episteme 2) kunnande: techne samt 3) klokhet: fronesis. Episteme betecknades, enligt 
Aristoteles synsätt, som den vetenskaplig-teoretiska kunskapen (matematik och fysik), 
förnuftskunskap, på engelska to know that. Aristoteles menade vidare att techne innefattade 
yrkesskicklighet och konstfärdighet, alltså en teknisk instrumentell kunskapsform, på engelska 
to know how. Fronesis handlade om den politisk-etiska kritiska kunskapen, en sorts klokhetens 
och eftertankens kunskap (Gustavsson & Wahlström, 2004, kap. 1.4–1.7).  

Enligt en skolastisk tradition har man gjort åtskillnad mellan praktik och teori, mellan kropp och 
intellekt, där den teoretiska kunskapen också ansetts lättare att mäta och definiera. Pedagoger 
och forskare som företräder en annan inställning i saken framträder med tydliga formuleringar 
och kritik mot den dualistiska uppdelningen av kunskap:  

Motsättningen mellan erfarenhetsbaserad och språkligt formulerad kunskap (att kunna i motsats 

till att veta, kropp i motsats till medvetande) är överdriven och tenderar att fungera som såväl ett 

sätt för akademin att skapa tolkningsföreträde på vad kunskap är, som ett sätt för praktiker att ta 

avstånd från vetenskap (Marner & Örtegren, 2003, s. 44, parentes i originalversion). 

Det är främst idéer kring begreppet reflektion som frambringat en förändring. Reflektionen kan 
ge oss en större medvetenhet om vårt handlande, enligt Rolf (1991, s. 35). Reflektionen kan 
alltså på så sätt definieras som teori (Gustavsson & Wahlström, 2004, kap. 1.4). Schön (1996) 
nämner två typer av reflektion: reflektion över kunskap-i-praktik samt över reflektion-i-
handling. Den förra handlar om eftertanke om vad handlingen resulterat i för insikt och 
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förståelse, den senare är en omedelbar tankeprocess som sker samtidigt under själva utförandet, 
där vi konstruerar en teori till reflektionen för varje unik handling.  

Inom det praktiska handlandets kunskapsteori har vidare begreppet tyst kunskap använts. Tyst 
kunskap, på engelska tacit knowledge, användes ursprungligen av Michael Polanyi. Molander 
(1996) beskriver tyst kunskap som ”det ’ordlösa’ överförandet av kunskaper, visa genom att 
göra” (a.a. s. 34, citattecken i originalversion). Den tysta kunskapen är tyst i den bemärkelsen 
att den är oformulerad verbalt sett och den är vidare personlig, erfarenhetsgrundad och 
situationsanknuten (Skolverket, 1997, s. 25). Att kunskapen är tyst behöver dock inte betyda att 
den inte kan artikuleras i språket, om man enligt Rolf (1991) frångår Ludwig Wittgensteins 
språkfilosofiska konstruktion (a.a. s. 35). Uppdelningen i å ena sidan den tysta kunskapen inom 
hantverkstraditionen och å andra sidan kunskap artikulerad i språket, bestrids bland annat med 
argument som att tyst kunskap är:  

osägbar, men möjlig att gestalta […] all kunskap har en fokal och en tyst aspekt. [---] Tyst 

kunskap är i en bemärkelse en dimension av all kunskap, såväl den vetenskapliga som den 

hantverks- och yrkesmässiga (Gustavsson, 2000, s. 117, 224).  

Inom mästarlära har man historiskt sett lagt fokus på kroppskunskapen, där 
medvetandekunskapen inte beaktats och där kroppen ses som lärandets subjekt (Wackerhausen, 
2000, s. 224). Kropp och medvetande har också dryftats av olika filosofer genom tiderna. 
Descartes ansåg exempelvis att medvetandet och ett högre förnuft var skilt från kroppen och 
kroppen betraktades som en maskin. Spinoza däremot, vars teori betraktas som monism, 
menade att allt ingår i det gudomliga och att allt är Gud. Spinoza förklarade en 
överensstämmelse mellan själen och kroppen och deklarerade bland annat: ”Medvetandet och 
kroppen är ett och samma ting, som än förstås under tänkandets attribut, än under 
utsträckningens attribut” (Spinoza citerad ur Rönnedal, 1997–2004). Ande och materia 
respektive det själsliga och kroppsliga är således två aspekter av samma förlopp. Det fysiska 
skeendet motsvaras av ett psykiskt och vice versa, utan att en växelverkan behöver existera, det 
kan med andra ord liknas vid två sidor av samma mynt. Det betyder att respektive attribut måste 
förstås genom sig självt, där också orsaker och verkningar inom vart och ett av attributen måste 
förstås inom respektive attribut. Merleau-Ponty (1999) ansåg, med ett fenomenologiskt 
perspektiv, att medvetandet är förenat med kroppen och världen:  

Ordet existera har två och endast två meningar: man existerar som ett ting eller man existerar 

som ett medvetande. Upplevelsen av den egna kroppen visar oss däremot ett tvetydigt 

existensmodus. [---] Jag är alltså min kropp, åtminstone i den mån som jag har en erfarenhet, 

och omvänt är min kropp som ett naturligt subjekt, som en preliminär skiss till mitt totala vara 

(a.a. s. 177, kursivt i originalversion).  

Damasio (1999) menar, med vissa neurofysiologiska studier som grund, att medvetandet är 
förkroppsligat och skriver: ”Det tycks alltså finnas en förbindelselänk, såväl anatomiskt som 
funktionellt, från förnuftet till känslolivet och vidare till kroppen” (a.a. s. 273). Vissa 
representanter från dansvärlden verkar utgå från synen på kroppen som subjekt, sålunda skriver 
Berggren (2004) att ”instrumentet är inte separat, utan det är jag som dansar” (a.a. s. 51) och 
Roman (2004a) konstaterar även att ”vi kan inte skilja kropp och själ åt” (a.a. s. 62). Styrke 
(2007) uppfattar det som att forskare i dag närmar sig olika synsätt på kropp och dans och 
däribland finns också ett fenomenologiskt synsätt representerat (a.a. s. 8). Synsättet på kroppen 
som ett subjekt i ett dansläroperspektiv skulle jag eventuellt närmare kunna förklara utifrån ett 
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uttryck som den levda och levande kroppen. Den levda och levande kroppen innefattas av dess 
fysiska och psykiska möjligheter och begränsningar samt erfarenheter, upplevelser, intryck och 
minnen av olika slag, det vill säga hela människan med dess kunskap och varande. Den levda 
och levande kroppen utgör mötet med exempelvis rörelsematerialet, som på ett sätt också kan 
uppfattas som levt och levande då det är behäftat med andra människor, rummet, tiden och olika 
tecken. I detta möte skapas eller blir interpretationen så till. Styrke (2007) menar paradoxalt nog 
att i dansundervisningens mästarlärartradition ”betraktas kroppen som ett objekt för inhämtande 
av ett viss mått danskunnande” samtidigt som kroppen i andra bemärkelser betraktas som ett 
subjekt och dansen ses då som en erfarenhet som kommer inifrån (a.a. s. 7–8). Även Roman 
(2004a) beskriver hur man i dansundervisningen ibland betraktar kroppen som i det närmaste ett 
objekt och ”som något utanför en själv” (a.a. s. 62). Berggren (2004) utgår ifrån en dansares 
kunskapsprocess och menar att den utgörs av motsatser mellan det mentala och fysiska, mellan 
att härma och skapa samt mellan den faktiska inlärningen och den egna konstnärliga tolkningen 
etc. (a.a. s. 49). Berggren (2004) skriver vidare att ”i träningen, inlärningssituationen pendlar 
dansaren mellan ett objektivt betraktande och en subjektiv upplevelse” (a.a. s. 51). Dansens 
lärprocess verkar således, enligt enstaka beskrivningar, uppfattas som en slags växelverkan 
mellan olika dimensioner eller moment och där de olika dimensionerna eller momenten också 
upplevs kräva olika seenden.17 I Danshögskolans (2006) strategiska plan definierar man dans 
och dansundervisning som representerande konstbegreppet och håller fram fysiska, psykiska 
och gruppdynamiska fördelar. Det verkar dock existera en förskjutning av, fokusering på eller 
ett större medvetandegörande kring vissa delar framför andra delar i det som annars enligt vissa 
röster beskrivs som en helhet i mekanismerna kring danskunnande, dansundervisning och 
danslärande.18 Grahn (2005) skriver om musiskt lärande och betonar i sin avhandling ett 

                                                      
17 Jag väljer att använda ordet dimension för att åskådliggöra att det enligt vissa beskrivningar 

verkar handla om en växelverkan och kanske en samtidighet mellan olika dimensioner, som även 

kan beskrivas som sfärer eller cirklar som existerar parallellt (t.ex. inom individen). De olika 

sfärerna eller cirklarna kan alltså överlappa varandra eller kan till och med eventuellt gå upp i 

varandra. Jag använder också ordet moment eftersom det verkar finnas en upplevelse eller ett 

ideal av en slags uppdelning i ett tidsförlopp, som en slags mognadsprocess i olika steg. Det första 

inledande momentet i fokus för lärprocessen skulle kunna vara det yttre fysisk-tekniska seendet 

och det efterföljande momentet, det inre psykiska seendet. Min reflektion är emellertid den att 

medvetandegörandet av eller medvetandenivån om de olika dimensionerna eventuellt varierar i 

processen inom individen. Det är med andra ord kanske därför som processen uppfattas som 

uppdelad i olika på varandra följande tidsmoment, trots att dimensionerna alltså eventuellt 

existerar tillsammans och samtidigt. Roos (2005) skriver att den inre och yttre blicken är en 

dansares verktyg eller redskap och menar att det finns en dialog dem emellan. Roos (2005) 

förklarar vidare att den inre blicken, med dess vilja och kreativitet samt dess minnen av 

upplevelser, representerar tittandet med känsla eller att medvetet blicka. Den yttre blicken är den 

kalla blicken och representerar ”kalkylerande rationalitet” (a.a.). Jag reserverar mig här eftersom 

beskrivningarna främst utgår från enstaka professionella dansare och danspedagoger. Danselevens 

lärandeperspektiv från hobby- och amatörverksamheten på exempelvis nybörjarnivå, skulle kanske 

låta sig beskrivas på ett annat sätt, dessutom kan lärprocessen eventuellt variera från individ till 

individ.  

18 Det är emellertid beroende av exempelvis tidsepok samt olika ideal och synsätt som råder inom 

de olika dansinriktningarna och danstraditionerna, samt av den enskilde danspedagogens 
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helhetstänkande och en balans menar, handen, hjärtat och hjärnan. Grahn (2005) skriver, med 
den grekiska mytologin som inspiration, om Dionysos som står för det medryckande och 
berusande och om Apollon som står för harmoni och ordning. Dionysos och Apollon 
samexisterar inom de musiska ämnena och ett harmoniskapande dem emellan anses viktigt 
(a.a.). Den ena ska således inte utesluta den andra, eller existera på bekostnad av den andra. Den 
viktiga balansen och harmonin uppstår inom det musiska ämnet enligt Grahn (2005) när 
uttrycksbehovet förenas med formviljan (a.a. s. 197). Grahn (2005) menar att både Dionysos 
och Apollon tillsammans skapar förutsättningar för lärande där den musiska 
skaparverksamheten är viktig för att uppnå balans mellan handen, hjärtat och hjärnan och för att 
levandegöra kunskapen i andra ämnen (a.a.). Roman (2004b) beskriver situationen inom 
dansundervisningen och menar att det danstekniska har tagit överhanden i undervisningen på 
amatörnivå: 

Under lång följd av år har den dominerande metodiken för dansundervisning haft sina rötter i den 

professionella undervisningen för blivande dansare. Tyngdpunkten i undervisningen har legat på 

dansarens kroppsligt tekniska utveckling. Den mentala och uttrycksmässiga utvecklingen har 

varit eftersatt. Inom den professionella dansarutbildningen har detta lett till mycket tekniskt 

skickliga dansare, som snabbt närmat sig gränserna för vad en mänsklig kropp kan utföra. För 

amatördansare har metoden/målen varit helt felaktiga (a.a. s. 169). 

Även Ring (2003) beskriver på ett liknande sätt professionella dansares utveckling inom 
dansteknik och uttrycksförmåga:  

Många anser t ex att dagens dansare har en fantastisk teknik, men att detta har skett på 

bekostnad av uttrycksförmåga, tolkningsinsikt och scenisk närvaro dvs det som många kallar 

konstnärlighet och begåvning (a.a. s. 6). 

Efva Lilja (2000), koreograf, dansare och rektor vid Danshögskolan, representerar en röst i 
dansvärlden i dag och redogör för sitt synsätt på teknik och kropp, där Lilja (2000) anser att det 
danstekniska ska vara en hjälp för dansaren snarare än ett självändamål:  

Förmågan att ge uttryck för det som ska gestaltas handlar om att använda sig. Såväl dennes 

personlighet som erfarenhet och tekniska skicklighet. Blotta viljan är aldrig nog. Kroppen är 

redskapet och måste vara tillgängligt som instrument. Tränat och utvecklat för dans med en 

grundläggande förståelse för det språkliga. Den danstekniska skickligheten är därför aldrig ett 

mål, den är vägen mot detta (a.a. s. 12). 

Sammanfattningsvis har olika undervisningsideal utvecklats genom historien och under 1900-
talets första del hade behaviorismen ett starkt inflytande i sammanhanget. Man utgick från att 
läraren skulle förmedla ett kunskapsstoff till eleven. I konstruktivismens anda förändrades 
förebilden i stället till förmån för en syn på eleven som kapabel att själv konstruera sin kunskap 
med hjälp av tidigare erfarenheter. Dessa två stilar kan beskrivas som förmedlingspedagogik 
respektive erfarenhetspedagogik och är två ytterligheter som man normalt sett inte i praktiken 

                                                                                                                                                            

personliga och individuella uppfattning i saken, inom institutionen dansundervisning. Man skulle 

kunna uttrycka det så att det råder olika diskurser inom institutionen dansundervisning. Det finns 

alltså olika synsätt i dansvärlden på vad som utgör dansuttrycket och vad dansuttryck är. Som 

exempel kan nämnas skiljelinjen mellan abstrakt balett och dramatisk balett, samt eventuellt olika 

diskussioner och uppfattningar kring begreppen form och innehåll. 
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finner som någon renodlad form av den ena eller andra (Gustavsson & Wahlström, 2004, kap. 
1.3, 2.4). I dag kan vi alltså, inte minst i läroplaner, se ett ideal som betonar elevens eget ansvar, 
elevens egen roll som aktiv och drivande, samarbetets betydelse för lärandet, olika lärmiljöer 
samt individers olika lärprocesser (Skolverket, 2006). Huruvida sådana ideal kan uppnås inom 
mästarlära råder det delade meningar om. Kritik har framkommit mot mästarlära: man anser att 
den representerar konservatism, internalisering av fördomar, ideologier och värdegrunder samt 
mekanisk reproduktion utan kritisk reflektion (Nielsen & Kvale, 2000; Wackerhausen, 2000).  

Danspedagoger skriver emellertid om sina egna erfarenheter i ämnet och hävdar att reflektion 
och engagemang från elevens eller dansarens sida uppmuntras. De anser att det sker en 
förnyelse inom och förändring av synen på dansundervisning och danslärande, och att 
mästarläran alltså problematiseras i högre grad (Berggren, 2004, s. 50; Franklin, 1997; Gough, 
1999, s. 5, 27; Roman, 2004a, s. 72). Intentionen är också att danseleven ska frigöra sig och inte 
vara en slags ständig minikopia av mästaren. Roman (2004a) menar: ”När lärlingen i 
mästarläran uppnått mêtis (know-how/expertis) söker han/hon egna vägar och lösningar” (a.a. s. 
65). Det finns dessutom vissa empiriska studier som pekar på att elever i mästarlärartraditionen 
eventuellt kan vara aktiva och reflekterande (Dreyfus & Dreyfus, 2000, s. 82–83; Nielsen & 
Kvale, 2000, s. 36–37). Man menar att elever går på olika lektioner för olika lärare och att 
elever befinner sig i olika lärmiljöer (t.ex. även som publik på en teater). Elever lär också av 
varandra och dessutom beror det på mästarens förhållningssätt till sitt yrke samt på att 
mästarläran med tiden har anpassats till det moderna samhället. Vidare har Vygotskij (2006) 
skrivit om ämnet passivitet och aktivitet i samband med estetisk erfarenhet eller upplevelse. 
Vygotskij (2006) hade en teori om att estetisk erfarenhet inte handlar om en passiv attityd, utan 
om en slags inre kreativ omstrukturering av det yttre objektet vi möter. 

I Danshögskolans strategiska plan (2006) märks även ett ideal där studentens självständighet 
betonas samt där verbaliserad reflektion framhålls: 

För en konstnärlig utbildning är det viktigt att olika former för integrering av teori och praktik 

utarbetas – områden som i svensk utbildningstradition ofta har hållits separerade. Att förena 

kroppslig och tankemässig, verbaliserad reflektion är ett centralt mål och de studenter vi utbildar 

stimuleras till att omfatta den hållningen (a.a. s. 4). 

Stor vikt läggs vid att ge studenten redskap till självständighet. I alla kurser finns tid för eget 

arbete. Studenten arbetar processinriktat och ges möjlighet till handledning både i grupp och 

enskilt (a.a. s. 6). 

Undersöknings- och kunskapsområde  

Dans som forskningsområde på svenska i Sverige är inte uppmärksammat i någon betydande 
omfattning. Antalet avhandlingar uppgår endast till ett knappt tiotal vid sökning på Libris19 med 
sökordet dans. Det mesta är skrivet ur ett dansvetenskapligt och danshistoriskt perspektiv och 
några enstaka har terapeutiskt tema. Exempel på forskning är följande: Dansföreställningar: 

dansestetiska problem i historisk belysning och speglade i två dansverk (1993) av Cecilia 
Olsson, där en svensk terminologi och en modell för analys av dansverk utvecklas och prövas 

                                                      
19 Det nationella biblioteksdatasystemet med biblioteksdatabas, artikeldatabas och ämnesdatabas 

med sökmöjlighet även på e-tidskrifter och med viss tillgång till utländska poster. 
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med utgångspunkt i två dansverk av George Balanchine och Antony Tudor. Genom skilda 
perspektiv problematiseras och fördjupas frågor kring dansens natur och egenart. Lek med lust: 

balettuppsättningar på stockholmsoperan 1931–1938: Theatertanz, genusaspekter och 

historieskrivning (2006) av Eva Lundgren behandlar koreografiska verk av Julian Algo. Som 
teoretisk grund utgår Lundgren från postmodern historiografi (Jenkins, Munslow och White), 
forskning om maskulinitet i dans (Burt) och queerteori (Sedgwick, Doty och Rosenberg). I 
avhandlingen Dansreligionen i japansk immigrantmiljö på Hawai'i: via helbrägdagörare och 

Jo ̄do Shinshū-präster till nationalistisk millennarism (1996) av Tina Hamrin, utforskas vilken 
roll religionen (dansreligionen) har haft i en japansk efterkrigsmiljö med ett religionshistoriskt 
perspektiv.  

Sökordet dance ger ett tiotal träffar på avhandlingar på Libris. Forskningen behandlar dans ur 
t.ex. dansvetenskapligt, danshistoriskt, sociologiskt och terapeutiskt perspektiv. Exempel på 
forskning från våra grannländer visar att forskningsområdet är litet även där. Som exempel kan 
nämnas Living transformative lives: Finnish freelance dance artists brought into dialogue with 

Merleau-Ponty's phenomenology (2003) av Leena Rouhiainen, som är studie ur 
fenomenologiskt perspektiv, närmare bestämt Maurice Merleau-Ponty’s fenomenologi, där 
Rouhiainen analyserar intervjumaterial från finska frilansdansare och från contemporary dance. 
Eva Bojner Horwitz Dance/movement therapy in fibromyalgia patients: aspects and 

consequences of verbal, visual and hormonal analyses (2004) är en avhandling där kvinnor med 
fibromyalgi har undersökts före och efter dans- och rörelseterapi: även en kontrollgrupp fanns. 
Man studerade emotionella, hormonella, fysiska och visuella förändringar. Paul Nixon har 
skrivit en avhandling, Sociality, music, dance: human figurations in a Transylvanian valley 
(1994), som beskriver och jämför kulturen i Rumänien, före och efter Ceaucescu. Det är ett 
socialantropologiskt och musiksociologiskt arbete. 

