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Sammanfattning)
Detta är en studie om hur elevinflytande kan möjliggöras i dansundervisningen på 
gymnasieskolans estetiska program. Danseleverna tränar konstnärlig dans för scenen, med 
rötter i västerländska danstraditioner. Det är i mötet mellan skolans styrdokument och 
dansundervisning som mästarlära, som studien rör sig. Jag har använt mig av 
halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer och ställt frågor till några danslärare med lång 
erfarenhet av att undervisa i dans. Utifrån några valda mål i ämnet Dansteknik har jag 
formulerat ett antal intervjufrågor. Jag har önskat veta mer om hur danslärare ser på frågan 
om elevinflytande i dansundervisningen, och hur uppdraget om elevers delaktighet realiseras i 
skolans arbete. Resultatet av studien har visat på fler möjligheter än svårigheter i mötet mellan 
dansens mästarlära och skolverkets krav på elevinflytande. Jag har funnit att undervisningen i 
dans anpassar sig till gymnasieskolans styrdokument, men också till skolans generella miljö.  
Syftet med dansundervisningen påverkar naturligt undervisningens utformning. Jag har i min 
studie funnit en stor variation av metoder och lärstilar i dans, ämnade för att möjliggöra en 
mer elevaktiv dansundervisning. 
 
Nyckelord: Elevdemokrati, konstnärlig dans, dansträning, tradition och förnyelse. 
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Inledning0
!

Dance is a hand me down artform. You learn it from the masters. You go to class and 
practice you’re plié and you’re jeté. Then all you have to do is add style! (Sammy 
Davies Jr, 1985) 

Att träna dans kräver uthållighet och disciplin. Dansaren finslipar kontinuerligt det instrument 
som är den egna kroppen. Under danslektionen lär sig eleverna dansteknikens svåra konst 
men övar sig också på att uttrycka sig i dans. Dansen är intuitiv och personlig ändå på samma 
gång inövad och kopierad. Från en mästare till nästa i en flera hundra år lång linje lärs dansen 
ut ungefär på samma sätt, nu som då. Det är Lulli Svedin i Dans i världen, som beskriver hur 
den klassiska balettens teknik ”på grund av sin oöverträffade logiska och metodiska 
uppbyggnad, används som grundträning för många andra dansformer, även för vissa idrotter, 
tävlingsgymnastik och konståkning” (Hjort, 1993:262). Dansen som konstform har utvecklats 
och förändrats över tid, men i danssalen är mycket sig likt. När dansläraren gör entré i 
danssalen förväntas eleverna vara på plats med håret uppsatt och i lämpliga danskläder och 
skor. Dansläraren visar rörelserna med sin kropp och engagerar eleverna i dansutveckling. 
Som i en tyst överenskommelse vet eleverna vilka regler som gäller. Med en gemensam 
teknisk grund och med redan fastställda koder och konventioner, kan vi med dansens unika 
språk och vokabulär oavsett nationalitet förstå varandra när vi möts på i danssalar, runtom i 
världen. Utan ord existerar dansen i det flyktiga ögonblick som är här och nu. Att dansa är att 
vara rotad med fötterna stadigt på jorden i en samtidig strävan efter tyngdlöshet. I den 
konstnärliga dansen kommunicerar dansaren ”sin upplevelse, sina känslor och sina tankar, ger 
dem en form, en form som är starkt sammankopplad med innehållet” (Molander i Roman, 
2010:26). Dansen konstrueras och rekonstrueras när dansaren undersöker kroppens och 
rörelsens möjligheter. Så har dansen för mig varit en väg att upptäcka mig själv och möta 
andra. Dans är en ordlös konstform och med dans man kan finna sin egen röst. Jag har mött 
dansen som elev, i egenskap av publik och som dansare. Att undervisa i dans är att möta 
dansen ur ett nytt perspektiv. Det är som danslärare jag möter danseleven. 
 



2!
!

Bakgrund0och0problemformulering00
När det estetiska programmet infördes som ett av flera nationella gymnasieprogram 1994 blev 
också den sceniska danskonsten del av det svenska skolväsendet (Lpf 94). Med programvalet, 
kunde dansintresserade ungdomar, för första gången i svensk skolhistoria välja 
gymnasieinriktning, utifrån ett intresse för dans. Därmed blev det möjligt att lägga en grund 
för ett framtida yrkesliv inom dansens verksamhetsfält, och samtidigt förbereda sig för studier 
på högskola. Sedan gymnasiereformen 2011 består det estetiska programmet, förutom 
dansinriktningen, av bild och formgivning, musik, teater samt estetik och media.  Den dans 
som eleverna studerar är konstnärlig dans med rötter i västerländska danstraditioner (Styrke, 
2013:9). Estetiska programmet som är en högskoleförberedande utbildning skall ge eleverna 
”kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områdena” (Skolverket, 2011:43). Utbildningen är treårig och 
innehåller en blandning av teoretiska och praktiska ämnen och kurser som följer läroplan och 
kursplaner, mål och betygskriterier. Centralt för utbildningen är att eleverna ska ”skapa, 
uppleva och tolka, konst och kultur” (Skolverket, 2011:43). Dansinriktningen ska ge eleverna 
fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans och ”sambandet mellan dansteknik, skapande 
och scenisk verksamhet” (Skolverket, 2011:44) betonas särskilt. Utbildningen skall, enligt 
ämnesmålen, utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans. 

