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Abstrakt 
 
Som dansstuderande, yrkesdansare och senare danspedagog har jag upplevt spegeln som en 

självklar del i danssalens inredning. Utgångspunkten för mitt examensarbete har varit en vilja 

att förstå spegelns betydelse för elevers lärande i dans.  

Jag har använt mig av kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen är gjord genom skriftliga 

intervjuer, s.k. self report. Jag har intervjuat nio elever i årskurs två på ett estetiskt 

gymnasium. Jag valde att rikta in min studie på innehållet och några av målen i ämnet 

Dansteknik, hur spegeln påverkar elevens arbete med teknik, rörelsekvalitet och känsla. Jag 

har även varit intresserad av spegeln betydelse för elevens självkänsla.   

Resultat visar på både fördelar och nackdelar med spegeln som verktyg för lärande i dans. 

Spegeln fyller sin funktion i dansträningen och varken jag som pedagog eller mina 

informanter önskar helt vara utan den. Spegeln bör ses som ett hjälpmedel för utveckling i 

danstekniken men för att dansen skall bli fullkomlig krävs ett annat fokus för att fylla rörelsen 

med innehåll och syfte. Resultat visar att spegeln påverkar informanternas självuppfattning 

som i sin tur påverkar lärandet i dans.  

Genom denna studie har jag som danspedagog blivit mer medveten om hur och när jag vill 

använda spegel och vid vilka tillfällen gardinerna bör dras för. Eleverna behöver hjälp i hur 

de ska använda spegeln som ett redskap i sin dansträning.   

 

Nyckelord: Dansteknik, Holistisk syn, Självkänsla. 
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Inledning  
Dans är fantastiskt. Jag är helt övertygad om att estetiska uttrycksmedel är en viktig nyckel till 

en skola för alla. Att ge varje elev möjlighet att uttrycka sig, hitta sitt eget språk, lära känna 

sig själv och sina möjligheter! I dagens samhälle med de krav som finns i skolan och sedan i 

arbetslivet är kreativitet och självkänsla viktigt. Att arbeta med kroppens språk, ett språk som 

är viktigt för alla människor. Det handlar om att erövra sina uttrycksmedel och därigenom 

påverka sina liv, sin hälsa och levnadsvillkor. 

 

Mitt val av ämne till examensarbetet föddes när jag läste en forskningsrapport av Anna 

Duberg. Den handlar om dans och psykisk hälsa. Forskning visar på rörelsens och dansens 

betydelse för välmående. Hur dansen kan stärka vår självkänsla, locka fram människans 

kreativitet och stärka vår kroppskännedom (Duberg, 2013). Paradoxalt visar dock forskning 

på att många unga dansstuderande och professionella dansare mår dåligt. Det är vanligt med 

missbruk av olika slag, ätstörningar, ignorans för kroppens signaler och låg självkänsla 

(Buckroyd, 2000). Denna forskning fick mig att fundera på danssalens lärandemiljö och 

faktorer som påverkar elevens mående och lärande.  

 

Spegeln i dansundervisning har en stark tradition långt tillbaka i tiden. Än idag har spegeln en 

självklar plats i danssalen och ifrågasätts sällan varken av lärare eller elever. Jag arbetar som 

danspedagog på en gymnasieskola med estetisk spetsutbildning i dans. Jag har varit 

intresserad av att studera hur spegeln påverkar elevens lärande och syn på sig själv i 

danssalen. I min egen undervisning ifrågasätter jag allt mer när spegeln hjälper eller stjälper 

elevens utveckling.  

 

Jag började dansa som 9-åring och för mig har speglar och dansundervisning gått hand i hand. 

Även under min yrkesutbildning till dansare hade spegeln sin självklara plats i danssalen. 

Detta har omedvetet format mig i min lärarroll och undervisningspraktik. Det finns många 

fördelar med användandet av spegel, både för mina elever och som ett pedagogiskt 

instrument. Eleven får en helhetsuppfattning och kan kontrollera sin placering och teknik. 

Som lärare kan jag kommunicera med hela klassen trots att jag står vänd åt samma håll som 

eleverna.  
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Däremot upplever jag att spegeln hämmar mina elever i vissa situationer. I arbetet med 

danskänsla och uttryck kan spegeln hindra upplevelsen, känslan och nyfikenheten i materialet. 

Jag upplever även att eleven blir osäker när danssalens rum byts mot det sceniska rummet 

som saknar speglar. Jag har också varit intresserad av hur spegeln påverkar självuppfattningen 

hos danseleverna. Vad tittar eleverna på i spegeln? Hur är axelns placering i förhållande till 

höften? Eller varför tog jag på mig de här byxorna? 

 

En aspekt för att lärande ska ske är att möta ungdomarna i den tid och det samhälle de verkar i 

(Dysthe, 2003). Vi har en samhällskultur med allt större fokus på yta och utseende 

(Gärdenfors, 2017). Speglar finns i varje hem, likaså i varje smartphone i ungdomars ficka. 

Då spegeln är en del av danssalens inredning vill jag lägga fokus på användandet av denna 

och få en större medvetenhet hos mig själv och mina elever om när, hur och varför vi 

använder den.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att få kunskap om elevens lärande med spegeln som redskap för lärande 

i dans. 

 

Frågeställningar 

• Hur påverkar spegeln elevens arbete med dansteknik?  

 

• Hur påverkar spegeln elevens arbete med dansens rörelsekvalitet och känsla? 

 

• Hur påverkar spegeln elevens självuppfattning?  

 

Begrepp  
Under denna rubrik redogör jag för några av de centrala begrepp som jag använder mig av i 

denna studie.  

Placering: Kroppens hållning. Dansteknikens grund (Skolverket, 2011c).  

Spatial förmåga: Rumslig uppfattning. Kroppens förhållande till rummet och dess innehåll 

(Styrke, 2015). 
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Rörelsekvalitet: Rörelsens olika faktorer som i sin tur påverkar uttrycket och känslan i 

rörelsen. Flödet, kraften, tiden och rummet/rymden (Sjöstedt Edelholm, 2004).  

Tyst kunskap: Outtalad kunskap som finns i kroppen och som förmedlas genom handlingar, 

från kropp till kropp (Román, 2010).  

Mästarlära: Begrepp som syftar till mästar-lärlingsförhållandet. Lärande sker från mästare 

till lärling i en växelvis process (Román, 2010). 

 

Styrdokument 
Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 ger oss 

värdegrund, mål och riktlinjer. Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. På en föränderlig 

arbetsmarknad ställs nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. I examensmålen för estetiska 

programmet står det att inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. 

Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå 

uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar 

sambandet mellan dansteknik, skapande och scenisk verksamhet (Skolverket, 2011a).  

 

Dansteknik 
I min studie har jag valt att koppla mina frågeställningar till moment i ämnet Dansteknik. 

Detta för att tydliggöra studiens koppling till verkligheten och min yrkesvardag. Dansteknik 

är ett ämne på estetiska programmet som jag kontinuerligt undervisar i. Jag har valt att hålla 

studien genreneutral och istället prata om tekniken som ett vidare begrepp. I ämnet finns 

beskrivet att eleven ska ges möjlighet att träna den spatiala förmågan, det kroppsliga minnet, 

utveckla sin förmåga att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och närma sig ett professionellt 

förhållningssätt till danstekniken (Skolverket, 2011b). Eftersom ämnet dansteknik är 

scenkonstnärlig och syftar till att förbereda eleven på ett yrkesliv som dansare så är även det 

sceniska arbetet en del av kursen. Därför har jag även valt att ha med denna aspekt i min 

studie, spegelns betydelse för repetition/inlärning av koreografi inför sceniska projekt.  

Min undersökning fokuserar inte på en viss genre eller dansstil. Jag tittar på dansen som 

helhet. Kursplanerna på gymnasiet är inte genrespecifika. Dansteknik gäller för flera genrer 

och därför har jag också valt att studera dansteknik som ett vidare begrepp.  
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Bakgrund	
 

För att kunna skapa danslektioner där eleven ges förutsättning för lärande och utveckling 

behöver jag som danslärare en bredare syn på människa, kropp och rörelse. Därför har jag valt 

att inrikta min studie på Maurice Merleau-Pontys holistiska teori om människan och kroppen.	

 

Den levda kroppen 
Den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty introducerade 1945 sin teori om den 

levda kroppen. Hans teori har kommit att spela en framträdande roll i forskning och 

pedagogik världen över (Bengtsson, 2007, maj). I boken ”Kroppens fenomenologi” (Merleau-

Ponty, 1999) beskrivs den holistiska synen på kropp och själ. I allt vi gör finns kroppen med. 

