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              ABSTRACT 

 

This report is a hermeneutic analytical study of a practical pedagogical 

situation. For three occasions I observed my own practice as a dance teacher 

and how a moment, choreographic approach in the governing documents for 

upper secondary school Skolverket 2011 was executed in a group of dance 

students. The part is formulated in the course objectives for the courses on 

the arts program under the topic Dansgestaltning with focus on 

choreographic approach. The study is based on a socio-cultural thinking but 

also takes into account the prevailing gender theories and focuses on how 

the process of formulation level, through the transformation level is 

portrayed in the realization level of the dance regarding choreographic 

approach. The study illustrates educational research from both a dance 

perspective and a school development perspective. The intention of this 

study was to raise the awareness of how a pedagogical situation was 

designed and what is realized in the dance studio. Some pedagogical models 

are described as useful in raising awareness of the process and the 

realization of the aspect of moment in a dance studio. The methodology 

used for the study was participant observation and focus conversations. The 

results are reported in a discussion on a larger awareness of my own 

practice, and the benefits it can bring to learning, dancing and school 

development. 

 

Keywords: pedagogical situation, formulation level, transformation level, 

realization level, choreographic approach, socio-cultural perspective.  
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1. INLEDNING  

Jag älskar dansen som främjar sundhet, klarhet i tanken och en rörlig själ. 

Dans är förvandlingen av rum och tid för människorna som ständigt är i fara 

att förfalla ensidigt till tanke, vilja eller känsla. Jag älskar dansen. O, människa 

lär dig dansa för annars vet änglarna i himlen inte vad de ska göra med dig.       

Augustinus (354-430 e Kr) 

  

Dansa har människan gjort från urminnes tider till idag. Det har även jag, dock inte från 

urminnes tider men så länge jag kan minnas har dansen varit en del av mitt liv. Dansen som 

funnits runtomkring mig har sett olika ut under åren. Den har tagit sig många olika former och 

uttryck, men den har följt mig som en självklar del av min existens under hela min uppväxt. 

Jag började som barn dansa för en dansös inflyttad från Stockholm, Eva Dahlgren, en pionjär 

vars arbete ledde till att dans inom grundskolans ramar permanentades som verksamhet i 

Skellefteå kommun 1977 (Lindqvist 2010). Eva Dahlgren riktade sig med sin 

dansundervisning främst till de lägre årskurserna men planterade dansen som konstnärligt 

uttryck både i föreningslivet och i kommunen. Sedan dess har det växt och utvidgats både 

inom frivilligverksamheten och inom skolan. Idag är Estetiska programmet med inriktning 

dans etablerat i Skellefteå och man har under lång tid kunnat studera med dans som ett ämne 

på schemat i Skellefteå på gymnasienivå. Denna verksamhet har påverkat mig ända upp i 

vuxenlivet och in i mitt yrkesval. Mitt nuvarande arbete som legitimerad danslärare på 

gymnasiet innehåller undervisning i modern och nutida dans, dansteknik och improvisation, 

både teoretiskt och praktiskt, samt i andra dansrelaterade teoretiska ämnen. Att under i mer än 

femton år ha planerat och lett danslektioner, fått följa många danselever, sett hur dansen har 

påverkat dem, sett dem arbeta med att skapa dans och göra dansen till sitt eget konstnärliga 

uttryck har varit en av många fördelar med mitt yrke. Dansen har ibland också fungerat som 

en bro mellan individerna, öppnat upp för de mellanmänskliga kanalerna och stärkt banden 

dem emellan, men också bandet till danskonsten. Under åren på gymnasiet, när eleverna får 

komponera och koreografera dans själva, har jag i likhet med många andra pedagoger 

(Strandberg 2009) sett hur den växande kunskapen om det egna skapandet haft en positiv 

effekt på elevernas utveckling och deras syn på sig själva, både som dansare och konstnärliga 

individer i kommunikation med varandra och omgivningen.  

Det har dock ibland visat sig att dansen för somliga av eleverna initialt kunnat framstå som 

svårtolkad, konstig och komplicerad att förstå. Eleverna har haft behov av att få en förklaring 
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kring koreografen och dansföreställningen de just sett. Det kan noteras att det genom 

efterföljande diskussioner och analyser av det nyss upplevda för eleven underlättat att förstå 

upplägget och upptäcka ett budskap genom att prata om den. Narrativ dans kan ibland vara 

nog så komplicerad att förstå och den moderna mer abstrakta dansen ännu svårare att ta till 

sig. Arbetssättet att undersöka rörelsen i sig, vilket är vanligt förekommande inom den 

moderna och nutida dansen på våra nationella och internationella scener kan vara mycket 

abstrakt. Det fordrar specifika förutsättningar för att didaktiskt utforma en sådan situation. 

Det krävs, enligt min erfarenhet och ur ett målformuleringsperspektiv, att man klär dansen i 

ord och begrepp för att ett sådant dansstycke ska kunna tolkas, analyseras, processas och 

sedan bli praktiskt förståeligt. Det krävs i skolsammanhang av både lärare och elev att man 

förstår vad det är man ska arbeta med och att överföra dans i ord och ord till dans. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

 

Skolverket har numera gjort det möjligt att studera dans som konstnärligt uttryck på 

gymnasial nivå i en från regeringen fastställd läroplan som gäller för hela landet. Sedan 1992 

har elever i Skellefteå haft möjligheten till dans på schemat, en reform som genomfördes 

nationellt i och med Lpf 94. Sedan dess har elever under tre år på Estetiska programmet 

inriktning dans, fått möjlighet att under skoltid inom ramen för sin gymnasieutbildning 

erhålla undervisning i improvisation och komposition i dans. 

 

Sedan några år tillbaka är gymnasieskolan organiserad så att den är uppdelad i två 

inriktningar, dels en yrkesförberedande med sikte på kunskap som förberedelse för ett 

yrkesliv i olika sektorer och branscher, dels en högskoleförberedande gren som är inriktad på 

att leda vidare till utbildning vid högskola och universitet. Den senaste reformen som 

förändrade gymnasiet genomfördes 2011 (Skolverket 2011). På uppdrag av alliansregeringen 

fick Skolverket anledning att utforma nya ämnesplaner och betygskriterier inom dansämnet. 

Inriktningen Dans delades in i tre ämnen, Dansteknik, ett danstekniskt tränande ämne 

innehållande olika kurser, exempelvis Dansteknik 1, Dansteknik 2 med flera, sorterade efter 

progression och svårighetsgrad, Dansgestaltning, exempelvis Dansgestaltning 1 och 

Improvisation och komposition med flera, ett skapande och gestaltande ämne med fokus på 

kreativitet och koreografi, samt ett tredje ämne, Dansteori, som till sin karaktär främst 

behandlar danskonsten ur ett teoretiskt perspektiv. I de tre olika ämnena Dansteknik, 
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Dansgestaltning och Dansteori ingår några kurser som är obligatoriska, exempelvis 

Dansteknik 1 och Dansgestaltning 1, medan andra kurser inom ämnet är för skolan eller 

eleven valbara. 

Att arbeta i skolan innebär att bearbeta och följa en ämnesplan fastställd av Sveriges regering. 

Det gäller att förstå vad formuleringarna avser och vad som menas med målen. Man behöver 

tolka vad styrdokumenten vill att man ska arbeta med. För att göra det behöver man sätta sig 

in i hur de skrivna styrdokument som gäller för verksamheten är formulerade. 

Styrdokumenten har formulerat mål och riktlinjer samt kriterier för vad eleverna ska ha 

uppnått i de olika kurserna. Där ingår också att i relation till måluppfyllelsen bedöma 

elevernas förmåga och dansmässiga kunskapsnivå och att utforma en situation didaktiskt som 

ger eleven möjlighet att uppnå målen vid de olika kursernas slut. Jag undervisar i samtliga 

kurser i dansämnena i alla tre årskurserna och kommer således i kontakt med alla kriterier 

varje år. Ett av betygskriterierna består i att bedöma om eleven har kunskap om och förståelse 

för olika koreografiska förhållningssätt. Läser man den text som Skolverket har formulerat 

och regeringen beslutade skulle införas i och med Gymnasiereformen 2011, står följande i 

beskrivningen av ämnet Dansgestaltning: 

Ämnet dansgestaltning är till sin karaktär konstnärligt och behandlar 

gestaltning inom flera dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I 

ämnet behandlas gestaltningsarbete utifrån dansarens och koreografens 

perspektiv men även utifrån publikens perspektiv.  

 

Undervisningen i ämnet dansgestaltning ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande: 

[---] 

Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. 

Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika 

koreografiska förhållningssätt.   (Skolverket 2011)   

Dansämnet bör alltså som Skolverket skriver ha ett konstnärligt fokus. I en 

undervisningssituation kan det upplevas som en paradox att följa ett redan på förhand 

utsatt mål när den konstnärliga friheten utgår från varje egen persons skaparkraft och 

kreativitet. Dock är det själva förhållningssättet som efterfrågas och som den didaktiska 

situationen ska ge eleven tillfälle att träna på. Därför har jag valt att studera min egen 
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praktik för att få syn på hur jag i en sådan situation presenterar och realiserar det målet. 

Matts Mattson rekommenderar i Stenar under vattenytan – forsknings- och 

utvecklingsarbete problematiserat (Mattsson 2001), att man i 

skolutvecklingssammanhang mycket väl kan gräva där man står, alltså att undersöka sin 

egen praktik för att förstå hur den ser ut och därifrån förändra och förbättra utifrån den 

förståelsen. Valet att se på min egen praktik är också inspirerat av Lennart Grosins 

forskning om påverkande faktorer för framgångsrika skolor (Grosin 2003). 

Koncentration till ett begränsat antal teman under lektionen, hängivenhet hos lärare, 

samt tydliga normer är några av faktorerna som har betydelse för positiva resultat bland 

eleverna. Valet föll då på min egen undervisning i dansämnet, med speciellt fokus på 

momentet olika koreografiska förhållningssätt, där elever utifrån sin egen kreativitet 

koreograferar och skapar dans utifrån egna idéer i danssal och det blev således ämnet 

för min undersökning. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och motiv 

 

Syftet med studien är att undersöka hur styrdokumentens formulering realiseras i min 

undervisning, alltså hur jag i min egen praktik genomför ett speciellt moment, olika 

koreografiska förhållningssätt, tillsammans med eleverna i danssal. Momentet ligger som ett 

av flera mål i kursen Dansgestaltning1, som ingår i ämnet Dansgestaltning,  

Frågeställningar: 

1. På vilket sätt skulle det vara möjligt för läraren att genomföra ett moment så att 

eleverna ges möjlighet att undersöka olika koreografiska förhållningssätt?   

2. Hur kan lärandesituationen i en kurs med formulerat mål organiseras så att eleverna 

ges möjlighet att använda ett koreografiskt förhållningssätt i form av genusmedveten 

kreativitet och ett eget konstnärligt skapande?   

Frågeställningarna relaterade till studien är främst formulerade utifrån hur man genomför 

innehållet i styrdokumentens formulering, alltså går från formuleringsnivå, via 

transformeringsnivå till realiseringsnivå (Bronäs & Runebou 2010, Mattsson 2001, Styrke 

2013). Hur utformas en sådan kreativ situation didaktiskt?  

Att studera hur detta gestaltar sig i en praktisk situation i min egen vardag kan leda till 

utveckling av min egen men eventuellt också andras praktik i ämnet Dansgestaltning. Vad 
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händer i danssalen när Skolverkets tidigare nämnda mål, olika koreografiska förhållningssätt, 

realiseras via planering till konkret genomförande på dansgolvet? Likaså är det av vikt att veta 

hur överföringen av kunskapen om koreografi till mina elever i en danssal går till för att på så 

vis få en bild av den praktiknära didaktiken. Hur tillhandahålls en kreativ skapandemiljö, 

något som är en förutsättning för att kunna arbeta med ett koreografiskt förhållningssätt? För 

att ha möjlighet att se ett samband, eller mönster behöver man planera, genomföra och studera 

några lektionspass med dessa frågor i centrum i det specifika didaktiska momentet där 

eleverna får arbeta kreativit och skapa dans utifrån olika koreografiska förhållningssätt. Fokus 

borde då rimligtvis ligga på planeringen och utformningen av det didaktiska momentet, samt 

elevernas arbete med och eventuella förståelse för användande av kompositionsmetodiska 

verktyg. Målet är således att undersöka min egen aktion i gruppen och om det i min 

undervisning ges utrymme för eleverna att arbeta kreativt med olika koreografiska 

förhållningssätt i ett gestaltningsarbete.  

 

2. TEORETISK ANSATS  

 

Tankegångarna i den här studien utgår från teori emanerad ur Lev Vygotskijs sociokulturella 

tänkande om lärandet i mötet med andra människor (Kroksmark 2003). Vi skapar oss själva 

både som individuella personligheter och i grupp genom att spegla oss i andras handlingar och 

tankar (Imsen 1988, Kroksmark 2003, Strandberg 2009).  Genom internalisering av våra 

kulturellt skapade roller tror vi oss ibland agera som vore det naturligt och nedärvt när 

mönstret istället är erövrat och inövat. (Dysthe 2003). Vi skapar alltså själva den strukturella 

hierarki som styr vårt beteende. Den tradition och kultur som jag bär med mig i min kropp in i 

danssal är förutom kunskapen om aktuell forskning också min utbildning till danspedagog 

från 1987 på Danshögskolan i Stockholm, numera DOCH, många års erfarenhet av att 

undervisa i skapande dans på ett improvisatoriskt sätt på gymnasiet, möten med ungdomar i 

övre tonåren inom skolans organisation, samt erfarenhet av att själv dansa inför publik. 

Således förmodas en diskurs och gamla danstraditioner föras in i danssalen tillsammans med 

läraren (Berg & Scherp 2003, Sieben 2011), något som inte är uttalat, men som kan påverka 

sättet att tänka och agera i transformering och realisering av målkriteriet. 

 

 Skolverkets styrdokument sätter ramar för undervisningens innehåll och utformning. Inom 

dessa ramar finns många möjligheter att didaktiskt påverka olika moment samt utforma 
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inlärningssituationen exempelvis beroende på den tid man har till sitt förfogande eller hur 

elevgruppen är sammansatt. Redan på 1960-talet sökte forskare, bland annat Urban Dahllöf 

och Ulf. P Lundgren efter förklarande faktorer utifrån sådana ramar (Lindblad & Linde & 

Naeslund 1999). Sedan dess har mycket förändrats både inom och utanför skolans värld. 

Andra forskare har senare, för att vidga och belysa frågan utifrån andra perspektiv i relation 

till de yttre ramarna, försökt förena och få syn på det praktiska förnuftet och lärares egen 

praktik och tänkande.  Man vill lyfta fram att verksamheten inom skolan visserligen är styrd 

av Skolverkets formuleringar, men också att det som sker innanför dessa ramar påverkas av 

dess aktörer, det vill säga alla personer aktiva inom verksamheten, alltså även lärare och 

elever och deras tänkande (Lindblad & Linde & Naeslund 1999). En av de ramfaktorer som 

undersöks i min studie är olika koreografiska förhållningssätt. Avsikten är att genom en 

retrospektiv förklaring möjligen få syn på min egen praktik och didaktik. Professor i 

pedagogik, Göran Linde, benämner skolans verksamhet och dess innehåll i form av olika fält, 

formuleringsfältet för de yttre ramarna, transformeringsfältet för den omformulering vid 

lektionsplanering som läraren gör, samt genomförandefält för det som sker och realiseras i 

klassrummet.(Lindblad & Linde & Naeslund 1999). De benämningar som används i min 

studie har tagit inspiration från Lindes begrepp, men sett fälten ur ett perspektiv på olika 

nivåer i aktionen. Att i spänningsfältet mellan ramfaktorn olika koreografiska förhållningssätt 

och realiseringen av detta i danssalen, få syn på vad som skedde och vilka betingelser som 

påverkade utformningen av undervisningen är en utmaning. 