Estetiska programmet på den skola där jag är danslärare är öppet för alla ungdomar. Vi har 
inga intagningsprov, utan elever blir antagna utifrån sina grundskolebetyg. De danselever som 
antas varje år har olika förkunskaper i dans och deras personliga mål med studierna varierar. 
Dansutbildningen är en del av en helhet där eleverna förutom att läsa gymnasiegemensamma 
ämnen för högskolebehörigheten, lär sig om och med dans i dansutbildningens tre 
huvudämnen som i Gy11 är Dansteknik, Dansgestaltning och Dansteori (Skolverket, 2011). 
Med dans som ämne i gymnasieskolan måste lärare i scenkonstnärlig dans förhålla sig till 
skolans styrdokument och till dansens särskilda behov och förutsättningar. I sitt arbete Dans, 
didaktik och lärande, skriver Styrke, att det Estetiska programmet på samma gång är studie -
och yrkesförberedande och därför ” inte bara erbjuder möjligheter utan också utmaningar för 
danslärare och elever” (Styrke, 2013:13). Hon ser ett troligt spänningsförhållande mellan 
danskonsten och gymnasiemiljön. Införandet av dans som ämne i skolan har ”medfört 
möjligheter för danspedagoger att utveckla ämnet och dansens lärande” och därmed även 
”fördjupa insikter och kunskaper om dans som konstnärligt ämne och gymnasieämne”!
(Styrke, 2013:9).  

Medan dans som ämne i gymnasieskolan är en relativt ny företeelse, har den sceniska 
danskonsten rötter långt tillbaks i tiden. Vi finner den bland annat i den klassiska balettens 
kungliga och akademiska miljö i 1600-talets Frankrike (Wulff, 1998). Alla som tränat någon 
form av scenisk dans vet att den klassiska balettens form och övningar fortarande utgör 
stommen i den sceniska dansens traditionella teknikträning. Den moderna dansens utveckling 
är sprungen ur baletten och utvecklades parallellt med andra konstriktningar under 1900-talet 
såsom teater och bildkonst (Roman, 2010). Amerikanska jazzdanspionjärer som Jack Cole 
och Katherine Dunham institutionaliserade utbildningen av jazzdans och bidrog till att också 
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jazzdans gjort anspråk på att vara del av den konstnärliga dansen (Hjort, 1993). Utvecklingen 
av den moderna dansen under 1900-talet har inte bara bidragit till en större variation av 
övningar och dansuttryck utan också en ny syn på vad dans kan vara. Roman ger i Dans-
modern mästarlära en beskrivning av den moderna dansen som en ”idé om ständig utveckling 
och förkroppsligande av rörelse” (2010:16). Hon tar upp danslärarens uppgift att inte enbart 
träna dansarens kropp men också att i dansteknikundervisningen träna dansarens 
”mottaglighet för, och skicklighet i, att utföra konstnärliga uttryck” (2010:17). Alternativa 
träningsmetoder så som yoga och kampsporter har idag blivit del av och bidragit till 
utveckling av dansens teknik och sceniska uttryck. Roman frågar sig också hur medvetna 
dagens danslärare i modern och nutida dans är om hur de balanserar ”på gränsen mellan 
tradition och förnyelse (2010:17). Den traditionella dansundervisningens metod har ”tydliga 
associationer till mästarlära” förklarar Roman (2010:25).!Traditionellt är det dansläraren som 
planerar innehåll i undervisningen och danslektionens upplägg. Beroende av utbildningsform 
och syftet med träningen ligger fokus ofta på dansarens tekniska utveckling. Det handlar om 
att forma kroppen till ett funktionellt redskap för dans på scenen (SOU 2009:27). Roman 
beskriver också dansundervisning där lärare erbjuder fler inslag av elevdeltagande och 
kreativt skapande moment som utvecklande för danseleven. Oavsett skol -!och 
undervisningsform har dansläraren en betydelsefull roll i dansundervisningen.  
I läroplanen för gymnasieskolan 2011 poängteras betydelsen av elevernas ansvarstagande 
över sina studier (Skolverket, 2011). Undervisningen skall enligt läroplanen bedrivas i 
demokratiska arbetsformer och under rubriken Elevernas ansvar och inflytande poängteras 
vikten av att eleven ”stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med 
andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor” (Skolverket, 2011:6). Genom att ge 
eleverna inflytande över sina studier är förhoppningen att de skall utveckla kunskaper om och 
förståelse för ett demokratiskt förhållningssätt (Skolverket, 2011). Enligt läroplanens riktlinjer 
är det läraren som ansvarar för att ”alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll i undervisningen” (Skolverket, 2011:11). Det står inte närmare 
beskrivet på vilket sätt detta skall ske men det förutsätts att varje skola med sina rektorer, 
lärare och övrig personal söker former för ett ökat elevinflytande för elever i skolan. 
Skolverkets formulerade mål skall planeras av lärare och därefter realiseras i mötet med 
eleverna och den dagliga verksamheten (Styrke, 2013). Ett skolämne är en mänsklig 
konstruktion föränderlig över tid (SOU 1992:77). Styrke skriver om dans som ämne i 
gymnasieskolan i sitt arbete, Dans, didaktik och lärande (2013). Med lång erfarenhet av 
dansläraryrket och studier i dans och lärande inom gymnasieskolan är hennes fokus på 
danspedagogens roll och förhållningssätt i olika frågor. Införandet av dans i skolan har 
”medfört möjligheter för danspedagoger att utveckla ämnet och dansens lärande och därmed 
fördjupa insikter och kunskaper om dans som konstnärligt ämne och gymnasieämne” (Styrke, 
2013:9). I övergången till att bli ett gymnasieämne blir det nödvändigt med någon form av 
transformering, enligt Styrke. Dansens begrepp och vokabulär som del av dansens 
kunskapsområde blir tydliga genom reflektion och bearbetning. Dansens språk blir del av och 
förutsättning för den didaktiska formen för dansen som ämne på gymnasieskola. För att vi 
skall kunna få syn på dansens speciella arv och praktiker, måste vi ta klivet ut ur ”dansens 
specifika rum och in i skolmiljön” (2013:14). Det är först då som dansen blir synlig som 
kunskapsområde och som skolämne.  
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Gymnasieskolans styrdokument kräver elevinflytande. Dansundervisningen i sin traditionella 
form innebär en strikt disciplin för danselever med dansläraren som den självklara 
auktoriteten i danssalen. När den sceniska danskonsten nu är del i vad man måste kalla en mer 
öppen och elevcentrerad skola är det danslärarnas uppgift att anpassa dansens form och metod 
till skolans mål och styrdokument. Det framstår därmed som intressant att undersöka vad som 
sker i mötet mellan tradition och förnyelse på gymnasieskolan. Vilka metoder för 
elevinflytande görs möjliga i och genom dansundervisningen? 