Kroppen är vår tillgång i världen och utifrån den egna kroppens perspektiv upplever vi 

världen omkring oss. Våra kroppar är ständigt närvarande. När vi sover, drömmer, hör en 

berättelse eller ser något hända gör vi det alltid i vår kroppsliga existens menar Merleau-

Ponty. Kroppen går inte att koppla bort från vårt sinne. Han beskriver människan som både 

intellekt och kropp, objekt och subjekt i ständig cirkulär rörelse. Han skiljer på ting och 

subjekt. Ett ting t.ex. en stol kan jag resa mig ifrån, flytta eller lämna kvar. Kroppen går inte 

att fjärma sig ifrån, den är subjekt för alla mina handlingar och erfarenheter och är därför 

aldrig ett rent objekt (Bengtsson, 2007, maj).  

 

Merleau-Ponty (1999) beskriver att vi genom kroppen kan ändra och vidga vår tillgång till 

världen. Genom att införliva instrument blir instrumentet en förlängning av kroppen. En blind 

mans käpp blir en förlängning av dennes kropp och vidgar den blindes varande i världen  

Spegeln är ett ting men inte ens min spegelbild visar kroppen som ett rent objekt. Spegeln 

tillåter ingen perspektivväxling och följer hela tiden mina avsikter och spegelbilden kan 

därför aldrig ses enbart som objekt (Bengtsson, 2007, maj). Gärdenfors (2017) beskriver 

Merleau-Pontys teorier om dubbelheten i jagets förhållande till kroppen. När du exempelvis 

tar ditt finger och ska röra vid din näsa upplevs näsan som en del av kroppsobjektet. Så fort 

du vidrör näsan blir denna en del av ditt kroppssubjekt. När man rör vid sig själv blir 

upplevelsen både ”jag” och ”icke jag”, kroppen kan känna men också kännas menar 

Gärdenfors.  
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Den dansande kroppen 
Berggren (2004) tar upp Horton Fraleighs teorier om The minded body. I likhet med Merleau-

Pontys teorier om den levda kroppen beskriver hon dans som mänsklig rörelse med ett 

estetiskt syfte och avsikt. Till skillnad från andra konstformer är dansen unik då konsten är i 

människans egen kropp menar Berggren. Jag är min konst, jag är min dans. För att dansen 

ska få ett estetiskt syfte och kunna beröra publiken krävs en dansare som fokuserar på dansen 

och genom den medvetenheten integrerar självet i kroppen och rörelsen. Kroppen utför inte 

rörelse instrumentellt, rörelsen är kropp. När dansaren är ett med dansen upplevs 

kroppssubjektet i dansen, dansaren reflekterar inte över rörelsen eller sig själv. Självet och 

rörelsen är ett menar Berggren.  

 

Berggren (2004) beskriver den icke dualistiska levda kroppen som aktiv, till skillnad från 

passiv och mottagande. Danskunskap är en kunskap som är upplevd av kroppen, inte bara 

införskaffad kognitivt genom mentala processer. Dock poängterar hon att kroppen behöver ett 

objektivt utifrån perspektiv under inlärningsprocessen där rörelsen ska förankras i 

muskelminnet. Men att rörelser blir dans när självet och kroppen är ett. Grönlund och Wigert 

(2004) betonar synen på att teknik och uttryck hör samman. Tekniken är ett medel att få fram 

det dansande uttrycket. Genom att utveckla, fördjupa och förfina den danstekniska förmågan 

ökar också möjligheterna att ge dansen uttryck, innebörd och mening.  

 

Vad gör rörelse till dans? 

I Nationalencyklopedin (2014) kan man läsa att dans definieras som ”rörelser till rytm och 

melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum” (NE, 2014). 

 

I boken ”Koppla bort autopiloten” (Bardon, 2017) tas synen på dansen som konstform upp. 

Att dans kan beskrivas som kroppens poesi, eller att kroppen är dansarens instrument likt en 

pianists piano. Ibland beskrivs dansare som penslar i koreografens hand och där rörelsen 

bildar själva målningen. Dansvärlden har länge präglats av denna dualistiska syn på kroppen, 

där kroppen ses som instrument och objekt.   

 

Pastorek Gripson (2015) menar att man genom att prata om dans enbart som steg och rörelse 

till musik eller kroppen som instrument, riskerar en dualistisk syn på kropp och intellekt som 
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åtskilda. I dans förenas tanke och kropp, det teoretiska och det praktiska flätas samman. ”I 

dans förenas kropp och tanke, rentav i ett slags kroppsligt tänkande, och det praktiska och det 

teoretiska är så nära sammanvävda att det inte är rimligt att tala om en åtskillnad” (Pastorek 

Gripson, 2015, s. 110). Hon beskriver skillnaden mellan rörelse och dans. Att röra sig är något 

vi alla människor gör för det mesta dagligdags, med eller utan musik. Att dansa handlar om 

intentioner. Hur jag rör mig, i vilken riktning, med vilken dynamik och att lägga märke till 

känslan som dansen skapar.  

 

Mattsson (2015) beskriver dansens komplexitet. Hur tekniken och hantverket är ett slags 

kroppens alfabet men för att det ska bli dans behöver rörelserna fyllas med känsla, uttryck och 

mening. Dans väcker känslor, som kan vara både positiva och negativa. Att dansa kan vara en 

frihetskänsla, rörelseglädje och gemenskap men det kan också väcka känslor som utsatthet 

eller obehag. Teknik, känsla och uttryck hör ihop och tillsammans ges förutsättningar att 

skapa dans som berör både dansare och publik. Bardon (2017) beskriver dans som fysisk 

gestaltning, ett konstnärligt skapande, som lek på fullaste allvar. Pastorek Gripson (2015) 

menar att dansglädjen uppstår när dansaren ger sig hän, tar i och tar ut rörelsen. När man 

iakttar utifrån kan man se hur någon dansar, men upplevelsen av den egna dansen fås genom 

känslan inuti kroppen när man dansar. Dans är ett sätt att relatera och förstå världen omkring 

oss menar Pastorek Gripson. 

Flow	

Wiliams (2014) tar upp Csikszentmihalyi teori om begreppet flow. Han beskriver känslan av 

flow som ett flöde, en fullständig koncentration där människan är helt uppslukad av det hon 

eller han håller på med. För att uppnå flow måste utmaningen i ens uppgift balansera den egna 

förmågan. Om svårighetsgraden är för hög kan det medföra oro och ångest. Om uppgiften är 

för enkel kan det medföra bristande koncentration och att eleven blir uttråkad. Román (2004) 

definierar begreppet flow med att vara ett med sin kropp, ett flöde av energi och känslan av att 

hänge sig till dansen. När inte tanken behövs för att kontrollera eller styra musklernas 

aktivitet, utan det sker automatiskt. Flow är en njutning och njutningen en drivkraft för flow 

menar Román. Bardon (2017) beskriver att flow inte handlar om att fullständigt förlora sig i 

rörelsen, utan att tillståndet alltid innehåller en känsla av viss kontroll. Hon menar att 

tillståndet och känslan av flow är vanligt hos bland annat konstnärer, idrottare och dansare.  
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Självet 
Buckroyd (2000) beskriver hur spegling ligger till grund för människans utveckling. Redan 

som nyfödd speglar sig barnet i sin omgivning. Genom spegling och imitation blir barnet 

medveten om sin fysiska existens.  Genom rörelser, ljud och mimik kommunicerar barnet och 

genom imitation och spegling utvecklas barnets självbild. Buckroyd menar att rörelse och 

känsla är tätt sammankopplade. Hos barnet ser vi lusten till rörelse och hur utvecklingen av 

barnets motorik leder till glädje, självförtroende och utveckling. Genom att erövra rörelse och 

kroppskontroll tar sig barnet an världen och alla dess möjligheter menar Buckroyd.  

 

I ”Elevens värld” (Imsen, 2006) beskrivs självet som ett ”förunderligt fenomen”. Ett 

svårfångat begrepp som rymmer många olika teorier och förklaringar. Román (2010) 

poängterar känslans betydelse för inlärning. Kropp, känsla och tanke går inte att särskilja och 

hela vårt jag är en del av vårt lärande menar Román.  