I beskrivningen av mitt arbete används här begrepp som formuleringsnivå, alltså det som i 

styrdokumenten för gymnasiet är Skolverkets formuleringar och beskrivning av vad ämnet 

innehåller, vilka mål som ska uppnås, det innehåll ämnet och kursen ska bestå av, samt 

kunskapskrav som Skolverket ställt för kursen (Skolverket 2011). Vidare avses med 

transformeringsnivå den planering som görs i min praktik vid beslut om vilka delmoment som 

ska genomföras med eleverna, hur lång tid det kan ta, och i vilken ordning delmomenten 

kommer. Med realiseringsnivån avses här när planeringen genomförs i danssal med 

danseleverna. Dansgestaltningskursen har flera mål formulerade, men den här studien 

undersöker endast ett av dem, nämligen olika koreografiska förhållningssätt. 

Inom denna arena som förekommer i undersökningen, det vill säga i skolans värld, närmare 

bestämt på Estetiska programmet med inriktning dans faller det sig självklart att förhålla sig 

till ett didaktiskt tänkande. Mycket av den didaktiska forskningen är en tillämpad forskning 

med fokus på att använda eller undersöka mer traditionella ämnen som svenska eller 
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matematik för att förstå och förbättra en undervisningssituation eller ett visst moment 

(Arfwedson & Arfwedson 2002, Berg & Scherp 2003, Mattsson 2001).  I denna studie är 

utgångsläget ett didaktiskt perspektiv men utifrån ämnet dans med fokus på olika 

koreografiska förhållningssätt. 

 

Även ett feministiskt och genusteoretiskt tänkande med maktstrukturer i ett patriarkalt system 

ryms inom ramarna för denna studie, eftersom gruppen som undervisningen sker i består av 

enbart flickor (Ambjörnsson 2008, Rosenberg 2012). Det får i detta sammanhang mer fungera 

som ett bollplank i medvetandegörandet av normer i den vardag vi befinner oss i. Att gruppen 

där undersökningen äger rum består av flickor i övre tonåren kan ha betydelse för hur man ger 

och tar impuls utifrån rådande normer i en grupp. Kreativitet uppstår inte utan sammanhang. 

För att få syn på rådande normer i ett system behövs ”en fond mot vilken vi verkar kreativt” 

(Marner 2005:35). Det kan således ha betydelse varifrån man som tonårstjej hämtar sin 

inspiration till dans och till sin egen kreativitet. Samhällsstrukturen och normerna som delas 

kan ha ett inflytande och en inverkan på utgångsläget i de konstnärliga valen ungdomarna gör. 

Rådande normer kan alltså påverka det man vill iscensätta vid komponerandet, både själva 

formen, tolkningen eller uttrycket av dansrörelserna och fraserna, men också innehållet i 

gestaltningarna.  

 

I studien används begreppet dans och koreografi med syftning på det konstnärliga arbetet med 

målet scenisk dans. Med dans menas inte social dans eller koreografi i ett utökat perspektiv, 

utan avser den relativt traditionella formen (Redbark-Wallander 2009) av att koreografera, det 

vill säga skapa dans tänkt för en scen och inför en publik. 

 

2.1 Sociokulturell teori om lärande  

 

Lev Vygotskij (1896-1934) förgrundsfigur inom den sociokulturella teorin, menade att 

inlärning sker genom samvaro och samspel med andra människor i ett socialt sammanhang.  

Lärandets vetenskap, som man också kan kalla det, eller kulturhistorisk psykologi, 

formulerades av Lev Vygotskij och presenterades 1927/1928 på den Första Sovjetiska 

Pedologikongressen (Strandberg 2009). Idéerna bakom Vygotskijs teori är ännu idag en 

relevant bas i skolans värld och en utgångspunkt för en didaktisk situation. Genom mötet med 

andra får människan anledning att interagera, något som leder till ett visst beteende som i sin 
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tur ger en kunskap om något specifikt. På Estetiska programmet möts många olika många 

slags medieringar, exempelvis musik och bild men även dans. Att möta, skapa och tolka olika 

medieringar utöver det i skolan ansedda som främsta, det skrivna språket, ger variation, men 

också fler tolkningsmöjligheter (Marner 2005). Samspelet med andra människor är för 

Vygotskij essentiellt. En individ, enligt Vygoskij, kan endast förstås genom tid och rum, alltså 

inte här och nu, utan i rörelse (Imsen1998). Vidare ansåg han att utveckling är beroende av 

både biologisk mognad och social miljö. Här har för Vygotskijs teori språket en central 

betydelse. För dansen är det främsta sättet och mediet att kommunicera på rörelsen. Språk och 

handling är ”delar av samma situation och fyller tillsammans en funktion” (Imsen 1998:185). 

För att interagera med sin omgivning, kunna utväxla erfarenheter samt fråga och förstå svaren 

behöver man ett fungerande samstämmigt språk som tolkar innehållet och kunskapen som 

förmedlas. För internalisering, att göra den nya kunskapen till medveten förståelse av något, 

krävs en omgivning och ett sammanhang. Lärandet sker i mötet mellan människor när vi 

pratar och kommunicerar med varandra. Han menade att barnets utveckling stod i en 

”dialektisk relation till sociala miljöer” (Strandberg 2009:191). Genom att prata om det man 

ser, upplever och tänker med någon annan formeras kunskapen. Olika medieringar ger också 

fler sätt att kommunicera på med sin omgivning. Kommunikationen inbegriper en sorts 

relation människor emellan när vi försöker uttrycka idéer, åsikter och tankar i ”ord, tecken 

eller bilder.” (Bronäs & Runebou 2010:52). Man kan också tillägga att dansens gestaltning 

som uttryck och mediering är ett sätt att förmedla eller presentera ett specifikt innehåll med en 

avsedd mottagare. Människan lär sig genom mötet med andra människor, så också eleverna i 

en dansklass i en undervisningssituation. Vi är sociala varelser som är i behov av 

kommunikation med vår omgivning. Vi blir till genom mötet i andra och i den sociala 

processen alstras kunskap och vi kan lära oss något om oss själva samtidigt som vi lär oss 

ämneskunskaper. Inlärning ”kan också förstås som en social process av den anledningen att 

det inte sker någon inlärning utan att individen samspelar med sin omgivning antingen detta 

sker i skolan” (Imsen 1998:179) eller i någon annan miljö. 

Man kan i enlighet med Lev Vygotskijs teori om inlärning i det sociala samspelet använda 

strategier i olika faser vid förvärvandet av ny kunskap, något som han kallade medierat 

lärande (Kroksmark 2003). Lärprocessen består av en progression i fyra steg där man i den 

första lär sig genom att imitera och/ eller att följa instruktioner från en annan person, 

exempelvis läraren eller en klasskamrat och sedan i kommunikation med självet sker en 

utveckling och individen gör kunskapen till sin egen. Vidare genom att samarbeta med andra 
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samt reflektera över den nya kunskapen internaliseras kunskapen och blir automatisk, den 

fossiliseras. Sista steget är en återgång till den första fasen, utveckling med hjälp av ”den 

andre” (Kroksmark 2003:451). Dessa olika faser används och loopas, något som Kroksmark 

benämner den rekursiva loopen, vilket sker kontinuerligt, alltså i en pågående process utan 

slut (Imsen 1998, Kroksmark 2003). Detta är också ett vanligt synsätt i en dansskapande 

process, alltså att i interaktion med andra skapa, tillägna sig och använda dansens redskap i en 

koreografi. Processen är alltid närvarande i gruppen eller enskilt inom dansen och 

dansdidaktiken. 

 

2.2. Genusteori 

 

I den här studien observeras min praktik i en grupp bestående av enbart flickor. De är i övre 

tonåren och håller på att forma sin identitet. Tiina Rosenberg, professor och genusvetare, 

skriver om performativitet som ett medel att iscensätta och ifrågasätta könsnormativitet och 

homosociala stereotyper (Rosenberg 2012). Hon beskriver hur den objektiva synen på 

kroppen förändrats genom historiens gång. Slutsatsen blir att kroppen både är skapare av sig 

själv men också medskapare av bilden av kroppen, dess estetik och idealen kring vad en 

kropp är och gör, alltså både ett inifrån- och utifrånperspektiv. Även Marx ser på kroppen 

som en del i den materiella industriella produktionen vilket medför en uppdelning mellan 

natur och kultur. Inom dansen finns traditionellt en uppdelning av olika sorters kroppar. Det 

är relaterat till den danstekniska traditionen och här kan man urskilja tre olika sorters kroppar, 

balettens rigida, moderna och nutida dansens fria och jazzdansens exotiska, erotiska kropp 

(Redbark-Wallander 2009).  

 

Michael Foucault teori om maktstrukturer finns inom denna teoribildning. Han har skrivit 

sexualitetens historia. På 1700-talet gjordes kategoriseringar om homosexhysteri och enligt 

Foucault ledde klassificeringen till att nya identiteter skapades. I Övervakning och straff 

(Foucault 2005) beskrivs fängelsevärlden som en sinnebild för samhället. Det internaliserade 

beteendet är något som vi själva inlemmar oss i. Foucault menar att vi i dagens samhälle lever 

i en rädsla att inte passa in, en vilja att leva som normen. Makten är både repressiv, straffande 

och produktiv, den skapar ett system som man följer. Underkastelse kan ge två känslor, för 

det första nervositet och frustration av att måsta underkasta sig och kanske inte göra rätt och 
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för det andra tillfredsställelse över att behärska en situation och känna till samt kunna följa 

reglerna. Makten är en ”förutsättning för våra identiteter” (Foucault 2005:48). 

 

Kring 1990 i USA i eftervattnet av Foucault myntades begreppet queer. Inom den rörelsen 

framstår en tydlig vilja att undersöka sexuella normer, hur de uppstår och fungerar i vårt 

samhälle och hur de upprätthålls. Normalitet är ett viktigt begrepp inom queerteorin. Man 

önskar att ifrågasätta och förändra den heteronormativa hegemonin (Butler 2005, Connell 

2009, Rosenberg 2012). Queerteoretiker vill undersöka i samhället hur vi lever, organiserar, 

reglerar och upplever sexualitet. Queer är egentligen ett samlingsnamn på olika perspektiv på 

sexualiteten (Ambjörnsson 2006). Kända namn är inom denna teoribildning är bland andra 

Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, litteraturvetaren Micael Warner och filmvetaren 

Teresa de Laurentis (Connell 2009).  Det är främst inom den feministiska idédebatten som 

queerbegreppet återfinns och vuxit.  

 

I en didaktisk undervisningssituation befinner sig läraren och eleverna i en ojämlik 

makthierarki. Det är alltså i mötet med varandra som vi lär oss om och förstår vår omgivning 

och oss själva. Här inbegriper det feminismens grundtankar om skapandet av sociala roller 

och mönster i interaktion med miljön och rådande diskurs (Butler 2005, Rosenberg 2012). 

Dessa tankebanor är utgångspunkt för den analys som görs över resultatet av studien. I 

kommunikation med andra i en social situation använder vi språket både verbalt i ord och 

fysiskt med kroppen. Vi kommunicerar på flera plan med olika symboler samtidigt och klär 

våra tankar i flera olika mediala former. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 

För att ge en mer nyanserad bild av min undersökning och de tankegångar som ligger bakom 

vill jag ge några varierade inblickar både i didaktisk forskning och i den dansforskning som 

är aktuell. Det är två olika vetenskapliga fält, men man behöver förstå båda för att se 

komplexiteten i en gestaltande danslektion, där både teoretiskt, danstekniskt, konstnärligt och 

gestaltande kreativt arbete ska äga rum. Två olika kunskapsområden, didaktik och konst, ska 

av läraren omformas till kunskap möjlig att presenteras för tonårselever på gymnasiet 

(Bronäs & Runebou 2010).  
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Det är nödvändigt för min studie att förstå vilket tankegods en undervisande lärare har med 

sig som redskap in i en danssal för att göra ämnet begripligt för eleverna. Tydlighet i 

ämneskunskaperna är god grund för förståelsen av delmomenten men i relation till en helhet 

så att varken lärare eller elev blandar ihop träning i en dansteknikklass med en lektion i 

dansgestaltning med fokus på det egna skapandet. Samtidigt är det viktigt att förena och 

förhålla sig till ämneskunskapen i en koreografisk dansundervisningssituation. I olika 

skeenden, exempelvis transformeringsprocessen är risken att ämnets vetenskapliga begrepp 

har förändrats så att skolämnet ”inte längre liknar disciplinen och kanske inte ens bär på den 

grundläggande ämnesidén” (Bronäs & Runebou 2010:99). Här nedan presenteras översiktligt 

olika skiftande tankemodeller av den forskning som finns kring didaktik, danskonst och 

dansdidaktik. 

 

3.1 Didaktiska modeller och perspektiv 

 

Inom skolan som organisation finns vissa förutsättningar som man behöver förhålla sig till. 

Ett av dessa är i ett ”inre ramssystem”, som Arwedson & Arfwedson kallar det (2002:120), 

som gäller den fysiska miljön där undervisningen sker. En av dessa och kanske den största 

skillnaden mellan traditionell didaktik och dansdidaktik är platsen där undervisningen äger 

rum. En danssal är inte traditionellt utformad som en skolsal med bänkar och kateder utan 

företrädesvis ett rum utan möbler med spegel, balettstänger och dansmatta. Detta ger ett stort 

utrymme att som lärare forma den didaktiska situationen. Det berättar också för eleverna att 

här finns en frihet i organisation och en kreativ öppenhet (Arfwedson & Arfwedson 2002).  

 

Lindström och Pennlert skriver i Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik 

(2006) om att regelbundna reflektioner och samtal kring erövrad kunskap är en del av en 

didaktisk situation och viktig för elev och lärare att genomföra för att uppnå en optimal 

kunskapsinhämtning. Även Skolverket i GY11 trycker på reflektionen som ett viktigt 

moment i elevens varseblivning av sin egen inlärning och uppnådda kunskapsnivå. Det finns 

också med som ett betygskriterium i ett flertal kurser.  Centrala begrepp (Lindström & 

Pennlert 2006) är kommunikativ, interaktiv, intersubjektiv, men även formuleringsarena och 

transformeringsarena används. Det är begrepp som också Britt-Marie Styrke använder och 

därmed skulle det kunna återfinnas ett stärkande resonemang kring formuleringsnivå, 

transformeringsnivå och realiseringsnivå (Lindström & Pennlert 2006, Styrke 2013). I en 
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didaktisk formativ bedömningssituation eller kortare reflektion skulle det kunna vara till stor 

hjälp för förståelsen av ämnet och det aktuella arbetet för både lärare och elev. 

 

Modeller kan ibland vara till nytta och hjälp men tyckas vara krångliga att översätta mellan 

olika discipliner. Genom diskussioner med handledare och kollegor genom åren har det visat 

sig att arbete via en modell kan klargöra ståndpunkt och utgångsläge och öppna upp tillfälle 

att se dansens strukturer i skolan som möjliga att överföra och översätta, alltså skapa klarhet 

via en modell.  Som ett jämförande stöd och ett förtydligande kunde man använda Frede V. 

Nielsens modell från 1994 (Nielsen 1994). Han beskriver musikämnet, ett ämne som längre 

än dans varit ett skolämne, och som därmed kan vara enklare att förstå.  Modellen är 

användbar som en jämförelse med paralleller till dansämnet. Nielsen beskriver musikens så 

kallade basdimensioner varifrån skolämnet hämtar sin näring som ett spänningsfält mellan 

musiken som konst och det hantverk som krävs för att traktera ett instrument, samt den 

vetenskap som ligger bakom musikens form, innehåll och historiska utveckling. Inom 

musikämnet finns en kategorisering av musikämnets aktivitetsformer. Till dem hör 

produktion av musik, alltså att spela, sjunga och göra musik. Med aktiviteten perception 

menar Nielsen lyssnandet till musiken, men också förmågan att bedöma kvalitéter i musiken. 