Antalet avhandlingar inom dansundervisning i Sverige är mycket litet och området kan 
betraktas som nästintill outforskat (se vidare under rubriken teoretiskt perspektiv och tidigare 
forskning). Det kan konstateras att dans i allmänhet samt dansundervisning i synnerhet är ett 
område som kräver mer uppmärksamhet.  

Syfte  

Mitt övergripande syfte är att beskriva en lärares olika former av kommunikation i en 
undervisningssituation, alltså i det här fallet en lärares design20 av en undervisningssituation. 
Syftet innefattar vilka delar i undervisningssituationen som lyfts fram och förmedlas framför 
andra delar utifrån lärarens design. Syftet innebär också att beskriva vad som formar lärarens 
design såsom traditionerna, normerna och reglerna inom institutionen dansundervisning och vad 
det kan få för konsekvenser för elevernas möjligheter till meningsskapande. 

Syftet preciseras i följande forskningsfrågor: 

                                                      
20 Med design menas här, utifrån ett designteoretiskt perspektiv, valet och användandet av olika 

former av kommunikation som tecken, medier, artefakter, rumslig utformning etc. Läraren 

designar eller formar således förutsättningarna för lärande inom en social inramning. (Se vidare 

kapitel om teoretiskt perspektiv och design). 
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• Hur ser lärarens design av danslektionssituationen i fråga ut, och hur kan den förstås i 
relation till dansundervisning som institution? 

• Vilket meningserbjudande genererar lärarens design i sammanhanget?   

• Vilka konsekvenser kan lärarens design få för elevernas meningsskapande och 
möjlighet att lära?  

För att kunna besvara frågorna har jag valt att videodokumentera danslektionssekvenser som 
sedan analyserats och tolkats utifrån ett designteoretiskt perspektiv. Perspektivet är ett nytt 
perspektiv på lärande och kunskapsbildning där olika former av kommunikation i skilda 
situationer står i centrum. Genom att bland annat studera hur en lärare kommunicerar i en 
autentisk situation ämnar jag alltså besvara forskningsfrågorna. Jag har valt att fokusera på 
verksamma inom sceniska danser i västvärlden samt på dansundervisning för ungdomar och 
vuxna inom frivilligverksamheten.  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som utgör utgångspunkten för analys 

och tolkning av det empiriska materialet. Det designteoretiska perspektivet presenteras 

samt begreppsliga redskap. Aktuell forskning med relevans för min studie redovisas även 

under denna rubrik. 

Det designteoretiska perspektivet 

För att analysera och tolka en lärares design av en undervisningssituation och alltså i detta fall 
olika egenskaper i en lärares kommunikationen och dess påverkan på lärandet, ansåg jag det 
viktigt att använda ett perspektiv där olika former av kommunikation och kommunikationens 
inverkan och villkor står i centrum. Det designteoretiska perspektivet är ett nytt perspektiv där 
just olika kommunikativa villkor, medier, arkitektur och design av klassrum samt hur dessa 
påverkar meningsskapandet står i centrum. Perspektivet är en utvidgning av andra perspektiv 
och förhållningssätt och Selander (2008) förklarar vidare:  

Jo, Deweys perspektiv var starkt individorienterat, medan socio-kulturella teorier tar fasta på den 

roll som både situation och institutionell inramning skapar. Däremot är socio-kulturell teori inte 

särskilt precis vad gäller uttrycken för lärandet, för den roll som själva transformeringen och 

gestaltningen spelar. Detta fokuseras starkt i multimodal teoribildning, som utvecklats ur studier av 

kommunikation. Den multimodala fokuseringen har å sin sida i stor utsträckning varit blind för den 

betydelse som den institutionella inramningen har för kommunikation och lärande, liksom för den 

betydelse som olika artefakter har haft för det kollektiva minnet (a.a. s. 34). 

En metafor för vetenskapligt perspektiv är kartan, som Rostvall och West (2005a) använder. 
Symbolerna i kartan är jämförbara med de centrala begreppen i perspektivet. Liksom kartan inte 
kan vara en direkt avbildning av verkligheten i full skala, så menar man att det vetenskapliga 
perspektivet inte är en direkt avbildning av verkligheten i full skala. Vidare menar man att 
landskapsbilden påverkar kartbildens utseende och vice versa, liksom verklighetsbilden 
påverkar perspektivet och vice versa. Med hjälp av kartan och dess symboler betraktar vi alltså 
terrängen på ett visst sätt, vilket kan generera nya idéer om landskapet som i sin tur kan få oss 
att också göra ändringar i exempelvis terrängen i fråga. Man kan således säga att nya ideal inom 
undervisning och lärande kräver och skapar nya perspektiv. På liknande sätt skapar nya 
perspektiv nya förutsättningar att se på undervisning och lärande, vilket kan skapa nya ideal 
inom undervisning och lärande. Man kan se det som en växelverkan mellan teori och praktik. 
En annan metafor för perspektiv, som jag vill använda och som återspeglas i uppsatstiteln, är 
lupp. Genom en speciell lupp med anpassad linsslipning kan vi fokusera på en egenskap eller på 
en speciell dimension av ett fenomen. Man kan säga att linsslipningen påverkar vad vi ser och 
hur vi ser på fenomenet. 

Synen på kunskapsbildning har i det närmaste genomgått en kopernikansk revolution där 
kunskapsidealet förskjutits från ett lärarstyrt till lärandecentrerat ideal. Westlin (2000) skriver 
t.ex. om två olika samhällsorienteringar. Den ena är instrumentell orientering med 
uppfattningen att kunskapen finns utanför eleven, där utgångspunkten är essentialistisk 
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(”katederundervisning”, förmedlingspedagogik) eller progressivistisk (undersökande arbetssätt). 
Den andra orienteringen är transformativt handlande orientering, som utgår från Deweys 
handlingsteori med ett holistiskt, öppet synsätt och där interaktion mellan lärare, elev och 
omvärld är central. (a.a.) Begreppet bildning har alltså getts olika innebörd i olika tider. En vilja 
att vidga innebörden till att även inbegripa den sociala och praktiska situationen som utgår från 
en personlig och situationsanknuten kunskap märks från 1990-talet: ”Begreppet inlärning leder 
tänkandet till att det är något ’utifrån’ som skall tas in medan man kan tänka på ’lärande’ som 
en aspekt av mänsklig social och praktisk handling” (Skolverket, 2002, s. 26, citattecken i 
originalversion). 

Inom didaktisk forskning har skilda perspektiv använts och Selander (2008) beskriver också hur 
vissa perspektiv representeras av olika paradigm. Bland dessa perspektiv nämns Deweys 
perspektiv som har en inriktning mot individen och pragmatism, sociokulturella idéer som har 
en inriktning mot interpersonella relationer, situerat lärande, institutionell inramning och 
artefakternas roll, samt den multimodala teoribildningen som har en inriktning mot olika tecken 
och uttryck för lärande. De olika perspektiven fokuserar på olika kunskapsobjekt. Perspektiven 
kan i viss mån komplettera varandra, men de är inte utbytbara (a.a.). Ett sätt att se på 
kunskapsbildning är att den sker i olika nivåer som individuell, interpersonell, institutionell och 
samhällelig nivå (Rostvall & West, 2008, s. 81). Ett nytt perspektiv på lärande och 
kunskapsbildning är alltså det designteoretiska perspektivet som kan ses som en utvidgning av 
de olika nämnda förhållningssätten, det vill säga Deweys, sociokulturellt, socialsemiotiskt och 
multimodalt förhållningssätt. Lärande som fenomen är vidare inom det designteoretiska 
perspektivet tydligt sammankopplat med begreppet kunskap. Språk, bilder, musik, gester och 
dans är exempel på kunskapsformer som vi kommunicerar. Lärande betecknas enligt 
perspektivet i fråga som en process med ökad förmåga att använda just kunskapsformer som 
språk, bilder, musik, gester och dans etc. (Selander & Rostvall, 2008, s. 13). Lär- eller 
tolkningsprocessen är individuell, vilket också resulterar i att olika individuella representationer, 
det vill säga bearbetad ny kunskap eller gestaltningar, utformas (Selander, 2008, s. 34, 38). 
Perspektivet är utvecklat inom forskargruppen Didaktikdesign vid Stockholms universitet 
tillsammans med samtalsparter som Gunther Kress från Institute of Education och Carey Jewitt 
från Knowledge Lab i London. Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att det 
designteoretiska perspektivet är som en lupp med en mångfacetterad lins varigenom vi kan 
studera olika aspekter av lärande och undervisning.  

Socialsemiotik 

De senaste årens utveckling inom socialsemiotiken21 har letts av Gunther Kress och Theo van 
Leeuwen. Inte bara språket studeras utan också de visuella elementen och hur människor 
interagerar genom olika tecken såsom tal, gester, blickar, ljud, mimik och positionering i 
rummet etc. Ordet social hänvisar vidare till synen på människan som en aktiv meningsskapare. 
Den meningsskapande processen är, enligt Kress och Sidiropoulou (2008), avhängig de 
semiotiska resurser som är tillgängliga för en viss person, i en viss situation, i ett visst 
sammanhang, i en viss social kontext. I socialsemiotisk mening betyder det i princip att olika 

                                                      
21 Semiotik: det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inkl. de icke-språkliga 

(Nationalencyklopedin, 2009). 
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teckensystem inte kan analyseras och förstås utan det sociala sammanhang och praktiker som de 
presenteras inom, eller som Kress och Sidiropoulou (2008) uttrycker det: ”Vad som räknas som 
just ett teckensystem är något som växer fram i ett socialt samspel i grupper som har behov av 
gemensamma representationer” (a.a. s. 117).  

Den sociala kontexten är av central betydelse inom socialsemiotiken och som exempel kan 
nämnas vad knäböjning eller nigsittande betyder i olika kontexter: i ett sammanhang kan det 
betyda en mycket artig hälsning, i ett annat sammanhang ansats till ett hopp, alltså en rörelse 
eller övning i den klassiska baletten, plié. Ytterligare ett exempel är vad ett lojt fläktande med 
solfjädern kan betyda i olika sammanhang: det kan betyda att man känner sig varm och trött och 
behöver svalka sig, medan samma saktmodiga fläktande med solfjädern i andra sammanhang 
från svunna tider skulle kunna betyda en avsnäsning riktad till en enerverande kavaljer, kanske 
så här: ”Det är ingen idé att du gör dig till, jag är inte intresserad!”  

Multimodalitet  

Multimodal teori bygger på socialsemiotisk teori. Kommunikation kan beskrivas som bestående 
av en mängd olika semiotiska tecken och teckensystem i olika kombinationer. Kommunikation 
är enligt detta synsätt således multimodal och inte monomodal. Kress och Sidiropoulou (2008) 
förklarar vidare begreppet multimodal: ”Med ’multimodal’ menar vi att det finns ett brett 
spektrum av olika teckensystem (modes) med skilda egenskaper genom vilka mening skapas” 
(a.a. s. 115, citattecken, parentes och kursivt i originalversion). Man talar om tecken, det vill 
säga uttrycksformer som ljud, musik, text, tal, bokstäver, färg, bild, gester, ögonkast, mimik, 
positionering och riktning i rummet, samt om olika medier eller teknologier, varigenom de olika 
tecknen kan presenteras, t.ex. datorer, film, video, TV, fysiska eller digitala musikinstrument, 
böcker och tidningar o.s.v. (Selander & Rostvall, 2008).  

Kommunikation i undervisning och dansundervisning pågår i olika teckensystem, alltså inte 
bara i den verbala kommunikationen. Forskning inom andra teckensystem än språket är inte lika 
uppmärksammad. I dag kan emellertid multimodal kommunikation studeras på ett effektivare 
sätt tack vare videomediet som tillåter registrering av kommunikation. (Selander & Rostvall, 
2008) Kroppen är viktig som semiotisk resurs i hantverksundervisning där ofta demonstration 
genom egna kroppsliga handlingar är effektivare än enbart verbala instruktioner, som kan bli 
tidsödande och komplicerade i sådana sammanhang (Ekström, 2008, s. 72; Rostvall, 2008, s. 
146).  

Man kan säga att tecknen består av en sammansmältning av både form och mening.  De olika 
teckensystemen är vart och ett bärare av olika mening och kan så frambringa skilda budskap. De 
olika uttrycksformerna innebär alltså både olika möjligheter och olika begränsningar. Väljer jag 
exempelvis att berätta en historia med endast rörelser eller endast tal eller endast ljud kommer 
samma berättelse att få olika konsekvenser för meningsskapandet, eftersom de olika 
uttrycksformerna erbjuder olika mening. Danspedagogens design får således epistemologiska 
konsekvenser för eleven. De olika tecknen interagerar också på olika sätt med varandra: ett 
tecken kan samverka med eller motverka ett annat tecken. Det innebär att en blick, en 
positionering i rummet eller en gest kan motsäga eller stödja ett talat ord, eller vittna om något 
helt annat. De medier genom vilka tecknen presenteras, liksom koherensen däremellan, 
påverkar dessutom meningsskapandet på liknande sätt som för tecknen. Mediers kvalitéer är 
således också avgörande (Jewitt, 2008, s. 243; Selander & Rostvall, 2008). En gest eller ett 
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rörelsematerial kan exempelvis presenteras genom spegeln eller genom en videofilm på TV, på 
samma sätt som en text kan presenteras genom en papperstidning eller digitalt i en dator. Vilka 
medier som väljs får här alltså konsekvenser för hur rörelsematerialet respektive texten 
uppfattas.  

Design 

För en danspedagog finns det viss praxis och tradition i varierande utsträckning inom de olika 
dansinriktningarna, i fråga om lektionsupplägg, lektionsgång och lektionsinnehåll. Det utgör 
danspedagogens möjligheter att designa danslektionen. Det kan handla om att välja tecken och 
medier, välja indelning av olika undervisningsmoment och välja ordningsföljd och tidsåtgång på 
de olika momenten samt om att välja rumslig utformning etc. (Kress & Sidiropoulou, 2008). För 
att påverka danseleverna i en viss riktning, för att eleverna ska fokusera på något visst, kan 
läraren alltså göra en mängd val. Selander och Rostvall (2008) samt andra forskare inom 
Didaktikdesign kallar detta för design, att läraren designar eller formar förutsättningarna för 
lärande inom en social inramning som kan vara formell, semiformell eller informell, där läraren 
anses inneha en aktiv roll. Kress och Sidiropoulou (2008) förklarar vidare:  

Begreppet design kan vara ett redskap som hjälper oss fokusera på sådana aspekter av 

undervisning och lärande, som inte regleras av styrdokument, men som kanske inte heller varit i 

fokus när lärare planerat sin undervisning (a.a. s. 117). 

Lärarens design av sina didaktiska handlingar påverkar elevens möjligheter till lärande 
samtidigt som eleven designar mening också utifrån sin förförståelse, vilket i sin tur kan ses 
som en aktiv akt hos eleven, ett transformativt meningsskapande (Rostvall & West, 2008, s. 84). 
Rostvall (2008) menar att både lärare och elev är inbegripna i en ”skapande designprocess” (a.a. 
s. 145). Selander och Rostvall (2008) förklarar vidare designbegreppets olika innebörder:  

a) teckensystem och medier som designas för lärande (utformning av danslektionssal, lokaler, 

läroböcker, bedömnings- och provsystem); b) sättet på vilken den lärande formar förutsättningar 

för sitt eget lärande (hur individen använder teckensystem, medier, tid och rum för sitt 

meningsskapande); c) ett sätt att analysera lärprocesser under olika betingelser (a.a. s. 21, 

parentes och text i parentes ej i originalversion). 

Textbegreppet 

Textbegreppet användes länge för att beteckna skriftspråkliga framställningar, men med 
ljudupptagningstekniken kom textbegreppet även att beteckna inspelningar av talat språk. I dag 
har vi genom ytterligare teknikutveckling och videoinspelning möjlighet att också använda 
annan kommunikation såsom rörelser, mimik, gester etc. som analysobjekt. Textbegreppet kan 
enligt multimodal teori utvidgas och gälla alla typer av registrerad kommunikation (Rostvall & 
West, 2008). Med tanke på de olika kombinationsmöjligheterna som finns mellan tecknen, samt 
på interaktionen dem emellan som också är avgörande, skriver Kress och Sidiropoulou (2008): 

Det blir väsentligt att försöka identifiera alla de olika teckensystem som utgör en del av den 

kommunikativa väven i klassrummet. Utifrån ett multimodalt perspektiv är det inte tillräckligt att 

beskriva en eller några teckensystem för sig när man vill studera meningsskapande i klassrummet 

(a.a. s. 112). 
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Gester, tal och musik kan ses som tidsbundna och arkitektur, redskap och symboler som 
rumsbundna. De representerar så olika egenskaper och får således olika mening. Kännetecknet 
för multimodala texter är dock att t.ex. en gest kan vara både tidsbunden och rumsbunden, det 
vill säga en gest sker i rummet över en viss tid. Vidare kan en text analyseras utifrån en 
diskursnivå, att relatera olika semiotiska resurser till historiska och sociala aspekter. (Rostvall & 
West, 2008) Det som sker på mikronivå, i exempelvis en dansundervisningssituation, kan också 
ses som kopplat till ett större historiskt och samhälleligt sammanhang (a.a.).  

Tidigare forskning 

Jag har främst sökt artiklar och avhandlingar på ERIC22, CSA23 och Libris. Sökningarna gav få 
träffar överlag och visar att forskning inom dansundervisning är förhållandevis eftersatt. Vid en 
sökning på ERIC och publikationer på doktorsnivå och mastersnivå med sökord dance 
education fann jag endast tre träffar och ingen av dem behandlar mitt undersökningsområde och 
danspedagogens design och undervisning. Irma Griffin Amados dissertation Utilizing Computer 

and Multimedia Technology in Generating Choreography for the Advanced Dance Student at 

the High School Level (1994) undersöker ett pilot program för lärokurs i dans för att skapa en 
databas för dansrörelser. Man har låtit sex avancerade dansstuderande svara på ett frågeformulär 
före och efter arbete med multimedial koreografisk presentation, angående erfarenheter attityder 
till datorer, dans och koreografi. I A Grass Roots Approach to Addressing the Dropout Rate for 

High School ESL Programs (1991) av Sylvia B. Taylor undersöker forskaren möjligheter att 
höja engelskkunskaperna och motivation hos studenter som har engelska som andra språk, 
genom danslektioner i amerikanska square dances, där man jämförde resultaten före och efter 
danslektionerna. Subconscious Programming and Creative Achievement (1984) av Susan 
Bennett är en studie i hjärnans hemisfära funktioner, kognitiva processer och kreativt tänkande. 
Sökorden dance education och communication prövades också med publikationer på doktors- 
och mastersnivå, dock utan träffresultat.  

Sökning på CSA och peer-reviewed journals med sökorden dance education och design gav 14 
träffar. Ingen av träffarna har direkt något med mitt undersökningsområde inom 
dansundervisning och danspedagogens design av danslektion att göra. Många artiklar 
behandlade IT, såsom olika teknologier som metod i danslärandet. Som exempel kan nämnas 
Technological enhancements in the teaching and learning of reflective and creative practice in 

dance (2008) av Sally Doughty,  Kerry Francksen, Michael1Huxley och Martin Leach. Artikeln 
handlar om teknologier som hjälpmedel, tekniska hjälpmedel i undervisning och lärande och 
reflektion. Man utforskade användandet av teknik för att underlätta reflektion och för kreativa 
processer samt teknologi som kreativt redskap. Forskarna utgick från Alexanderteknik för 

                                                      
22 Educational Resources Information Center, amerikanskt informationssystem med databas för 

utbildningsrelaterad litteratur, av the U.S. Department of Education’s Office of Educational 

Research and Improvement och National Library of Education (NLE). 