 

Därför tmenar jag att det är av ytterst vikt att även ta upp begreppet självet i mitt arbete. Då vi 

i danssalen arbetar med våra kroppar, som en del av vårt jag, har uppfattningen om elevens 

syn på sig själv i spegeln stor betydelse. Detta arbete rymmer inte en djupgående analys av 

psykologins teorier om självet. Jag har valt att utgå från Buckroyds teorier om 

självuppfattning och självkänsla. Dessa kan jag som tidigare dansstuderande, professionell 

dansare och i min roll som danspedagog tydligt koppla till danssalens lärandemiljö. 

	

Buckroyd (2000) beskriver att självuppfattning handlar om bilden man har om sig själv och 

sin kropp. Däremot beskriver hon svårigheten att ringa in ämnet självkänsla, då det är ett stort 

begrepp som rymmer många dimensioner. Hon beskriver att vuxnas självkänsla ofta är 

kopplad till våra erfarenheter och de val vi har gjort i livet, t.ex. arbete, relationer, viss 

materiell standard och barn. Buckroyd poängterar att en människas självkänsla är grundad i 

kroppen. Jag är min kropp, min kropp är jag. Likt Merleau-Ponty (1999) beskriver Buckroyd 

(2000) hur kropp och självkänsla hör ihop. Hur bilden av självet hör samman med kroppen, 

det är genom kroppen jag upplever världen. Buckroyd menar att kritik mot den egna kroppen	

är	extra känslig under uppväxten, då den lätt uppfattas som kritik mot jaget.		
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Dans som positiv kraft 
Anna Duberg (2013) är sjukgymnast och forskar om psykisk ohälsa bland unga flickor och 

dansens stärkande kraft. Hon har gjort en studie om dans och psykisk hälsa. Studien 

”Dansprojektet” riktade sig till flickor 13-18 år med stressrelaterade besvär och 

psykosomatiska symptom. Flickorna dansade två gånger i veckan under åtta månader. Fokus 

låg på att lyfta fram flickornas resurser genom att uppmuntra rörelseglädjen och inte 

prestationen. Resultatet visar på att symptom som depression, stress, trötthet och huvudvärk 

minskar av regelbunden dans. Även Buckroyd (2000) beskriver dansens stärkande förmåga i 

ungdomars liv. Hur dansen är en möjlighet att uttrycka sina känslor, uppleva glädje och öka 

kroppsmedvetenheten. Att få utlopp för sin rörelselust, kreativitet och hitta sitt eget språk i 

dansen är alla positiva följder av att dansa menar Buckroyd.  

 

Lindqvist (2015) skriver att danslärare kopplar samman dansundervisning med begrepp som 

kroppskännedom och en ökad självkänsla och identitet. Dans handlar om att uttrycka känslor, 

idéer, tankar och erfarenheter med sin kropp. I dansen kan människan hitta sig själv, finna det 

personliga uttrycket och uppleva en djupare dimension. I Läkartidningen (Duberg, 2013) 

beskrivs den fysiska aktiviteten som ett recept mot psykisk ohälsa och stress, fysisk aktivitet 

och välmående hör ihop.  

 

Mästarlära  
Gun Román är lektor och huvudlärare i modern och nutida dans på Dans och cirkushögskolan 

i Stockholm. Hon har forskat inom dans och lärande och lyfter fram mästarläran som tradition 

i dansundervisning. Hur lärarnas personliga minnen och erfarenheter påverkar deras lärarroll 

och syn på undervisning. Hon beskriver dansens mästarlära på följande vis: 

 

”Läraren är auktoriteten och den enda kunskapskällan, som att alla står vända mot en 

spegel, läraren visar, studenterna härmar, läraren ger kritik, studenterna upprepar 

övningen. Outtalade koder är att studenterna inte talar med varandra, visar hur de mår, 

eller visar vad de tycker om klassen och att placeringen i rummet är tydligt hierarkisk.” 

(Román, 2010, s.30).  

 

Enligt Román (2010) är spegeln i danssalen en del i mästarlära-traditionen som är vanligt 

förekommande i den traditionella danspedagogiken. Hon är i grunden positiv till mästar-
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lärlingstraditionen som till stor del bygger på att en kroppslig kunskap överförs från lärare till 

elever, en så kallad tyst kunskap som ibland kan vara svår att sätta ord på. Hon visar på 

dansteknikundervisning som en modern form av dansens mästarlära, med tydliga inslag av 

kritiskt förhållningssätt och studentens möjlighet att påverka undervisningen.  

 

Buckroyd (2000) är psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta med dansstuderande 

på hög nivå. I många år har hon arbetat på London Contemporary School som är en 

yrkesutbildning för moderna dansare. Möten med elever och insynen i dansvärlden har 

bidragit till hennes bok. Hon menar att den centrala delen av lärandet sker i danssalen och 

dansläraren har mycket makt. Många danslärare kommer själva från en bakgrund som dansare 

och tradition har ofta format dem som lärare. Tron om att man lär elever självdisciplin och 

sporrar dem till utveckling genom ”blod, svett och tårar” hör till den traditionella synen på 

dansundervisning. Man fråntar eleverna deras egen makt, lust, känsloliv och nyfikenhet.  

Buckroyd menar att dansundervisningen bör ta hänsyn till en holistisk syn, av kropp, sinne 

och känslor. När dessa är balanserade likvärdigt skapas förutsättningar för tänkande, 

välmående dansare som är väl rustade för ett liv som professionella dansutövare menar 

Buckroyd.   

 

Härmpedagogik 

Bardon (2017) menar att härmning kan vara en bra metod för lärande, helst om det syftar till 

att utvecklas. Alla härmar, från barnet som vill lära sig att gå till forskaren, konstnären eller 

dansaren. Genom härmning kan jag fördjupa mig i någons dansstil och genom detta bredda 

min dansteknik och repertoar. Berggren (2004) kopplar ihop Merleau-Pontys teorier om 

spegling med dansens mästarlära. För att kunna utvecklas och skapa nytt behöver kroppen 

förebilder. Genom imitation vidgar människan sitt ”vara i världen” vilket är basen för att 

kunna utvecklas. Bardon (2017) beskriver den västerländska danstraditionens strävan och 

fokus på korrekt teknisk skicklighet. Traditionen i dansundervisning där läraren visar, eleven 

härmar/imiterar och läraren korrigerar kan bidra till att elevens utifrånperspektiv dominerar 

upplevelsen av dansen. Istället för att känna efter inifrån läggs vikten vid att härma och 

försöka uppnå den perfekta och korrekta rörelsen. Spegeln förstärker denna självbedömning, 

utifrånperspektivet dominerar elevens dansupplevelse och kan försvåra inlevelsen i dansen 

menar Bardon.  
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Att äga sitt lärande 
Wiliam (2014) tar upp vikten av att öka elevens förmåga att äga sitt lärande. Han menar att 

endast eleverna skapar sitt lärande men att lärare spelar en avgörande roll i att skapa positiva 

lärandemiljöer. Många faktorer spelar in för en miljö som kan föra lärandet framåt. Enligt 

Wiliam är effektiv feedback en viktig del för lärande. Effektiv feedback beskriver han som 

fokuserad, tydligt kommunicerad till eleverna och relaterad till lärandemål. Effektiv och 

konstruktiv feedback ska innebära mer arbete för eleven än för läraren. Återkopplingen måste 

vara formativ, konstruktiv och ge förslag på hur eleven kan gå vidare. Han beskriver även hur 

feedback kan vara helt meningslös och i vissa fall ha en motsatt effekt på elevens prestation 

och lärande, detta om den är otydlig eller inte matchar elevernas kunskap eller förmågor. 

 

Feedback i danssalen 

Bardon (2017) beskriver hur mästarläran och härmpedagogiken i dansundervisning kan bidra 

till en syn på läraren som den med all makt och kunskap. Hur eleverna kan tvivla på känslan 

inuti kroppen och istället vänta på korrigeringar och feedback från läraren. Hon beskriver att 

feedback i danssalen ofta ges som korrigeringar med syfte att rätta till fel och även hur 

mängden korrigeringar har betydelse för synen på en bra dansundervisare, enligt min mening 

”den lärare som korrigerar mest är bäst”. Bardon menar att när utifrånresponsen överbetonas 

tappar både lärare och elever tilliten till elevens känsla, upplevelse och förståelse av rörelsen. 

Hon beskriver spegeln som en ytterligare feedback i danssalen och hur denna förstärker 

utifrånblicken, strävan efter den korrekta tekniken och den ideala kroppen.  