Olika musiker kan framföra ett stycke på olika sätt. Slutligen finns aktivitetskategorin 

reflektion av musiken som innebär att man tillsammans kan samtala om det man lyssnat till 

byggt på den kunskap man tillägnat sig genom praktiskt musicerande. Nielsen menar att en 

övergripande förståelse för det egna ämnet är en förutsättning för det egna 

kunskapsinhämtandet och sin egen inlärning. 

  

Innehållet i vad Nielsen kallar basämne (Nielsen 1994) skulle kunna översättas till de tre olika 

ämnesindelningarna, Dansgestaltning, Dansteknik och Dansteori, med delmoment inom de 

olika kurserna som ingår i varje ämne i Skolverkets mål för inriktningen Dans på Estetiska 

programmet i GY11. Här nedan har jag skrivit Nielsens begrepp med fet stil. 

Konst – Dansgestaltning, avser den scensiska gestaltningen, dansen på scenen, dansen som 

konstform oavsett stilgenre. 

Hantverk – Dansteknik, traditionella dansträningsklasser i danssal i olika genrer, med för 

genren speciellt avsett rörelsevokabulär. Här ligger fokus på den tekniska färdigheten. 

Vetenskap – Dansteori, med fokus på analys av dans, begrepp, vetenskapliga 

kunskapsområden, historisk orientering, sociologi, fenomenologi, etnologi eller estetik. 
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Alla avdelningarna i modellen går enkelt att översätta och sätta in i dansens styrdokument. 

Jag skulle vilja ge ytterligare ett exempel som jag fann användbart i min dagliga praktik och 

som skulle kunna underlätta för eleverna att systematiskt dela upp dansen i dess olika mindre 

byggstenar och därmed förtydliga de olika byggstenarna i dansen. Det gäller innehållet under 

rubriken Musikämnets aktivitetsformer. 

Produktion – Inom ämnet Dansgestaltning finns olika moment med fokus på improvisation, 

komposition, att skapa dans och bygga dansfraser och dansstycken. Eleverna ska själva bland 

annat komponera och sätta samman en dansföreställning, som ett slutprojekt över deras 

samlade danskunskap. Här gäller ett koreografiskt förhållningssätt. 

Reproduktion – Inom ämnet Dansteknik, med fokus på den tekniska träningeni dansandet. 

Här gäller alltså att lära sig nya steg på ett tekniskt korrekt sätt och befästa danstekniken, 

träna musculus piriformis, muskeln som hjälper utåtvridningen, vilket är essentiellt för 

utförande av korrekt dansteknik (Hale & Coyle 1979). 

Perception – Både inom Dansgestaltning och Dansteknik ingår att se på varandras större eller 

mindre kompositioner, men också att kunna se och korrigera en kamrats dansteknik, samt 

lägga upp ett dansträningsprogram. Här ingår även att vara publik och se professionella 

dansföreställningar live på någon dansscen samt analysera vad man sett. Det handlar också 

om att känna dansen i kroppen. Klassisk balett, modern och nutida dans och jazzdans har 

olika känslor i kroppen. Det känns annorlunda i kroppen och man använder kraften på olika 

sätt när man dansar de olika teknikerna. Här kan fenomenologin vara ett hjälpmedel och ett 

forskningsområde. 

Interpretation – Dansanalys ingår som ett moment i kursen Dansteori. Man diskuterar och 

analyserar vad dansen kommunicerar, vilken genre den representerar, vilken teknik som 

används och om de finns någon narrativ historia eller andra tolkningar av dansat uttryck eller 

om stycket är abstrakt. 

Reflexion – i alla tre ämnesinriktningarna Dansteknik, Dansgestaltning, och Dansteori ingår 

reflektion över det man sett, hört och gjort. För dansläraren ingår också det man läst, 

uppmärksammat eller på annat sätt tillägnat sig kunskap om, från andra områden än enbart 

dansens. 

 

Övergripande för alla studier är också förståelsen för det egna kunskapsinhämtandet. Det kan 

ibland, speciellt för en ung människa, vara ganska svårt att få syn på och förstå. Nielsens 

modell använd som ovan, skulle kunna hjälpa till vid klargörande av elevernas tekniska och 
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teoretiska kunskaper, erövrade både av eleverna själva och av läraren. Det leder in till nästa 

reflektion om den didaktiska modellen och uppdelningen av dansens område för att förtydliga 

och transformera styrdokumentens formuleringar. Britt-Marie Styrke har i sin rapport Dans, 

didaktik och lärande. Om lärares möjligheter och utmaningar inom gymnasieskolans 

estetiska program (2013) visat på en modell som också kan vara till hjälp och ge en ökad 

förståelse och insikt. Hon presenterar en modell som skulle kunna vara användbar för 

danslärare inom Dansgestaltningsämnet. Styrke menar att ett moment i dansundervisningen 

skulle kunna brytas ner i mindre sektioner i enlighet med en modell hämtad från Bronäs & 

Runebou, Ämnesdidaktik: en undervisningskonst (2010). Man skulle, visar Styrke, kunna 

använda den med koreografen och dansteoretikern Rudolf Labans teori om tid, rum och kraft, 

som presenteras mer ingående senare i rapporten, samt med ett tillägg om fras (Styrke 2013). 

Det skulle kunna ge en tydligare bild av något abstrakt och komplext som dansen är, där 

dansen emanerat ur lusten eller impulsen att röra sig. Då skulle dessa begrepp kunna vara ett 

verktyg till tydliggörande av beståndsdelarna. Här tänker jag också att det egentligen är två 

olika förhållningssätt som möts. Eleven lär sig om dansens bestånddelar, det vill säga får en 

teoretisk bild och ett språk att använda vid diskussioner om dans, men samtidigt också ett 

medel och verktyg att använda vid fortsatt skapande av egen dans. Den praktiska dansen 

teoretiseras och lyfts därmed till en disciplin både inom det praktiska men också mot det 

vetenskapligt generella och överförbara.  

 

Ett annat perspektiv ges i Estetiska lärprocesser av Fredrik Lindstrand och Staffan Selander 

(2009). Där presenteras flera olika genomförda projekt och exempel på vad en estetiskt 

skapande- och lärandeprocess kan vara, både från den undervisande lärarens, projektledaren 

och ur elevens perspektiv. Det blir synliggjort hur man kan diskutera om det som egentligen 

är handlingar och tankar, men som tar sig uttryck i en konkret produkt, en pall, en film, 

gatukonst eller som i danskonstens fall ett stycke dans som skulle kunna framföras för en 

publik. Cecilia Andersson refererar i Gatukonstpraktik – ett informellt kunskapande 

(Lindstrand & Selander 2009), till Michael Polanyi som nämner begreppet ”tacit knowledge” 

(Lindstrand & Selander 2009:26), den kunskap som inte står i fokus, är outtalad men som 

ändå är en del av kunskapen, alltså något som ibland kallas den dolda kunskapen (Strandberg 

2003). Dansens teknik skulle kunna sägas vara en sådan dold kunskap i en process där man 

instuderar ett stycke dans, alltså har huvudfokus på det koreografiska materialet men utför 

dansrörelserna med den teknik som krävs för att utföra densamma, baserat på en tidigare 
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tradition. I den situationen krävs ett tekniskt kunnande som kanske inte erhållits eller övats 

tidigare men i instuderingens moment ändå förvärvas. Andersson diskuterade vidare om 

intertextualitet och menar att alla kulturella uttryck återfinns i en diskurs – i ett sammanhang. 

Det gäller bara att göra det synligt, vilket den estetiska skapandeprocessen kan göra och där 

finna kopplingen till dansen som våra gymnasieelever sysslar med. Här finns ett stort område 

att utveckla och med kopplingar till styrdokumenten från Skolverket för skapandekurserna i 

dans. Här finns också kopplingar till Helene Illeris och det hon diskuterar när hon refererar 

till Richard Shusterman och begreppet ”somaestetics” i  Ungdomar och estetiska upplevelser 

– att lära med samtida konst (Illeris 2009:95). Begreppet kan också förstås med en naturlig 

förankring i dansen eftersom uttrycket bor och gestaltas i kroppen. Genom att gestalta något, 

en text i dess utvidgade betydelse av något slag, med dansens medie rörelsen, får dansaren en 

direkt somatisk upplevelse av innehållet. Det som kan ligga i det koreografiska dilemmat är 

väl i så fall att få uttrycket så tydligt att det bär innehållet även till betraktaren. Selander 

skriver om den estetiska processen som också i betraktarens ögon blir till en lärprocess 

(Lindstrand & Selander 2009). Det är intressant eftersom man i dansvärlden många gånger 

med eleverna har kunnat möta påståendet att modern nutida dans är så abstrakt och inte 

begripbart. Sedan eleverna själva fått gestalta en idé kan de visa en större förståelse för hur 

ett dansat uttryck skulle kunna tolkas och upplevas, estetiken bli invävd som en del av vårt 

erfarande av världen (Lindstrand & Selander 2009).  

 

Även Lindstrand & Selander (2009) presenterar en modell som till sin konstruktion skulle 

kunna vara enkelt översättbar och tydlig och att sätta in dansen i vid en transformering av ett 

formulerat mål. Rörelsekunskap är den träning som man gör i dansteknik och som senare får 

sitt gestaltande uttryck. Det har referenser till danserfarenhet, andra dansstycken, tidigare 

upplevelser hos eleven. Det beskriver också elevens kunskapsförståelse, vad den kan av dans, 

hur den dansar och hur den använder sin teknik. Det handlar till slut om hur eleven ser sin 

värld och vad den förstått av den. Bengt Molander skriver i Estetiska lärprocesser – några 

kunskapsteoretiska reflektioner (Molander 2009) om en dualism som för dansen är självklar, 

så självklar att den ibland kan vara svår att se eller få syn på. Dualismen i den inre världen, 

idén om vad man ska gestalta, får sitt uttryck i, alltså medieras genom de dansade rörelserna. 

 

Modern nutida dans har ett specifikt tanke- och idégods med sig som vuxit fram under 1900-

talet. Det emanerar ur modernismens föreställning om människan och konsten samt filosofin 
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om den naturliga människan och dennes förhållningssätt till konsten och skapandet. Den 

klassiska baletten har en helt annan tradition historiskt (Redbark-Wallander 2009). Tidigare 

inom den klassiska baletten utbildade man dansare vid de stora teateroperornas egna 

dansskolor. Dansmästarna var strikta och styrda av samma traditions disciplinerade 

formspråk och teknikträning. Dansen som konsttradition har kommit in i skolans organisation 

relativt sent. Den moderna nutida dansen och dess intåg på arenan har öppnat upp för ett 

annorlunda förhållningssätt. Här utgår man från den egna individens konstnärliga skaparkraft 

och vilja till uttryck (Diehl & Lampert 2011). Detta medför också att undervisningsstil och 

metod har kunnat variera från lärare till lärare speciellt i en kreativ process.  Bedömningen av 

elevernas arbeten och svårigheten med detta är också en aspekt som i Lars Lindström, Viveka 

Lundberg och Astris Pettersson i Pedagogisk bedömning (2011) diskuteras. Man vill lyfta 

svårigheten med elevens egen förståelse av process och kunskapsinhämtning och graden av 

medvetenhet både hos elev och undervisande lärare. Med en sorts samling, ”portfölj”, av alla 

alster och produkter av skapandet kan resultaten visualiseras och på så sätt förtydliga arbetet 

och resultatet av detsamma. Tillsammans kan lärare och elev i samtalet få syn på 

undervisningens innehåll samt elevens inlärning och kunskapsmässiga utveckling, vilket 

förordas genom denna modell. 

 

För att vara en modern lärare och med sin tid i mötet med dagens ungdomar i skolan skulle 

man också kunna arbeta i enlighet med Anders Marner och Hans Örtegrens råd i En 

kulturskola för alla: estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt 

perspektiv (2003). De skriver följande: 

 

Skolan ska vidare vara en social och kulturell mötesplats. En sådan ”Förståelse 

och medmänsklighet” kräver ett bredare spektrum av mediering och 

informationssamhällets medier i dagens skola bl.a. därför att elever i olika 

projekt ska kunna kommunicera med elever i andra delar av världen. IKT i bil-

dundervisningen kan innebära t.ex. att grupparbeten kan genomföras av elever 

i vänorter och vänskolor, utan att träffas. Elever kan berätta om sig själva, sin 

miljö och kultur i bild. Elever kan kommunicera via nätet kring bilder och 

bilders betydelser, när det gäller t.ex. miljöfrågor, etiska och andra frågor. 

(Marner & Örtegren 2003) 
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Elever gör också det idag, även i dans. I ett gott samarbetsklimat och en kreativ kollektiv 

process som råder i en dansklass delger eleverna varandra sina idéer. Alla elever på vår skola 

har nu egen dator, så inflytandet från det utbud som finnas på nätet är påtagligt. Eleverna 

söker aktivt efter både musik och dans och delar informationen mellan varandra konkret i 

danssal eller via sociala nätverk. Genom detta samtal i form av flera olika medier, dansens 

och bildens ger man eleverna tillfällen till utökad kunskap i dansämnet. 

 

3.2 Kroppen som kommunikativt verktyg. 

 

Inom det estetiska området i allmänhet och dansens konstnärliga och didaktiska fält i 

synnerhet behöver man förvärva och gemensamt nyttja ett vetenskapligt synsätt och språk vid 

beskrivningen av verksamheten.  Patricia Leavy, amerikansk dansforskare, problematiserar 

kring frågan om den konstnärliga forskningen, dess metoder och resultat i Method meets Art. 

Art-based Research Practice (2009). Hon skriver bland annat att dans ”is in many ways the 

most abstract form explored” (Leavy 2009:179) bland de olika konstnärliga uttrycken. Ett 

bland många råd hon ger är att danskonstnären kan som tillägg till själva dansrörelserna som 

en förklaring och ett förtydligande av sitt utforskande kring dans som konstverk skriva en 

förklarande och förtydligande text, alltså i skrift göra en presentation av sina insamlade data. 

Utifrån de egna noteringarna kring sitt eget dansskapande kan forskaren analysera och kanske 

få syn på något nytt, att informationen fungerar som en förhöjare av medvetandenivån kring 

det egna skapandet, något hon benämner ”consciousness-raising potential” (Leavy 

2009:180). Patricia Leavy nämner också kroppens betydelse som bärare av social mening, 

vilket i detta sammanhang kan vara relevant. Vi kan inte i något sammanhang bortse från 

kroppens betydelse både som de människor i sociala sammanhang vi är och som dansande 

forskare i en given diskurs. I en danssal med kroppen som verktyg påverkas och påverkar 

man varandra genom sin närvaro. Patricia Leavys resonemang tangerar och för tankarna till 

Susanne Stinson, professor i dans vid The University of North Carolina i USA, med 

mångårig erfarenhet både av forskning och undervisning inom dans och lärande för unga. 

Stinson menar att dansen haft en låg status historiskt inom den akademiska världen och att en 

av orsakerna till detta kan vara att dans manifesterats genom kropp i allmänhet och kvinnans 

kropp i synnerhet (Stinson 2006). Leavy skriver liksom Stinson om kroppen både som 

kontext och som verktyg. Hon använder begreppet ”body knowledge” och ”enfleshed 
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knowledge” (Leavy 2009:183) i beskrivningen av kroppen som förmedlare och bärare av 

kunskap. 

 

Liksom Leavy visar Susan Foster, amerikansk dansvetare, på vad man kan göra för att lyfta 

dansen som konstart till en akademisk nivå. Vetenskap är ju något man vet och något som är 

möjligt att överföra genom undervisning, genom didaktiska metoder från en person till en 

annan (Foster 1997, Redbark-Wallander 2009). Liksom Leavy och många med henne 

(Bronäs & Runebou 2010, Berg & Scherp 2003, Rosenberg 2011) menar hon att människan i 

allmänhet och dansen i synnerhet i sin fysiska form bär kulturella markörer, budskap och 

således bär kunskap med sig. Det går egentligen inte att frigöra sig från, men man skulle 

kunna synliggöra och blottlägga det och på så vis upptäcka vad detta stoff består av.  Dans ur 

det hänseendet kan absolut vara en vetenskap i och med att den har ett system som går att 

återskapa och undervisa i. Redan på Ludvig XIV:s tid skapades regler för hur danssteg skulle 

utföras och framföras korrekt (Foster 2009). Susan Foster menar i Dance theory (Foster 

2009) att dans i sig även är och innehåller teoretisk kunskap och att den också i sig bär på 

kulturella värden som överförs medvetet eller omedvetet i en undervisningssituation. Genom 

att lära sig en speciell dansstil eller teknik överförs en tanke och värdesystem som sällan 

noteras eller ifrågasätts, men som på en transformeringsnivå har betydelse. 