23 Cambridge Scientific Abstracts Multiple Database Search, som täcker tusentals akademiska 

skrifter och ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts, ERIC, CSA Linguistics and 

Language Behavior Abstracts, PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycINFO, Social Services Abstracts och 

SociologicalAbstracts. 
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dansare, improvisation och mjukvaruprogrammet Isadora. En annan artikel är Links between 

Children's Use of Critical Thinking and An Expert Teacher's Teaching in Creative Dance 

(2003) av Weiyun Chen och Theresa Cone. Man undersökte hur grundskoleelever använde sitt 
kritiska tänkande i sitt rörelsemässiga agerande under kreativa danslektioner. Undersökningen 
utgick från videodokumenterade lektioner och nedtecknade anekdoter och visade att open-ended 
tasks och scaffolding hjälpte eleverna att tänka kritiskt.   

Svensk forskning inom dansundervisning överlag är också mycket rudimentär. Vid sökning på 
Libris fanns en avhandling med sökord dansundervisning och en avhandling med sökord dance 
education. Assessment of schoolchildren's performance in dance (1996) av Gertrud Ericson 
behandlar ämnet dans i skolan, dess beskrivning och bedömning. Det är ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt som resulterat i variabler och skalor för praktisk användning i bedömningen 
av barnens dans i skolan. Ericson (1996) har identifierat begrepp och observerat beteenden 
väsentliga för barns prestation och inlärning. Fyra aspekter nämns som kan användas som 
verktyg för lärarens bedömning: den personligt-estetiska, den sociala, den motoriska och den 
musikaliska aspekten. Variabler som engagemang, uppmärksamhet, villighet, uthållighet, 
glädje, gestaltning och gestik ryms exempelvis enligt Ericson (1996) inom den personligt-
estetiska aspekten. Som exempel från Finland och teaterhögskolan i Helsingfors kan nämnas 
Eeva Anttila's avhandling A dream journey to the unknown: searching for dialogue in dance 

education (2003). Anttila utgår i sin teoretiska grund från Martin Buber och Paulo Freire för att 
koppla dialogisk filosofi och kritisk pedagogik till dansundervisningssammanhang. Anttila 
betonar kritisk medvetenhet i undervisning och kroppslig medvetenhet, samt pekar på svagheter 
i undervisningen gällande fantasi, lek och relation. Vid sökning med sökordet dans hittades även 
en avhandling med tema dansundervisning Dansens plats i skolan: tradition, utveckling och 

lärande i Skellefteå kommun (2007) av Anna Lindqvist. 

För att hitta något mer skrivet inom området sökte jag mig till Rostvalls & Wests avhandling 
Interaktion och kunskapsutveckling: en studie av frivillig musikundervisning (2001) som land 
annat baseras på videodokumentation och forskning inom didaktik, inom frivilligverksamheten 
och inom ett estetiskt undervisningsämne. Avhandlingen har således en del gemensamma 
nämnare med min uppsatsfokus. Analysen utgår i Rostvalls och Wests (2001) text från 
didaktiska funktioner i tal, gestik och musik, samt från uppmärksamhetsfokus, musikrepertoar, 
spelsätt samt maktrelationer i interaktionen. Gällande analysbegreppen nämns inom gruppen 
didaktiska funktioner prövande, instruerande, beledsagande, analyserande och expressiva 
funktioner. Gällande uppmärksamhetsfokus som analysbegrepp nämns kognitivt, motoriskt, 
socialt och emotionellt fokus. Dessa analytiska begrepp är främst hämtade ur kognitiv 
teoribildning. Musikundervisning utgår emellertid bland annat från instrumentet medan 
dansundervisning främst utgår från kroppen som uttryck, vilket förmodligen utgör en skillnad i 
sammanhanget.  

Det finns litteratur på bland annat danshandboksnivå samt metodiklitteratur där olika termer 
används för undervisningssituationer. Exempelvis finns det notationssystem för koreografiskt 
arbete samt terminologi inom olika stil- och teknikskolor för olika dansinriktningar och 
danstraditioner. Ett exempel på en studie inom forskningsförberedande kurs är Vad säger 

danspedagogen egentligen? (2004) av Gunnel Gustafsson, där författaren beskriver olika 
muntliga instruktioner som danspedagoger använder sig av inom den västerländska 
teaterdanstraditionen (klassisk balett, modern och nutida dans, fridans och jazzdans). Författaren 
utgår i sin studie från videoinspelningar av 11 danslärare och elever i yrkesutbildning, intervjuer 
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och enkäter samt från litteratur. Gustafsson (2004) nämner exempelvis feedback (såsom beröm, 
kritik, rättelse), metaforer, musikaliska uttryck, danstekniska termer, vanliga ord (såsom höger, 
vänster, bak, fram) och privat prat. Gustafsson (2004) skriver att danspedagogen också använder 
sig av exempelvis olika ljud (såsom falsettrop, rytmiserande ramsor och smackanden) och 
handklappar. Ett annat exempel inom forskningsförberedande kurs är Dansnotation – ett 

pedagogiskt hjälpmedel (2004) av Anna Karin Ståhle24, där författaren diskuterar 
dansnotationens användningsområde som pedagogiskt hjälpmedel i dansundervisningen. 
Studien utgår från enkäter till dans- och notationslärare, samtal med danslärare och danselever, 
besök vid dans- och notationslektioner i London samt från litteraturstudie. Ståhle (2004) 
sammanfattar de olika komponenterna för nedtecknandet av kroppsliga rörelser utifrån 
Labanotationens analys i förflyttning i rummet, eller stå kvar på plats, riktningar, nivåer, 
kroppens olika delar, böj och sträck, rotation, rytm, frasering, dansarnas förhållande till 
varandra och rörelsedynamik (a.a. s. 129). Här ser jag en användbarhet för dessa komponenter i 
min studie, där jag i t.ex. transkriptionsarbetet kan rikta uppmärksamhet till danspedagogens 
handlingar utifrån de nämnda komponenterna. Dessutom är dessa komponenter välkända för 
mig som danspedagog. Jag använder dem dagligen i min egen danslektionsplanering samt för 
att verbalt beskriva och uppmärksamma rörelse, steg och dans för danseleverna. 

Centrala begrepp  

Institution och maktförhållanden 

Selander och Rostvall (2008) använder begreppet institution, där institutionen utgörs av de 
regler, normer och konventioner som bildar ett speciellt mönster och speciella ramar. Man kan 
så säga att institutionen dansundervisning här är den grund som danspedagogen står på och som 
också sätter ramarna för pedagogens tankar och handlingar. Det är bestående eller 
återkommande handlings- och tankemönster som bildar en socialt sammanhållande ram, där 
språkliga uttryckssätt och begreppsliga system skapats. Fleck (1997) diskuterade kunskap 
utifrån begrepp som tankestil och tankekollektiv, där sanningen är bestämd inom en viss 
tankestil och där sanningen inte är relativ eller subjektiv. Tankestilen utgörs av en speciell 
kultur och en viss mängd vetande. Fleck (1997) menade vidare att kunskapen är en social 
produkt, där tankestilen och samhället har avgörande inflytande över kunskapsprocessen. 
Liksom tankestilen inom ett tankekollektiv har inflytande på individens kunskap så kan man 
säga att institutionen dansundervisning på liknande sätt har inflytande på danspedagogens 
kunskap. Fleck (1997) skriver också om ”tanketvång” som epoker lever under, det vill säga att 
man inte kan tänka annorlunda: det ligger utanför det möjliga, det begripliga och det 
begreppsliga. Även institutionen kan sägas sätta gränser för vad som utgör möjliga handlingar 
och tänkesätt. Selander och Rostvall (2008) menar också att institutionen utgör en 
självförstärkande mekanism och Rostvall och West (2001) skriver att institutionen och 
tankestilen kan förstås som informationsfilter: ”Genom institutionaliserade handlingsmönster 
och tankestilar vet individen vad denne kan förvänta sig i olika situationer, och kan jämföra ny 
information mot dessa förväntningar” (a.a. s. 16). Nya idéer kan uppkomma då två olika 

                                                      
24 Samma författare har även skrivit: (2005) Dansnotation: ett kommunikationsmedel. Stockholm: 

Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, Danshögskolan. 
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tankekollektiv möts och ett interkollektivt tankeutbyte sker med en förskjutning eller förändring 
av tankarnas värde som resultat (Fleck, 1997).  

I den institutionella inramningen finns också olika maktförhållanden som därpå följer och som 
visar vem som ges tolkningsföreträde. Begreppet lärare-elev visar på en hierarkisk struktur 
anser Rostvall och West (2008, s. 83). Det är läraren som tilldelas tolkningsföreträde, då det är 
läraren som främst formar handlingarna på lektionen, vilket bottnar i institutionens historia 
(Rostvall & West, 2008). Selander (2008) menar att maktrelationerna mellan informationsgivare 
och informationsanvändare har blivit något mer symmetrisk i dag mot tidigare då den var mer 
asymmetrisk (a.a. s. 37).  Man kanske kan säga att undervisningsidealet har förändrats från ett 
lärarstyrt till ett mer lärandecentrerat undervisningsideal. Läraren, i det här fallet 
danspedagogen, väljer vissa teckensystem (tillsammans och var för sig) och medier etc. som kan 
variera i koherens, vilka kommer att representera ett visst kunskapsinnehåll: ”Det är läraren som 
vid varje tidpunkt kan överblicka, ingripa i, avbryta och kontrollera kommunikationen” (Kress 
& Sidiropoulou, 2008, s. 112). Det är läraren som enligt detta synsätt också har inflytandet och 
makten i sammanhanget. För att vidare beskriva hur maktrelationen ser ut mellan lärare och 
elever används begrepp från det designteoretiska perspektivet och genom att den studerade 
undervisningssituationen behandlas som text (Rostvall & West, 2008, s. 83). Danspedagoger 
samarbetar ibland med musiker på sina danslektioner. Det ska i så fall inkluderas i diskussionen 
om olika maktförhållanden. 

Till den sociala inramningen räknas även rummet. En byggnad eller ett rum påvisar en viss 
ideologisk och materiell ordning, alltså samverkar institutionella miljöer också med lärandet 
(Lundvall, 2008). Lundvall (2008) beskriver det vidare som att ”bordet redan är ’dukat’ för en 
viss verksamhet” (a.a. s. 122, citattecken i originalversion). Vad säger oss en rektangulär sal 
med trägolv och spegel i ena långsidan och stänger längs med alla väggar, i jämförelse med en 
rund sal, utan hörn och med heltäckningsmatta? Kan jag göra samma saker i de olika rummen, 
skulle jag göra det? Och varför skulle inte en danslektionssal kunna se ut som det runda 
rummet, varför skulle ett sådant rum inte anses ändamålsenligt, eller skulle det kunna det? 
Rummen kommunicerar här olika mening och den rumsliga miljön, i detta fall 
danslektionssalen, vittnar således om ett förhållningssätt och en historik. Lundvall (2008, s. 
128) skriver: ”Den fysiska miljöns utformning har betydelse för aktiviteter och lärande. 
Interaktionen som sker i och genom rum får inflytande på val av aktiviteter och syn på kropp 
och kroppsövning.”  

Lärande och undervisning 

Lärande kan ses som dels en individuell process som är beroende av individens biologiska 
förutsättningar, dels en social process som är beroende av tankesystem, värderingar, normer, 
lagar, regler och dylikt. Inom det designteoretiska perspektivet ligger fokus på den sociala 
processen. Lärprocessen består, med det aktuella perspektivets syn, av olika semiotiska system 
av tecken och medier samt av materiella och sociala villkor. Selander och Rostvall (2008) 
definierar vidare lärande som ”en process, som utmärks av en ökad förmåga att visa fram och 
använda skilda tecken och teckensystem” (a.a. s. 13). Kommunikation, lärsituationer och 
undervisning består alltså bland annat av olika teckensystem som vi skapar, använder, tolkar 
och utvecklar tillsammans (Selander & Rostvall, 2008).  
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Ekström (2008) skriver om hur läraren själv i hantverks- och slöjdundervisning visar de 
handlingar som aktiviteten konstitueras av. West (2008) skriver också om ”klingande 
förebilder” i instrumentalundervisningen som behövs för att behandla de olika musikaliska 
parametrarna i musiken (a.a. s. 167). Förevisandet och förebildandet kan så uppfattas som 
väsentliga inom hantverksundervisningen. Vidare imiterar eleven läraren och visar därmed 
också upp sin förståelse genom sin kropp och sina rörelser på lektioner inom hantverksområdet 
och på så vis kan läraren direkt observera elevens kunskapsprocess (Ekström, 2008). Det syns 
alltså om eleven uppfattat uppgiften rätt, ett uppfattande som kan variera i medvetandenivå. Till 
den fysiska aspekten läggs även den kroppsliga upplevelsen av hantverket som lärare och elev 
erfar i undervisningen och som Ekström (2008) menar utgör en ”självförklarande dimension” av 
aktiviteten (a.a. s. 77). Eller som den gamla devisen säger: det går inte att förklara eller 
beskriva, det måste upplevas. I hantverksundervisning är dessutom bemästrandet av kroppen 
inte bara ett medel utan även ett mål i sig (Ekström, 2008, s. 71).  

I en lärprocess tolkas och transformeras de enskilda tecknen till enheter i ett större sammanhang 
så att förståelse gestaltas genom en meningsskapande process. Meningsskapandet skiljer sig åt 
hos olika individer eftersom perceptionen av tecknen kopplas till individens personliga 
associationer, erfarenheter, minnen och förförståelse etc. (Rostvall & West, 2008). Det 
teckenskaparen, i det här fallet danspedagogen, vill säga eller representerar med tecknen, är 
således inte alltid det som kommuniceras, det vill säga det som mottas av teckenmottagaren, i 
det här fallet danseleven. En tolkningsprocess eller lärprocess kan vidare vara både upplyftande 
och smärtsam, roande och oroande (Selander, 2008). En aha-upplevelse och en sorts förlösning 
kan uppstå genom nya insikter, men det kan också finnas ett motstånd till att förändras, en 
otrygghetskänsla inför det nya, enligt Selander (2008). Som Karin Boye (1935) uttryckte det: 
”Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger” (a.a. s. 16). 
Jernström (2004) beskriver nya lärandeögonblick som en övergång från en instabil situation i 
våldsamma virvelvindar till en situation i balans inuti orkanens öga, där både lärling och 
mästare måste vara aktiva oavsett vem som har talar- eller lyssnarrollen (a.a. s. 66–67).25 I 
dansundervisningen sker ofta korrigeringar i kroppens utseende och vanor och Roman (2004a) 
menar att det tar lång tid att förändras och att förändringsprocessen kan upplevas som plågsam: 
”Varje förändring påverkar personligheten, och i förlängningen självuppfattningen och 
självkänslan. Kroppens utseende och vanor är en del av mig själv som person”26 (a.a. s. 58). 

Uppdelning i olika moment och sekvensering, det vill säga att göra en ordningsföljd av de olika 
innehållsliga momenten, är också av betydelse i ett meningsskapande (Kress & Sidiropoulou, 
2008). Danspedagogen kan på ett eller annat sätt avisera en sorts övergång någonstans i väven 
av alla instruktioner, rörelser och kommunikation och på så vis skapa en gränsdragning som 
resulterar i en uppdelning av lektionen i olika avgränsande moment. Genom att exempelvis byta 
placering i rummet, ställa sig framför danseleverna och spegeln och göra en konstpaus för att 
sedan höja rösten, kan en momentuppdelning aviseras. Kress och Sidiropoulou (2008) menar att 
detta skapar en förändring i den semiotiska konfigurationen, eller den didaktiska 
kommunikationen, som alltså har en påtaglig effekt för elevernas lärande.  

                                                      
25 Jernström (2004) skriver inte om lärande utifrån det designteoretiska perspektivet. 

26 Roman (2004a) skriver inte om lärande utifrån det designteoretiska perspektivet. 
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Därutöver har också tempo betydelse, enligt Kress och Sidiropoulou (2008), alltså med vilket 
tempo de olika momenten genomförs och vilken tid de tilldelas på lektionen. Danspedagogen 
kan ge ett visst moment, innehållande t.ex. olika armpositioner, ett förhållandevis stort 
tidsutrymme på lektionen, vilket alltså skulle kunna säga något om momentets 
angelägenhetsgrad jämfört med andra moment.  

Teckenskaparen såväl som teckenmottagaren är viktiga aktörer i meningsskapandet genom sitt 
designande, vilket nämnts tidigare. Även tecknen i sig är viktiga, eftersom tecknen är bärare av 
mening. Formen spelar således en roll för innehållet, liksom valet av medier. Rostvall och West 
(2008) menar vidare att: ”Valet av representationsformer har epistemologiska konsekvenser för 
vilken kunskap som kan utvecklas i en viss situation. Form och innehåll kan inte helt separeras, 
det finns alltså inget innehåll som svävar fritt utanför formen” (a.a. s. 84). I 
dansundervisningssammanhang skulle det kunna betyda att ett rörelsematerial kan presenteras 
med kroppen via spegeln eller utan spegel, med notationsskrift eller med det skrivna ordet i en 
bok eller i en dator, eller med det talade ordet. Detta påverkar meningsskapandet. Roman 
(2004a) skriver att dansundervisning oftast går ut på fysisk repetition av rörelser, men att även 
mental, tankemässig genomgång av rörelsen ibland uppmuntras (a.a. s. 59).27   

Rumslig utformning inverkar också på meningsskapandet (Kress & Sidiropoulou, 2008). 
Danspedagogen kanske väljer att dra draperierna för spegeln, sänka belysningen, flytta pianot 
till en annan del av salen eller ställa sin stol i mitten framför spegelväggen i stället för i hörnet 
bredvid musikern. Allt detta skapar alltså andra förutsättningar för lärandet. 

Meningsskapandet utformas sammanfattningsvis av tecken, medier, tempo och sekvensering, 
teckenskapare (t.ex. individens uttrycksmöjligheter och val), teckenmottagare (t.ex. individens 
perceptionsmöjligheter) och social inramning (t.ex. institutionen, målsättningar, 
bedömningssystem, resurser och lokaler).  

Kunskap 

I ett designteoretiskt perspektiv ses kunskap som t.ex. det handlande som verkar meningsfullt 
och stabilt i något visst sammanhang. Tid och rum, sociala och kulturella sammanhang såväl 
inom individen som mellan individer påverkar och är styrande (Selander & Rostvall, 2008).  

För att tydligt se att olika discipliner har olika kulturer – eller, om man så vill: tankestilar, 
institutioner eller diskurser – kan vi jämföra matematik med dans. För en matematiker är det 
förmodligen inte viktigt att med kroppen, på ett medvetet disciplinerat sätt, kunna uttrycka olika 
kvaliteter, känslostämningar eller budskap, som det ofta är för dansaren. För dansaren anses det 
som en viktig och avgörande kunskap att ha i besittning för att kunna utföra sitt yrke på ett 
professionellt sätt. En dansare kan kanske uttrycka sig i termer som ”kroppens tänk”. Det är 
kanske inte troligt att en matematiker skulle säga så, där uppfattas tänkandet eventuellt som 
något som sitter i huvudet. Synen på vad som räknas som kunskap förändras också med tiden. I 
vissa tider, exempelvis i 1700-talets Versailles hos Ludvig XIV av Frankrike, var det viktigt för 
högreståndspersoner att föra sig världsvant i dansens turer, för att överhuvudtaget kunna visa sig 
som viktiga och belevade personer eller för att kunna göra karriär. Här i dag räknas det knappast 
som viktig kunskap för societeten, diplomater eller företagsledare och deras karriärer.  