 

Andersson och Ferm Thorgersen (2015) beskriver hur respons och feedback är viktiga 

faktorer i formativ bedömning. Kommunikation och gemensam begreppsbild är avgörande för 

att skapa känslan ”jag kan” hos eleven. Formativ bedömning utgörs av att eleven blir 

medveten om sitt eget lärande och kunnande och behöver verktyg i att kunna värdera sig 

själv. En studie i formativ bedömning visade att videoinspelning hjälpte danselever att 

visualisera sina resultat och utveckla en djupare förståelse för sitt lärande. Läraren blir en 

resurs för eleverna i deras tolkning, förståelse och självbedömning menar Andersson och 

Ferm Thorgersen. 

 

Om det inte finns en gemensam begreppsbild finns det risk att kommunikationen från läraren 

missförstås och bedömningspraktikens trovärdighet och tillförlitlighet kan ifrågasättas. 
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Forskning visar på att bedömning av holistisk kunskap, t.ex. kreativa och emotionella 

dimensioner av kroppen behöver utvecklas. Ett holistiskt förhållningssätt till bedömning av 

kunskap ställer höga krav på bedömningspraktiken och är en viktig del i den formativa 

bedömningsutvecklingen i dans menar Andersson och Ferm Thorgersen (2015). 

 

Spegeln och samhället 
Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. I boken ”Den 

svåra konsten att se sig själv” (Gärdenfors, 2017) beskriver han hur synen på oss själva 

förändrats i och med vår teknikutveckling. Speglar är historiskt sett ett relativt nytt fenomen 

och blev vanliga i hemmen bara för drygt ett århundrade sedan. Spegelns utveckling har gått 

snabbt. Idag finns spegeln i varje hem och i varje mobiltelefon kan vi spegla oss och ta foton 

när, var och hur vi vill. Vi lever ständigt med vår egen bild, medveten om vårt utseende. 

Gärdenfors beskriver hur den tekniska utvecklingen lett till ökad utseendefixering, gett oss 

nya möjligheter att se oss själva utifrån och att skapa ett eget jag som vi vill att andra ska se 

och uppfatta oss, det konstruerade jaget.  

 

Danssalen och samhället 
Bardon (2017) beskriver danssalen som ett koncentrat av samhället där normer och 

föreställningar förstärks. Vi lever i ett samhälle där stort fokus läggs på utseende och 

kroppens ideal. Bardon menar att dessa ideal förstärks av lärarens kommentarer och speglarna 

i danssalen. Hon understryker vikten av att ta upp dessa normer till diskussion och menar på 

att det är nödvändigt att inkludera kulturell, politisk, sociologisk och psykologisk kunskap i 

undervisningen för att på ett bra sätt hantera dessa frågor. Genom att belysa hur 

inifrånperspektivet och utifrånblicken påverkar varandra kan eleven göras medveten om hur 

de konstruerar sina kroppar till dansvärlden menar Bardon.  

 

Metod 
Detta är en kvalitativ studie. Kvale (1997) beskriver att man genom den kvalitativa 

forskningsintervjun försöker nå förståelse för den livsvärld de intervjuade har, deras sätt att se 

på sig själva och sin omgivning. Som metod för datainsamlingen har jag genomfört skriftliga 
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intervjuer, s.k. self report. Davidsson (2007) menar att skrivna texter är ett användbart 

redskap för att få kunskap om andras upplevelser eller erfarenheter av ett visst fenomen. En 

fördel med skriftliga intervjuer är att den intervjuade har tid att fundera på frågeställningarna, 

formulera sina svar och inte bli påverkad av forskaren menar Davidsson. Hon tar även upp 

vikten av frågeformuleringar, då det ej är möjligt att ställa följdfrågor i en skriftlig intervju. 

Frågan bör formuleras så att fokus ligger på personens upplevelser, erfarenheter eller 

uppfattningar om ett fenomen. Den intervjuade bör uppmuntras att beskriva och formulera 

sina svar noggrant och det kan handla om både negativa och positiva upplevelser eller 

erfarenheter. 

 

Syftet med min valda metod har varit att försöka förstå mina intervjuade elevers livsvärld, 

deras känslor och erfarenheter av det speglande lärandet i danssalen. Studiens syfte och 

frågeställningar har legat till grund för intervjufrågorna. Efter samtal med elevernas 

klasslärare fick jag informationen att det var en tystlåten grupp där många av dessa elever 

hellre uttrycker sig i text än i tal. Jag bestämde mig då för skriftliga intervjuer med öppna 

frågor för att ge informanterna större utrymme till tankar, upplevelser och beskrivningar. 

Fortsättningsvis benämner jag metoden som skriftliga intervjuer.   

 

Jag är medveten om att jag i en muntlig intervju hade kunnat ställa följdfrågor och få fram 

information som jag missar genom den skriftliga utformningen av datainsamlingen. Däremot 

upplevde jag det mycket positivt att informanterna hade god tid på sig och fick skriva i lugn 

och ro. De hade tid att fundera på frågorna och formulera sina svar.  

Kvale (1997) beskriver att en fråga som ständigt ställs till intervjuundersökningar är om 

resultatet kan generaliseras. Kvale poängterar hur användbarheten bör diskuteras i kvalitativa 

intervjuer.  Mitt val av metod har inte varit att frambringa en universell generaliserbarhet. Jag 

har genom mina intervjuer eftersträvat det Kvale beskriver som unik, kontextuell och 

heterogen sanning.  

Urval 

Vid urvalet av intervjupersoner avgränsade jag mig till nio elever i åk två på ett dansestetiskt 

gymnasium. Jag valde att intervjua elever som hade kommit längre i sin dansträning och nått 

en djupare erfarenhet och förståelse för dansträningens olika delar. Detta för att för-

hoppningsvis få en mer nyanserad och innehållsrik datainsamling. Eleverna var en klass på 
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min arbetsplats vilket gjorde intervjuplaneringen och genomförandet tidseffektiv. Klassen 

hade jag mött vid några enstaka tillfällen i undervisning då jag varit vikarie. Vid 

intervjutillfället var jag föräldraledig och hade inte träffat klassen på ett halvår och bedömde 

inte att våra tidigare möten riskerade att störa studiens resultat.  

 

Jag har varit medveten om risken att skriva inom ett område som ligger nära mig och som jag 

redan har uppfattningar om. Utmaningen har varit att inte ta något för givet eller att låta mina 

tidigare uppfattningar färga tolkningen av empirin. Román (2010) beskriver den positiva 

aspekten i att vara både praktiker och forskare, att genom förståelse och erfarenhet inom sitt 

område göra det möjligt att lyfta fram företeelser och placera dem i rätt sammanhang.  

 

Etiska överväganden 
 Inför intervjun informerades eleverna om gällande etik enligt Kvale (1997) och 

Vetenskapsrådets policy (2017).  

Jag redogjorde, enligt informationskravet, om studiens syfte och övergripande plan.   

I linje med Vetenskapsrådets policy efterfrågades elevernas samtycke enligt samtyckeskravet. 

Jag informerade om konfidentialitetskravet, elevernas rätt att vara anonyma, att deltagandet 

var helt frivilligt och att de när som helst hade rätten att avbryta sin medverkan. Jag 

informerade om nyttjandekravet, att de insamlade uppgifterna endast skulle användas för 

forskningsändamål och denna studie. 

 

Björkdahl Ordell (2007) poängterar att forskarens egna ansvar är av yttersta vikt, 

Vetenskapsrådets etiska regler ligger som grund men varje forskning är unik med specifika 

problem och frågor som är upp till forskaren att reflektera över och ta sig an. Jag gick igenom 

frågeställningarna muntligt innan den skriftliga intervjun för att eleverna skulle få en 

överblick över syftet och ha möjlighet att fråga om något var oklart. 

 

Genomförande 

I samråd med klassens lärare fick jag tillåtelse att komma in i slutet på en av deras 

danslektioner. Jag informerade kort om studiens syfte och frågade om någon ville delta i 

studien genom skriftliga intervjuer. Alla elever var positivt inställda till att delta och vi 

träffades på en bestämd tid veckan efter. Intervjun hölls i deras danssal, en plats där de är 
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trygga och kan arbeta ostört. Vid intervjutillfället informerade jag återigen om studiens syfte 

och upplyste dem om förutsättningarna för intervjun i likhet med Vetenskapsrådets policy 

(2017). Jag informerade om att svaren fick vara anonyma, samtyckeskravet och att de när som 

helst kunde välja att avbryta intervjun. Jag gick igenom frågeställningarna muntligt och 

lämnade utrymme för eventuella frågor. Alla tillfrågade elever valde att delta i studien.  