 

En annan aspekt är synen på den utifrån och inifrån kommande blicken (Kroksmark 2003, 

Styrke 2013). För dansens del kan det vara viktigt att skilja på detta, men svårt eftersom det i 

de mesta av dansträningen ingår att ha en utifrån kommande blick ”extrinsic”, lärarens eller 

publikens men också ”intrinsic” den inifrån dansaren själv kommande kritiska och 

rolltolkande blicken som ingår i träningen av dansrörelser och gestaltning. Rudolf Labans 

teori om tid, kraft och rum är essentiellt i ett koreografiskt skapande sammanhang och därför 

intressant. Jag återkommer senare med en mer ingående förklaring av dessa begrepp hos 

Laban och den betydelse de kan ha i ett koreografiskt arbete. En viktig fråga är också, som 

Styrke ställer, vad vi går in i undervisningen med (Arfwedson & Arfwedson 2002, Styrke 

2013). Det är en fråga man bör rikta till sig själv i den egna praktiken när en formulering 

överförs och blir en realiserad situation i en danssal.  

 

I forskningen kring dans och kropp har man kunnat se olika grupperingar bland forskare med 

i grova drag liknande grundtankar och idéer beträffande kroppen som representationer från 
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olika fält och arenor och därmed med olika ingångar och infallsvinklar till närmandet och 

beskrivandet av kroppens betydelse.  En möjlig indelning har varit utifrån en historisk 

socialkonstruktivistisk syn, samt utifrån sociokulturella aspekter som ser på hur kroppen 

fungerar i sitt sammanhang, en utifrån kommande blick på ett objekt. Den gruppen får 

representera den historiska kroppens perspektiv, alltså den förändringsprocess som kroppen 

som konstruktion i det kulturella samhället/världen utgör. En annan grupp ser på kroppen 

också som ett objekt och alltså som ett verktyg för konsten, men ett verktyg som behöver 

slipas, förändras och förbättras för danskonstens skull.  Även för dessa är kroppen ett projekt 

som bör vara i förändring, men av orsaker som främst består i att bli en bättre dansare och 

verktyg för danskonsten. En gemensam nämnare hos många av forskarna är ändå tanken eller 

idén om att självet, den inifrån ”intrinsic” kommande blicken, det subjektiva seendet handlar 

om självförverkligandet. Genom att man blir en bättre dansare, eller blir medveten om vilken 

kultur den egna kroppen företräder kan jaget bli mer autentiskt (Aceto 2012, Back 1999, 

Redbark-Wallander 2009). I båda nämnda grupperingar, återfinns föreställningen om kroppen 

som bärare av en tanke, idé och en anledning till att söka upplevelser inifrån, själva anden om 

man så vill. De menar att tanken styr kroppen och genom kroppen kan man således bli mer 

närvarande i sig själv, också ett ideal och genom detta ideal konstrueras diskursen (Butler 

2005, Rosenberg 2012). 

Melanie Aceto beskriver i en artikel Developing Dance Artist in Technique Class (2012), en 

metod för att förbättra dansarens förmåga att improvisera och bli en starkare modern dansare 

med ökade chanser att få jobb på dagens dansarbetsmarknad. Hon menar här att de krav en 

koreograf ställer på dansare är att de ska kunna bidra med eget material i improvisatoriska 

möten och därför behöver få en god utbildning i att improvisatoriskt utveckla det 

rörelsematerial man ställs inför. Därför använder och förordar Aceto denna metod som hon 

kallar The Alteration Task (Aceto 2012), en modell där eleverna får en given fras att jobba 

med på olika sätt. I övningar under danslektionen ger Melanie eleverna i uppgift att utforska 

och omforma en fras men med olika fokus på tid- rum- och kraft vilket är utvecklande för 

dem både tekniskt och konstnärligt. På samma gång förbereder det dem för de arbetsvillkor 

och auditionsförhållanden som en modern nutida dansarbetsmarknad utgör. Hon menar att 

metoden är bra på alla sätt som en dansare behöver, det vill säga kroppen blir flexibel och 

tanken alert, kreativ och väl rustad för att brukas (Aceto 2012). Här återfinns ett tydligt 

dansdidaktiskt perspektiv. 
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3.3 Genusperspektiv i dans 

 

Att skapa ett genus är en, enligt Judith Butler, amerikansk professor i retorik och queerteorins 

grundare (Rosenberg 2012) en komplex och komplicerad social och kulturell process. Tina 

Rosenberg beskriver i Ilska, hopp och solidaritet: med feministisk scenkonst in i framtiden 

(2012) performativiteten, alltså kroppen som bärare och signal av en specifik hbtq-kultur. Hon 

förmedlar en bild av kroppen som explicit representant för en patriarkal könsmaktsordning 

och den feministiska konstens arbete med dessa frågor. Hon menar här att kroppen i den 

performativa feministiska konsten är två perspektiv parallellt, både en representant och 

metafor för en maktordning samtidigt som det är samma kropp som presenterar detta på 

scenen (Rosenberg 2012). Genom kroppen ifrågasätts denna ordning och vem som äger 

blicken som betraktar kropparna.   

 

I en grupp av enbart tonårsflickor måste det perspektivet vägas in. Rosenberg menar att den 

moderna nutida dansen är en konstform som uppmanar till handling. I den performativa 

konsten kan dansaren befria sig från sin egen kropp och gestalta något annat, exempelvis 

dragkungar, butche och femmes och är ett sätt att visa upp olika grad av maskulinitet och 

femininitet på ett lekfull och parodiskt sätt. Det verkar också, enligt Rosenberg, vara lättare 

för en kvinna att inte upplevas som kontroversiell om hon klär sig i manskläder jämfört med 

om en man uppträder i kvinnokläder (Rosenberg 2012). Till synes, menar hon, kan det vara 

mer provocerande och ett starkare ifrågasättande av de manliga normerna än tvärtom. 

Rosenberg liknar det vid ”verfremdungseffekten” som Brecht använde i sin teaterform. Den 

moderna nutida dansen med olika sorters kroppar ger ett spelrum för nytänkande och ett slags 

antidans, en laborativ process som ifrågasätter det västerländska skönhetsidealet med 

objektifierade kvinnokroppar (Rosenberg 2012). Dansen som uttryck är också ett lämpligt 

medel att ställa frågor med och på så sätt ifrågasätta hur kön och kroppar framställs, även för 

en grupp gymnasietjejer. I en koreografisk situation bör publikens eventuella reaktion eller 

upplevelse tas upp till diskussion. Ett färdigt dansstycke ska, även om det är skapat av elever, 

möta en publik och innehållet i kommunikationen är nödvändigt att resonera och fundera 

kring i ett undervisningssammanhang. Eleven som gör stycket, bör vara fullt medveten om 

vad och hur hen uttrycker en tanke i dansrörelser. 
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Somliga dansforskare ger en historisk eller nutida beskrivning på kroppen i samhället som 

bärare av kultur alltså mer sociokulturella betydelser gestaltade genom kroppen, alltså den 

performativa kroppen med dess historiskt formade konstruktioner. Tiffany Atkinson skriver i 

introduktionen till boken The Body: Readers in cultural criticism (2005) om kultur som 

begrepp och samhället som konstruktion. Atkins menar att kulturen blivit till stor utsträckning 

en del av människorna så till den grad att den anses vara naturlig. Dock menar hon att den i 

allra högsta grad är en skapad form av mänskliga uttryck i samhället. Uttrycken visar sig i 

olika former alltifrån opera till bussbiljettens form och utseende. Judith Butler i Introduction 

to bodies that matter (2005) diskuterar och replikerar till både antik och nutida konstruktion 

av genus samt dess performativitet och beskriver kroppen ur ett sociokulturellt perspektiv. Att 

bryta det hegemoniska normativa mönstret skulle kräva en nykonstruktion av den redan 

konstruerade kvinnliga genusmodellen. Hon kritiserar eller vill genom sin argumentering ge 

ytterligare en dimension till de sociala konstruktionerna vad gäller kvinnlighetens 

konstruktioner. I ett första stadium är de av de manliga filosoferna presenterade som en 

konstruktion i ett patriarkalt system, men Butler vill ta frågan vidare så att den patriarkala 

västerländska synen på kvinnan blir mer nyanserad. Här tänker jag att hon, liksom Michel 

Foucault (2005), vill belysa de makthierarkier som kroppar utgör, skapar och finner sig i, men 

också att det är en process och inte något oföränderligt statiskt system.   

 

I en studie i hur en marginaliserad grupp i Sao Paolo synliggör sig själva och sin kultur 

beskriver Derek Pardue i Hip Hop as Pedagogy: A Look into Heaven and ”Soul” in Sao 

Paolo, Brazil (2007). Genom att dansa hip hop iscensatte och visualiserade gruppen sin 

inhemska kulturella och sociala situation samtidigt som de i en process utvecklade densamma. 

På köpet fick deltagarna i hiphopkulturen också växande självkänsla och styrka av att ta plats. 

Genom hiphopdansens stil och kultur blev man ”någon”. De aktiva inom hiphopkulturen 

sökte aktiv kontakt med övriga hiphopvärlden genom olika medier. Detta gjorde att de 

förmedlade tradition samtidigt som de utvecklade en ny tradition inom den befintliga 

hiphopkulturens stilar. Pardue visar i sin studie exempel på hur både den afrikanska och 

portugisiska historien smälter samman i de influenser som hiphopen bär med sig från USA. 

Signifikant i studien är också hur författaren lyfter fram vikten av artisternas/dansarnas vilja 

att visualisera sin själ ”soul” genom hiphopen. För dem var det själva gestaltandet med hip 

hopens genre som stilmedel en möjlighet till självförverkligande, alltså ett inifrånperspektiv, 

en subjektivering av kroppen.  
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4. OLIKA KOREOGRAFERS PRAKTIK 

  
Skolverkets styrdokument handlar i punkt fyra om olika koreografiska förhållningssätt som 

eleven ska tillgodogöra sig, få arbeta med, förstå och kunna utveckla. Danskonsten som 

konstnärligt uttryck har från tidigt 1900-tal utvecklat olika tekniker för att bygga upp och 

stärka dansaren som person och dennes instrument den fysiska kroppen. Irene Sieben, en 

Feldenkraislärare i Berlin, skriver i sin artikel Working Somatically (2010) om olika moderna 

samtida personer som utvecklat egna personliga danstekniker och träningsformer som alla 

bidragit till och påverkat den moderna nutida dansens konstnärliga gestaltning i dansvärlden. 

Hon presenterar danstekniker som utvecklats främst under 1900-talet och in på 2000-talet. 

Dessa tekniker har kroppen som verktyg i fokus och undersöker på olika sätt hur man bäst 

kan utveckla detta till förmån för ett artisteri och en funktionell kropp.  

 

Här kan man urskilja två olika traditioner med sina galjonsfigurer som påverkat dagens 

sceniska danskonst. En amerikansk tradition som utvecklats från början av 1900-talet fram till 

idag och en europeisk tradition starkt influerad av den modernistiska konsten (Redbark 2009). 

De har dock under 2000-talet influerats av varandra. Genomgående bland traditionerna och 

dess danstekniker är begreppet medvetenhet, ”awareness”. Alla har de utvecklat metoder för 

att kunna arbeta med och förhålla sig till hur kroppen ska tränas, förbättras och hållas fri från 

skador, för att bli ett verktyg till funktionell och fulländad dansare i kommunikation med en 

publik. I en skapande didaktisk situation kommer alltid närvaron i kroppen och den 

medvetenhet man representerar som gestaltande person att hamna i fokus. Det kan vara svårt 

att undvika begreppet ”awareness” och förhöjandet av den i någon form, särskilt i ett 

gestaltande arbete. Där har den en tendens att hamna i fokus i den kreativa processen med att 

skapa dansrörelser. I en kreativ dansskapande process efterfrågas kroppens förmåga till 

uttryck. Ju större och fler möjligheter dansaren har i sitt verktyg, kroppen, samt en 

medvetenhet om hur det verktyget kan användas, desto större möjligheter till kontroll av 

kroppen som uttrycksmedel (Aceto 2012, Foster 1997, Redbark-Wallander 2009). 

 

4.1 Rudolf Laban 

 

Rudolf Laban (1879-1958) kan, som ungrare men verksam i hela Europa och grundare av 

Laban School i London, ses som en representant för en europeisk tradition och en av dem 

som metodmässigt haft mycket stort inflytande på skapande av dans. Hans teorier och 
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systematisering av rörelser efter huvudrubrikerna tid, rum och kraft har influerat många 

danskonstnärer men även haft en påverkan på tankar och arbetsformer inom teaterns sfär 

(Laban 1988). Labans teori grundar sig på en inåtkommande och utåtgående rörelse och utgår 

från arbetsrörelser i kroppen, kring vilka han utformade ett system. Systemet består av olika 

delar som i sin tur utgör en indelning i relation till rummet, exempelvis de olika plan, sagital-, 

horisontal- och vertikalplan som kroppen har att förhålla sig till. Tiden indelas i sektioner, 

bland annat talar man om snabbt, långsamt och moderat tempo. Även kraften har i Labans 

system sina indelningar som man arbetar utifrån exempelvis liten kraft, hållen eller avspänd 

kraft. Dessa olika delar kan vara utgångspunkter i olika improvisationsövningar när man vill 

undersöka kroppen och dess rörelsemöjligheter. Kraften menar Laban är något som hos 

barnet genom leken utvecklas successivt till kontroll över kroppen och dess intentionella 

kraft, men något som man också genom hela livet kan utveckla kontrollen av (Ullman 1988). 

Labans teorier om tid, rum och kraft är avsedda och möjliga för en lärare att använda oavsett 

elevens ålder. Man behöver bara anpassa övningens utformning och svårighetsgrad till 

elevens utvecklingsnivå.  

 

4.2 Merce Cunningham 

 

En annan koreograf som färgat av sig på den moderna nutida dansens sätt att skapa och 

koreografera dans är den amerikanske dansaren och koreografen Merce Cunningham (1919-

2009). Merce Cunningham kom efter dansutbildning till New York 1939 och dansade i 

Martha Grahams Company som solist tills han 1953 bildade sin eget kompani, Merce 

Cunningham Dance Company i New York. Han började med sex dansare (Morgenroth 2004) 

som i nära samarbete, men under ledning av Cunningham, arbetade med att undersöka 

dansrörelsematerial och utvecklade utifrån detta ett speciellt rörelsevokabulär.   

 

Som koreograf har Merce Cunningham haft stor betydelse för utvecklingen av den moderna 

och nutida dansen. Han var banbrytande med sin idé om den icke centrala placeringen av 

dansare på scenen, en tanke som han fick från Einsteins teorier om att inget i universum har 

någon fast punkt utan allt rör sig fritt i förhållande till rymden (Morgenroth 2004). Genom att 

låta dansarna fristående från varandra utföra fraser samtidigt och på olika platser på scenen 

utan inbördes relationer ville han bryta upp fokuseringen kring ett centralperspektiv, en 

tradition som varit stark inom den sceniska dansen. Det ledde till framförande i olika lokaler, 
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exempelvis på museer, något som idag inte upplevs som speciellt ovanligt, men som i mitten 

på 50-talet var mer sällan förekommande.  

Merce Cunningham kom att samarbeta med musikern John Cage. Redan på 40-talet inledde 

de ett samarbete som sedan fortsatte under hela Cunninghams karriär som koreograf. I nära 

samarbete utvecklade de förhållandet dans och musik. Rättare sagt så frigjorde de dansen från 

musiken och tvärtom. Cunningham menade att den friare kopplingen till musiken påverkade 

rörelsen (Morgenroth 2004) på ett sätt som passade Cunninghams tankar om komposition. 