                                                      
27 Roman (2004a) skriver inte om lärande utifrån det designteoretiska perspektivet.  
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Selander och Rostvall (2008) menar även att kunskapsformers sanningsanspråk ofta varit 
avhängig samhällsskikt, det vill säga högre sanningsanspråk i högre samhällskikt, lägre 
sanningsanspråk för kunskapsformer i lägre samhällskikt (a.a. s. 26). Dessutom har det funnits 
en stark övervikt mot det skrivna ordet i sammanhanget (a.a.). Jag skulle vilja precisera 
eventuellt sanningsanspråk också i relation till exempelvis genus. Danspedagogyrket beskrivs 
som ett kvinnodominerat yrke, vilket skulle kunna påverka sanningsanspråket för 
kunskapsformen ifråga med hänvisning till teorin om könsmaktsordning och patriarkaliska 
förtryckarmekanismer, ifall författarna inte menar att kvinnor som definierad grupp ingår i 
något samhällsskikt.28 Vi kan vidare fundera över vilket sanningsanspråk kunskapsformen inom 
dans har haft i olika tider, såsom under Ludvig XIV:s tidevarv, eller exempelvis i dag utifrån 
exemplet att dansen introducerades som eget ämne på gymnasiet antagligen så sent som på 
1980-talet. Kanske hade kunskapsformen inom baletten högt sanningsvärde då den exekverades 
hos bland annat Ludvig XIV:s hov. Vittnar den kanske däremot om lågt sanningsvärde då den 
introducerades i skolans värld först under 1900-talet? Dessutom: Vad har uppfattningar om 
kroppen för betydelse i sammanhanget? Finns det en dikotomisk uppdelning i huvud respektive 
kropp, utgår vi alltså från att huvudet inte tillhör kroppen, eller är huvudet en del av kroppen, 
eller är kroppen en del av huvudet? Besitter kanske huvudet en typ av kunskap och kroppen en 
annan? Kommunicerar de olika kunskapsformerna olika sanningsanspråk, såsom det hävdats 
utifrån den dualistiska begreppsuppdelningen i medvetandekunskap och kroppskunskap? Vi ser 
också en värderingstanke bakom uppdelningen verbal respektive icke verbal kommunikation. 
Varför utgår vi inte från en uppdelning som exempelvis kroppslig respektive icke kroppslig 
kommunikation i stället? 

  

                                                      
28 Jag tolkar det som att sanningsanspråk inte bara handlar om vad som sägs utan i allra högsta 

grad vem som säger något. Jag uppfattar det vidare som att olika faktorer kan spela roll såsom 

identitetsbegrepp, identifikation och definieringar som sexuell läggning, sexualitet, etnicitet, ålder 

etc.  
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Kapitel 3 Metod 

I detta avsnitt presenteras metodologiska val, studiens praktiska genomförande samt en 

beskrivning av hur det empiriska materialet har bearbetats. Därefter följer resonemang 

kring de tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter som är relevanta för studien. 

Datainsamling genom videodokumentation 

Jag har valt att videodokumentera danslektioner. Metoden kan definieras som mikroetnografisk 
med registrering av kommunikation på plats i en autentisk undervisningssituation. 
Videokameran möjliggör registrering av de oerhört informationstäta 
kommunikationssituationerna där flertalet blickar, gester, ord, betoningar, tonfall etc. kan 
utdelas inom loppet av bara några enstaka sekunder. Eftersom jag är intresserad av att studera 
danspedagogens kommunikation i undervisningen ansåg jag att videodokumentation vore den 
bäst lämpade metoden. Vid exempelvis intervjuer kan informanterna svara på frågor om hur de 
kommunicerar på en lektion. Därför kan jag förvänta mig att få fram vad informanterna säger att 
de gör, men kanske inte vad de faktiskt gör. Videodokumentationen kan bättre registrera vad 
informanterna faktiskt gör på lektionen. Det är dessutom svårt, om inte omöjligt, att som 
danspedagog veta vad man faktiskt gör på en danslektion. Det är svårt att vara medveten om och 
redogöra för alla olika former av kommunikation som man kanske också intuitivt och 
automatiskt använder sig av i stunden. Dessutom är det svårt som forskare, vid deltagande 
observation, att hinna anteckna allt som sker på en lektion. Det inspelade materialet möjliggör 
ett arbetssätt där forskaren kan studera de olika momenten och skeendena flera gånger, vid olika 
tillfällen, i olika ordning och i olika hastighet. Det ser jag som en fördel för att kunna beskriva 
danspedagogens kommunikation och alltså undervisningsdesign i en undervisningssituation. 
Kameror kan placeras ut i lektionssalen innan lektionerna och inspelningen kan så göras 
automatiskt utan forskarens inblandning i lektionen. Eget deltagande och närvarande som vid 
deltagande observation undviks vid videoinspelning och således kan påverkan av 
lektionsförloppet ur detta hänseende undvikas. Å andra sidan saknas då fältanteckningar och ett 
insiderperspektiv från informanter. Forskaren kan inte heller ställa direkta frågor vid själva 
observationstillfället. Vid deltagande observationer sker en påverkan, men även vid bearbetning 
av videoinspelat material finns en påverkan eftersom forskaren ska verbalisera det 
videoinspelade materialet till skriven text. Dessutom är inte allt som registreras av 
videokameran lika med allt som forskaren kan registrera, uppfatta eller välja ut. 
Videoinspelningarna kan vidare definieras som representationer av vissa 
undervisningssituationer.  

Olika danslektioner videodokumenterades. Råmaterialet bestod av 90 minuter per danspedagog, 
eftersom de flesta danslektioner är 90 minuter långa. Av detta transkriberades och analyserades 
sedan drygt två minuter av en lektion. Jag filmade danslektioner i andra dansinriktningar än de 
jag själv undervisar i. Jag valde således de danspedagoger och de danselever som jag inte 
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känner, för att undvika att hamna i beroendeställning.29 Förfrågan om medverkan i studien 
gjordes först muntligt till danspedagogerna. Om de svarade ja fick de ett informationsblad per e-
post (bilaga 1). Danspedagogerna ansvarade i sin tur för att tala med sina elever.  

Två kameror monterades upp i danslektionssalen innan lektionerna i fråga och filmning kunde 
således ske automatiskt utan att jag eller någon annan behövde närvara, förutom informanterna. 
Detta för att så långt som möjligt undvika påverkan. Flera danslektioner filmades för att 
inblandade och andra inte ska veta vilken lektion eller vilken lektionssekvens som används i 
studien. Observationsmaterialet transkriberades och kodades för att identifiera mönster i 
undervisningen.  

En uppdelning i strikt kvantitativ respektive kvalitativ studie uppfattas som konstlad. 
Kvantifieringar (exempelvis statistik över sociala fenomen) kan göras i även en kvalitativ 
studie, och kvalitativa aspekter kan appliceras på kvantitativ forskning där t.ex. kvantitativa 
resultat inte ses som entydiga, fixa avspeglingar av verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
I stället kan en studie ha både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Min studie är kvalitativ 
aspekt i det att urvalet av danslektioner och danspedagoger inte är representativt, alltså inte är 
ett genomsnitt av de danslektioner eller danspedagoger jag studerat. Det är i stället en fall- eller 
mikrostudie i ett begränsat antal sekvenser under en danslektion där ett viss tidsintervall väljs ut. 
Dessutom är själva tolkningen avgörande i sammanhanget eftersom det är videoinspelade 
lektioner som jag analyserat. Jag utgick från kategorier och begrepp ur undersökningsmaterialet 
i en induktiv analys, vilket utgör en kvalitativ aspekt. Jag använde mig även av tidigare 
forskning i en deduktiv analys, vilket utgör en kvantitativ aspekt.  

Analysbegreppen plockades ur t.ex. Rostvalls & Wests avhandling Interaktion och 

kunskapsutveckling: en studie av frivillig musikundervisning (2001). Eftersom analysbegreppen 
i avhandlingen är kopplade till ämnet musik kan man förvänta sig att analysbegreppen inte är 
helt relevanta. Således behöver de kompletteras, varför jag även utgått från själva 
undersökningsmaterialet för att införa nya begrepp. Jag använder alltså ett begreppsligt raster 
för att analysera dansundervisningssituationen och jag har utvecklat analysbegreppen i relation 
till området jag studerar, vilket är en abduktion. 

Urval 

Jag valde ett antal danslektioner med olika danspedagoger och dansinriktningar inom sceniska 
dansformer i västvärlden för vuxna eller ungdomar inom frivillighetsverksamheten i Stockholm. 
Jag valde Stockholm av praktiska skäl samt för att utbudet av danslektioner och dansskolor är 
stort. Jag har samarbetat med en danspedagogkollega och vän som har god kontakt med 
danspedagoger som kunde tänkas vara intresserade av att delta i en studie. Jag kontaktade också 
danspedagoger som kunde tänkas vara intressanta med utgångspunkt från nämnda 
urvalskriterier. För att skapa en bättre och förtroligare situation och för att öka chanserna för att 
de skulle delta, lät jag alltså min danspedagogkollega och vän ta första kontakten med 
danspedagogerna. Om de svarade ja tog jag telefonkontakt och informerade muntligt om 

                                                      
29 Min specialisering som danspedagog är spansk dans, flamenco. Jag har även en fil.kand. i 

dramapedagogik och har dessutom studerat historiska danser från 1600- och 1700-talen vid 

högskola. 
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studien, därefter skickade jag informationsbladet per e-post . Av de lektioner jag 
videodokumenterat valde jag på måfå ut en lektion. Eftersom jag ville transkribera även 
danspedagogens tal valde jag ut sekvenser ur lektionen där danspedagogens verbala yttranden 
gick att uppfatta, det vill säga där musik inte spelades eller inte spelades alltför högt. För att 
kunna studera verbala yttranden och handlingar i olika situationer valde jag vidare sekvenser 
både med och utan exekverande av övning på lektionen. Jag fann att sekvenserna i början av 
videon kunde lämpa sig eftersom där ingick sekvenser med och utan exekvering av övning. Där 
fanns även sekvenser med och utan musik där danspedagogens tal gick att uppfatta. 
Transkriberingen var oerhört tidskrävande då undervisningssituationer består av mycket tät 
information. Transkriberingen av drygt två minuter videoinspelad tid gav upp till flera sidors 
analysmaterial. Begränsningar i arbetets omfattning och arbetstid gjorde att jag fick avgränsa 
transkriberingen. Studien syftar till att se hur en danspedagogs design ser ut i den studerade 
undervisningssituationen och är en fallstudie. Beskrivningen syftar alltså inte till att ge någon 
statistisk säkerställd beskrivning av hur dansundervisning ser ut generellt. Enligt utgångspunkt i 
det designteoretiska perspektivet ses också undervisningssituationen mot bakgrund av historiskt 
formade normer, regler och traditioner samt begreppet institution, där alltså en kollektiv nivå 
uppfattas. Möjligheten finns vidare att även andra danspedagoger kan jämföra och känna igen 
sig i en liknande situation som liknar de studerade sekvenserna. Om någon av informanterna 
upplevde att lektionen inte blev representativ på något sätt, så fanns erbjudandet om ett nytt 
inspelningsillfälle.  

Materialbearbetning 

Transkribering 

Att transkribera videomaterial är komplicerat och tar lång tid, en till två sekunder kan kräva 
flera timmars arbete. Det handlar om att fokusera vid olika små detaljer, ofta simultant, vilket 
kräver stor koncentration. Under arbetet tittade jag först exempelvis mer allmänt på en sekvens, 
därefter fokuserade jag på danspedagogens handlingar. Sedan tittade jag på samma sekvens igen 
och fokuserade då på danspedagogens språkliga yttranden, eller vice versa. Sedan fick jag gå 
tillbaka till samma sekvens och studera den exakta tiden eller studera handlingar och yttranden 
igen.  Då kunde jag upptäcka nya rörelser eller ord eller revidera rörelser och ord i 
transkriberingen. Det krävdes således upprepade studier av samma sekvens, och även studier av 
samma sekvens vid olika tillfällen, ofta någon dag eller några dagar senare. Dessutom var det 
nödvändigt att jag studerade samma sekvenser ur båda kameravinklarna, vilket innebar dubbelt 
arbete. Att använda sig av två kameror i två olika kameravinklar var viktigt, eftersom 
danspedagogen vid vissa sekvenser kunde vara skymd av eleverna i den ena kameravinkeln, 
men synlig i den andra. Vissa rörelseriktningar och rörelsetyper (rörelsens mekanik: böja, fälla, 
sträcka, rotera) kunde utläsas tydligare i den ena kameravinkeln och ljudupptagningen var bättre 
i vissa sekvenser i den andra kameravinkeln etc. 

Efter att ha tittat lite på de första 5–10 minuterna av videomaterialet och efter att ha studerat 
även Rostvalls och Wests (2001) transkriptionsmall delade jag in mitt malldokument i olika 
kolumner. Jag gjorde kolumner för danspedagogens verbala yttranden och danspedagogens 
handlingar. Jag gjorde även en kolumn för videospelad tid samt en kolumn för danselevernas 
verbala yttranden och handlingar. Rostvalls och Wests (2001) malldokument innehöll följande 
kolumner: tid, musicerande, lärarens tal, elevers tal, andra handlingar. Eftersom det är 
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danspedagogens design av undervisningen som studeras i uppsatsen och eftersom 
dansundervisning består av mycket informationstäta situationer med många deltagare, läggs 
fokus på danspedagogen i transkriptionsarbetet. 

Den videoinspelade tidsåtgången är indelad i olika sekvenser bestående av olika långa 
tidsintervaller. Varje sekvens motsvaras av ett antal kommunikativa handlingar som jag 
uppfattat som sammanlänkade. Detta för att handlingarna annars skulle bli svåröverskådliga och 
uppdelade och kanske för detaljerade om varje sekvens i stället alltid motsvarade t.ex. en 
sekund. En ny sekvens aviserar en ny typ av händelse, eller förändring av händelsen. Det var 
alltså främst handlingarna som formade sekvenserna och inte de verbala yttrandena, eftersom de 
verbala yttrandena inte förekom lika frekvent och eftersom jag uppfattade dem som mer 
fragmentariska. Transkription av handlingar och verbala yttranden utgörs av analytiska val som 
är färgade av både metoden och de centrala begreppen ur det teoretiska perspektivet.  

För att lättare beskriva danspedagogens handlingsriktningar i rummet utgår jag från Vaganovas 
beskrivning av rummets riktningar, se figur 1 i bilaga 2. Jag använder mig också av orden front 
och fond, vilka betecknar rummets framsida eller främre vägg respektive rummets bakre vägg 
(se vidare förklaring i nästföljande kapitel). För att på ett lättöverskådligt sätt beskriva gester, 
armpositioner och dylikt utgår jag vidare från Vaganovas olika armpositioner, se figur 2 i bilaga 
2. Till danspedagogens handlingar uppmärksammar jag, med inspiration från Ståhle (2004) och 
Labanotation, exempelvis förflyttning och placering i rummet, riktning för rörelsen, olika 
kroppsdelars rörelse, rörelsens mekanik (böja, fälla, sträcka, rotera) etc. Ståhle (2004) diskuterar 
dansnotationens användning som ett pedagogiskt hjälpmedel i dansundervisningen och skriver: 
”Mig veterligen är det inom dansen som notationssystemet för kroppens rörelse är bäst 
utvecklade” (a.a. s. 128–129). Ståhle (2004) menar alltså att dansnotation också tillåter oss att 
nedteckna inte bara dans utan kroppslig rörelse i allmänhet. Emellertid är dansnotation ett 
system som inte kan förstås eller läsas av vem som helst – det kräver att vederbörande är insatt i 
systemet. Det är därför krångligt för en förstagångsläsare av dansnotation att utröna dess 
innehåll. Det finns en hel del kunskap och erfarenhet i transkribering av tal, men för 
transkribering av handlingar och kroppslig rörelse verkar det inte finnas lika utvecklade eller 
beprövade system. Jag anser därför att det finns en fara i att fokus hamnar på det verbala språket 
i förhållande till de kroppsliga handlingarna, trots att det t.ex. inte finns belägg för att det 
verbala språket i hantverksundervisning på något sätt skulle vara av större betydelse för elevens 
meningsskapande generellt sett. Att studera dansnotation i syfte att utveckla ett 
transkriberingssystem för kroppsliga handlingar och rörelser i allmänhet vore med andra ord en 
intressant uppgift värd att pröva. Uppsatsförfattande handlar oftast om att göra en skriftlig 
textframställning, men med hjälp av notationssystem kan nya kategoriseringar och begrepp 
eventuellt skapas då notationssystemet kan erbjuda ett mer detaljerat eller annorlunda sätt se på 
rörelser och olika handlingar.  

Till danspedagogens verbala yttranden räknar jag förutom vanligt tal, även andra ljud från 
läppar, mun och hals, såsom visslingar, smackningar och ljudande andning. Linell (1994) anger 
praxis och regler för transkription. Jag följer en nästan ordagrann transkription som är 
stavningsnormerad. Ortografin (stavningen) följer alltså skriftspråket emedan syntaxen (rytm 
och gruppering) följer talspråket. Prosodin bestämmer interpunktionen. Jag följer således inte 
skriftspråkets konventioner i transkriberingen. Här följer några transkriptionskonventioner jag 
har använt mig av: 

. (punkt) anger avslutningsintonation, fallintonation  
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, (kommatecken) anger fortsättningsintonation eller uppräkningsintonation  

?  (frågetecken) anger frågeintonation som är stigande  

VERSALER  anger kraftig ljudstyrka, röstvolym  

Kursivering fokal accent, betoning  

((  )) olika ljud såsom smackande, snyftning, skratt, vissling, omslutes av dubbla 
kommatecken 

(  ) ord inom parantes anger osäker tolkning 

(..) kortare paus, ca 0,5–1 sek 

(…) längre paus på flera sekunder från 1–3 sek 

(….) länge paus kring 4 sek 

(xx) ohörbart ord 

(xxx) ohörbara enstaka ord 

Analys och tolkning 

För analysen lade jag till transkriberingstabellen en kolumn längst ut till vänster med siffror i 
stigande skala uppifrån och ner, för att underlätta vilka sekvenser som analyseras. Jag gjorde så 
för att jag inte tyckte det fanns utrymme för en kolumn med text för analysbegreppen och dess 
kodningsförklaringar. Jag beslöt att analysera och tolka mina data efter innehållet i de olika 
sekvenserna och i kronologisk ordning och skrev därför en numrerad lista, där varje siffra 
motsvarar en sekvens. För att på ett transparent sätt lägga fram min analys och tolkning har jag 
försökt att formulera och motivera de olika valen jag gjort i samanhanget. Detta för att läsaren 
ska kunna följa processen med kodning och vägen fram till de valda och framvaskade 
begreppen i resultatet. Även om de olika sekvenserna analyseras och tolkas sekvens för sekvens 
så finns det ett helhetsperspektiv med, där samtliga sekvenser ur det transkriberade 
videomaterialet är inkluderat. Både delar och helhet finns med samtidigt i tankeprocessen. Efter 
att jag skrivit färdigt punktlistan kvantifierade jag antalet kodningar för de olika 
analysbegreppen. Jag kvantifierade även olika kombinationer för att på ett mer överskådligt sätt 
kunna se förhållandet mellan begreppen. Förhållandet mellan de olika begreppen inom handling 
respektive yttrande samt mellan handlingar och yttranden jämfördes. Olika diagram skapades 
för detta ändamål. Därefter skrev jag en mer sammanfattande beskrivning av analysen och 
tolkningen utifrån kvantifieringarna, cirkeldiagrammen och stapeldiagrammen. 

Handlingar som jag exempelvis tydligt uppfattade som didaktisk intervention och pedagogisk 
handling kodades. Exempel på handlingar som inte transkriberades lika noggrant eller inte 
kodades är rörelser som beskriver hur danspedagogen sätter på musiken vid musikanläggningen 
eller då danspedagogen ordnar med något vid musikanläggningen. En viss positionering vid 
musikanläggningen uppfattades som didaktisk intervention och kodades. Däremot kodades 
alltså inte andra rörelser, som själva rörelserna för att sätta på musiken. Ytterligare ett exempel 
är då danspedagogen promenerar i danslektionssalen, där promenaden ingår som 
övningsmoment på danslektionen. Varje promenadsteg i sig är inte beskrivet i detalj, men både 
promenaden och promenadens riktning eller positionering kodades. 
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Rostvalls och Wests (2001) malldokument innehöll analysbegrepp som språkbruk, musikbruk, 
uppmärksamhetsfokus, maktrelationer i interaktionen. Till didaktiska funktioner räknar Rostvall 
och West (2001) prövande/sökande, instruerande, beledsagande, analyserande och expressiva 
funktioner. Med didaktiska funktioner menas de olika kommunikativa funktioner som språk och 
handlingar kan ha i det didaktiska sammanhanget. Till uppmärksamhetsfokus räknar Rostvall 
och West (2001) motoriskt, kognitivt, expressivt och socialt uppmärksamhetsfokus.30 
Uppmärksamhetsfokus innebär alltså de aspekter i skeendena som deltagarna, i detta fall 
danspedagogen, aktivt inriktar sig mot i sin design av undervisningen. Dessa fyra 
uppmärksamhetsfokus står i relation till olika kunskapsformer och schematyper31 (Rostvall & 
West, 2001). Rostvall och West (2001) skriver således att musikaliska kunskaper kan ses som 
motoriska och kinestetiska, kognitiva och begreppsliga, emotionella och expressiva samt sociala 
och existentiella schematyper (a.a. s. 84). De menar vidare att olika kunskapsformer används 
samtidigt när man, som i deras fall, spelar på ett musikinstrument (a.a.). De förklarar ytterligare 
att: ”Varje schematyp kan därtill analytiskt delas in i en upplevelsedimension samt en 
uttrycksdimension” (a.a. s. 84).  