 

Bearbetning, tolkning och analys 
Davidsson (2007) beskriver en flerstegsmetod, skapad av Amadeo Giorgi, för analys av 

skrivna texter. Med utgångspunkt i Giorgis modell analyserade jag texterna i min 

datainsamling. Ett första steg i bearbetningen av data bestod i att överföra informanternas 

handskrivna svar till ett dokument på datorn. Jag analyserade texterna genom att läsa igenom 

dem flera gånger och skapade mig en helhetsbetydelse av texten samt en bild av varje individ. 

I andra fasen avgränsade jag betydelseenheter i texten genom att hitta kärnmeningar och 

begrepp som jag tolkade som viktiga och meningsbärande. Efter hand avgränsade jag det 

centrala temat i texterna genom att sortera bort data jag ej ansåg som viktiga för denna studie, 

t.ex. upprepningar eller utsvävningar som inte hade att göra med ämnet. Som fjärde steg 

analyserade jag centrala teman, började tolka empirin i ljuset av mina forskningsfrågor och 

stödja dem till teorier och tidigare forskning. I slutskedet av textbearbetningen definierade jag 

fenomenets grundläggande struktur genom att sammanställa resultaten. Likheterna och det 

gemensamma i texterna fördes samman och resultatet delades in i rubriker och kategorier. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Inom forskning är trovärdighet och tillförlitlighet viktiga begrepp (Kvale, 1997). Begreppen 

syftar till att beskriva i vilken utsträckning studien undersöker det den har för avsikt att 

undersöka och hur väl studien skulle kunna uppnå samma eller liknande resultat vid 

upprepade mätningar. I kvalitativ forskning är inte en universell sanning det primära, intresset 

ligger i det unika, heterogena och kontextuella enligt Kvale. Trovärdigheten avser om jag har 

ställt frågor kopplat till studiens syfte och om resultatet speglar detta syfte, om jag på ett 

trovärdigt sätt fångat elevernas uppfattningar om spegelns betydelse för lärande i dans. 

Arbetet med studiens trovärdighet bör ske genom hela processen där kopplingen mellan 

teoretisk bakgrund, forskningsfrågor och tolkning av resultat är av ytterst vikt (Kvale & 

Brinkmann 2014). Graden av tillförlitlighet i min studie avser hur jag genomfört mina 
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intervjuer. Om intervjusituationen är utformad på ett olämpligt sätt kan den påverka elevernas 

intresse och engagemang negativt, detta skulle kunna leda till att resultaten av elevernas 

uppfattningar om spegelns betydelse för lärande i dans inte blir tillförlitliga. För att studien 

ska vara trovärdig och tillförlitlig har jag noggrant planerat mitt genomförande av intervjun. 

Jag har eftersträvat klarhet, både i vad jag mäter samt hur jag mäter enligt Kvale (1997).  

 

Resultat 
Resultaten redovisas i rubriker i enighet med forskningsfrågorna. Jag har valt att presentera 

resultaten i citat. Detta för att förtydliga och konkretisera innebörden i resultaten. Jag vill även 

lämna öppet för läsaren att själv tolka citaten. 

Spegel och dansteknik 

Placering/kroppslig hållning 

Alla informanter beskriver positiva effekter av att använda spegeln i sin teknikträning. De 

upplever en trygghet och en hjälp av att kunna korrigera och kontrollera sin dansteknik via 

spegelbilden.  

”Ibland känns det som att man gör rätt fast det kanske inte är helt rätt. Då är det väldigt 

bra med spegel för då ser man hur det ska se ut och då kan man lära sig hur det ska 

kännas i kroppen” (informant 5). 

”Verkligen! Jag tycker att spegeln kan hjälpa jättemycket för att man ska kunna se 

exakt hur ens placering/hållning ska vara. Ser det rätt ut eller inte? Om inte så kan 

spegeln verkligen hjälpa en att snabbt förstå och se hur en placering/hållning ska se ut” 

(informant 7). 

Två av informanterna beskriver hur spegeln ibland hämmar deras teknikträning. Hur 

spegelbilden och utifrånblicken styr och känslan inuti kroppen blir sekundär. 

”Ibland fastnar man för mycket i hur det ser ut, det är viktigt att lära sig hur hållningen 

ska kännas då den är korrekt” (informant 6). 

”När man inte har spegel måste man istället bara känna i kroppen vilken hållning och 

placering man har. Jag tror att man blir lite bekväm med spegeln i rummet och får 

svårare att känna i kroppen hur man är placerad” (informant 9). 
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Alla informanter beskriver även att spegeln är ett hjälpmedel i dansteknikträningen när det 

kommer till korrektioner och feedback från läraren. Hur spegeln fungerar som ett verktyg för 

elevens egen bedömning. 

”Ja, det är en fördel att kunna se skillnaden efter korrektionen och sen är det bra att ha 

spegeln så att man kan kontrollera att man håller kvar korrektionen” (informant 7). 

 

Memorering  

Alla Informanter redogör för spegelns positiva roll i memorering av steg och övningar. Hur 

spegeln hjälper eleven att följa läraren och övriga gruppen. 

”Spegeln hjälper mig att bli säker i materialet” (informant 7).  

”Att framifrån kunna se vad läraren ger för material är en fördel då man enklare kan ta 

upp mindre detaljer. Även om man har varit borta så är det ett lättare sätt att snegla på 

de andra dansarna för att lära sig materialet fortare” (informant 4). 

En informant beskriver hur användandet av spegel involverar flera sinnen och hjälper vid memorering 

av rörelser. 

”Jag tycker att det är lättare att memorera rörelser med hjälp av speglar då det både 

triggar muskelminnet och synminnet” (informant 3). 

 

Spatial förmåga 

En övervägande del av informanterna beskriver hur spegeln försvårar rumsuppfattningen. 

”Spegeln kan vara en stor distraktion när man ska använda rummet. Det blir lätt att man 

fastnar vid att kolla i spegeln” (informant 5). 

”Man blir lätt låst framför spegeln och glömmer att använda hela rummet” (informant 

9). 

En av informanterna beskriver hur spegeln istället stärker henne i den rumsliga och spatiala 

förmågan. 

”Man kan se rummet, de andra dansarna och lärarna i spegeln och på så sätt enkelt följa 

med eller hitta tillbaka om man tappat bort sig” (informant 8). 
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I informanternas svar framkommer även att spegeln upplevs försvåra dansen när repetition 

inför sceniska koreografier sker. När eleven befinner sig på scenen, där fokus är publiken och 

inte spegelbilden, blir de lätt osäkra på materialet och sin plats i förhållande till rummet och 

andra dansare. 

”När man ska träna till scenen så finns det inte så många fördelar med att ha spegel. Det 

är bra att lära sig dansa utan spegel så man inte blir osäker på scenen för att spegeln inte 

är där” (informant 1). 

”Jag tycker att man alltid ska träna utan spegel det sista man gör innan man dansar på 

scenen så att man är säker på materialet” (informant 2). 

”Om man bara ser placeringen i spegeln och inte lär sig att känna den så blir det kaos på 

scen” (informant 5). 

 

Spegeln och arbetet med rörelsekvalitet och dynamik  
I arbetet med rörelsekvalité och dynamik uttrycker informanterna övervägande negativa 

åsikter om spegeln som verktyg. 

”Jag ser inga direkta fördelar eller anledningar till att arbeta med spegeln i träning med 

dansens dynamik. Det är inget fel men ingen direkt hjälp” (informant 4). 

”Då det handlar om dynamik tycker jag att det är bättre att fokusera helt på känslan” 

(informant 6). 

”Jag tror att det skulle vara bra ibland att bara känna hur det känns istället för att titta 

hur det ser ut” (informant 9). 

 

Spegel och danskänsla 
Alla informanter beskriver att spegeln ibland hämmar dem och hindrar deras känsla i dansen. 

”En känsla är lättare att få fram om man går in i sig själv istället för att se på det yttre” 

(informant 6). 

”När jag kollar hur det ser ut i spegeln tappar jag koncentrationen och inlevelsen i 

dansen” (informant 1). 
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”Det finns nackdelar med spegel. Att du glömmer bort känslan och fokuserar på 

rörelsen etc. Det är viktigt att få och ha en känsla när man dansar” (informant 7). 

Samma informant beskriver även spegelns positiva roll i arbetet med känslan i dansen. 