Dansarna tvingades hålla sitt tempo, utan att gå med eller påverkas av timingen i musiken. 

Det frigjorde både dansen och musiken som därmed kom att bli ett komplement till varandra 

(Morgenroth 2004). Cunningham grundade också en egen skola i New York där många 

dansare utbildats genom åren. Detta har i sin tur lett till att Cunninghams grundtankar och 

koreografiska metod även spridits till Europa och sammanflätats med den europeiska 

danstraditionen under senare 1900-tal (Redbark-Wallander 2009). 

Cunningham har också samarbetat med andra konstyttringar speciellt inom bildkonsten. 

Robert Rauschenberg var en av de konstnärer, för att nämna någon, som Cunningham gjorde 

ett flertal verk tillsammans med. Det Cunningham sökte, förutom danskonsten, var att de 

olika mötena mellan arbetssätten i bildkonsten och danskonsten skulle kunna ge impuls till 

nya oförutsägbara effekter som kunde göra att tanken och möjligheterna vidgades, sådant som 

aldrig skulle kunna göras medvetet (Morgenroth 2004). 

Källan till rörelsen kommer enligt Cunningham (Morgenroth 2004) från rörelsen i sig. För att 

experimentera och komponera utan att hemfalla åt kroppens egna inarbetade vanor började 

Cunningham bland annat kasta tärning där han på de olika sidorna bestämt rörelse- eller 

placeringsord. Han använde också kortlek och på senare tid även dator för att genom slumpen 

upptäcka nya sätt att komponera ihop rörelseelement. När han sedan arbetade med dansarna 

lärde han ut benen först separat, sedan torso och sist armarna. Därefter adderade han 

slumpartat riktning i rummet samt om dansaren skulle göra frasen solo, som duett eller i 

grupp. Vid ett tillfälle, i arbete med en föreställning gjord på beställning där platsen för 

dansframträdandet var cirkelrunt, arbetade han med alla perspektiv och riktningar samtidigt, 

vilket var en stor utmaning både för honom och för dansarna (Morgenroth 2004). 

Cunninghams arbetssätt och metoder har spritts och anammats av många koreografer i nutid 

(Redbark-Wallander 2009). 
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4.3 Anne Theresa De Keersmaeker 

 

Anne Theresa De Keersmaeker, (född 1960) är en belgisk dansare numera verksam som 

koreograf, som i likhet med ovanstående koreografer startat en skola. Keersmaekers skola i 

Bryssel, P.A.R.T.S. anses som en av de främsta i Europa och elever från hela världen söker 

sig dit för att utbilda sig till dansare inom den moderna och nutida dansgenren. Man 

undervisar också i klassisk balett på skolan, men huvudriktningen är modern och nutida dans 

med fokus på improvisation. Keersmaekers arbetssätt är främst att med improvisation som 

verktyg skapa dansrörelser. En metod för detta som hon arbetat fram är något som man kan 

kalla Point phrase, ett sätt att i grupp och självständigt i olika moment improvisera och 

laborera med dansrörelser utifrån impuls från någon annan danspartner (Keersmaeker 1989). 

Genom improvisation som metod menar hon att dansaren kommer närmare ett personligt 

uttryck, men också frångår gamla vanor för att hitta nya rörelser och på det sättet utveckla ett 

nytt rörelsemönster. 

 

Irmela Kästner skriver i P.A.R.T.S. – Contemporary Positions (2011) om intervjuer som hon 

gjort med sju olika undervisande danslärare från Keersmaekers skola, P.A.R.T.S., och deras 

bidrag till skolans profil med träning och utbildning i modern nutida dans. De undervisande 

lärarna har alla olika bakgrund, några med balettskolning och den tradition som följer med 

detta, men alla har de en syn på kroppen och dansen som ett uttryck för varje persons 

individuella innersta mål att söka efter sitt egna personliga artistiska förhållande (Kästner 

2011). Det är varje dansares egna ansvar att genom utforskande av olika rörelser och 

rörelsematerial hitta sitt eget koreografiska uttryckssätt. De olika metoderna är vägen dit. 

Utbildningens utformning är menad att vara öppen för eleverna att söka sitt eget konstnärskap 

genom dansen. Individen i fokus utvecklas genom improvisation och genom träning i den 

moderna och nutida dansen och av de lärare som undervisar där. Det finns ingen speciell 

teknik som är dominerande och eleven styr själv sin inriktning mot antingen politiskt eller 

anatomiskt håll i sitt sceniska uttryck. Tanken är att frikoppla sig från givna mönster och 

invanda dansrörelser för att upptäcka nya rörelsemönster och därmed fler möjligheter till 

dansat uttryck.  
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5. METOD  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv valde jag att tolka och på ett induktivt sätt betrakta min 

egen praktik i ett didaktiskt moment i en vardaglig undervisning i ämnet Dansansgestaltning 

(Sohlberg 2009). Studien gällde hur jag i en danssal överförde, transformerade, möjliggjorde 

och realiserade för mina elever att lära sig om och använda olika koreografiska 

förhållningssätt, samt vilka möjligheter som ges att arbeta med en genusmedveten kreativitet i 

ett konstnärligt skapande.  

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt resonemang användes metoden deltagande observation 

(Fangen 2005, Chiriac & Einarsson 2013). Under tre tillfällen, med samma grupp bestående 

av tio elever, observerades undervisningen av ett moment. Valet av metod att genomföra en 

studie av min egen praktik grundade sig på möjligheten att genomföra den i det vardagliga 

arbetet på min skola (Mattsson 2001). I det fanns en intern logik, alltså en överensstämmelse 

mellan forskningsfrågan, hur min praktik såg ut, insamlingen av informationen, observationen 

av sampelet med eleverna i en didaktisk situation, och hur sedan resultatet analyserades. 

Genom en hermeneutisk analys tolkades sättet att tillhandahålla en situation som skulle ge 

utrymme för olika koreografiska förhållningssätt (Chiriac & Einarsson 2013).  

En koreografs professionella förhållningssätt till sin kreativa produkt förmedlad och 

levandegjord i en didaktisk situation studerades av forskaren genom deltagande observation. 

Direkt i anslutning till de planerade och genomförda tre lektionspassen noterades intrycken 

och tankarna i dagboksform av det som genomfördes under det aktuella tillfället (Roos & 

Elam 2012). Detta blev till information som i hermeneutisk anda analyserades med fokus på 

att undersöka om det var möjligt att se hur det formulerade kursmålet hade realiserats.   

Som kompletterande metod till min studie genomfördes en fokusgruppsdiskussion bestående 

av tre lärare med kunskap i och med erfarenhet av undervisning i ämnet Dansgestaltning. 

Huvudfrågan gällde genomförandet av olika koreografiska förhållningssätt (Wibeck 2010). 

Fokussamtalet med mig som moderator filmades för att därefter analyseras. Gruppen fick på 

förhand veta att vi hade 30 minuter avsatta till denna fråga om koreografi. Urvalet till 

deltagarna gjordes efter kriterierna att frågan skulle vara aktuell på något sätt i deltagarnas 

profession, de skulle ha arbetat med dans i skolan och själva någon gång ha koreograferat, 

vara införstådda med begreppet koreografi samt bosatta i Skellefteå kommun. Fokussamtalet 

blev således en diskussion mellan tre undervisande lärare i dans och med en egen praktik i 
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koreografiska förhållningssätt. Samtalet videofilmades. I analysen av diskussionens innehåll i 

videofilmen undersöktes främst innehållet i det deltagarna diskuterade. Det har inte lagts 

någon betydelse vid den sociala interaktionen mellan deltagarna, utan fokus låg på det sagda, 

alltså hur deltagarna beskrev begreppet och vad de lade i begreppet koreografiska 

förhållningssätt (Wibeck 2010). Tyngdpunkten i gruppsamtalet mellan deltagarna låg på hur 

olika koreografiska förhållningssätt lyftes fram och på vilka olika arbetssätt som användes i 

de aktuella lärarnas egen undervisning samt på vad deltagarna hade för tankar kring olika 

metoder att koreografera och skapa dans på.   

Begreppet ”olika koreografiska arbetssätt” är relativt komplext (Wibeck 2010) så därför 

passar metoden med att diskutera i fokusgrupp med en huvudfråga utmärkt i detta 

sammanhang (Chiriac & Einarsson 2013). I den här studien analyserades alltså inte 

medlemmarnas sociala eller strukturella interaktioner utan tyngdpunkten på analysen gällde 

innehållet i det som diskuterades. Huvudfrågan i gruppen var: Vad ligger i begreppet olika 

koreografiska arbetssätt och hur gör du när du undervisar i danssal om olika koreografiska 

arbetssätt? De följdfrågor som ställdes var: Vilka koreografiska arbetssätt använder du? Vilka 

tror du är lättast att ta till sig som nybörjarelev/avancerad danselev? Finns det ett sätt som 

dominerar bland eleverna? Kan det tänkas finnas en mer eller mindre självklar progression 

från lättaste sättet till ett svårare? Finns det en minimigräns för hur många de olika 

koreografiska förhållningssätten är? Hur gör du om man ser att eleverna bara vill använda en 

favoritmetod och har svårt med eller visar motvilja mot andra metoder? Deltagarna fick dock 

veta att de inte var tvungna att svara på alla frågor eftersom tiden var begränsad, men att 

huvudfrågan om olika koreografiska förhållningssätt var det centrala i diskussionen. 

 Den grupp elever som deltog i min studie var tio gymnasieungdomar, alla flickor mellan 17-

18 år. Gruppen började Estetiska programmet hösten 2012 och var, när studien genomfördes, i 

slutet av sitt andra år på gymnasiet. Eleverna tillfrågades formellt, enligt Vetenskapsrådets 

riktlinjer om god forskningsed (Gustafsson & Hermerén & Petterson 2011), om jag fick göra 

min observation under deras lektionspass, vilket de samtyckte till både muntligt och skriftligt. 

Jag kom att observera min egen praktik i gruppen med ett koreografiskt arbete i fokus med 

dessa ungdomar under tre lektionspass på åttio minuter vardera. Genom detta ville jag 

undersöka hur arbetet såg ut och hur det presenterades för att erbjuda möjligheter för eleverna 

att nå förståelse för, möjlighet att jobba med och kunskap i olika koreografiska 

förhållningssätt.  Planeringen, alltså transformeringsnivån, gällde tre lektioner med olika 

moment i varje. Eftersom eleverna var mitt i en process som tidigare startat var det viktigt för 
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mitt arbete i gruppen att fokusera på processens fortskridande utveckling mot målet, en dans 

för publik.  

 

6. GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

 

Vid läsningen av kursmålen för kursen Dansgestaltning 1 i ämnet Dansgestaltning med fokus 

på punkt fyra där olika koreografiska förhållningssätt är ett formulerat målkriterium, 

(Skolverket 2011) transformerades och realiserades ett moment, några danslektioner som 

innehöll olika metoder för att arbeta koreografiskt och skapa dans. Målet med forskningen 

var inte att skapa ett helt stycke dans även om det var målet för eleverna, utan att undersöka 

min egen praktik och hur målkriteriet realiserades. Eleverna skulle med ett improvisatoriskt 

arbetssätt, prova att skapa och koreografera dans och med en viss genusmedvetenhet med sin 

egen kreativitet, med samma metod som en yrkeskoreograf skulle kunna använda sig av, göra 

dans. De koreografer som jag valde att hämta influenser och arbetsmetod från var Rudolf 

Laban och hans system med tid, rum och kraft, Merce Cunninghams med sin metod att 

koreografera med slumpade kort med ord som innehåller danstermer eller begrepp, samt 

Anne Teresa de Keersmaekers sätt att i improvisation ge och ta impuls från varandra och 

utifrån den metoden skapa dans. Jag kommer nedan att beskriva hur ett pass i taget gick till 

beträffande genomförande och tillvägagångsätt. 

 

Gruppen var i början av en process vilken hade som mål att sätta upp en mindre föreställning 

på en lokal scen i ett kulturområde i samma stad. Man hade redan valt ett tema och 

arbetsnamn för vad man ville berätta: ”Vad ska du bli när du blir stor?” med avsikten att 

presentera olika danser där några yrken gestaltas och uttrycks genom musik och dans. Till det 

första av tre tillfällen som jag hade beslutat att observera hade eleverna fått i uppgift att leta 

musik som de tyckte om och kunde tänka sig att göra dans till. De skulle ta med sig så många 

låtar eller musikstycken de ville, men var och en skulle ha minst två att spela upp för gruppen. 

Planen var att vi skulle, som vi alltid brukar inleda varje lektionspass med, sitta i ring och 

lyssna på den medhavda musiken. Efter att tillsammans ha lyssnat på de låtar som spelades 

upp skulle var och en tyst för sig själv skriva ner på ett papper en gradering efter vilken låt de 

tyckte mest om och så vidare från 1-3. Därefter skulle vi se vilken låt som fått flest röster och 

diskutera vilket yrke den skulle kunna representera och vilka dansrörelser som skulle kunna 

vara representativa för det yrket. Därefter var tanken att vi skulle gå ut på golvet där var och 
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en för sig själv skulle improvisera fram en kortare fras eller ”stegbank” till musiken. 

Lektionen var åttio minuter lång.  Det andra tillfället skulle innehålla konkret skapande av 

koreografi på golvet, med några användbara fraser som senare skulle kunna fogas ihop till ett 

dansstycke. Sista tillfället för observation blev när eleverna var färdigrepeterade och skulle 

framföra stycket inför publik med både rätt känsla och kostym vald efter dansens tema och 

innehåll. 

 

6.1 Observationstillfälle 1 

 

Lektionen började planenligt med att vi satte oss i ring, vilket vi har som vana att göra. Dels 

för att det är en samlande start mentalt och dels för att stämma av vad vi ska arbeta med den 

aktuella lektionen. Det är också bra för att göra en kortare återblick på det arbete vi 

åstadkommit hitintills och fortsätta processen där man slutat. Vi har som regel med våra 

danselever alltid i alla danslektioner en samlingsring i början av lektionen när man konstaterar 

vilka elever som är närvarande, knyter an till något som inträffat sedan vi sågs sist eller 

aktualiserar arbetet som pågår och som vi ska fortsätta arbeta med. Detta pass, under tiden vi 

väntade på att alla skulle komma in i danssalen, satt jag på golvet tillsammans med några av 

de tidigt anlända eleverna och småpratade. De elever som kom först satte sig i ring som de 

brukar och är vana vid, vartefter de andra eleverna anlände fyllde de på så att vi slutligen alla 

satt i en rund ring. Efter fem minuter av småprat och väntan hade alla utom en elev, som var 

sjukanmäld, kommit och alla hade med sig musik. Eleverna visste att vi skulle lyssna, men 

inte vem som skulle börja presentera sina musikval. Jag bestämde utan diskussion ordningen 

och valde att börja med eleven som satt till höger om mig eftersom vi också har en vana att 

oftast ”gå medsols” i ringen, vilket alla accepterade den här gången.  

 

Vi lyssnade på de låtar som presenterades av den första eleven och gick sedan vidare till nästa 

elev och dennas val av musik. Vi skrev, samtidigt som vi lyssnade, upp låtarna på en lista. 

Eleverna kände till alla artisterna mycket väl. Jag vände mig ibland med någon fråga kring 

stavning eller något annat kring musiken avsiktligt till de elever som vanligtvis inte brukar 

prata så mycket, eller till den som spelade musiken. Oftast så svarade fler än en eftersom de 

ville hjälpa mig och informera varandra, så att vi skulle kunna gå vidare i lyssnandet. Några 

av eleverna hade många låtar med sig som favorit, så lyssnandet tog längre tid än beräknat. 