Jag har också försökt att förhålla mig flexibel inför mitt eget undersökningsmaterial och för vad 
som gick att utkristallisera där i en abduktiv analys. Beskrivningarna och innebörden för de 
olika begreppen kan således skilja sig något från Rostvalls och Wests. Rostvall och West (2001) 
har vidare formulerat andra tänkbara handlingsmöjligheter som inte förekommer i deras 
material och menar därmed att de skissar på ”institutionens gränser och visar inte endast vad 
som faktiskt sker utan även vad som skulle kunna ha skett inom de organisatoriska ramar där 
undervisningen sker” (a.a. s. 75). Jag har gjort på liknande sätt då jag ger hypotetiska exempel 
från dansundervisningen. Dessa är alltså inte hämtade ur själva undersökningsmaterialet. På så 
vis märks det vad som skett i undervisningen, men det märks alltså även på ett tydligare sätt vad 
som inte skett, enligt Rostvalls och Wests synsätt. 

Rostvalls och Wests (2001) begrepp musikbruk och interaktion uteslöt jag helt under tiden då 
jag bearbetade det transkriberade videomaterialet. Interaktion uteslöts då fokus ligger på 
danspedagogens design och eftersom danselevernas handlingar etc. inte transkriberades 
nämnvärt. I stället för musikbruk och andra handlingar, utkristalliserades ett annat begrepp, 
nämligen handlingsbruk. Handlingsbruk i min uppsats innefattar direkt förevisande och indirekt 
förevisande samt övriga handlingar. Övriga handlingar innebär handlingar som utförs utan 
koppling till själva dansen som sådan eller övningarna som sådana. Förevisande handlingar 
innebär att danspedagogen på ett eller annat sätt visar en övning, momentuppdelning eller 
koreografi etc. Direkt förevisande betecknar danspedagogens handlande såsom exekverande, 
visande och dansande av exempelvis en övning eller koreografiskt material som övningen eller 
koreografin ser ut mer konkret beträffande aktuella kroppsdelar, rörelsetyp (rörelsens mekanik: 
böja, sträcka, fälla, rotera), rörelsens form, innehåll och dylikt. Indirekt förevisande är då 
danspedagogen på något sätt visar en övning eller koreografi utan att utföra själva övningen 

                                                      
30 Den ordningen som funktioner och fokus presenteras i här är densamma som i Rostvalls och 

Wests (2001) avhandling. Samma ordning återkommer i både förklaringarna och 

stapeldiagrammen i uppsatsen.  

31 Rostvall och West (2001) förklarar schemabegreppet: ”Schemabegreppet är ett analytiskt 

redskap som gör det möjligt att beskriva hur erfarenheter bildar inre representation som i sin tur 

ligger till grund för lärande på mer komplexa nivåer” (a.a. s. 66–67). 
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eller koreografin som den egentligen konkret ser ut. Danspedagogen fokuserar i stället på att 
beskriva kvaliteten eller dynamiken eller beskriver momentuppdelning och dylikt, exempelvis 
med andra kroppsdelar och/eller med annan typ av rörelse än de som man egentligen ska utföra 
övningen med. Samma kroppsdel som i övningen kan dock användas, men på ett annat sätt och 
med en annan rörelsetyp. Ett hypotetiskt exempel på indirekt förevisande är då danspedagogen 
förevisar en parallell fotposition med händerna i stället för med fötterna. Direkt förevisande är 
då danspedagogen i stället förevisar den parallella fotpositionen med att just stå parallellt med 
sina fötter i positionen i fråga. Jag har även vaskat fram begreppet strategiskt handlingsbruk 
samt strategiskt språkbruk, vilka alltså inte finns i Rostvalls och Wests (2001) analys (se 
förklaring nedan). Förövrigt var det svårt att uppmärksamma mimiken i videodokumentationen, 
varför mimiken inte finns transkriberad i någon större omfattning. 

Analysbegreppen inom språkbruket och handlingsbruket följer i stort sett varandra, emellertid 
kan innebörden variera något. Handlingsbruk och språkbruk är alltså inte helt jämförbara 
eftersom de definieras som olika meningsbärare. Därför kan de inte ersätta varandra helt utan att 
någon kvalitet går förlorad som är specifik för respektive uttrycksform. Uttrycksformerna 
kompletterar i stället varandra, enligt Rostvall och West (2001). I stapeldiagrammen har jag valt 
att visa handlingsbruk och språkbruk tillsammans för respektive funktion och fokus, med 
argumentet att de är kompletterande om inte direkt jämförbara. De olika bruken kan bära på 
samma fokus eller funktion i en studerad sekvens, men bruken i sig bär alltså samtidigt på olika 
mening. Enligt ett multimodalt synsätt interagerar olika tecken med varandra på olika sätt och 
koherensen påverkar meningsskapandet. Bruken eller uttrycksformerna existerar tillsammans 
och ofta samtidigt i dansundervisning. Därför kan också en jämförelse mellan handlingsbruk 
och språkbruk vara intressant med reservation för att bruken alltså inte egentligen i strikt 
mening är direkt jämförbara med varandra.  

Olika uppmärksamhetsfokus kan vidare existera, så som jag uppfattat det, tillsammans och 
simultant med en och samma verbala yttrande eller handling. Detsamma kan gälla för de 
didaktiska funktionerna. Inte endast en typ av fokus existerar med en handling eller verbalt 
yttrande, även om jag ibland ur videomaterialet kodar endast en specifik didaktisk funktion eller 
ett specifikt fokus, eftersom det är vad jag upptäcker eller uppfattar som det t.ex. mest 
framträdande eller centrala. Emellertid finns det sekvenser som jag kodat med två olika 
möjligheter. Där har jag även förklarat mitt resonemang. Ett direkt förevisande kan vidare 
uppfattas vara både instruerande och beledsagande samtidigt. Ett exempel på det är hämtat från 
min egen erfarenhet som danspedagog: då danspedagogen visar och gör olika rörelser framför 
eleverna och eleverna samtidigt följer danspedagogen genom att direkt härma, kan det uppfattas 
som direkt förevisande som är både beledsagande och instruerande. Danseleverna känner alltså 
kanske till själva rörelsetypen och viss rörelsekombination, men övningen utförs utan speciell 
rytmisering eller tempo och därför är danseleverna beroende av att följa danspedagogens 
improvisation gällande dynamik och tempo (och kanske till och med viss rörelsekombination).  

Jag vill här även precisera hur vissa uppmärksamhetsfokus kan förstås utifrån dansundervisning. 
Danspedagogen kan, hypotetiskt sett, uppmana eleverna att tankemässigt gå igenom en övning 
och samtidigt be eleverna att visualisera t.ex. de motoriska och fysiska aspekterna eller de 
emotionella aspekterna: ”Visualisera, se dig själv i tanken utföra en böjning och sträckning i 
armbågsleden” respektive ”Visualisera, se dig själv i tanken utföra rörelsen med ett uttryck, 
känn efter vad du vill säga med rörelsen, fokusera på det estetiska, personliga, 
upplevelsemässiga” (hypotetiska exempel). Här kan jag koda det förra språkbruket enligt 
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motoriskt/fysiskt fokus och det senare enligt emotionellt fokus, men det är också explicitgjort 
från danspedagogen i konkreta termer att eleverna ska gå igenom dansen rent tankemässigt och 
mentalt. Språkbruket kan alltså också kodas enligt kognitivt fokus.  

För övrigt vill jag precisera att kodningen till respektive funktion och fokus görs utifrån vad jag 
som yttre betraktare har förmåga att upptäcka och observera i videomaterialet. 

SPRÅKBRUK 
Didaktiska funktioner 

• Prövande/sökande innebär frågor, eller en frågande eller något utforskande attityd, 
t.ex. då danspedagogen frågar ”Förstår ni?”, ”Hur kändes det?”, ”Ok?”, (hypotetiska 
exempel), även kontaktskapande som när danspedagogen välkomnar eleverna till 
lektionen (hypotetiskt exempel), eller säger ”HEJ?” till en elev som nyss kommit in i 
danslektionssalen (ur videoexempel).  

• Instruerande syftar till att förklara, värdera, instruera eller påstå hur något ska vara. 
Exempel på det är att förklara hur en övning ska exekveras eller i vilken ordningsföljd 
den kommer. Exempel: ”Luta dig längre bakåt”, ”Sänk axlarna” (hypotetiska exempel), 
”vi gör lite olika dansfraser” (ur videoexempel).  

• Beledsagande handlar om att danspedagogen följer och leder eleverna och lotsar och 
coachar danseleverna genom övningen så att de håller sig på vägen, då danseleverna 
samtidigt utför övningen och t.ex. redan fått instruktioner. Kan vara enklare feedback 
såsom ”Bra!”, ”Ja!”, ”Ok!”, ”Det var bättre!” (hypotetiska exempel), ”vi tar oss framåt” 
(ur videoexempel) där eleverna redan i promenadövningen faktiskt tar sig framåt, men 
där danspedagogen bekräftar och befäster övningens utförande. 

• Analyserande/granskande innebär mer förklarande eller problematiserande blick och 
feedback. Längre sammanhängande och argumenterande resonemang. Förklaring av 
orsak och samband. Exempel: ”Om du har vikten så långt fram så kommer du att få 
problem med snurren”, ”Det gick bättre nu för att du slappnade av”, ”Vad händer om du 
prövar att rikta blicken längre ner?” (hypotetiska exempel). 

• Expressiva rymmer metaforer och poetiska beskrivningar och dylikt, exempelvis ”håll 
ut armarna som en örn som flyger över vidderna” eller beskrivningar som åsyftar 
rörelsekvalitet såsom vass eller mjuk rörelse (hypotetiska exempel), eller som ur 
videoexemplet ”å bara känner (...) in kroppen, att den är (..) jag, att den lever lever med 
gåendet ”.  

• Strategiska innebär ett bekräftande eller befästande av danspedagogens rollfunktion 
och rollfördelningen på danslektionen: det visar att det är danspedagogen som 
bestämmer när, var, hur och vad. Det visar på ett strategiskt rollspel. Det kan också 
handla om att danspedagogen vill få uppmärksamhet och samla ihop eleverna genom ett 
ordval som i uppmaningen ”så vi, börjar” (ur videoexemplet).  

Uppmärksamhetsfokus 
• Motoriskt/fysiskt (kinestetiskt) innebär t.ex. ett verbalt instruerande som mer explicit 

och på mer direkt, konkret sätt hänvisar till t.ex. själva dansrörelsens form och riktning 
och kroppsdelar, rörelsetyp (rörelsens mekanik: böja, sträcka, fälla, rotera) eller det 
kroppsligt tekniska. Ibland förekommer anatomiska eller kroppsliga benämningar som 
”axlarna å skulderbladen” (ur videoexempel). Hypotetiska exempel skulle kunna vara 
”Böj och sträck i armbågsleden”, ”Huvudet och blicken mot diagonalen”. 
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• Kognitivt är då danspedagogen t.ex. går igenom en övning och övningsföljd mer tanke- 
och minnesprocessmässigt. Danspedagogen ger exempelvis instruktioner utan att 
avslöja i direkta termer eller mer explicit vilken rörelsetyp eller rörelsekvalitet 
momentet består av. Danspedagogen uppmanar danseleven att gå igenom en övning och 
övningsföljd rent tanke- och minnesmässigt. ”vi gör olika dansfraser” (ur 
videoexempel), ”vara här och nu” (ur videoexempel). Det senare exemplet av verbalt 
yttrande ska förstås som ett mentalt tillstånd av här och nu och inte ett fysiskt här och 
nu.  

• Emotionellt (och expressivt) är då danspedagogen t.ex. vill att danseleverna ska 
uppmärksamma hur kroppen och olika rörelser känns. Danspedagogens tematik är 
uttrycksfullhet, inlevelse, interpretation. Danspedagogen fokuserar exempelvis mer på 
rörelsekvaliteten. Ur videoexempel: ”på nåt sätt, bara, ta in hur det känns”. Tematiken 
är t.ex. estetisk, personlig och upplevelsemässig. Fokus ligger på tempo, rytm, frasering 
och dynamik (som musikaliska aspekter).  

• Socialt innebär att danspedagogen frågar hur någon mår eller att danspedagogen ägnar 
sig åt ”privatprat” (hypotetiska exempel). Ett videoexempel är när danspedagogen 
hälsar på en elev genom att säga ”HEJ?”. Social uppmärksamhetsfokus kan betyda 
kontaktsökande eller att hålla ställningarna i danslektionssalen. Social kan även antyda 
och markera något om rollfördelning, rollfunktion och social statusnivå, hierarki i 
danslektionssalen, det sociala spelet, samarbetsaspekter och gruppdynamik. 

 
HANDLINGSBRUK 
Didaktiska funktioner: direkt, indirekt förevisande och övriga handlingar 

• Prövande/sökande innebär frågor, eller en frågande eller något utforskande attityd, 
som när danspedagogen nickar mot elev för att checka av om eleven har förstått (ur 
videoexempel), eller då danspedagogen söker ögonkontakt för att skapa kontakt (ur 
videoexempel). Det kan också innebära att treva, söka sig fram i dansen eller övningen. 

• Instruerande är då danspedagog på något sätt handlingsmässigt visar eller exekverar 
t.ex. en dansövning. Ett slags normerande bruk. 

• Beledsagande handlar om att danspedagogen följer och leder eleverna och lotsar och 
coachar dem genom övningen så att de håller sig på vägen, samtidigt som de utför 
övningen och redan har fått instruktioner. Danspedagogen utför en övning tillsammans 
med eleverna och eleverna ”följer John”, men är insatta i övningen – danspedagogen 
fungerar mer som en krycka. Danspedagogen promenerar samtidigt med eleverna i 
danslektionssalen och s.a.s. lotsar dem (ur videoexempel). Enklare feedback, 
danspedagogen nickar till eleverna som ett bekräftande (hypotetiskt exempel).  

• Analyserande/granskande innebär en mer förklarande eller problematiserande blick 
och feedback eller systematiskt prövande och jämförande av olika versioner av t.ex. 
rörelser och dans. Då danspedagogen kritiskt tittar ur över klassen som för att närmare 
utröna hur och på vilket sätt eleverna hänger med i övningen (ur videoexempel). Kanske 
danspedagogen lägger armarna i kors och tar handen för hakan och fäster blicken på en 
speciell kroppsdel hos eleven, eller på en speciell rörelse, liksom för att förstå vad som 
händer och varför (hypotetiskt exempel). 

• Expressiva betecknar handlingarnas dynamik och uttryck och dylikt, rörelsekvalitet 
(vasst, mjukt etc.), tempo, rytm och frasering. Danspedagogen kanske går in i övningen 
tillsammans med eleverna vid ett visst moment och betonar i sitt handlingsbruk speciellt 
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uttrycket och det rörelsekvalitativa (hypotetiskt exempel). Danspedagogen kan också 
klappa takten på ett mjukt eller hårt sätt för att på något sätt avisera det expressiva för 
danseleverna (hypotetiskt exempel). 

• Strategiska innebär ett bekräftande eller befästande av danspedagogens rollfunktion 
och rollfördelningen på danslektionen: det visar på att det är danspedagogen som 
bestämmer när, var, hur och vad. Det visar på ett strategiskt rollspel. Exempelvis då 
riktning för handling i rummet eller placering och positionering i rummet bedöms som 
strategisk-taktisk funktion på något sätt, som då danspedagogen positionerar sig vid 
fronten för att se och synas bättre (ur videoexempel).  

Uppmärksamhetsfokus 
• Motoriskt/fysiskt (kinestetiskt) innebär t.ex. ett handlingsmässigt instruerande som 

mer explicit och på mer direkt, konkret sätt hänvisar till t.ex. själva dansrörelsens form 
och riktning, rörelsetyp (rörelsens mekanik: böja, sträcka, fälla, rotera) eller det 
kroppsligt tekniska och kroppsdelar, såsom ur videoexemplet där danspedagogen tar på 
sina axlar för att uppmärksamma just den kroppsdelen.  

• Kognitivt är då danspedagogen t.ex. på något sätt handlingsmässigt visar någon övning 
på något sätt, utan att danspedagogen direkt eller på ett mer explicit sätt utför övningen 
som den egentligen ska utföras och ser ut. Danspedagogen uppmanar danseleven att gå 
igenom en övning och övningsföljd rent tanke- och minnesprocessmässigt. 

• Emotionellt (och expressivt) skulle kunna vara att danspedagogen stampar foten i 
golvet vilket kan uppfattas som eller uppmana till upprördhet (hypotetiskt exempel). 
Danspedagogens tematik är uttrycksfullhet, inlevelse, interpretation. Danspedagogen 
fokuserar exempelvis mer på rörelsekvaliteten, som en svingande armrörelse (ur 
videoexemplet). Tematiken är t.ex. estetisk personlig upplevelsemässig. Fokus ligger på 
tempo, rytm, frasering och dynamik (såsom musikaliska aspekter). 

• Socialt innebär att danspedagogen exempelvis kramar om en elev (hypotetiskt exempel) 
eller, som i videoexemplet då danspedagogen vrider huvudet och vänder blicken mot en 
elev för att söka kontakt och hälsa eller då danspedagogen vänder sig mot danseleverna 
för att hålla koll. Social uppmärksamhetsfokus kan betyda kontaktsökande eller att hålla 
ställningarna i danslektionssalen. Social kan även antyda och markera något om 
rollfördelning, rollfunktion och social statusnivå, hierarki i danslektionssalen, det 
sociala spelet, samarbetsaspekter och gruppdynamik. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Reliabilitet handlar om huruvida en studie kan betraktas som tillförlitlig och frånvaro av 
slumpmässiga fel. Det handlar alltså om huruvida forskaren varit tillräckligt noggrann. Min 
avsikt är att vara tydlig med hur materialet kodats och hur kategorier vaskats fram ur materialet 
samt hur analysen av det transkriberade materialet gått till. Därför finns också exempel i 
resultatet på hur kodningen gått till samt även exempel på yttranden i direkta citat. Min egen 
kunskap som danspedagog ligger också till grund för tolkningen av materialet och jag som 
uppsatsförfattare interagerar alltså med materialet. Eftersom jag själv är danspedagog och har 
kunskaper på området som ska undersökas är det viktigt att det finns en transparens i analys och 
kodningsförfarande så att läsaren kan följa processen. En transkription är vidare inte en exakt 
kopia av vad som försiggått eller spelats in. I transkriptionen går viss information förlorad 
samtidigt som annan information lyfts fram och uppfattas och transkriberas på ett visst sätt. 
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Rostvall och West (2005b) menar alltså att: ”Transcripts are incomplete representations, and the 
manner in which data are represented affects the range of interpretations possible” (a.a. s. 6).  