”Min känsla kan byggas upp och förstärkas med hjälp av spegeln” (informant 7). 

En informant beskriver hur spegeln kan synliggöra känslan i kroppen men att hon föredrar att känna 

den. Här skiljer informanten på utifrånblicken och känslan inuti kroppen.  

”Jag tycker det är bra med spegel då man ska se känslan men jag föredrar att känna 

den” (informant 5). 

 

Spegel och självkänsla 
I informanternas svar ser jag att spegeln har en stor inverkan på deras bild av sig själva och 

sin dans. Informanterna beskriver spegeln både som stärkande och positiv, främst för 

självförtroendet. En övervägande del av resultaten visar på spegeln som en källa till 

kroppsångest, avundsjuka och osäkerhet. Det som är tydligt är att spegeln inte lämnar någon 

av informanterna oberörd. Den har en stark inverkan på danssalens miljö.  

Tre av informanterna beskriver spegelns stärkande egenskap i förhållande till prestationer och 

utseende.  

”Då jag äntligen lärt mig ett svårt steg eller om jag tränat väldigt mycket styrketräning 

och ser goda resultat blir jag väldigt glad och det stärker mitt självförtroende ganska 

mycket. Inte jättemycket självkänslan” (informant 3). 

”Spegeln stärker en när man gör något rätt och bra. Man blir också mer van vid att se 

sig själv och lär sig snabbare att acceptera sitt utseende” (informant 7). 

”Utifall jag har en bra dag och känner mig fräsch så känner jag att det går bättre” 

(informant 1). 

Spegeln kan också ha en negativ inverkan på självuppfattningen och självkänslan. Tre av 

informanter beskriver att spegeln gör det svårt att se på sig själv objektivt och hur deras 

känslomässiga dagsform styr bilden av dem själva som de möter i spegeln.  
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”Jag är väldigt utseendefixerad så om jag har en dag då jag inte känner mig fin så kan 

det verkligen sänka min självkänsla. Det leder till att jag bara kollar på mig själv och 

funderar vad det är för något jag ser” (informant 5). 

”Med spegel blir man så självmedveten. Det syns tydligt om man är lite tjockare eller 

smalare än andra. Om man inte tycker om sitt utseende så påverkar det även dansen. 

När man känner sig ful är det inte lika kul att göra snygga rörelser” (informant 8). 

”Speglarna påverkar självkänslan mycket. Speciellt om man har en dålig dag. Då tycker 

man att allting ser dåligt ut. Därför är det bra att ta bort speglarna ibland och bara få 

känna hur det känns istället för att kolla på sig själv” (informant 2). 

I spegeln ser alla varandra vilket också upplevs som hämmande och distraherande av en 

informant. 

”Man kan inte alltid släppa loss då man vet att de andra tittar och man kanske tänker att 

de tycker att man överdriver” (informant 4). 

 

Resultatanalys 
Resultaten från min studie pekar på både positiva och negativa upplevelser av spegeln i 

dansundervisning. Jag har i min analys valt att diskutera dessa för- och nackdelar. I 

tolkningen av informanternas svar får jag fram två huvudkategorier: 

 

Informanterna upplever spegeln som en hjälp till lärande i danstekniska moment. 

Självuppfattning och självkänsla är starkt kopplat till spegelbilden i danssalen. 

  

Spegeln	som	verktyg	till	lärande	

Alla informanter upplever att spegeln är ett hjälpmedel för dem i den traditionella 

teknikträningen. Spegeln upplevs som en trygghet och ett hjälpmedel i att kontrollera och 

korrigera sin teknik. Detta i linje med kursplanen för Dansteknik. Undervisningen i ämnet 

dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar fysiska färdigheter i dansteknik där 

kontinuerlig träning är centralt. Eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla danstekniska 
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färdigheter genom att träna det kroppsliga minnet, utveckla sin förmåga att uppfatta nyanser i 

rörelseuttryck och utveckla sina färdigheter i att utföra dessa (Skolverket, 2011b).  

I bakgrunden beskrivs vikten av imitation, härmning och repetition för att utveckla kroppsliga 

färdigheter (Román, 2010). Informanterna beskriver hur spegeln hjälper dem i memorering av 

steg och rörelse. Hur spegeln skapar en bild där både läraren och gruppen syns samtidigt, 

vilket förenklar memorering och inlärning av rörelser. 

 

Spegeln	och	kroppens	sinnen	

En informant skriver ”Jag tycker att det är lättare att memorera rörelser med hjälp av speglar 

då det både triggar muskelminnet och synminnet” (informant 3). Román (2010) beskriver 

dansarens utvecklade förmåga att memorera, härma och repetera kroppsrörelse. Hur vi genom 

våra sinnen, känslor och rörelser får förståelse och utvecklar färdigheter i dans. Román menar, 

i likhet med Merleau-Ponty (1999), att upplevelsen av kroppen fås genom våra sinnen. Hon 

poängterar ögonens betydelse för synen men menar att kroppens seende är större än så. 

Genom att använda fler sinnen i inlärningsprocessen, aktiveras fler nervsystem och därigenom 

skapas förutsättningar för lärande. För att utveckla andra sinnen än synen behöver vi ge plats 

åt dem. Detta kan ske genom beröring, visualisering av steg och rörelse med stängda ögon, 

dansa utan speglar eller att fokusera på musikens rytmer och klang menar Román.  

 

Berggren (2004) beskriver att tekniken är ett medel att få fram och förmedla uttryck. Teknik, 

uttryck och känsla går hand i hand och står inte avskilt från varandra. Hon beskriver 

läroprocessens skillnad mellan de konstnärliga områdena. Som skulptör eller målare behöver 

man synen för att kunna se och avbilda. Musiker använder hörsel som det dominerande 

sinnet. Dansaren i sin tur måste kunna känna dansen i sin kropp och i tolkningen av det givna 

materialet. Läroprocessen i dans ser olika ut för olika individer. Hur använder jag mina 

sinnen? Utgår jag från intuition eller analys? Kärnan ligger i kroppens bärande av en tyst 

kunskap som ej behöver orden. Dansaren har ett system för lärande som inte är uttalat. Dock 

ser den individuella läroprocessen olika ut för olika elever och genom att involvera fler sinnen 

kan också inlärning och bearbetning av materialet stärkas och fördjupas menar Berggren. 

Informanterna beskriver denna tudelade roll som spegeln kan ha. Hur synsinnet aktiveras och 

är ett verktyg för lärande men också hur rumsuppfattning och det kinestetiska sinnet får en 

underordnad roll. 
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Spegeln,	känsla	och	flow	

Wiliam (2014) poängterar känslornas betydelse för inlärning. Även Buckroyd (2000) 

beskriver att positiv miljö i danssalen bidrar till trygghet och kreativitet hos eleverna och 

därmed ökar förutsättningar för lärande. Informanternas svar visar på spegeln som en 

katalysator åt känslorna, att känslor förstärks i det speglande dansandet. Román (2004) 

definierar begreppet flow med att vara ett med sin kropp, ett flöde av energi och känslan av att 

hänge sig till dansen. Då tanken inte behövs för att kontrollera eller styra musklernas aktivitet. 

En informant beskriver hur spegeln får henne att tappa koncentration och inlevelse, ”När jag 

kollar hur det ser ut i spegeln tappar jag koncentrationen och inlevelsen i dansen” (informant 

1). Informanten beskriver att spegeln distraherar henne, förmågan att hänge sig till dansen 

förloras och därmed, som jag menar, även förutsättning för att uppleva flow.  

	

Spegeln	som	feedback	

Enligt Wiliam (2014) är effektiv feedback viktig för att öka elevens förmåga att äga sitt 

lärande. Informanterna beskriver spegeln som ett verktyg för kontroll och korrigering av sin 

teknik. I resultaten tolkar jag att spegeln upplevs som en ytterligare feedback, utöver 

dansläraren, i danssalen. Spegeln som feedback är effektiv om den används som ett positivt 

och konstruktivt verktyg för inlärning. Effektiv feedback beskriver Wiliam som fokuserad, 

tydligt kopplad till lärandemål och den ska innebära mer arbete för eleven än för mig som 

lärare. Wiliam (2014) beskriver även hur feedback kan vara helt meningslös och i vissa fall ha 

en motsatt effekt på elevens prestation och lärande. Även detta tydliggörs i resultaten, att 

spegeln kan sänka elevens motivation och självförtroende.  