När lyssnandet var klart bad jag varje elev tyst för sig själv rangordna musiken. När detta var 
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gjort började vi diskutera och majoriteten av eleverna hade valt en låt av Beyoncé. Vi var alla 

ense om att känslan musiken förmedlade var läcker, stark, energisk, medryckande och gav 

danslust och en positiv känsla. Dock frågade jag efter en kort stunds diskuterande om vad de 

skulle kunna tänkas göra för dans till musiken eftersom texten var ”lite jobbig”, som jag 

uttryckte det. Jag tyckte att den var explicit sexuell vilket jag förklarade med några 

omskrivande ord och några av eleverna höll med. Jag påpekade också att man vare sig bör 

eller behöver följa texten, alltså illustrera orden, utan frågade vilka dansrörelser som de 

kopplade till musiken, rytmen och tempot samt vilket yrke man kunde tänka sig uttrycka.  

Därefter följde en diskussion där jag främst lyssnade till elevernas åsikter. Dock fördelade jag 

ordet i ringen mellan eleverna så att alla fick komma till tals. Diskussionen som tidvis var 

ganska böljande slutade med att låten gemensamt valdes bort, eftersom den inspirerade till 

alltför mycket sexuella rörelser och det enligt en av eleverna inte skulle kännas roligt när ens 

mormor kunde sitta i publiken. Tyvärr var tiden slut för lektionen och vi beslöt att börja 

improviserandet nästa danslektion till låt nummer två på elevernas lista. Detta beslut togs 

samtidigt som vi reste oss upp och gick ut, så avslutningen på lektionen blev inte så samlad 

som jag hade planerat. 

 

6.2 Observationstillfälle 2 

 

Det andra tillfället som observerades inföll på samma schemaposition en vecka efter 

lyssnandet. Eleverna hade då hunnit ha två danslektioner, men med annat innehåll. Dock 

hade några på eget initiativ stannat efter skolan och kommit igång på egen hand att 

komponera fraser till musiken. Det fanns dock inget som var bestämt eller låg fast. Planen 

var att jag under denna lektion skulle introducera kort med dansord som en metod att skapa 

dans till. När vi i början av lektionen som vanligt satte oss i ring för att stämma av var vi var i 

processen och vad vi denna gång skulle fortsätta arbeta med hade jag orden i en bunt på 

golvet framför mig. Vi kom fram till att det bara var att fortsätta ”hitta på ” danssteg för att 

kunna se om de gick att använda i kompositionen. Alla ställde sig snabbt upp och satte igång 

med det fortsatta arbetet att koreografera. Samtliga elever ville först sätta på musiken som de 

valt och göra som de brukar, det vill säga röra sig till musiken och rörelsesätta efter impuls 

från den. Några av eleverna i gruppen var dock mer tveksamma i sitt kroppsspråk och 

signalerade mindre spontanitet och kreativitet samt lite osäkerhet. Av erfarenhet vet jag att 

det kan vara svårt och lite oroande att som en blyg person improvisera fritt i ett rum med 
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andra dansare som virvlar runt. För att inte dämpa den kreativitet några av eleverna visade 

började vi ändå med den metoden. Dock var min tanke att efter en kort stund ta fram korten 

som jag därför tills vidare lade vid stereon. Bara efter någon minut kom en annan elev och 

behövde min hjälp varför jag tvingades att gå ut ur danssalen.  

 

När jag efter drygt fem minuter kom tillbaka hade eleverna tagit fram korten och lagt dem på 

golvet. Med hjälp av dem arbetade de själva med att rörelsesätta ord och musik och på så vis 

skapa en bank av rörelser som de kunde bidra med till koreografin. Eleverna hade på eget 

initiativ börjat skapa danssteg med hjälp av orden på korten eller genom att använda andra 

impulser av varandra eller musiken och på så vis komponera dansfraser. Komponerandet och 

koreograferandet hade eleverna gemensamt ansvar för, men de gjorde delvis till en början 

enskilda egna komponerade steg. Därefter visade de varandra sina steg och fraser. Det gjorde 

de tillsammans genom att visa sina rörelser och sedan diskutera var i musiken och i 

kompositionen rörelserna kunde passa in och vara användbara. Jag påpekade när jag kom in i 

danssalen och fick se hur de jobbade, hur positivt det var att använda orden som hjälpmedel. 

Den elev som använde orden synligast var en av de som egentligen danstekniskt tillhör de 

svagare och som tidigare visat tveksamhet till att improvisera på impuls från musiken. Jag 

frågade alltså vilka steg de kommit på samt bad dem visa för gruppen. Därefter fick varje elev 

visa några av de steg de hade skapat till sin rörelsebank och vi började gemensamt komponera 

samman dessa. Detta fortsatte vi med tills lektionen var slut. Även den lektionen slutade i en 

upplösning av lektionen utan annan diskussion än att jag bad alla komma ihåg det vi gjort tills 

nästa gång vi skulle ses.  

 

6.3 Observationstillfälle 3 

 

Det tredje tillfället för min observation inföll i slutet av processen två veckor efter att eleverna 

börjat komponera och koreografera. Då var dansen färdigkoreograferad och repeterad och det 

var dags att visa upp den inför en publik. Det här passet var också annorlunda tidsmässigt då 

det inföll under en hel förmiddag, alltså från skoldagens början fram till lunch vilket blev tre 

och en halv klocktimme. Tillfället som valts för dansens framförande var inte enligt den 

ursprungliga planen på en teaterscen, utan dansen skulle uppföras som ett underhållande 

inslag den sista skolveckan på terminen, då alla på skolan hade en gemensam skoj- och 

trivseldag med grillning och brännboll ute på stora gräsplanen på bakgården av 
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skolbyggnaden. Programmet innehöll förutom dansen, som nu fått militäryrket som tema även 

rocklåtar framförda av elever på Estetiska programmet inriktning Musik. 

 

Till en början var det svårt att samla gruppen. Några var frånvarande, var visste ingen 

eftersom de inte svarade på mobilen, två mådde illa och fick gå hem, samt några som var sena 

men meddelat att de var på ingång. I den situationen frågade jag eleverna vad de tyckte att de 

skulle göra med dansen. Gruppen hade en och en halv timme på sig att göra om dansen så att 

den passade de som kunde dansa vid det här tillfället. De som var närvarande hade repeterat 

och kunde stegen, kostymen var klar, men formationen och placeringen gick inte att 

genomföra i den form man repeterat tidigare och bestämt eftersom antalet dansare hade 

förändrats. Jag frågade om de kunde göra om placeringarna och ändå framföra dansen. Några 

var tveksamma, men när en av eleverna med bestämdhet sa att nu ville hon genomföra detta 

som hon så mycket hade kämpat och arbetat för, samtyckte de andra. Dessutom tyckte hon att 

det vore ett snöpligt slut på terminen om de inte genomförde och uppträdde med dansen. Efter 

en liten stund var alla igång med att omarbeta och repetera in de ändringar som vi gått igenom 

och behövde göras. Jag gav förslag på vad de skulle kunna göra som enkelt skulle underlätta 

för omstruktureringen av formationerna, samt frågade hur de tänkte lösa vissa moment i 

dansen, som nu inte gick att göra i ursprunglig form. Detta fick de göra på egen hand eftersom 

jag var tvungen att gå till tekniken som skulle köra ljudet och ordna med det praktiskt så att 

dansarna skulle få musik och ljud till sitt framförande. Ingen tvekade utan alla satte direkt 

igång med arbetet och jag sprang iväg. Kostymen, militärklädsel, var redan ordnad. Det enda 

som behövde kompletteras var en keps och en väst, vilket snabbt verkställdes. 

 

Det här tillfället var mer oplanerat än de två tidigare i min observation, eftersom jag i förväg 

inte hade fått vetat alla praktiska detaljer kring framförandet. Tiden för framträdandet inför 

publiken var inte heller den meddelad i förväg. Det blev också oväntat eftersom det visade sig 

vid samlingen att ovanligt många elever var frånvarande. Jag peppade så gott jag kunde men 

sprang mest fram och tillbaka mellan musiktekniken ute på skolgården och danssalen där 

eleverna övade intensivt. Vid framförandet stod jag vid ansvarig tekniker och på min signal 

satte ljudteknikern igång musiken och dansen kunde framföras. Efter dansens genomförande, 

med jubel och applåder från publiken, var alla danseleverna nöjda och glada. De var alla stolta 

över sin insats, sitt mod och sitt snabba arbete med att komponera om dansen. De pratade med 

iver med varandra om hur bra de tyckte att det hade gått. Vi var också alla glada tillsammans 
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att terminen slutat så bra och att de hade fått uppleva så starkt att publiken varit positiv till 

deras framförande. 

 

6.4 Fokusgruppsamtal 

 

Fokusgruppens tre medlemmar talade länge om skillnaden mellan koreografiska 

förhållningssätt och arbetssätt. En i gruppen menade att förhållningssätt är något övergripande 

och när det senare ska presenteras i danssal i en didaktisk situation handlar det om hur man 

metodiskt presenterar övningarna som leder till elevernas skapande och då är mer inne i ett 

arbetssätt. Man kan behöva bryta ner en metod i flera olika mindre övningar. Gruppen 

diskuterade också om hur olika koreografiska arbetssätt kan vara och att det ofta är förknippat 

med den enskilde koreografen och dennes personliga undervisningsstil och attityd till både 

sina dansare och sitt dansmaterial. Min tanke här blir då att ett koreografiskt förhållningssätt 

och dess utformning i slutänden blir beroende av den enskilde elevens attityd till sitt och 

gruppens skapade dansrörelsematerial och konstverk, alltså dansstycket. En av deltagarna i 

gruppen menar också på att det är skillnad mellan skolans värld och den professionella 

världen. I en dansklass måste alla elever vara med oavsett preferenser av stil. En koreograf 

väljer själv vilka dansare hen vill arbeta och skapa dans med. En annan deltagare för under 

samtalet fram situationen att man som danslärare också måste anpassa dansskapandet efter 

elevernas kunskapsnivå. Den utvecklas med åren men till en början får man ta ett moment i 

taget. Här ser jag att eleverna i undersökningsgruppen vid tredje observationen med hjälp av 

sina koreografiska kunskaper på ett snabbt sätt och med grund i sitt kunnande löste problemet 

med saknade dansare. De kunde göra om stycket efter nya förutsättningar och tillämpade då 

ett koreografiskt förhållningssätt.  

 

Under samtalet framkom också tankar om vad koreografen har med sig in i sitt arbetssätt, 

vilken tradition den företräder eller kommer från. Den dansbakgrund som också dansläraren 

har med sig kan även det ha betydelse för undervisningen i danssal i gestaltning. Som dansare 

och danslärare kan man ha olika traditioner med sig i sin kropp. Även danslärarens kropp är 

en bärare av kulturella mönster, idéer och traditioner. Den har sin speciella diskurs, eller 

förförståelse, som inte så lätt går att göra sig av med eller få syn på. Dock kan man vara 

medveten om den och på så sätt välja att förhålla sig till den. Det i sin tur påverkar vad eller 

vilka koreografiska metoder man realiserar på golvet i danssalen. Det diskuterades också hos 
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gruppen att de som lärare upplevt att eleverna gärna kopierar kompisars eller danslärares steg 

som de sett, vilket också i sig kan vara ett koreografiskt förhållningssätt även om eleven inte 

kan säga säkert vem den fått rörelseimpulserna från. I en skapande situation kan också 

osäkerheten väga in och eleven väljer något som känns säkert i kroppen istället för att våga 

söka något nytt rörelsemönster. Med tiden kan det utveckla en medvetenhet och en större 

förmåga att använda ett koreografiskt förhållningssätt i det egna skapandet av dans. Man tog 

även upp hur samhällets trender och förändringar påverkar dagens koreografier och 

koreografer, vilket i sin tur kommer att återspegla sig i elevernas sätt att skapa dans genom att 

se och ta del av den dans som skapas i det koreografiska yrkeslivet. 

 

 

7. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Generellt har jag fått syn på min egen undervisning på ett tydligare sätt genom denna studie. 

Jag har också fått syn på eleverna och deras kunskapsutveckling och deras tillämpning av de 

kunskaper de under danslektionerna inhämtat och erövrat. Genom att via den här studien i 

Skolverkets formulerade betygskriterier plocka ut ett moment i betygskriterierna och mera i 

detalj studera vilka olika koreografiska förhållningssätt som jag erbjuder och planerar för 

eleverna i min undervisning och medvetandegöra detta har transformeringsprocessen blivit 

tydligare för mig. Tidigare har min diskurs omedvetet följt med in i danssalen (Bronäs & 

Runebou  2010, Grosin 2003), utan att den har medvetandegjorts eller analyserats i dess 

många olika lager och nyanser. Jag har tidigare utan djupare reflektion planerat min 

undervisning utifrån Skolverkets formulering, men utan att se vilka traditioner som påverkat 

mina urval, vilket jag nu har fått tillfälle att göra. Genom att analysera det som realiserats i 

danssalen har mitt egna praktiska förnuft samt elevernas kunskaper och deras process i den 

didaktiska situationen förtydligats för mig (Lindblad & Linde & Naeslund 1999). Min 

”awareness” om undervisningen och den didaktiska situation som skapats är numera större. 

Mitt ”body-knowledge” är inte enbart omedveten kunskap som jag utan djupare analys för 

vidare, transformerar samt realiserar i danssal till eleverna, utan något som jag genom att 

studera min egen praktik har blivit mer medveten om. Jag har förstått hur viktigt samtalet är 

för att medvetandegöra processen i det kreativa arbetet hos både mig och eleverna. Genom att 

diskutera och ställa frågor till eleverna vid de olika lektionstillfällena har eleverna också fått 
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syn på de traditioner och normer som påverkar dem i deras konstnärliga val av dansrörelser 

och i deras koreografiska förhållningssätt när de improviserar och skapar ett dansstycke.  

 

7.1 Min egen praktik utifrån tre aspekter 

 

Efter att ha studerat min egen praktik och agerande under dessa tillfällen kan jag urskilja vissa 

tendenser. Det jag funnit är att man kan dela in dessa tendenser utifrån tre aspekter, som alla 

är intressanta och som blir synliggjorda i realiseringen av momentet i danssalen. Dessa tre är 

först och främst diskussionen, som ett medel för medvetandegörande av idé, tanke och 

innehåll i dansstycket. Därefter kommer arbetsklimatet, nödvändigt för att kunna föra en 

kreativ diskussion och möjlighet att utan tvekan inför skolkamraterna kunna framföra sina 

egna förslag och idéer. Den tredje aspekten gäller normmedvetenhet med förståelse för 

hierarkiska konstruktioner både inom gruppen, vem tillåts uttrycka sina tankar och åsikter, 

men också vad gäller det kommunicerade innehållet i det skapade dansstycket. Den första, 

mest övergripande och viktigaste aspekten i min undervisning och realiseringen av momentet 

olika koreografiska förhållningssätt, är alltså diskussionen, samtalet, mellan mig och eleverna. 

I diskussionen ges tillfälle för eleverna att upptäcka och själva sätta ord på sitt processarbete 

och bli medvetna om vad de i det kreativa arbetet vill uttrycka och vilka idéer de vill bidra 

med. Genom att fråga eleverna om vad och hur de tänker beträffande musikval, eller i 

rörelsegestaltandets olika delar behöver de söka svaret hos sig själva och därmed förmedla 

både till sig själv och till den övriga gruppen innehållet i vad de vill kommunicera med sina 

val av form, musik och rörelse. I processens alla olika faser, både när det gäller musikval, 

improvisations i danssal och skapande samt val av dansfraser är diskussionen en metod och 

ett medel att medvetandegöra den koreografiska processen. Eleverna får tillfälle att utifrån en 

koreografs perspektiv, med ett koreografiskt förhållningssätt diskutera de och sätta ord på de 

olika komponenterna, det vill säga sammansättningen i den dans de skapar tillsammans. 