Till god forskningssed hör även att så långt det är möjligt redogöra för de egna bindningarna 
och drivkrafterna som forskare (Vetenskapsrådet, 2005). Som danspedagog har jag egen 
erfarenhet från undersökningsområdet, men under tiden för uppsatsarbetet har jag inte hållit 
danslektioner på någon dansskola. Jag har också vänt mig till informanter som jag inte har haft 
någon kontakt med tidigare. Min egen erfarenhet inom dansundervisning styr mig i viss mån 
mot ett visst håll eftersom jag uppmärksammat delar inom undervisningen i min egen 
verksamhet medan andra delar kan vara osynliga för mig eller inte lika lättupptäckta eller 
självklara. Emellertid är det vetenskapliga perspektivet viktigt i detta avseende. Uppsatsarbetet 
är knutet till Stockholms universitet och alltså inte till Danshögskolan där jag själv är utbildad 
och där jag arbetat som danspedagog och där man bland annat utbildar danspedagoger för just 
den verksamhet (frivilligverksamheten) som studien avser. Detta skulle annars kunna ha försatt 
mig i en jävsituation eller förorsaka integritetsbrister som påverkar projektets kvalitet. Varken 
min handledare eller min examinator är danspedagog vilket annars också skulle kunna utgöra en 
fråga om bindning för mig som uppsatsförfattare. 

Giltighet kan säga något om huruvida man lyckats undersöka det man avsåg att undersöka, om 
jag som forskare använt adekvata metoder i sammanhanget. Giltighet kan också påverkas av 
t.ex. hur urval gått till, eftersom urvalet påverkar vad man valt att studera.  

Det är möjligt att informanterna vid inspelningstillfället agerar annorlunda än vad de annars 
skulle ha gjort. Hypotetiskt sett kan man även tänka sig att danspedagogerna helst vill visa upp 
sig från sin bästa sida vid inspelningstillfället och vara goda representanter för yrkeskåren. Även 
nervositet inför kameraögat kan infinna sig. Sammanfattningsvis finns risken för att vissa 
ageranden väljs bort medvetet eller omedvetet och för att andra ageranden läggs till eller 
modifieras framför kameran. Allt detta kan påverka resultatet i olika grad. För att i möjligaste 
mån undvika påverkan skedde filmning automatiskt, utan forskarens närvaro. Kamerorna 
placerades längst bak i hörnen av danslektionssalen (punkt 4 och 6, se figur 1, bilaga 2), så 
diskret som möjligt. Informanterna ombads att agera naturligt, det vill säga som om kamerorna 
inte fanns. Enligt Goffman (1974) och interaktionsteorin kan man även förvänta sig att aktören 
strävar efter att spegla normen i det sociala sammanhanget som vederbörande befinner sig i. Det 
betyder att informanterna i videoinspelningssituationen snarare skulle försöka bekräfta 
institutionen dansundervisning än avvika från den. Detta torde således inte påverka studiens 
giltighet eller trovärdighet i någon negativ riktning eftersom det som sagt är just institutionen 
dansundervisning som är intressant i detta fall. 

Etiska aspekter  

I arbetet tar jag hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Till grund för de etiska kraven ligger främst ”Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet, 2002) och publikationen ”Vad 
är god forskningssed. Synpunkter, riktlinjer och exempel” (Vetenskapsrådet, 2005). 
Informanterna tillfrågades om de ville vara med i studien och informerades om att medverkan är 
frivillig. De fick även information om uppsatsens syfte. Informanterna fick också veta att de alla 
kommer att förbli anonyma, att ingen kommer att omnämnas med namn, att ingenting kommer 
att ske som kan avslöja deras identitet eller gör det möjligt att härleda vilken danslektion eller 
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vilka informanter som filmats eller på vilken skola filmningen skett. Videomaterialet förvaras 
på ett säkert ställe som enbart författaren känner till, och det förstörs efter examination. Enbart 
författare, handledare och examinator har tillgång till videomaterialet under uppsatsarbetet. 
Transkriberingen kommer att sparas, men känsliga fakta som kan kränka individens 
integritetsskydd kommer att uteslutas så att det inte går att identifiera informanterna. Fokus 
ligger också på det gemensamma kommunikativa mönstret och traditionen i 
undervisningssituationen och inte på någon enskild informant. Flera danslektioner 
videodokumenterades för att informanterna inte skulle veta vilken lektion som skulle användas i 
studien och en av dessa lektioner valdes alltså ut på måfå.  
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Kapitel 4 Resultat  

Under detta kapitel redovisas den empiriska studiens resultat. Kapitlet beskriver, 

analyserar och tolkar vad som framkommit.  

Beskrivning av data och empiri  

Danslektionssalen är mer kvadratisk än rektangulär. En sida är utrustad med speglar från golv 
till tak. Jag kallar denna sida för framsida eller front eftersom danspedagogen ofta placerar sig i 
den här sidan av rummet. Danseleverna står även vända åt det hållet i olika situationer under 
lektionens gång, vilket framgick då jag bland annat tittade igenom fler sekvenser i videon än de 
transkriberade. Danspedagogen rör sig ofta längs med spegelfronten i närheten av spegelfronten 
eller i riktning mot spegelfronten och punkt 1 (se figur 1, bilaga 2). Vid bakre väggen eller 
fonden finns inga speglar. Mobila stänger är placerade parallellt med fonden. Speglar finns även 
längs rummets sidor. Nära fronten mellan punkt 7 och 8 (se figur 1, bilaga 2) vid ena hörnet av 
salen finns en musikanläggning, ungefär i brösthöjd. Högtalare är fästa bland annat vid frontens 
spegelvägg nära taket.  

Danspedagogen är barfota och bär mjuka byxor som når till mitten av vaden och två T-tröjor 
med halvlång ärm som når nedanför höften. Danseleverna har liknande klädsel: T-tröja med 
kort ärm eller hel- eller halvlång ärm alternativt linne. De har hellånga eller något kortare mjuka 
byxor och de flesta är barfota. Kläderna är mestadels enfärgade i svart, brunt, grått, vitt och 
vinrött. De flesta har håret uppsatt i exempelvis hästsvans eller fläta eller på något sätt hopsatt 
på huvudet. Eleverna är drygt 10 till antalet.  

De verbala yttrandena uttrycks ofta i kortare, enstaka meningar eller ord och inte i längre 
sammanhängande narrationer. Visst handlingsbruk kan också beskrivas som fragmentariskt. 
Danspedagogen talar under de studerade sekvenserna med relativt jämn fördelning över alla 
sekvenser. I de flesta sekvenser har någon typ av verbalt yttrande registrerats och i nästan alla 
sekvenser har någon typ av handling registrerats (ibland kan handlingen exempelvis gå ut på att 
ordna med något vid musikanläggningen). Ingen av danseleverna yttrar något under de 
studerade sekvenserna. Två minuter och sex sekunder indelades i 62 sekvenser. 
Transkriberingen är gjord i början av lektionen. 

Analys av data och empiri  

Eleverna har, utan direkt uppmaning av danspedagogen, placerat sig på ett visst sätt i lokalen: 
vända mot spegelfronten och utplacerade utspritt i salen med ganska jämna mellanrum vilket 
ger ett symmetriskt intryck. Teoretiskt sett skulle eleverna exempelvis kunna ha placerat sig i en 
cirkel tillsammans eller huller om buller, men här används spegeln vid fronten som tydlig 
utgångspunkt. Danspedagogen står först vid musikanläggningen, och därefter pratar 
danspedagogen lite om de övningar eleverna ska göra. Det är snarast en sammanfattande och 
repetitiv genomgång av övningarna i fråga. Ibland visar danspedagogen rent konkret vad 
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eleverna förväntas göra genom att själv exekvera ett övningsmoment, men oftast är det mer 
schematiska handlingar och repetition som visar på olika momentuppdelningar i övningen och 
dylikt, där informationen inte är så explicit eller konkret. Danspedagogen förevisar och 
instruerar exempelvis litet av en s.k. plié (övning och term från klassiska baletten som går ut på 
nigsittning, knäböjning). Det är alltså en explicit exekvering av ett övningsmoment och därför 
kodas handlingen direkt förevisande och instruerande. I nästa sekvens säger också 
danspedagogen ”plié” vilket här förstärker handlingen. Jag vill också tillägga att balettermer kan 
inrymma en speciell betydelse eller innebörd och uttryck i sig och är alltså kanske inte alltid 
bara ett givet namn på en rörelse eller steg. Balettermen ”pas de chat” kan vara ett sådant 
exempel. Uttrycket är franskt och betyder kattsteg, och själva termen aviserar eventuellt något 
om stegets expressiva intention eller uttryck: i detta fall ett lite kattlikt stegutförande. På vilket 
sätt termerna verkligen förstås och används i praktiken varierar förmodligen. Huruvida 
användarna av balettermen verkligen föreställer sig t.ex. en katt då ett pas-de-chat-steg ska 
utföras eller hur termen plié egentligen upplevs eller uppfattas får dock här förbli osagt. I 
cirkeldiagram 1 (bilaga 3) blir det tydliggjort att det direkta förevisandet endast kodades 
instruerande, som i exemplet ovan, eller beledsagande.  

I de första sekvenserna förevisar och instruerar danspedagogen en handling, närmare bestämt en 
cirkelrörelse med armarna (t.ex. en större utåtgående cirkelrörelse med armarna, som en vertikal 
simrörelse dock med avslappnade handleder och handflator mot golvet, och som börjar med 
armarna i höjd med 1: pos ut till 2:a pos) som på något sätt aviserar ett moment i en övning utan 
att danspedagogen exekverar själva övningen i sig. Jag uppfattar det som att cirkelrörelsen har 
en början och ett slut i sitt utförande. Samtidigt visar den på den sorts enhet eller helhet som ett 
moment eller en övning utgörs av. Danseleverna härmar inte denna rörelse. De är väl 
införstådda med att det inte är meningen att de ska imitera danspedagogen nu, utan att det mest 
handlar om en tankemässig förberedelse och repetition inför lektionens övning. De vet att det 
inte är själva övningen i sig som förevisas eller demonstreras. Handlingen kodas alltså i stället 
indirekt förevisande och instruerande. Övningen i sig består således egentligen inte av en 
cirkelrörelse med armarna, utan av en helt annan rörelsetyp. I cirkeldiagram 2 (bilaga 3) ser vi 
att även det indirekta förevisandet endast kodades instruerande och beledsagande, med den 
skillnaden att de instruerande handlingarna är mycket vanligare i det indirekta förevisandet.  

Efter sammanfattningen och repetitionen av övningarna uppmanas danseleverna att själva börja 
med övningsmomenten, som i detta skede består av promenad i danslektionssalen. 
Danspedagogen säger ”plats” och därefter ”då gör vi så att vi GÅR runt rummet”. När eleverna 
nu uppmanas att gå runt i rummet, skulle man kanske tycka att det är anmärkningsvärt att de 
inte från början står vända eller placerade på något annat sätt än mot spegelfronten eftersom de 
inte använder sig av fronten under första övningen. I stället går de alltså runt i danslektionssalen 
utan någon speciell front eller återknytningspunkt. Man kan fråga sig varför de inte i stället 
exempelvis står helt vända mot danspedagogen och inväntar danspedagogens instruktioner. Jag 
tolkar det som att danseleverna är vana vid och inskolade i den speciella ordningen och mönstret 
på danslektionen och i danslektionssalen. Under övningens gång får danseleverna olika 
uppmaningar av danspedagogen. Ibland gör danspedagogen övningen tillsammans med eleverna 
och andra gånger står danspedagogen vid sidan av och tittar på. Vid några tillfällen förevisar 
och beledsagar danspedagogen eleverna genom att promenera tillsammans med dem i 
danslektionssalen, vilket alltså kodas direkt förevisande och beledsagande. Längre in i lektionen 
beledsagar danspedagogen eleverna i deras promenad samtidigt som danspedagogen med 
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händerna tar på sina egna axlar. Denna gest görs antagligen inte för att eleverna också ska ta på 
sina axlar, vilket ett instruerande direkt förevisande skulle ha betytt. Snarare gör danspedagogen 
så för att lotsa eleverna och befästa promenaden, samtidigt som eleverna antagligen förväntas 
fokusera på just axlarna eller slappna av i axlarna i promenaden. Eleverna blir fortsatt lotsade 
genom övningen utan att något nytt egentligen sker i exekverandet av övningen. Det är alltså ett 
indirekt förevisande som kodas beledsagande.  

I cirkeldiagram 3 (bilaga 3) åskådliggörs övriga handlingar med andelar olika funktioner. Den 
enda handlingen som inte finns representerad här är den beledsagande handlingen. De 
prövande/sökande handlingarna är de mest förekommande och därefter följer strategiska, 
analyserande/granskande, instruerande och expressiva (cirkeldiagram 3, bilaga 3). Ett exempel 
på prövande/sökande övrig handling finner vi i sekvens 14 där danspedagogen har visat olika 
övningsmoment för eleverna och även avslutat denna session med orden ”å sen kör vi en 
längre.”, där alltså en avslutningsintonation också registrerats i talet. Danspedagogen har 
således förklarat klart och vrider nu på huvudet för att blicka ut över klassen och för att, som jag 
uppfattar det, se om det finns frågor hos danseleverna eller om det finns något osäkerhetstecken 
bland eleverna. Huvudvridningen är inte en rörelse som aviserar en övning som eleverna ska 
utföra. Danspedagogen förevisar således här ingenting beträffande övningen som sådan, utan 
det är en övrig handling som kodas prövande/sökande. I nästföljande sekvens nickar 
danspedagogen lite med hakan mot bröstet och lyfter ena handen och armen något mot eleverna 
i en sorts trevande, frågande attityd. I denna sekvens förstärks alltså betydelsen av handlingen 
av föregående sekvens där en prövande/sökande funktion kodas. 

Majoriteten av alla handlingar och yttranden kodades instruerande, vilket framgår av 
stapeldiagram 1 i bilaga 4. I samma stapeldiagram syns det också tydligt att de största 
skillnaderna mellan handlingarna och yttrandena återfinns i den prövande/sökande funktionen, 
där funktionen är starkt representerad bland handlingarna medan den inte är lika starkt 
representerad bland yttrandena. I vissa sekvenser där handlingarna kodats prövande/sökande är 
det alternativet emellertid inte det enda kodningsalternativet: i vissa fall har jag kodat ett 
handlingsbruk både prövande/sökande och strategiskt. Ett exempel på en självständig förekomst 
av prövande/sökande handlingar återfinns i sekvens 14, som redan nämnts. Där ser 
danspedagogen som sagt ut över klassen för att ta reda på om det finns frågor efter att 
danspedagogen förklarat en övning. I sekvens 1 däremot kan handlingen kodas 
prövande/sökande, men också strategiskt. I denna sekvens står danspedagogen och ordnar med 
något vid musikanläggningen, men vänder sig samtidigt ibland mot fronten. Det kanske vore 
mer praktiskt på ett sätt för danspedagogen att i stället hela tiden stå vänd direkt mot 
musikanläggningen och ordna färdigt där. Danspedagogen vänder sig nu i stället mot fronten, 
kanske för att inte vara oartig och för att inte vända ryggen till eleverna, eller för att behålla 
uppmärksamheten i ett slags bekräftande och befästande av sin roll i situationen. Man kan se det 
som att danspedagogen håller ställningarna och här tydligt kontrollerar vad, när, var och hur 
kommunikation ska ske. Så till vida kan handlingsbruket alltså kodas strategiskt. Men det kan 
också visa på en mer kontaktsökande handling där danspedagogen helt enkelt skapar kontakt 
med eleverna som en socialt artig gest, och kodas så prövande/sökande.  

Analyserande och problematiserande yttranden i form av feedback eller frågor återfanns inte i 
de studerade sekvenserna medan analyserande och granskande handlingar förekom något 
(stapeldiagram 1, bilaga 4). Vidare var det ytterst sällan det kodades någon funktion som kan 
förknippas med det expressiva, rörelsekvalitativa eller dynamiska bland handlingarna. 
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Metaforer, poetiska beskrivningar och expressiva yttranden återfanns däremot lite oftare. De 
expressiva yttrandena kommer således på en tredjeplats inom språkbruket, medan de expressiva 
handlingarna är starkt underrepresenterade och kommer på allra sista plats (stapeldiagram 1, 
bilaga 4). Att de expressiva yttrandena är så förhållandevis frekventa, kan emellertid i viss mån 
eventuellt förklaras av de fragmentariskt uppdelade meningarna i sekvenserna 58–61, som man 
egentligen skulle kunna uppfatta som en mening och således kanske även som en registrering 
och inte som flera.   

Danspedagogen verkar i sina handlingar oftast rikta uppmärksamheten mot de sociala 
aspekterna (stapeldiagram 2, bilaga 4). En vanlig designkombination var alltså 
prövande/sökande handlingar med social fokus (stapeldiagram 3, bilaga 4). Vid tillfällen då 
danspedagogen på något sätt vill förvissa sig om att danseleverna hänger med eller då 
danspedagogen vill skapa kontakt använder danspedagogen oftare den handlingsmässiga 
kommunikationen. Man kan således lägga märke till att danspedagogen har en frågande eller 
något utforskande attityd gentemot eleverna vilket uttrycks genom kroppsspråket. 
Danspedagogen kanske även på något sätt får svar handlingsmässigt från eleverna, exempelvis 
genom elevernas (hypotetiskt sett) rynkade pannor eller osäkra kroppsspråk. Man skulle annars 
kunna tänka sig att danspedagogen oftare verbalt frågar ”Förstår ni”? ”Har ni några frågor?” 
”Hur har ni det?” Därutöver ser vi även av stapeldiagram 2 (bilaga 4) att uppmärksamheten 
relativt ofta riktas mot det motoriska/fysiska i både handlingar och yttranden.  

Det var också vanligare att uppmärksamheten överlag riktades mot det kognitiva i yttrandena än 
i handlingarna. Den vanligaste designkombinationen i danspedagogens språkbruk var de 
beledsagande yttrandena med motoriskt/fysiskt fokus och instruerande yttranden med kognitivt 
eller motoriskt/fysiskt fokus (stapeldiagram 4, bilaga 4). Ett exempel på den vanligaste 
designkombinationen bland yttrandena finns exempelvis i sekvens 39 där danspedagogen säger 
”bäckenet som (…) som rör sig genom rummet” samtidigt som eleverna som en del av övningen 
promenerar i rummet. Här menar jag att danspedagogen befäster övningen (och dess kroppsligt 
tekniska tema) som eleverna alltså just då utför och som består av promenad. Inget nytt 
instrueras i exemplet utan det är en beledsagning där danspedagogen uppmärksammar bäckenet 
i promenaden. Alltså riktas uppmärksamheten mot det motoriska/fysiska.  