 

Andersson och Ferm Thorgersen (2015) menar att läraren fungerar som en respons på elevens 

uttryck. Responsen kan ge en känsla av ”jag kan” eller ”jag kan inte”. De beskriver hur lärare 

och elever tillsammans behöver definiera de begrepp, uttryck och symboler som finns i 

styrdokument. Eleven behöver verktyg i att kunna värdera sig själv. I formativ bedömning 

kan videoinspelning hjälpa eleverna att visualisera sina resultat och utveckla en djupare 

förståelse av sitt lärande. Läraren blir i självbedömningen en resurs i att tolka och öka 

förståelsen i elevernas bedömning enligt Andersson och Ferm Thorgensen.  

 

I resultaten tolkar jag att eleven både använder läraren och spegeln som respons. För att ge 

eleven möjlighet till lärande och positiv feedback behöver jag som lärare definiera 
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danstekniska begrepp tillsammans med mina elever. Detta för att spegeln ska kunna fungera 

som ett positivt verktyg i elevens lärande. 

 

Spegeln	och	mästarlära	

Román (2010) beskriver spegeln i danssalen som en del i den mästartradition som hör till den 

traditionella dansundervisningen. Hon är i grunden positiv till mästar-lärlingstraditionen som 

till stor del bygger på att kroppslig kunskap överförs från lärare till elever, en så kallad tyst 

kunskap som kan vara svår att definiera och förklara (Román, 2010). Även jag som lärare ser 

spegeln som en funktion när tyst kunskap överförs från mig till mina elever. Alla elever kan 

se mig via spegeln och även om jag står vänd från dem så kan de se min framsida och även 

sig själva.  

 

Däremot är Román kritisk till den alltför lärarstyrda undervisningen som kännetecknar den 

traditionella mästarläran där dansläraren är en stor auktoritet och där eleven överlämnar 

beslutsfattandet till läraren (Román, 2010). Jag som lärare instämmer och tror att speglar kan 

förstärka passivitet. En informant upplever att hon lätt fastnar i spegeln och en annan att 

spegeln hämmar och hindrar henne från att känna rörelsen. Roman beskriver hur vi behöver 

förändra elevens och lärarens tankar kring tekniklektionerna och utveckla ett ansvarstagande 

hos eleverna så att de inte fastnar i en passiv mottagarroll.  

	

Spegeln	och	det	sceniska	rummet	

I examensmålen för de estetiska programmen står det att inriktningen dans ska ge fördjupade 

kunskaper i scenkonstnärlig dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och 

kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella 

sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande och scenisk 

verksamhet (Skolverket, 2011a).  

 

Jag upplever att spegel kan försvåra för eleverna att uppnå dessa mål. Informanterna beskriver 

också svårigheten att flytta en koreografi från danssal med spegel till scen utan speglar med 

publik. Vissa blir osäkra på materialet och känner sig utelämnade. På scenen kan 

informanterna inte förlita sig på spegeln och blir därför otrygga och förvirrade. Spegeln är 

normen, känslan styrs av spegelbilden och uttrycket likaså. Dagens yrkesliv som dansare 



	 23	

ställer andra krav än tidigare (Buckroyd, 2000). Många koreografer arbetar med dansarnas 

egen kreativitet och bidragande till koreografi. Det är viktigt att eleverna under skoltiden 

upptäcker sin dans med improvisation/komposition menar Buckroyd. Det innebär att eleverna 

inte hindras av vad spegeln visar utan kan gå inåt i rörelsens kärna och den egna förmågan att 

utmana gränser och konventioner. När eleverna kommer på scenen finns inga speglar. Vårt 

ansvar som lärare är att rusta eleverna inför ett liv som professionella dansutövare menar 

Buckroyd.  

 

Spegeln	och	självkänsla 

I resultaten ser jag tydligt att användandet av spegel i dansträningen påverkar elevernas syn på 

sig själva. En informant beskriver hur hon en bra dag tycker att det är kul med spegel 

(informant 1). Hur hennes positiva syn på sig själv och dansen förstärks av spegelbilden. 

Omfattande forskning visar på rörelsens och dansens betydelse för välmående. Hur dansen 

kan stärka vår självkänsla, locka fram människans kreativitet och stärka vår kroppskännedom 

(Duberg, 2013). 

 

En annan informant beskriver spegeln som kontrollerande och att negativt för självkänslan 

(informant 2). Paradoxalt visar även forskning på att unga dansstuderande (och professionella 

dansare) mår dåligt. Det är vanligt med missbruk av olika slag, ätstörningar, ignorans för 

kroppens signaler och låg självkänsla (Buckroyd, 2000).  

 

På senare år har det har skett stora förändringar i synsätt på undervisning och lärande. 

Elevernas egna tankar tillåts ta större plats, lärarens och elevens relation har förändrats och 

undervisningsformer kan se väldigt olika ut. Men i dansen har fortfarande tradition ett hårt 

grepp om undervisningen. Och spegeln är en del i den traditionen (Buckroyd, 2000). Det 

Buckroyd beskriver kopplar jag tydligt till resultaten. I dansundervisning får eleverna ofta 

höra ”Kroppen är ditt verktyg”. I den meningen har man frånskilt kropp och själ. Om kroppen 

är ens verktyg har inte sinne eller känslor lika stor betydelse och därigenom fråntar man den 

grundläggande holistiska synen på kropp, sinne och känsla i balans. Den positiva effekten 

som man ser av dans generellt blir härmed negativt och till och med självdestruktivt 

(Buckroyd, 2000).  
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Spegeln	och	den	levda	kroppen	

I resultaten ser jag hur informanterna kopplar dansen till känsla, hur de vill känna och uppleva 

dansen med hela sitt jag. Román (2010) menar att ingen riktig inlärning sker när känslor och 

det kroppsliga sinnet är avkopplat från tänkandet. Lärandet beskrivs som en sammankoppling 

mellan tänkandet, känslor och det kroppsliga sinnet. Hon menar att vi genom våra sinnen, 

förstärkt med våra känslor och rörelse, utvecklar färdigheter och skapar förståelse. Kreativitet 

och tanke utvecklas när vårt nervsystem aktiveras av rörelse. Minnen, sinnen, känslor och 

upplevelser är betydelsefulla komponenter när vi vill utveckla konstnärlighet och 

kommunikation hos våra elever. Då kan konsten nås i dansteknikundervisning. Känslor som 

istället blockerar lärande är aggression, ilska, rädsla och stress. Om vi undertrycker dessa 

känslor utsöndras hormonet adrenalin vilket hindrar minne och inlärning menar Román. 	

 

Enligt Buckroyd (2000) är kritik och feedback om den egna kroppen känslig för en elev med 

låg självkänsla. Positiv spegling gör eleven säker. Detta beskriver även informanterna. 

Buckroyd menar att inlärning har bästa förutsättningar när misstag ignoreras och framgång 

belönas. Barnets sköra självkänsla är sårbar inför kritik då kroppen är kopplat till det egna 

jaget. Liksom Merleau-Ponty (1999) förespråkar Buckroyd (2000) den holistiska synen på 

kropp, tanke och känsla. Vi är vår kropp.  

 

Metoddiskussion	

I min studie valde jag en kvalitativ ansats, då denna var en förutsättning för att kunna beskriva 

och ge en djupare förståelse av det speglande lärandet i danssalen. Kvale (1997) beskriver att 

man genom den kvalitativa forskningsintervjun försöker nå förståelse för den livsvärld de 

intervjuade har och deras sätt att se på sig själva och sin omgivning. Genom att använda den 

kvalitativa forskningen som ansats ser jag i resultaten att elevernas livsvärld, i form av deras 

upplevelse av det speglande lärandet, har kommit till uttryck.  

För att försäkra sig om studiens trovärdighet och tillförlitlighet kan man använda sig av 

triangulering, att undersöka samma sak med flera olika redskap/tekniker (Kihlström, 2007). I 

efterhand upplever jag att det hade varit intressant att både intervjua och observera eleverna i 

danssalen. Detta för att se det speglande lärandet ur en annan synvinkel och om möjligt fått ett 

mer nyanserat resultat. Denna metod tar jag med mig för framtida forskning. 
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Jag är medveten om att jag i en muntlig intervju hade kunnat ställa följdfrågor och få fram 

information som jag missar genom den skriftliga utformningen av datainsamlingen. 