Diskussionen som metod är genomgående under hela processen, inte minst som en 

summering och avslut efter dansens framförande, då eleverna kunde konstatera vilket 

mottande dansen fått hos publiken. Realiseringen av måldokumentets formulering i min 

undervisning har sedan, som jag redan nämnt, ytterligare två aspekter. Dessa båda aspekter 

har diskussionen som förutsättning för att åstadkomma ett medvetet arbetssätt beträffande det 

koreografiska skapandet av dansstycket, men kan ändå särskiljas som viktiga var för sig. 
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Den andra aspekten gäller således ett positivt arbetsklimat (Berg & Sherp 2003). Det har inte 

alltid så stark koppling till de olika koreografiska arbetsmetoderna, utan tenderar att vara av 

didaktisk art. Mitt agerande i gruppen har varit fokuserat på att skapa ett så tryggt 

arbetsklimat som möjligt för eleverna och för att skapa en kreativ miljö. Detta för att de utan 

att riskera att känna sig utsatta skulle kunna lägga fram och få gehör för egna idéer kring dans 

och danssteg eller vad uttrycket skulle beskriva i känsla eller handling. Genom att sitta i ring 

vid det första tillfället då musiken skulle väljas och låta slumpen avgöra vem som skulle börja 

redovisa sina förslag och sedan gå i turordning efter hur man var placerad i ringen, ville jag 

skapa ett lugn och avdramatisera prestationen (Dysthe 2003, Arwedson & Arwedson 2002). 

Att redovisa egen vald musik efter kriteriet vad man själv tycker om, kan vara nervöst i en 

grupp där ett arbetsklimat inte alltid är generöst. Här handlar situationen mer om 

gruppdynamik och demokratiskt arbetsklimat, något som inte är ämnesspecifikt utan mer hör 

till organisationen skolans värld och didaktik i allmänhet (Ambjörnsson 2008, Berg & Sherp 

2003, Foster 2009). Min roll i diskussionen kring musikvalen var mer att fördela ordet så att 

alla fick komma till tals, men också att efterfråga och betona yrket som dansen skulle kunna 

förknippas med. Jag ville också påminna dem om den kunskap de erövrat, så att de genom 

diskussionen kunde komma att klä sin kunskap i ord och därmed få en större förståelse för 

ämnet (Dysthe 2003, Nielsen 1994, Vygotskij1999). Det var också viktigt för mig att alla 

elever fick uttrycka sin åsikt. Frågan om musikvalet gick runt i gruppen och alla fick i tur och 

ordning berätta om vilken låt de skulle kunna tänka sig att göra danssteg till. När valet föll på 

ett textmässigt olämpligt musikstycke av Beyoncé släpptes frågan fri inom gruppen som då 

kunde diskutera vad de tyckte och tänkte i en anda där alla fick säga sin mening. Eleverna 

uttryckte att musiken och rytmen förmedlade styrka, viljekraft och kvinnlighet. Jag ställde då 

som följdfråga vilket yrke och vilka rörelser de mest förknippade till musiken.  Därefter 

frågade jag vilken annan låt man kunde tänka sig och då röstade eleverna på en annan 

textmässigt mindre explicit sexuell text. Dessa frågor fick eleverna att tänka kring vad 

dansrörelserna kunde komma att uttryck och vilken känsla det skulle förmedla. I dessa 

tankebanor fick elevgruppen möjlighet att prova på ett koreografiskt förhållningssätt. 

Gruppen enades och sedan var lektionen slut och eleverna gick till andra lektioner. Det andra 

tillfället som observerades innehöll andra delmoment och helt andra aktiviteter än första. Nu 

var det en mer kreativ och skapande situation i undervisningen. Även här är det ett tydligt 

didaktiskt mål att skapa en trygghet i gruppen. Här samlade jag alla som vanligt först i ring 

föra en kort genomgång av var i processen gruppen befann sig. Här noterar jag att jag 
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använder termen ”vi” när jag beskriver läget. Mitt fokus är att samla gruppen, ge ett gott 

generöst klimat och därför skapa en vi-känsla. Däremot upplever jag att gruppen avvaktar 

eftersom de inte riktigt känner sig säkra på hur de ska agera i en kooperativ skapandesituation. 

Även här tillrättalägger jag ordningen så att den framstår som slumpartad. Att i kroppen visa 

vad man improviserat fram kan vara lika svårt för en ungdom som att visa vilken musiksmak 

man har. Här gällde det att avdramatisera processen så att det skapades en tillåtande atmosfär 

och att stegen som eleverna senare visade skulle mottas positivt. Jag har genom analysen av 

de tre observationstillfällena blivit medveten om att ett tryggt och tillåtande arbetsklimat är en 

av förutsättningarna för att kunna våga och prova att med ett koreografiskt förhållningssätt 

arbeta kreativt. 

 

Den tredje aspekten gäller normmedvetenhet av maktstrukturer med hierarkier i en grupp 

samt kroppens representation av tankar och idéer (Butler 2005, Redbark-Wallander 2009, 

Rosenberg 2012). I olika grupper finns osynliga maktstrukturer som man måste förhålla sig 

till. Man kan i det här sammanhanget tala om flera dimensioner av maktstruktur. En i gruppen 

mellan eleverna, en annan mellan mig och eleverna, samt en tredje nämligen den struktur av 

makt och hierarkier som kan finnas i temat och innehållet i dansen, som skulle kommuniseras. 

Jag ville med min aktion att gå i turordning i ringen ge intrycket att ordningen mellan 

eleverna i redovisandet inte var graderat efter den intressantaste musiken eller den duktigaste 

eleven. Genom ett blottläggande av sig själv och sin musiksmak kan hierarkin i en 

tonårsgrupp, där musikval är en identitetsmarkör, vara svårt känslomässigt och ge en oönskad 

effekt (Ambjörnsson 2006, Connell 2009, Rosenberg 2012). Nu blev det endast en insamling 

av musik, som man sedan tyst för sig själv skulle välja som möjlig att förknippa med temat 

yrken, yrkesval och därefter börja koreografera till. Den efterföljande diskussionen var desto 

mer intressant ur ett dangestaltningsperspektiv. Valet av Beyoncés låt var diskutabelt eftersom 

den hade en mycket explicit text av sexuell karaktär. Här diskuterade eleverna vilka danssteg 

och rörelser som lämpligast skulle passa till musiken, vilka normer som rådde kring detta och 

vad de kunde uttrycka och berätta samt hur publiken skulle kunna uppfatta dansen. Till slut 

kom de fram till att det inte skulle vara så roligt att röra sig på ett sexuellt sätt, vilket musiken 

beskrev, inför familj, släkt och bekanta, som den aktuella publiken antogs bestå av. De visade 

klar tvekan inför att upplåta sina kroppar till den idétraditionen (Connell 2009, Pardua 2007, 

Rosenberg 2012). Diskussionen som beskrivits ovan slutade med att man strök låten som 

möjlig att ha med i föreställningen. Intressant är att valet på yrke för det koreografiska temat 
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på dansen sedan blev militär, med en traditionellt manlig och stark diskurs. Att visa sig som 

stark individ, vilket var en av många betydande normer bland ungdomarna, var viktigt för 

deltagarna i gruppen. Med samtalets metodik, att alla ska få möjlighet och känna säkerhet att 

uttrycka sin åsikt, ville jag som pedagog också i min didaktik förmedla att jag gav utrymme 

för deras egna åsikter och inte, i kraft av min position som deras lärare, ville begränsa 

uttrycket. För den här gruppen ungdomar, några just fyllda arton år, var det inte främmande 

att gestalta militäryrket (Rosenberg 2012). Några av dem tolkade den valda musiken som 

kraftfull, skarp och med inslag av ljud som liknade gevärseld. I dagens samhälle kan även en 

kvinna göra militärtjänst, vilket två av tjejerna påpekade. Därmed blev det aldrig någon 

diskussion eller tvekan kring valet av tema för dansen. Militärer uttrycker makt och styrka 

enligt normativa värderingar (Rosenberg 2012) och genom att relatera rörelsemässigt till detta 

och gestalta det i kostymval visar gruppen genom sitt performativa tankesätt att de arbetar 

med ett koreografiskt förhållningssätt. 

 

Slutligen något som observationen synliggjorde och som var momentets huvudmål formulerat 

i Skolverkets styrdokument, att eleverna skulle få tillfälle att arbeta med olika koreografiska 

förhållningssätt, blev också realiserat. Elevernas diskussion kring musikvalet och vad det 

skulle kunna kommunicera visade på ett tillfälle för dem at få en möjlighet att arbeta och en 

förståelse för hur man arbetar med ett koreografiskt förhållningssätt. I det positivta 

arbetsklimatet som diskussionerna skapade kunde eleverna med en normmedvetenhet som 

bollplank få tillfälle att arbeta med olika koreografiska förhållningssätt. När de diskuterade 

och provade rörelser som passade till musiken samt temat på föreställningen, tolkade deras 

uttryck och relaterade till publikens reaktioner visade de i sina kroppar, med sitt agerande att 

de förstått vad ett koreografiskt förhållningssätt var. Budskapet som koreografin till den valda 

musiken skulle kommunicera var inte vad gruppen ville förmedla. Avsikten vara att gestalta 

ett yrke och yrket som i diskussionen sammankopplades med låten var det inte någon som 

ville gestalta. Vid den andra observationen, när en annan musik var vald, var arbetet mer 

praktiskt ute på golvet och mindre av diskussion. Genom valet att lägga fram orden skrivna på 

mindre papperslappar beskrevs metoden hur man genom improviserade dansrörelser till ordet 

kan få idéer till en fras eller kortare danssekvens att koreografera. Här fanns Merce 

Cunningham och hans slumpen-koreografiska metod i bakhuvudet som metoden. Alla i ringen 

väntade vid det tillfället på en fortsatt förklaring och lyssnade fokuserat. Eftersom jag 

tvingades avbryta och hjälpa en annan elev i ett annat rum, uteblev vidare förklaring. När jag 
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kom tillbaka var gruppen splittrad och alla jobbade med att koreografera och skapa danssteg 

och fraser. Lapparna med orden låg utspridda på golvet, men ingen förutom en elev läste dem 

aktivt. Dock berättade de att de alla tittat på dem, men sedan lämnat dem på golvet. Här ser 

jag att eleverna visar på kreativitet och genom eget initiativ agerar med ett koreografiskt 

förhållningssätt. Grunden för det arbetssättet och metoder att koreografera fanns bland 

gruppens deltagare. Några koreograferade tillsammans och följde impuls från låttexten, något 

som de var vana vid att göra. En annan elev stod mest stilla, funderade och kunde inte komma 

på något. En av eleverna som vanligtvis är ganska tillbakadragen och försiktig i sin 

framtoning i gruppen hade dock tagit konkret hjälp av orden och var inne i en 

skapandeprocess genom improvisation och med hjälp av rörelseorden koreograferade eleven 

några danssteg. Min insats och påverkan på detta var mer att sätta igång, uppmuntra och ge 

förslag och eleverna valde att göra det som de just där och då fick impuls till att göra. Mitt 

intryck var att några elever verkligen hade stort behov av och kände sig trygga med att 

koreografera på impuls från musiken. Dock tolkade jag situationen så att den elev som inte 

kände sig bekväm med impuls från musiken kunde eller förstod att använda detta verktyg som 

metoden med lapparna innebar. Orden på lapparna kom inte från Cunningham utan från 

Labans begrepp om tid, rum och kraft. Hans arbetssätt var relevant i den här 

skapandeprocessen för den här eleven. Dock är jag tveksam till om hon just då var medveten 

om sin erövring av ny kunskap. Det skulle kunna befästas i ett annat skede då vi reflekterade 

över arbetet (Vygotskij 1999), vilket vi ofta gör när en föreställningsperiod är slut. Planen för 

det tredje tillfället var att framföra den koreograferade och inrepeterade militärdansen inför 

skolans elever. Det blev något kaotiskt eftersom premisserna för framförandet hastigt 

förändrades. Plötsligt sattes elevernas förmåga till att visa ett koreografiskt förhållningssätt på 

prov i ett skarpt läge. För elevernas del blev det vid min fråga om hur och var någonstans i 

koreografin de snabbt kunde ändra om stegen ett direkt koreografiskt förhållningssätt. De var 

på mycket liten tid tvungna att tillsammans lösa problemet, vilket de också gjorde. Den roll 

som jag spelade i detta sammanhang med uppförandet inför publik var mer en teknikers än en 

danslärares. Man kan ändå säga att eleverna där och då hade lärt sig vad en koreograf gör, 

eftersom de inte tvekade att ta itu med arbetet och direkt förstod precis hur och vad de skulle 

göra. Jag tolkade det som att deras kunskap om koreografiska förhållningssätt var 

internaliserad. De hade alltså under några lektionstillfällen fått redskap, metoder och 

möjlighet att lära sig arbeta med olika koreografiska förhållningssätt.  
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Den mest betydande av de tre olika aspekterna i min praktik och mitt didaktiska 

förhållningssätt är diskussionerna och samtalen mellan alla deltagare i processen. Det visade 

sig att det var viktig för min realisering av målet att genom frågor, riktade till eleverna, ge 

dem tillfälle att prova sin egen kreativa förmåga och därmed prova på att arbeta med ett 

koreografiskt förhållningssätt. I processen att gemensamt diskutera kring temat, provat på 

olika sätt att improvisera, samt själva ändra i en koreografi har de getts flera möjligheter och 

tillfällen till olika koreografiska förhållningssätt. Det är kommunikationen mellan mig och 

eleverna som leder arbetet framåt i min praktik och som möjliggör situationer där eleverna får 

tillfälle att arbeta kreativt, med varandra diskutera och pröva sina åsikter, normer och rörelser 

och kanske så småningom hitta sin egen koreografiska metod och sitt egna förhållningssätt. 

De tre koreografiska metoder som eleverna har fått möjlighet att arbeta med, de situationerna 

som realiserades i danssalen, spelar en mindre roll vad jag kan se. Det som är avgörande för 

eleven och nödvändigt för att realisera det formulerade målet i en danssal är att det finns ett 

bra och tryggt, öppet arbetsklimat som grund för en levande kreativ diskussion. Detta i 

kombination med en normmedvetenhet för tankegångarna och idéerna vidare till skapande av 

rörelser, komponerande och koreograferande, vilket  i sin tur leder fram till en slutprodukt, ett 

dansstycke. 

 

De flesta danselever ser redan idag mycket på YouTube och kopierar danssteg, härmar och 

gör om det till sitt eget dansmaterial. De delar också stegkombinationer med varandra och på 

så vis utökar de sitt koreografiska register. Genom en direkt personlig kontakt med en annan 

skola eller elevgrupp i en annorlunda miljö skulle de också få den socialiserande aspekten på 

dansen och därmed få ökade tillfällen till inlärning. Därmed ser jag flera beröringspunkter 

förenat i Marners och Vygotskijs tankegångar om skolan och lärandet, olika medieringar och 

social samverkan. Genom detta utökas elevens språk och verktyg och därmed den egna 

personligheten. Den moderna teknologin är ett område i skolans värld under utveckling och 

en arena där man kan utbyta erfarenheter med andra elever även på annan ort utan att behöva 

resa och träffas i verkliga livet i danssalen, vilket tenderar att bli en ekonomisk fråga. I skolan 

värld där man har begränsade ekonomiska möjligheter att realisera fysiska möten med elever 
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på andra skolor skulle detta virituella möte vara utmärkt. Det kan också vara stärkande i 

individens utveckling av det egna jaget. Samtidigt som eleven uppnår målen med olika 

koreografiska förhållningssätt får den en ökad omvärldskunskap samt starkare kännedom om 

sig själv i mötet med den andra, vilket i sin tur kanske leder till ett tydligare konstnärskap i 

vuxenlivet. 