Knappt någon uppmärksamhet riktas mot aspekter som inlevelse, interpretation eller 
uttrycksfullhet i de studerade sekvenserna. Emotionellt fokus hamnar således bland både 
handlingarna och yttrandena på fjärde och sista plats och med mycket låg representation: enbart 
två respektive fyra förekomster finns registrerade sammanlagt (stapeldiagram 2, bilaga 4). 
Förövrigt förväntade jag mig nästan att emotionellt fokus eventuellt uteslutande skulle 
förekomma i kombination med den expressiva funktionen. Emellertid framgår det av 
stapeldiagram 3 respektive 4 i bilaga 4, att emotionellt fokus även kodades i kombination med 
analyserande/granskande handlingar samt i kombination med beledsagande yttranden. Ett 
exempel på analyserande/granskande handling med uppmärksamhet riktad mot det emotionella 
återfinns i sekvens 23. Danspedagogen tittar här ut över klassen för att se att och hur eleverna 
utför övningen, så som jag uppfattar det. Vad danspedagogen tittar efter, följer upp och granskar 
hos eleverna är alltså den emotionella aspekten, eftersom danspedagogen följer upp en verbal 
uppmaning från en tidigare sekvens (21) som hade ett emotionellt fokus. I den sekvensen 
uppmanade danspedagogen eleverna: ”å bara känner (…) in kroppen, att den är (..) jag, att den 
lever lever med gåendet”. Språkbruket i sekvens 21 kodades expressivt eller beledsagande med 
emotionellt uppmärksamhetsfokus. 
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De olika uttrycksformerna, handling och yttrande, användes ofta samtidigt. Fokus och funktion 
skiljde sig ibland åt och ibland samstämde de inom de olika uttrycksformerna och mellan de 
olika uttrycksformerna. För det mesta riktades uppmärksamhet mot olika fokus, där samtidig 
handling och yttrande har registrerats. Ett exempel på då handling och yttrande skiljer sig åt och 
inte har med varandra att göra är då danspedagogen stod vid musikanläggningen och ordnade 
med något medan danspedagogen samtidigt verbalt beledsagade eller instruerade eleverna i 
övningen. Ett exempel där både funktion och fokus överensstämmer i de båda uttrycksformerna 
återfinner vi i sekvens 29. Danspedagogen höjer i denna sekvens höger arm mot 1:a positionen 
med stäckt armbågsled och sänker därefter armen igen. Danspedagogen instruerar eller 
beledsagar förmodligen på så vis andningen, där armen kanske på ett sätt demonstrerar 
bröstkorgens höjning och sänkning vid andning. Samtidigt använder sig danspedagogen av en 
ljudande andning som också instruerar eller beledsagar eleverna i andningen. Danspedagogen 
menar antagligen att eleverna alltså ska fokusera på att just andas. Båda uttrycksformerna kodas 
instruerande eller beledsagande där uppmärksamheten riktas mot det motoriska/fysiska. Här 
förstärker alltså handlingsbruket och språkbruket varandra, som jag ser det. Ett annat exempel 
återfinner vi i sekvens 7 där funktionen överensstämmer men där fokus skiljer sig åt. 
Uttrycksformerna kompletterar ändå varandra. Danspedagogen instruerar och visar lite av olika 
övningsmoment, bland annat en promenad, som eleverna ska göra och tar i och med detta i 
princip ett promenadsteg vilket alltså är ett explicit, konkret förevisande av själva 
övningsmomentet. Yttrandet i samma sekvens ”lite, improuppvärmning,” avslöjar dock inte 
konkret i motoriska/fysiska termer vad momentet eller övningen består i. Det har sålunda en 
mer mental aspekt och är en uppmaning till eleverna att tänka igenom momentet eller 
ordningsföljden, enligt min mening. Båda uttrycksformerna kodas instruerande, men 
uppmärksamheten riktas i handlingen mot det motoriska/fysiska och i yttringen mot det 
kognitiva.  

Jag fann även att olika handlingar inom en och samma sekvens kunde kodas med samma 
funktion, samtidigt som uppmärksamhetsfokus kunde skilja sig åt – handlingarna kompletterar 
ändå varandra. Ett exempel är då danspedagogen instruerar en övning genom att med armarna 
göra en cirkelrörelse, som alltså inte konkret ingår i övningen som sådan. Samtidigt 
förevisar/exekverar danspedagogen med benen en plié som ingår i själva övningen. 
Cirkelrörelsen med armarna aviserar, så som jag uppfattar det, ingen konkret explicit 
information om själva övningsinnehållet. Den aviserar en momentuppdelning, alltså information 
om en del i övningen och uppmanar eleverna att tänka på övningen eller momentuppdelningen. 
Plién visar explicit och konkret på själva innehållet, momentets fysiska utförande. 
Danspedagogen gör en plié precis som eleverna alltså sedan förväntas göra. Jag uppfattar att 
plién utförs mer schematiskt (repetitivt) och inte så uttrycksfullt, danspedagogen visar här 
snarast på rörelsetypen och formen. Båda handlingarna, det vill säga armrörelsen och plién, 
kodas instruerande, men uppmärksamheten riktas i armrörelsen mot det kognitiva. I benrörelsen 
riktas uppmärksamheten däremot mot det motoriska/fysiska. Exemplet är hämtat från sekvens 8. 
Ytterligare ett exempel är då både funktion och fokus skiljer sig åt i olika handlingar inom en 
och samma sekvens och där de olika handlingarna egentligen inte heller har kompletterande 
funktion. I sekvens 11 finns ett sådant exempel, där danspedagogen gör en rörelse med handen 
som på ett sätt antagligen indikerar ett nytt moment i övningen. Samtidigt gör danspedagogen 
en huvudvridning och blickar ut över klassen som för att se eleverna och för att skapa kontakt. 
Handrörelsen är instruerande indirekt förevisande med kognitivt fokus medan huvudvridningen 
kan uppfattas som övrig handling och prövande/sökande med socialt fokus.  
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Kapitel 5 Diskussion  

Slutsatser 

Syftet med min uppsats är att ur ett designteoretiskt perspektiv studera hur en danspedagogs 
design av en danslektionssituation kan se ut. Jag har gjort en mikrostudie av en videoinspelad 
danslektion genom att transkribera och analysera drygt två minuter av lektionen. Viss bakgrund 
i danshistoria och kunskapssyn och dansundervisning kompletterar studien och begreppet 
dansundervisning som institution. Genom att använda det teoretiska perspektivet och 
analysbegreppen ämnar jag visa vilka slutsatser som är möjliga att dra med den typ av data som 
samlats in och analyserats. Analysbegreppen fungerar som ett raster där vissa aspekter görs 
synliga och tillgängliga i den studerade undervisningssituationen. Detta hjälper mig att besvara 
forskningsfrågorna. Eftersom jag använder mig av ett abduktivt analyssätt kan jag också 
jämföra och anknyta till andra studier och teorier.  

Danspedagogens tanke- och handlingsramar kan förstås utifrån institutionen dansundervisning. 
Man kan uttrycka det som att danspedagogen förkroppsligar en tradition och en kultur som gått i 
arv i generationer. Danspedagogen kan alltså ses som en bärare av ett tankekollektiv i en 
institution. Därför är det inte den enskilde danspedagogen som är intressant eller som står i 
fokus i studien, utan det handlar om dansundervisning som institution. Mikrostudier och 
närstudier av detta slag kan etiskt sett vara mycket känsliga för de involverade informanterna, 
men Rostvall och West (2001) påpekar alltså att institutionsbegreppet lyfter fokus från de 
individuella handlingarna till en kollektiv nivå. Jag vill betona att jag ser det som att 
danspedagogen designar sin undervisning utifrån de möjligheter som erbjuds inom institutionen 
dansundervisning. Det är inte danspedagogens individuella handlingar som ska värderas, 
handlingarna ses i stället mot bakgrund av en kollektiv institutionell nivå, där institutionens 
möjligheter och eventuella konsekvenser diskuteras. Enligt interaktionsteorin och Goffman 
(1974) kan man också förvänta sig att aktören, i detta fall informanterna i studien, försöker 
spegla normen i det sociala sammanhanget som de befinner sig i. Det betyder att informanterna 
i videoinspelningssituationen snarast skulle sträva efter att bekräfta institutionen 
dansundervisning. Det är som sagt också institutionen dansundervisning som är intressant i detta 
fall.  

I kapitlet om danshistoria framgår det bland annat hur olika dansinriktningar med olika stil- och 
teknikskolor utvecklats, och olika portalfigurer nämns. På Danshögskolan väljer studenterna 
dansinriktning och utbildas alltså i olika dansinriktningar. I kursprogrammen för olika skolor 
inom frivilligverksamheten presenteras också olika dansinriktningar. Kanske är det så att de 
olika dansinriktningarna med sina olika stil- och teknikskolor gjorts till norm för vad som är 
lämpligt som innehåll i undervisningen. Handlingsutrymmet för danspedagogen på 
danslektionen är påverkat och styrt av den danssyn som råder inom de institutionella och 
tankekollektivistiska strukturer som utvecklats genom historien. Danspedagogen är, kan man 
säga, institutionen inkarnerad. På samma sätt som portalfigurerna och stilbildarna genom 
danshistorien har varit och är dansförebilder för dansare och danspedagoger m.fl. blir antagligen 
danspedagogen i sin tur en stark dansförebild för sina elever. En stor del av institutionen 
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dansundervisning kan förmodligen så beskrivas utifrån mästarlärartraditionen med starka 
dansförebilder, där en viss tradition, stil och teknik vidareförmedlas. I kapitlet om kunskapssyn 
och dansundervisning diskuterade jag också bland annat mästarlärartraditionen och hur 
mästaren fungerar som ett ideal. Jag menar att mästarlärartraditionen här har en stark koppling 
till maktbegreppet i det teoretiska perspektivet. Enligt maktbegreppet är det läraren som är 
rättesnöret i hantverksundervisningen.  Läraren fungerar som en förebild, läraren är som ett 
levande facit och det är läraren som har tolkningsföreträde. Det är mot bakgrund av detta som 
danspedagogens designprocess kan förstås. Danspedagogens design bestod i de studerade 
sekvenserna till övervägande del av instruerande handlingar och yttranden, där danspedagogen 
på olika sätt instruerar, förevisar och demonstrerar vad eleverna förväntas göra och där kanske 
ett visst dansmaterial enligt en viss danstradition, stil och teknik förmedlas. Även Rostvalls och 
Wests (2001) undersökning visade att det instruerande språkbruket och musikbruket var det i 
särklass mest frekventa hos lärarna. I min studie iakttogs även imitationsföreteelse, inte bara i 
dansen utan också i klädval, färger och stil i övrigt hos danseleverna. Jag tolkar det som att det 
alltså är eleverna som härmar danspedagogen och inte tvärtom, det är lärare-elev förhållandet 
som råder där det är läraren som har tolkningsföreträdet enligt maktbegreppet i perspektivet i 
fråga. Det framvaskade strategiska bruket visar också på en viss rollfunktion och rollfördelning 
på lektionen där danspedagogen är den som tar initiativen och också bestämmer. Här framträder 
i den studerade undervisningssituationen ett system enligt en dansmästarlärartradition som kan 
uppfattas som normerat och normerande och där en mer asymmetrisk maktrelation eventuellt 
råder.  

Frågan är om dansundervisning här mestadels handlar om att upprätthålla och vidareförmedla 
en viss stil, teknik och tradition och om eleven i ett sådant system mer ses som konsument än 
som producent och (med)skapare? Blir konsekvensen av detta att det är eleven som ska passa in 
i en viss stil eller mall? De elever som är framgångsrika i att forma och anpassa sig efter vissa 
ideal och normer kanske har lättare att lära i detta system. Då kanske de även ses som 
framgångsrika inom institutionen dansundervisning. De som inte kan lära sig dans på det sätt 
som påbjuds i de studerade sekvenserna anses kanske inte lika framgångsrika. Man kan även 
tänka sig att vissa elever behöver mer ordning och form medan andra behöver ha ett mer öppet 
ramverk för att lära sig. De som tillhör den senare kategorin kanske här blir förfördelade inom 
dansundervisningen. Eftersom danspedagogen är idealet eller det facit som eleven ska studera 
och imitera i sitt danslärande, så kan man också uppfatta det som att danspedagogen blir 
oumbärlig för eleven. Det skulle kunna påverka elevens möjligheter till självständighet och 
frigörelse. Ett sådant synsätt som verkar framträda inom institutionen dansundervisning i den 
studerade situationen kan eventuellt vidare kontrastera mot demokratiska och pluralistiska 
synsätt inom andra delar av samhället.  

I Rostvalls och Wests (2001) undersökning framgick det att läraren starkt dominerar den verbala 
kommunikationen. Under exempelvis lektionerna 5–11 uppgick elevernas yttranden till endast 
621, vilket kan jämföras med lärarnas 3332 (a.a). I min studie märks ett liknande mönster där 
danseleverna alltså är tysta under de studerade sekvenserna och där de inte heller tar några egna 
initiativ, vad jag har kunnat se. I stället inväntar de för det mesta danspedagogens instruktioner 
och initiativ etc. Detta ska också sättas i relation till att danspedagogens yttranden bestod av 
kortare mer fragmentariska meningar och att yttranden av analyserande/granskande karaktär inte 
återfanns i de studerade sekvenserna. Längre sammanhängande förklaringar med 
problematiserande teman förekom inte. De verbala reflexiva dragen, samt reflektioner kring 
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kunskaper och färdigheter i ett metalärande, premieras eventuellt inte i den studerade 
undervisningssituationen. Detta förhållande ska ses mot bakgrund av institutionen 
dansundervisning och en rådande syn på dansen, där dansen kanske ses som en ideal 
normerande form och som ett slags konstaterat eller absolut faktum där de olika 
dansinriktningarna samt stil- och teknikskolorna är styrande. Om dansundervisningen alltså inte 
förklaras eller analyseras verbalt i någon större omfattning kan detta eventuellt också påverka 
kunskapsutvecklingen och påverka elevers möjligheter för förståelse av dansundervisningen. 
Det kan även påverka elevernas möjlighet att lära. I stället blir delar av kunskapen dold eller 
implicit och till och med otillgänglig för elever och speciellt för elever som kanske behöver lära 
sig dans på ett annat sätt och som alltså är mer verbalt analytiska. Det är intressant att här 
återigen jämföra med Rostvalls och Wests (2001) undersökning, där det analyserande 
språkbruket också jämförelsevis var försvinnande lågt. Författarna menar:  

Språkbruket i läromedel och under lektioner visar sammantaget på en människosyn, där eleven 

inte anses mogen att tänka självständigt, eller gå utanför ramen i uppgifter och instruktioner. 

Genom att endast använda uppmaningar, värdeomdömen och inte förklara varför man ska göra 

på ett visst sätt, minskar elevers möjligheter att förhålla sig självständigt och kritiskt till texten 

såväl i boken såsom under lektionerna (a.a. s. 293). 

Det direkta förevisandet och instruerandet eller beledsagandet, som att t.ex. samdansa med 
eleverna, kan också vara ett slags förebildande och det verkade förhållandevis vanligt i den 
studerade undervisningssituationen. I Rostvalls och Wests (2001) undersökning framgår det, till 
skillnad från förhållandet i de studerade sekvenserna i min studie, att läraren endast i ett fåtal 
fall ackompanjerade elevens spel. Samspel och förebildande genom spel eller sång förekom 
alltså i mycket liten grad i instrumentalundervisningen. I stället var det en stark fokusering på 
notbilden som blev avgörande för musikuppfattningen (a.a.). Förebildande kan anses vara viktig 
i undervisning av hantverk då de visuella och kinestetiska intrycken av kroppens rörelser 
inrymmer mycket komplex information. West (2008) förklarar vidare utifrån 
musikundervisning: ”Expressivitet, agogik, artikulation, klang och liknande är betydligt enklare 
att gestalta och förstå med en demonstration, än genom språkliga alfabetiska symboler och 
musikaliska notsymboler” (a.a. s. 167). 

Dansundervisning sker ofta i grupp och även i större grupper, till skillnad från viss 
instrumentalundervisning som oftare sker i små grupper och enskilt. Man kan förvänta sig att 
eleverna i dansundervisning därmed har större möjligheter att samdansa samt eventuellt att lära 
och studera även av varandra. Förebildandet kan på så vis hypotetiskt sett ske med viss variation 
inom undervisningssituationen, även utifrån det faktum att eleverna har möjlighet att se dansen 
också via spegeln. Spegeln ger antagligen eleverna möjligheter att studera dansen på ett annat 
sätt, genom en annan vinkel och som ett annat uttryck, vilket kan öka meningserbjudandet av 
dansen. Det i sin tur kan påverka lärandepotentialen i sammanhanget. Eleven kan alltså jämföra 
sitt eget utförande i spegeln med lärarens, då eleven ser både sig själv och läraren samtidigt i 
spegeln. Om och i vilken grad eleverna i de studerade sekvenserna använder spegeln samt om 
och hur de utvecklat förmågan att använda spegeln är emellertid outsagt. Förebildandet kan 
vidare kompletteras utanför undervisningssituationen och då blir förmodligen 
förebildandealternativen och kanske även interpretationserbjudandet större. Det leder också 
eventuellt till en bredare dansuppfattning och större möjligheter för eleven att lära och även att 
interpretera. Fler förebildandeerbjudanden kan öka meningserbjudandet, och att ha tillgång till 
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en förebild som eleven bättre kan spegla sig i kan hypotetiskt sett göra meningsskapandet mer 
tillgängligt eller effektivt för eleven.  

I kapitlet om kunskapssyn, i samband med kritiken av mästarlärartraditionens okritiska 
reproduktionsbenägenhet, togs det upp betydelsen av variationer även i själva förebildandet. 
Frågan är om en variation i förebildandet erbjuder förutsättningar för exempelvis eget skapande, 
självständighet, aktivt deltagande och kritiskt förhållningssätt. Hamnar eleven i förebildandet 
fortfarande i beroendeställning till någon som kan servera dem ett färdigt dansmaterial, utformat 
efter ett visst dansideal, i ett sådant system? Frågan är om institutionen dansundervisning 
representerar ett arbetssätt där eleverna så att säga curlas fram genom lektionen, eller där 
danspedagogen har osynliga händer som hela tiden omgärdar eleverna och som på olika sätt 
leder och styr eleverna genom lektionen. Eleverna bereds eventuellt inte möjlighet att själva 
vara aktiva och utforskande i de studerade sekvenserna, vilket annars kanske skulle kunna ses 
som en kompletterande del i sättet att lära. 

De prövande/sökande handlingarna i kombination med socialt fokus var den mest 
förekommande kombinationen bland handlingarna . Det var även den vanligaste kombinationen 
över huvudtaget. En spekulation med bakgrund av detta är att danspedagogen kanske föredrar 
kroppslig kommunikation i social interaktion och är känsligare för och mer tränad i 
kroppsspråk. En hypotes är alltså att danspedagogen mot bakgrund av mångårig dansträning, 
dansundervisning och samdansande, eventuellt får väl utvecklade kroppsliga känselspröt för 
signaler och tecken från danseleverna. Danspedagogen utvecklar så även kanske känsla för 
gruppdynamik. Det ska tilläggas att det i studien framgår hur danspedagogen ibland själv deltar 
i övningen och ibland ställer sig vid sidan av och observerar. Detta ger, enligt min mening, 
danspedagogen en möjlighet att kombinera insider- och outsiderperspektiv. Danspedagogen kan 
också genom eget ”inre deltagande” ingå i elevernas gruppdynamik, samtidigt som 
danspedagogen genom det yttre observerandet har koll på situationen och således inte enbart 
befinner sig i situationens våld.  

Inkännandet och kontaktskapandet och eventuellt även i förlängningen stöttandet och 
hänsynstagandet, anser jag också ska sättas i förhållande till det frekventa förevisandet och 
instruerandet som kan uppfattas som formellt och normerande. Jag ser således generellt sett 
handlingarna i en kontext med de prövande/sökande och sociala handlingarna. Handlingarna ger 
sammantaget ett intryck av större flexibilitet och öppenhet, där danspedagogen så som jag 
uppfattar det, uppvisar en känslighet och känsla för danselevernas reaktioner. Jag ser det som att 
danspedagogen i de studerade sekvenserna uppmärksammar eleverna och elevernas behov och 
att eleverna på så vis också kan få hjälp med det de behöver, vilket kan anses som viktigt för 
elevernas möjligheter att lära. Även om eleverna således är tysta verbalt sett så kanske de kan 
uttrycka sig och reagera på andra sätt som läraren kan uppfatta och vara öppen inför. En 
lärprocess kan upplevas som smärtsam och oroande enligt ett synsätt på lärandet inom det 
designteoretiska perspektivet. Danspedagogens handlingar uppfattas och fungerar i det här fallet 
eventuellt som ett slags stöd, stöttning eller trygghetsskapande. Det kan eventuellt göra att 
eleverna också känner sig socialt bekväma på lektionen, så att de bland annat dansmässigt vågar 
uttrycka sig, då uttryckandet skulle kunna upplevas som utelämnande. Prövande/sökande 
handlingar med socialt fokus i den studerade situationen kan bedömas som viktiga i det 
hänseendet att de skulle kunna påverka elevernas möjligheter att faktiskt våga uttrycka sig och 
att våga lära sig och utvecklas och där en viss flexibilitet kanske erbjuds.  
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I både yttranden och handlingar riktades uppmärksamheten sparsamt mot det emotionella. 
Därutöver kodades de expressiva handlingarna sällan i de studerade sekvenserna. 
Uppmärksamheten riktades i stället mer mot t.ex. det motoriska/fysiska i både yttranden och 
handlingar. (Skillnaderna är dock inte så stora eller signifikanta mellan motoriskt/fysiskt, socialt 
och kognitivt fokus, speciellt inte bland yttrandena. Det sociala uppmärksamhetsfokuset var 
vanligt förekommande generellt). Intressant att notera är att i Rostvalls och Wests (2001) 
avhandling förekom inte expressivt språkbruk eller expressivt musikbruk över huvud taget hos 
lärarna under de 11 studerade lektionerna. Emotionellt uppmärksamhetsfokus förekom endast 
vid ett enstaka tillfälle i lärarnas språkbruk. I kapitlet om kunskapssyn i min studie framgår det 
hur en tyngdpunkt på det kroppsligt tekniska ibland eventuellt kan förekomma i viss 
dansundervisning eller under vissa moment i dansinlärningen. Det pågår bland annat 
diskussioner om huruvida förhållandet form och innehåll hamnar i obalans, som jag uppfattat 
det. Frågan är om denna obalans speglar institutionen dansundervisning och alltså framkommer 
i de studerade sekvenserna. Kanske existerar det inom dansundervisningen i den studerade 
situationen ett större fokus mot det apollonistiska med ordning och formvilja än mot det 
dionysiska med personligt uttrycksbehov och det medryckande, för att använda Grahns (2005) 
ord. Kanske är det de apollonistiska idealen som reproduceras inom institutionen 
dansundervisning och som blir styrande för danspedagogens och elevens handlingsutrymme. 
Det kan synas relevant att fråga sig hur de konstnärliga kvaliteterna och de skapande aspekterna 
tillvaratas i dansundervisning eftersom dans räknas som ett estetiskt och konstnärligt ämne. Hur 
det apollonistiska eller dionysiska dominerar kan eventuellt påverkas av vilken dansgenre eller 
dansinriktning som är aktuell, med anknytning till kapitlet om danshistoria och exempelvis 
abstrakt eller dramatisk dans. Olika definieringar av vad dansuttryck är eller vad dansuttryck i 
sig utgörs av kan också styra undervisningssättet och innehållet. Det kan alltså råda olika 
förhållningssätt till och synsätt på dans och uttryck inom en viss dansgenre och danstradition, ett 
förhållningssätt som danspedagogen också delar eller är en del av. Hypotetiskt sett läggs mer 
eller mindre koncentration vid det emotionella eller expressiva i undervisningen beroende på 
exempelvis dansgenre etc. och om institutionen dansundervisning följer institutionen dans.  