Davidsson (2007) beskriver fördelarna med skriftlig intervju, att den intervjuade hinner tänka 

igenom sina svar och inte blir påverkad av forskaren och dennes följdfrågor. Jag upplevde 

mitt val av skriftlig intervju som positivt, informanterna hade god tid på sig och fick skriva i 

lugn och ro. De hade tid att fundera på frågorna och svaren bestod av innehållsrika 

formuleringar, tankar och beskrivningar. Urvalet bestod av en relativt liten klass, bestående av 

nio elever på ett dansestetiskt gymnasium. Jag valde att intervjua elever som hade kommit 

längre i sin dansträning och nått en djupare erfarenhet och förståelse för dansträningens olika 

delar och som var förtrogna med de begrepp jag har använt mig av i forskningsfrågorna. Jag 

upplever att urvalet av informanter gav en innehållsrik och nyanserad datainsamling.  

Jag har varit medveten om risken att skriva inom ett område som ligger nära mig och som jag 

redan har uppfattningar om. Utmaningen har varit att inte ta något för givet eller att låta mina 

tidigare uppfattningar färga tolkningen av empirin. Román (2010) beskriver den positiva 

aspekten i att vara både praktiker och forskare, att genom förståelse och erfarenhet inom sitt 

område göra det möjligt att lyfta fram företeelser och placera dem i rätt sammanhang. Jag 

upplever att min erfarenhet som dansstuderande, professionell dansare och danspedagog har 

varit till fördel i denna studie och gett en djupare förståelse för spegelns betydelse för lärande 

i dans. För att studien ska vara trovärdig och tillförlitlig har jag noggrant planerat mitt 

genomförande av intervjun. Jag har eftersträvat klarhet, både i vad jag mäter samt hur jag 

mäter. Jag har tolkat och analyserat resultaten genom att återkoppla till forskning i studiens 

bakgrund och styrdokument. Jag bedömer att resultat och resultatanalys täcker aspekter på 

studiens forskningsfrågor och dess syfte. 

Avslutande	diskussion		
	

Resultaten ger inget entydigt svar på frågan om spegeln hjälper eller stjälper elevens lärande i 

dans. Däremot tydliggörs betydelsen av ett aktivt val när spegeln bör användas och inte. Valet 

ligger hos dansläraren och bör övervägas noga samt kommuniceras och diskuteras med 

eleverna för att göra dem delaktiga i undervisningen och ägare av sitt lärande.  

 

I dansteknikträning vill jag att mina elever ska fokusera på den anatomiska kroppen och inte 

skalet som för alla är i olika former och storlekar. När jag talar om höftbredd utgår jag från 
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höftbenen och dess lodräta riktning ner i vrister och fötter. Men om jag inte verbaliserar detta 

kommer många av mina nybörjarelever att fokusera på höftens bredd utifrån skalets utseende, 

direkt koppla till kroppens yta och utseende och förmodligen jämföra med sina meddansare.  

I dansundervisning har spegeln en särskild funktion, denna skiljer sig från spegelns funktion i 

övriga samhället. Detta behöver jag kommunicera med mina elever och göra dem medvetna 

om vad de ska fokusera på i spegeln.  

 

Forskning visar på hur spegeln kan förstärka elevens syn på kropp och själ som åtskilda och 

hur detta kan ge upphov till negativ självbild, ignorans för kroppens signaler och 

kroppsångest (Buckroyd, 2000). Forskning visar även på dansens fantastiska möjlighet att 

berika våra liv, vår självkänsla och fysiska hälsa (Duberg, 2013). Vad är det då i danssalens 

lärandemiljö som inte bidrar till detta? Genom denna studie är jag övertygad om att spegeln 

har en bidragande roll i denna fråga. Spegling i dansträning innefattar så mycket mer än 

danselevens syn på sin kropp. Spegeln separerar inte vår kropp från vårt varande i världen. Vi 

är kropp och själ och detta synsätt måste spegla danslärares undervisningspraktik. I enighet 

med Andersson och Ferm Thorgersen (2015) anser jag att den holistiska bilden av människan 

behöver stärkas i skolans arbete med undervisning, lärandemiljö och bedömning. Då har vi 

möjlighet att utbilda sunda, starka och välmående unga som är rustade för ett yrkesliv som 

dansare. 

 

Inför	framtiden	

Detta arbete har vidgat min syn på dans och lärande. Det har gjort mig mer medveten och 

intresserad av hur vi lär oss i dans. Jag upplever att det har skett en utveckling i synen på dans 

och lärande under mitt yrkesverksamma liv. En mer holistisk bild av kroppen lyfts fram, 

genus och dans är en het debatt och likaså det kroppsliga dansidealet. När jag började på en 

yrkesdansarutbildning var det outtalade mottot ”bryt ner för att bygga upp”. Vi elever fick 

veta att våra tidigare kunskaper och kroppsform inte dög, fokus låg i att forma om kroppen 

mot ett tydligt ideal. Jag ser en stor förändring i synen på den individuella dansaren idag mot 

för 20 år sedan då jag var elev. Från att dansen stått för, enligt min mening, ett osunt 

kroppsideal och strävan efter det perfekta, ser jag att dansen idag står för ett sundare 

förhållningssätt till kropp och själ i ett osunt samhälle där ytan spelar allt större roll. För 

framtiden ser jag ett behov av forskning inom dans och psykologi. Den forskning som pågår 

inom idrottspsykologi är intressant och behöver även lyftas i dansen. Att fortsätta utveckla 
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dans som stärkande kraft både hos dansutövare och samhället i stort ser jag som ett intressant 

forskningsområde.  
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Bilaga 1 - Missivbrev. 
 

Hej danselev. 

 

Jag skriver mitt examensarbete på estetiska institutionen vid Umeå Universitet och vänder 

mig till dig som danselev i åk 2 på ett estetiskt gymnasium.                                      

Spegel i dansundervisning har en stark tradition långt tillbaka i tiden. Än idag har spegel en 

självklar plats i danssalen och ifrågasätts sällan varken av lärare eller elever. I mitt arbete 

undersöker jag hur du som elev uppfattar spegeln i danssalen. Jag har valt att undersöka 

spegel kontra innehåll och mål för kursen Dansteknik.  

Jag har valt att dela in frågorna under rubrikerna: 

 

• teknikträning 

• dynamik och uttryck  

• instudering av koreografi för scen  

• självförtroende och självkänsla 

 

Din medverkan är helt frivillig och behandlas fullständigt anonymt om du vill delta! 

 

Frågorna besvaras skriftligt och tar ca 30 min. Om svaren inte får plats på de markerade 

linjerna så har jag lämnat baksidan tom att skriva på. 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Johanna Hennix 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
	

Teknikträning 
 
 
1. Ser du fördelar med användandet av spegeln i dansteknikträning när det gäller 

 

a) kroppslig hållning/placering? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

b) hur du tar till dig korrektioner/feedback från läraren? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

c) memorering av övningar/material? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 
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2. Ser du nackdelar med användandet av spegeln i dansteknikträning när det gäller 

 

a) kroppslig hållning/placering? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

b) hur du tar till dig korrektioner/feedback från läraren? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…. 

 

 

c) memorering av övningar/material? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 
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Dynamik och uttryck 

 

3. Ser du fördelar med användandet av spegeln i arbetet med  

 

a) dansens dynamik (kraft, tid, rum)? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

b) ditt dansuttryck (rörelseuttryck, ansiktsuttryck)? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

c) din känsla när du dansar? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 
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4. Ser du nackdelar med användandet av spegeln i arbetet med  

 

a) dansens dynamik (kraft, tid, rum)? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

b) ditt dansuttryck (rörelseuttryck, ansiktsuttryck)? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

c) din känsla när du dansar? 

Om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 
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Instudering av koreografi för scen  

 

5. Ser du fördelar med användandet av spegeln för instudering av koreografiskt material för 

scen när det gäller 

 

a) sceniskt uttryck (rörelseuttryck och ansiktsuttryck)? 

om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

b) säkerhet i materialet? 

om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



	 41	

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

c) placering i rummet? 

om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 
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6. Ser du nackdelar med användandet av spegeln för instudering av koreografiskt material för 

scen när det gäller: 

 

a) sceniskt uttryck (rörelseuttryck och ansiktsuttryck)? 

om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

b) säkerhet i materialet? 

om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

c) placering i rummet? 

om ja, vilka är de? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 
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Självförtroende och självkänsla 

 

7. Påverkar spegeln i danssalen din självkänsla och ditt självförtroende på ett positivt sätt? I så 

fall hur? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

8. Påverkar spegeln i danssalen din självkänsla och ditt självförtroende på ett negativt sätt? I 

så fall hur? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………... 

	

	