 

Genusperspektivet är i dagarna mycket aktuellt i och med Feministiskt initiativs intåg i den 

senaste valrörelsen. Det har lett till ett nytt koreografiskt område som ännu inte hunnit 

fixerats. Att kritiskt granska vems maktperspektiv som är dominerande hör numera till 

uppdraget som lärare. Centrala begrepp som man behöver ta in i undervisningen och som 

också Skolverket (2011) betonat är vad heteronormativitet beskriver. Att se vad det normala 

är i den historiska uppdelningen mellan hetero och homo blir aktuellt inom ämnet 

Dansgestaltning. Vidare hur man uttrycker sceniskt och performativt mänsklig sexualitet, 

homo- och/ eller heterosexualitet. Här finns utrymme för frågan vad som räknas som normalt 

beteende i en social miljö och i olika grupper i samhället. Genus, det som berör relationer 

mellan genus och sexualitet blir intressant att gestalta. Med utgångspunkt i Judith Butlers 

teorier om könets formande i sociala processer bör man i en koreografisk didaktisk situation 

göra både sig själv och eleverna medvetna om hur hierarkier skapas och ifrågasätts. I ett gott 

arbetsklimat i diskussioner inom gruppen kan detta enkelt genomföras, även i en danssal. 

Vilka föreställningar bygger manligt och kvinnligt på och vad menas med transperson när 

man sätter det på scenen? Hur man behandlar identitetens inneboende föränderlighet, den 

performativa ambivalensen och instabiliteten kan bli en scenisk utmaning och ett tydligt 

koreografiskt förhållningssätt. Här kan nämnas att eleverna inte hade några betänkligheter när 

de valde militärkostym till sin dans. Det framstod mer som ”coolt” och mäktigt. Deras 

dansrörelser skildrade också det normativa maskulina rörelsemönstret (Rosenberg 2012). I en 

koreografisk situation bör publikens eventuella reaktion, eller upplevelse tas upp till 

diskussion. Ett färdigt dansstycke ska möta en publik och innehållet i kommunikationen är 

nödvändigt att resonera och fundera kring i ett undervisningssammanhang. Eleven som gör 

hela eller delar i ett stycke, bör vara fullt medveten om vad och hur hon uttrycker sig sceniskt. 

Här kan den performativa konstformen passa för ungdomar, eftersom den ställer aktuella 

samhällsfrågor till sin publik och ifrågasätter ett system, något som är vitalt för en ung 

människa som är i början av sitt vuxenliv och ska förstå sin omvärld. Genom att ställa frågor, 

diskutera dem med varandra kan man få en större insikt både om sig själv och om omvärlden.   
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En annan fråga som man som lärare alltid kommer att brottas med är hur det är möjligt för en 

betygsättare att omsätta kursmålen i handling för att få underlag och kunna göra en 

bedömning av kunskapsnivån i detta efemära konstnärliga uttryck. I ett arbete som danslärare 

i skolans organisation ligger också uppdraget och tankegångarna om bedömning och 

reflektioner som diskuterades av Lindström, Lundberg och Pettersson i Pedagogisk 

bedömning (2011). Där fördes det fram en metod för bedömning genom ett slags 

sammanställning av en individuell ”portfölj” för varje elev, alltså en samling av producerat 

material och produkter som eleven skapat.  Det ämne som diskussionen gällde var främst 

bildämnet, men i dansämnet skulle det kunna vara en fotografisk eller videofilmad samling av 

vad eleven åstadkommit. Bedömning för både eleven och läraren i det formativa och 

summativa utvärderandet av den förvärvade kunskapen skulle nog underlättas och tydliggöras 

mycket mer om man konsekvent genomförde ”portföljmodellen”. Med denna modell kan man 

också få syn på om och hur man arbetar med olika koreografiska förhållningssätt. Även här är 

kommunikationen en viktig del i utvecklingen och förståelsen av sitt eget arbete och produkt. 

Detta skulle man också i dessa dagar när nästan alla har en Smartphone, ett minneskort och 

lånedator från skolan ganska lätt kunna årstadkomma. I en formativ bedömningssituation eller 

kortare reflektion kan gemensamma begrepp vara till stor hjälp för både lärare och elev. 

Gemensamt språk är också i enlighet med Vygotskijs teori ett verktyg som kan tydliggöra vad 

som bibehålls och faktiskt undervisas i danssal nationellt. Det kan vara en hjälp i en 

byggandet av en gemenssam likvärdig skola. 

 

För att utvecklas med sin tid och möta elever i deras utveckling behöver man som lärare alltid 

reflektera över sitt arbete (Berg & Scherp 2003, Mattsson 2001, Dysthe 2003). Beträffande 

”tacit knowledge” (Lindstrand & Selander 2009:26), den kunskap som inte står i fokus, är 

outtalad men som ändå är en del av kunskapen, det som ibland kallas dold kunskap 

(Lindstrand & Selander 2009), är observation och analys en lämplig metod. Dansens teknik 

kan sägas vara en sådan dold kunskap i en process där man instuderar ett stycke dans, alltså 

har huvudfokus på det koreografiska materialet men utför dansrörelserna med den teknik som 

krävs för att utföra densamma. I den situationen krävs ett tekniskt kunnande som kanske inte 

erhållits eller övats tidigare men i instuderingens moment ändå förvärvas. Man kan också 

diskutera att i jämförelse med att videofilma ett tillfälle och att efter ett observationstillfälle 
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föra dagbok kan sådana anteckningar vara en mindre säker metod. Dock vill jag mena att 

reflektionen i form av anteckningar efter en klass är enklare, närmare den egna personen och 

också i enlighet med Vygotskij att genom språket förstå sig själv och sin omvärld, en metod 

som är tillräcklig för den egna kunskapsutvecklingen samt möjlig att genomföra i vardagen 

för en lärare. Ska det riggas video påverkar detta beteendet både från lärarens sida och från 

elevernas. Den press som eleverna har i vanliga fall från sitt närsamhälle och inifrån sig själva 

är tillräcklig och en videofilmad klass kan också stärka det utifrån kommande dömande ögat, 

något som man i en skapandesituation helst vill undvika.    

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Valet av metod, deltagande observation, för den här sortens studie passande eftersom studien 

gällde min egen praktik och att jag redan befinner mig på fältet, arenan, för min observation 

(Fangen 2005). Jag kan genom att tillämpa deltagande observation som metod, genomföra en 

studie som har till avsikt att medvetandegöra och på så vis utveckla mig som danslärare i mitt 

vardagsarbete med eleverna i ämnet Dansgestaltning (Chiriac & Einarsson 2013). Dock kan 

man diskutera om det i ett vetenskapligt sammanhang är en tillförlitlig metod. Att observera 

sig själv i en didaktisk situation kan vara svårt och informationen riskerar att bli subjektivt 

påverkad både vad det beträffar dokumentation och analys. Främst gäller det distanseringen 

till det egna arbetet. För att få en möjlighet till analys behöver man kliva ett steg tillbaka och 

på distans betrakta sitt arbete (Horton Fraleigh 1999, Roos & Elam 2012). Dock är det en 

metod som Mattsson, vilket tidigare nämnts, förordar som användbar i skolutvecklingssyfte 

(Mattsson 2001, Berg & Scherp 2003). Jag anser att den metoden har möjliggjort 

genomförandet av min undersökning. Med en annan kanske mer tillförlitlig metod hade jag 

som tidspressad lärare kanske inte haft den möjligheten. Här stöder jag mig alltså på 

Mattssons åsikt, om att i forskningsarbete kan deltagande observation vara en metod som 

ligger nära till hands att använda i en undervisningsvardag. Metoden är enkel att genomföra, 

utan att man behöver vara frånvarande i perioder i sin egen lärargärning eller skaffa en 

vikarierande danslärare, vilket både är kostsamt och skulle inverka menligt på det 

kontinuerliga arbetet för de elever man har ansvar för i sin undervisning. 

 

För att öka reliabiliteten i mina slutsatser av innehållet i min praktik ville jag använda en 

kompletterande metod och då föll mitt val på att genomföra en fokusgruppsdiskussion för att 
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få data som kunde vara möjliga att jämföra med. Ett av kriterierna som jag ställde upp var att 

deltagarna skulle ha frågan aktuell i sin profession samt ha möjlighet att genomföra 

diskussionen utan att behöva resa till annan ort. Att frågan skulle vara aktuell var dock 

viktigast. Detta gjorde att fokusgruppens medlemmar automatiskt reducerades till ett fåtal. 

Dock är det den reella situationen i arbetslivet i gymnasieskolor i norra Sverige idag. Att som 

danslärare ha kollegor att dela kurs med och eller ha möjlighet att diskutera begreppet med är 

inte alltid en självklarhet. Att jag ändå ville använda metoden med en fokusgrupp var att 

ämnet var aktuellt för deltagarna och att det kompletterade min huvudfråga om hur 

formuleringsnivån kan transformeras. Det kunde också vara intressant att få undersöka hur de 

aktiva danslärarna tänker kring och beskriver hur de genomför momentet i danssal. 

I en diskussion om innehåll och utförande av ett målkriterium i en kurs skulle det vara 

intressant att gå vidare med fler fokusgrupper sammansatta av undervisande lärare från olika 

skolor i landet. Då kan man också kanske få syn på om det finns någon konsensus i begreppet 

koreografiska förhållningssätt och om innehållet är likartat eller om det är helt olika beroende 

på vem som är lärare. Man skulle också kunna få syn på om något arbetssätt dominerar inom 

olika dansstilar och tekniker. I den fokusgrupp som deltar i den här undersökningen kan det 

vara svårt att dra några generella slutsatser, men det kan ge indikationer på attityder eller 

grundläggande idéer bakom begreppet. Det i sin tur kan vara vägledande för hur man på de 

två lärosätena som finns i Sverige som utbildar danslärare utformar sin undervisning. Det är 

av stor vikt att alla i landets gymnasieskolor har samma uppfattning om vad som ligger till 

grund för begreppet och hur man omsätter den kunskapen i danssal samt i ett senare skede 

betygsätter detta.  

 

Det finns en öppenhet och en konstnärlig frihet och kreativitet inom den moderna nutida 

dansen både dansmässigt i stil, teknik och tankemässigt i föreställningars utformning. Där kan 

man hitta en mångfald med fler olikheter än likheter. Det finns en tradition av undersökande 

av rörelsen i sig och en strävan att upptäcka, söka nytt och om inte totalt frigöra sig, så 

åtminstone försöka öppna upp vedertagna normbildningar. Det finns en tradition av att 

ifrågasätta påverkan från samhällets stereotyper som kan återfinnas i närområdet kring den 

tid/plats där dansen skapats eller vuxit fram beträffande genus, etik, ideal eller rörelsemässigt 

formspråk. Jag ser ett prövande av nutidsfrågor i dansen och även i andra konstformer i de 

föreställningar som går upp på repertoarerna idag. Inom bildkonsten och teatern har det 

politiska ställningstagandet och kontroversiella frågor bland annat genom perfomance tagits 
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upp till debatt under hela 1900-talet. Dock har danskonsten varit lite efter i det fallet men 

genom den sedan efterkrigstidens performancebaserade danskonst utvecklats har man även 

inom danskonsten börjat belysa samhälleliga frågor och lyft dem till en debatt och ett 

ifrågasättande. Det jag har erfarit genom åren av den moderna nutida dansen är att den har ett 

konstnärligt och undersökande sinnelag i form av dansad gestaltning, något som har vuxit 

konstant och därför behöver inkorporeras i dansundervisningen. Här ser jag också en koppling 

mellan den moderna nutida dansens undersökande arbetsmetoder och metoden deltagande 

observation. I aktionen söks mönster och samband. 

 

7.3 Framtida forskning 

 

Det kan i framtiden vara av intresse för de ansvariga utbildarna inom gymnasieskolan att 

utexaminera en lärarkår som har likartade kunskaper i sitt bagage när de kommer till en 

danssal med en grupp elever och undervisar i samma kurser. Man skulle till och med kunna 

ha nationella prov i ämnet Dansgestaltning, vilket också skulle leda till att ämnets status 

skulle höjas avsevärt. Det kan vara ett sätt att kvalitetssäkra undervisningen eller ge alla 

elever i Sverige en möjlighet till likartade möten med koreografiska metoder och 

förhållningssätt. Man kan jämföra med den aktuella diskussionen om en gemensam kanon i 

litteratur. Att man är insatt från utbilningsansvarigt håll i vad som transformeras och förs 

vidare till eleverna beträffande olika koreografiska förhållningssätt borde egentligen vara en 

självklarhet. Processen från formulering via transformering till realisering skulle bli mer 

transparent. Därmed kan också betygsbedömningen och betygssystemet vila på gemensam 

grund och bli mer likartad över hela landet och man skulle undvika en osäkerhet i betyg- och 

bedömningssammanhang. ”Portföljmodellen” anser jag vara både nödvändig, intressant och 

nyttig att utveckla och använda i ett formativt arbete (Berg & Scherp 2003, Marner & 

Östegren 2008 ). Att tydliggöra kunskapsutvecklingen för både elev och lärare är enbart av 

godo för alla inblandade varpå resultatet kan bli det som Patricia Leavy efterfrågade, 

nämligen en ”consciousness-raising” inte bara potential utan en förhöjd ”awareness”. 

 

Iscensättandet i klassrummet, eller danssalen, av den didaktiska modellen som Britt-Marie 

Styrke hämtar från Bronäs och Runebou (2010) gällande formuleringsnivå, transformering 

och realiseringsnivån är intressant och till hjälp i förtydligandet av dansens abstrakta begrepp. 

Det är en modell som kan vara en lämplig mall när man i ett fortsatt arbete söker efter hur 



46 
 

man kan arbeta utifrån Skolverkets formulering kring en av målpunkterna i kursplanen för 

Dansgestaltning och vad man vill lägga in i dess innehåll. Genom att utöka studien till fler 

undervisande lärare och skolor och därmed få syn på innehållet i den praktik som är aktuell 

kan man kanske se ett mönster eller tendens till tradition som överförs till eleverna vad gäller 

olika koreografiska förhållningssätt. Man kanske också kan se om det finns preferenser för 

eller dominans av någon eller några sätt koreografiskt eller didaktiskt. Att använda Bronäs & 

Runebous modell i kombination med Labans, Cunninghams och Keersmaekers arbetssätt 

samt lägga till en av parametrarna i Styrkes/Labans modell med genus vore en möjlighet. 

 

Ett annat forskningsområde kan vara hur man ur ett genusperspektiv bedriver undervisning. 

Majoriteten av eleverna är flickor. Att bättre förstå hur konstruktionerna och 

maktfördelningen ser ut på formulerings- respektive realiseringsnivå vore positivt för skolans 

demokratiska uppdrag. Därmed finns en möjlighet att förändra och förbättra skolmiljön för 

eleverna (Mattsson 2001, Berg & Scherp 2003, Foster 2009, Rosenberg 2012). Att som 

danslärare vara medveten om vilka representationer man gestaltar kan ge en möjlighet att 

tillhandahålla verktyg för både ett normativt och ett icke heteronormativt system. Att också 

undersöka hur sammansatta grupper med både pojkar och flickor förhåller sig i en kollektiv 

skapandesituation ur ett genusperspektiv skulle komplettera den bilden. Kunskapen om vilka 

traditioner och betydelsebärande kulturella mönster som transformeras och realiseras i en 

danssal är värdefullt och nödvändigt att medvetandegöra för att på bästa sätt kunna leda och 

delta i en framgångsrik skolutveckling.   

 

Slutligen vill jag då ställa den fråga som fick bli rubrik till detta arbete. Jag riktade den initialt 

till mig själv innan jag satte igång med min undersökning. Att transformera ord till handling 

och följa styrdokument, kan ibland kännas krångligt och osäkert. Tänker man inte alls kan det 

å andra sidan bli lite hur som helst med undervisningen i danssalen. Nu efter avslutat arbete 

vill jag återigen ställa frågan, både till mig själv och till de som eventuellt önskar arbeta med 

ett koreografiskt förhållningssätt i ämnet dansgestaltning eller med skolutveckling. Hur svårt 

kan det va´? Efter att ha studerat min egen praktik skulle jag då vilja svara, att det inte är svårt 

alls. Man behöver bara, genom diskussion och genom att sätta ord på sin praktik i ord och 

handling, bli medveten om målet samt vad man tänker, vill och gör. Därefter är det bara att 

sätta i gång med att arbeta med detta i dans eller i andra skolämnen eller med vad som helst 

som verkar intressant att utveckla och förbättra. 
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