Ett sparsamt emotionellt språk- och handlingsbruk får konsekvenser för elevens 
meningsskapande av rörelser och dans och hur eleven uppfattar, upplever och ser på dans. Om 
de emotionella aspekterna inte uppmärksammas i undervisningsdesignen i de studerade 
sekvenserna kan man förmoda att eleverna inte heller i lika stor utsträckning har möjlighet att 
utveckla de delarna i situationen. Detta eftersom undervisningen då inte tillfredsställer eller 
uppmärksammar elevernas personliga uttrycksbehov och interpretation. De elever som är mer åt 
det dionysiska hållet hamnar eventuellt dessutom i en svårare lärsituation. De eleverna fungerar 
kanske inte lika bra i lärsituationen när tonvikten ligger på rörelsens och dansens form och 
ordning. De förstår och lär sig eventuellt i stället bättre med en tonvikt på det mer personligt 
uttrycksmässiga och medryckande.  

Lärarens design, beträffande variationen i sättet att använda yttranden och handlingar, kan bli 
begränsande då vissa aspekter inte finns med. Det betyder i sin tur att meningserbjudandet blir 
begränsat och därmed också elevernas möjligheter att förstå och lära dans. Variationen i de 
studerade sekvenserna kan tyckas något bristfällig med tanke på, som noterats tidigare, att bland 
annat analyserande/granskande eller expressiva och emotionella aspekter inte tillvaratas i någon 
större omfattning eller att förevisandet endast kodades instruerande och beledsagande. En annan 
fråga är om de olika uttrycksformerna, handling eller yttrande, är mer eller mindre lämpade för 
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att kommunicera olika aspekter. Den analyserande/granskande funktionen var t.ex. endast 
representerad bland handlingarna och expressiv funktion var oftare representerad bland 
yttrandena, dessutom var det vanligare att danspedagogen använde handlingar för sociala 
aspekter medan verbala yttranden var vanligare för kognitiva aspekter. Frågan är om den 
uttrycksform som används i sammanhanget också är bäst lämpad för ändamålet. Det är 
emellertid svårt att här svara på om designen i fråga är den bäst lämpade funktionellt, men jag 
ser det som en intressant frågeställning. Vidare används i en multimodal design olika 
uttrycksformer och tecken i undervisningen parallellt. Danseleverna är i vissa sekvenser 
upptagna med att själva utföra en övning samtidigt som danspedagogen förebildar och 
beledsagar i övningen. I samma stund ger danspedagogen olika verbala uppmaningar. Eleverna 
ska alltså nästan hela tiden koncentrera sig på lärarens tal, som kanske behandlar andra aspekter 
än det som danseleverna uppfattar visuellt. Danseleverna ska alltså uppmärksamma 
danspedagogens utförande och förebildande samtidigt som eleverna ska uppmärksamma sitt 
eget utförande och även uppmärksamma andra elevers utförande och samdansande (för att de 
exempelvis inte ska krocka i danslektionssalen). Därutöver är musiken på, och den förhåller sig 
eleverna också till i övningen. Frågan är om det kan uppfattas som en splittrad situation för 
eleven. Hur mycket information orkar eleven koncentrera sig på samtidigt? Rostvall och West 
(2001) skriver att människan har en viss begränsning för hur mycket information som 
människan kan uppmärksamma under en viss tid, enligt tidigare forskningsrön, men att någon 
absolut gräns inte konstaterats för någon viss situation (a.a. s. 85). Vidare ligger de valda 
sekvenserna i början av lektionen. Ordningen och sekvenseringen av olika moment och deras 
innehåll får epistemologiska konsekvenser för eleven, enligt ett synsätt på lärande inom det 
designteoretiska perspektivet. Jag frågar mig här således vilken betydelse ett undervisningssätt 
och ett innehåll som är förlagt till början av en lektion har för resten av lektionen. På vilket sätt 
och i vilken grad kan det som sker i början av en lektion påverka elevernas lärande 
sammantaget under lektionen, jämfört med det som sker under andra delar av lektionen? 

Danslektionssalen utgör en rumslig miljö med en tydlig ideologisk och materiell ordning enligt 
det teoretiska perspektivet i fråga. I den rumsliga utformningen samt deltagarnas förhållande till 
rummet och förhållningssätt i rummet märks bland annat i studien en tydlig front i 
danslektionssalen. Fronten uppfattar jag ungefär som en fjärde vägg på en äldre tittskåpsscen, 
där publiken utgör den fjärde väggen. I kapitlet om danshistoria beskrivs också den nya 
teaterscenen (att jämföra med t.ex. tidigare balsalar), där bland annat en tydlig front mot 
publiken, proscenium och upphöjd scen utvecklades. Till skillnad från t.ex. en arenateaterlokal, 
har alltså tittskåpsscenen ett tydligt främre respektive bakre scenrum, som en fram- och baksida. 
På en arenateaterlokal är publiken placerade på fler sidor av scenen och skådespelarnas front 
varierar följaktligen under spelets gång, eller rättare sagt skådespelarna har därvidlag ingen 
speciell utsedd front. Fronten och punkt 1 i danslektionssalen kan vara en strategisk plats, 
nästan som en speciellt upplyst och strålkastarbelyst plats, varifrån läraren eventuellt har den 
bästa utsikten över klassen och där läraren kanske syns bäst. En plats reserverad för läraren. 
Kanske är det således ingen slump att platsen benämns som ”första” punkt, punkt nummer ett, i 
Vaganovasystemet? Idén om en speciell front blev också tydligare då jag tittade på 
videodokumentationen (där även andra sekvenser studerades än de som är transkriberade). 
Spegelfronten kan alltså spela en viktig roll som utgångspunkt under lektionens gång på olika 
sätt. Spegelfronten fungerar eventuellt som återknytningspunkt bland annat i det att vissa 
moment kanske börjar med att eleverna står vända mot spegelfronten och där övningarna ofta 
förklaras i närheten av spegelfronten. Man skulle teoretiskt sett också kunna tänka sig att 
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traditionen i stället oftare erbjöd danspedagogen i de studerade sekvenserna en lite mindre 
”belyst” plats, exempelvis vid fonden och punkt 5 eller vid rummets spegelförsedda sidoväggar. 
Då skulle eleverna i stället kanske få ett större publikfokus eller ett mer centralt utrymme bland 
salens strategiska platser. Frågan är vad som skulle hända i elevernas meningsskapande och 
även utifrån en tolkningsföreträdesaspekt om traditionen i stället påbjöd att danspedagogen 
positionerade sig på en annan plats än mot spegelfronten i den studerade situationen, eller om 
ingen speciell front fanns. De sociala relationerna och positionerna kan tänkas bli mer flexibla, 
maktrelationerna kan bli mer symmetriska och eleverna kanske tilldelas andra roller som ger 
dem möjlighet att framträda mer självständigt. Kanske skulle de till och med fungera som 
förebildare eller vägledare för andra elever? 

Jag vill sammanfattningsvis förtydliga att jag inte ämnat dra några generella slutsatser om 
dansundervisning i stort, angående resonemangen kring förekomsten och kombinationen av 
olika handlingar och yttranden, funktioner och fokus samt kring balansen mellan form och 
innehåll och förekomsten av apollonistiska eller dionysiska ideal. Andra delar av lektionen 
(eller andra lektioner) kan vara i ett skede där eventuellt frekvens och fördelningen av olika 
fokus och didaktiska funktioner ser annorlunda ut. De studerade sekvenserna är få och tagna ur 
ett och samma lektionstillfälle och ur en och samma lektion. Sekvenserna är dessutom plockade 
ur en viss del av lektionen. Slutsatserna gäller alltså för de studerade sekvenserna och studien 
kan ses som ett första rekognoserande och prövande steg i sättet att studera och beskriva 
dansundervisning.  

Reflektion över forskningsprocessen 

De transkriptionskonventioner jag valt att använda och har upptäckt i materialet beträffande 
danspedagogens verbala yttranden, menar jag i vissa delar var avgörande för analysen av 
videomaterialet. Versaler, exempelvis, indikerar betoning på ord och en punkt indikerar 
avslutningsintonation. Dessa konventioner gav en viktig innebörd i sammanhanget och gav de 
studerade sekvenserna en förstärkt betydelse eller en annan betydelse än vad de annars skulle ha 
haft. En precisering i transkription av handlingarna, som beskrivning av rörelsetyp och rörelsens 
riktning som t.ex. gest med vertikal cirkelrörelse av en arm eller gest med horisontal 
cirkelrörelse, gav också information som preciserade analysresultaten. Dessa olika tecken och 
olika signaler är viktiga att upptäcka i materialet då de också anses avgörande för elevernas 
meningsskapande enligt perspektivet i fråga. Noggrannheten är viktig här för resultatets 
tillförlitlighet. Vissa aspekter i speciellt handlingarna såsom exempelvis rörelsekvalitet kan för 
en yttre betraktare eventuellt vara svårare att upptäcka än andra kvaliteter (speciellt i ett 
videoinspelat material). Frågan är således om vissa delar av handlingsbrukets emotionella fokus 
kan vara svårare att koda än andra fokus. Ett bättre transkriptionssystem hade underlättat arbetet 
i sammanhanget. Mimiken var svår att uppfatta i videodokumentationen. Mimiken är viktig som 
uttrycksform i sammanhanget och kodning av dessa handlingar kan vara avgörande för 
analysresultatet. 

Min kunskap inom dansundervisning färgar arbetet med transkribering, tolkning och analys av 
materialet. För att transkribera och beskriva handlingarna ser jag det som en fördel att vara 
danspedagog och att själv ha erfarenhet från danslektionsgolvet med att förebilda i handling 
men också med att komplettera med verbala beskrivningar och med att verbalt förklara olika 
rörelser, för både invigda och oinvigda. Beskrivningen ska dock vara relevant för uppsatsens 
analys och är inte i första hand till för att kunna tolkas av danselever eller dansare på en 
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danslektion. En lärare inom annat ämne än dans skulle förmodligen upptäcka andra handlingar 
och se på handlingarna samt följaktligen beskriva dem på ett annat sätt. Jag har emellertid också 
uppfattat det som en nackdel att vara danspedagog i själva tolkningen och diskussionen av 
materialet, eftersom det tagit tid för mig att få distans till materialet, då det är mycket jag känner 
igen mig själv i. Dessutom tar jag vissa saker för givna, som ett slags absolut tillstånd, då jag 
själv är bärare av institutionen dansundervisning. 

Till analysdelen och kategoriseringsarbetet hade det varit en fördel att kunna diskutera kodning 
och kategorier med någon annan person. Jag ser det som en svaghet att jag inte kunnat bolla 
mina resonemang med någon eller kunnat lyssna på någon annans resonemang. En utomstående 
hade kunnat belysa helt andra aspekter. Jag uppfattar det ibland som att det handlar om små 
nyansskillnader, speciellt i kodnings- och kategoriseringsarbetet. Eftersom nyansskillnaderna 
ibland är små och därmed kanske inte fullt tydliga, upplever jag att resultatet vid enstaka 
tillfällen kan bli lite osäkert. Eftersom jag delvis använde mig av redan existerande begrepp, ser 
jag det vidare som en fara att falla för frestelsen att till varje pris hitta minst någon kategori till 
varje begrepp, vilket kan resultera i att kodningen kan bli långsökt eller till och med felaktig. 
Eftersom jag emellertid använt mig av en abduktiv analys fann jag en utväg i att vaska fram 
begrepp även ur själva undersökningsmaterialet. Jag formulerade också innebörd till de 
deduktiva begreppen med även undersökningsmaterialet som grund. Dessutom har jag låtit 
osäkerheten i kodningen framträda då jag låtit t.ex. koda en handling enligt två olika begrepp, 
då det kan vara svårt att se vilket begrepp som är det mest centrala. Jag har även försökt 
framlägga nyansskillnader och argumentation i kodningsförfarandet. 

Transkriptionsarbetet var som sagt oerhört tidskrävande och komplicerat. Ett bättre 
transkriptionssystem för att underlätta transkription och systematisk analys, såsom t.ex. 
mjukvaruredskapet The analytic transcription tool, Tatoo, hade varit önskvärt. Dessvärre var 
inte programmet kompatibelt med min datortyp och mitt operativsystem.  

För att bättre kunna diskutera vad lärarens design av danslektionen får för konsekvenser för 
elevernas danslärande hade det kanske även varit på sin plats att också studera, transkribera och 
analysera elevernas handlingar och yttranden etc. Interaktionen kan anses viktig i detta 
hänseende, emellertid hade en sådan studie varit mycket mer tidskrävande och komplicerad. 
Dessutom utgick inte studien från interaktionsbegreppet utan från lärarens design och vad 
lärarens design kan (skulle kunna) få för konsekvenser med utgångspunkt i det designteoretiska 
perspektivet.  

Vidare studier  

Frågan är sammanfattningsvis om de mönster som framkommit i studien också kan vara 
aktuella i andra sammanhang. Det vore önskvärt att bland annat göra djupare och bredare 
studier med fler sekvenser ur lektioner och med olika delar ur lektioner, fler lektioner och med 
olika dansinriktningar etc. Jag är speciellt intresserad att jämföra dansundervisningen i andra 
sammanhang såsom även med andra estetiska ämnen, alltså musik eller sång. En studie där 
dansundervisning undersöks tillsammans med exempelvis musikundervisning, 
sångundervisning, drama- eller teaterundervisning vore en intressant utmaning, alltså då med 
samma teoretiska perspektiv och metod och även med analysbegrepp ur Rostvall och West 
(2001). 
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Avslutningsvis kunde det också vara intressant att studera olika diskurser inom institutionen 
dansundervisning. Det kunde handla om synen på kroppen eller synen på dansuttrycket, hur det 
uppfattas och beskrivs, kanske utifrån olika dansinriktningar där olika diskurser eventuellt 
framträder. Även här kan en ämnesöverskridande studie utföras där också 
musikundervisningens, sångundervisningens och drama- eller teaterundervisningens diskurser i 
sammanhanget undersöks och beskrivs. 
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Bilaga 1.  

Infoblad om medverkan videoinspelning  

Irina Olsson 
Danspedagog 
070-22 683 22 
dansodrama@gmail.com 
 
Jag går en kurs i didaktik, avancerad nivå, vid Stockholms universitet och i min uppsats skriver 
jag om dansundervisning. Som ett led i uppsatsarbetet behöver jag göra videoinspelningar av 
danslektioner på dansskolor.  

Jag ämnar föröka svara på vad dansundervisning består av och hur dansundervisning kan 
beskrivas med utgångspunkt i videoinspelade och transkriberade (materialet beskrivet i text) 
danslektionsmoment. Fokus ligger på det gemensamma kommunikativa mönstret och den 
tradition som finns i en undervisningssituation, fokus ligger alltså inte på någon enskild lärare 
eller elev. Syftet är att öka kunskap om dansundervisning eftersom forskning inom 
danspedagogik är mycket eftersatt.  

Videoinspelningen förstörs efter att uppsatsen är examinerad och enbart jag som 
uppsatsförfattare (och eventuellt min handledare och examinator vid institutionen för didaktik 
och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet) kommer att ha tillgång till inspelningen under 
själva uppsatsarbetet. 

Alla deltagare kommer att vara helt anonyma, medverkan är konfidentiell och frivillig, det 
kommer inte att gå att identifiera någon medverkande. Finns det önskemål om tidpunkt för 
inspelning meddela gärna det till mig och om deltagare av någon anledning vill göra en ny 
inspelning tas det hänsyn till detta. Jag kommer inte själv att närvara vid videoinspelningen för 
att undvika att störa lektionen. 

 
Är mycket tacksam för samarbetet  
 
Irina Olsson 
Maj 2009 
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Bilaga 2.  

Figur 1. Vaganovas rumsriktningar  
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Förklaring: Riktningar i rummet enligt Vaganova (Vásárhelyi m.fl., 1982, 

s. 13) samt tillägg front, fond och musikanläggning (ma) 

 

 

Figur 2. Vaganovas armpositioner 

 

 
 

Förklaring: Armarnas positioner enligt Vaganova (Vásárhelyi m.fl., 1982, 

s. 12) 

1:a pos: armar i höjd med nedre kant av bröstkorg 

2:a pos: armar åt sidan, vid axelhöjd 

3:e pos: armar högre upp med händer ovan huvud, armar bildar en ring 
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Bilaga 3. 

Cirkeldiagram 1-3: Direkt- och indirekt förevisande samt övrig 

handling med andel av olika didaktiska funktioner 

 
Cirkeldiagram 1: Direkt förevisande med andel av olika didaktiska funktioner

instruerande

beledsagande

 

Cirkeldiagram 2: Indirekt förevisande med andel av olika didaktiska funktioner

instruerande

beledsagande

 

Cirkeldiagram 3: Övrig handling med andel av olika didaktiska funktioner

prövande/sökande

strategisk

analyserande/granskande

expressiv
instruerande
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Bilaga 4.  

Stapeldiagram 1-4: Didaktisk funktion och uppmärksamhetsfokus 

samt dess kombinationer  

Stapeldiagram 1: Andel olika didaktiska funktioner fördelade på handlings- och språkbruk 
uttryckt i procent av antalet funktioner för handlings- respektive språkbruk

Handlingsbruk, s:a 100% 28 32 18 8 2 12

Språkbruk, s:a 100% 7,14 35,71 30,95 0 19,05 7,14

Prövande/sökande Instruerande Beledsagande
Analyserande/gra

nskande
Expressiv Strategisk

 

Stapeldiagram 2: Andel olika uppmärksamhetsfokusar föredelade på handlings- och 
språkbruk uttryck i procent av antalet fokusar för handlings- respektive språkbruk

Handlingsbruk, s:a 100% 30 18 4 48

Språkbruk, s:a 100% 35,71 26,19 9,52 28,57

Motorisk/fysisk Kognitiv Emotionell Social
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     Förklaring: Rader visar frekvens beträffande fokus och kolumn visar frekvens beträffande funktion 

 

      Förklaring: Rader visar frekvens beträffande fokus och kolumn visar frekvens beträffande funktion
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