 

Förförståelse0
Kunskap kan vara ”en djup mänsklig angelägenhet, något som vi långvarigt och under hårt 
bemödande införskaffar och gör till något personligt” menar Gustafsson (2000:13) i 
Kunskapsfilosofi- tre kunskapsformer i historisk belysning. Vi engagerar och aktiverar oss och 
vår förståelse av omvärlden ökar. Dans för mig är just en sådan kunskap förvärvad över tid 
och genom personliga val. Dansens kunskapsområde är brett med många dimensioner att 
beakta och inte helt enkelt för någon utan tidigare danserfarenhet att sätta sig in i eftersom 
dans kan ses ur historiskt, etniskt, konstnärligt och anatomiskt perspektiv för att nämna några.  
Med en bakgrund som yrkesdansare är jag skolad i den mästartradition som dominerat 
dansens träning under lång tid (SOU 2009:27). I en sådan tradition, menar jag att 
elevinflytande inte är ett naturligt inslag. Det är i den här diskrepansen mellan tradition och 
förnyelse jag upplever en intressant oklarhet som har bidragit till val av ämne för min studie. 
Att gå in i ett arbete med tidigare erfarenheter kan vara både problematiskt och värdefullt och 
jag har genom min lärarutbildning blivit uppmärksam på risken för subjektivitet. Jag är 
medveten om risken att dra slutsatser från förutfattade meningar och egna sanningar. Därför 
är det extra viktigt att vara uppmärksam på, och förhålla sig ödmjuk till, studiens verkliga 
resultat.  
 

Det positiva med att själv vara både praktiker och forskare är att ha kunskaper i och om 
området, vilket gör det möjligt att lyfta fram företeelser och placera dem i rätt 
sammanhang (Jarvis i Roman, 2010:13). 

 
Liksom Johansson och Svedner ser jag att ”det primära syftet med examensarbetet är ju att 
fördjupa den egna kunskapen i läraryrket” (2010:83). Därför är min förhoppning att jag 
genom god transparens i mitt arbete skall kunna förhålla mig reflexiv. Forskning är, enligt 
Gustafsson, att undersöka olika sidor av verkligheten. Genom att lägga ny kunskap till 
gammal och beskåda den ur fler perspektiv, växer kunskapen. Vi människor utvecklar 
kunskaper i en ständig process, förklarar Gustafsson. I ett utdrag ur dialogen Menon tar Platon 
hjälp av Sokrates för att komma fram till att ”det går inte heller att söka efter det som man inte 
vet något om, för då vet man inte vad man skall söka efter (Gustafsson, 2000:20).  
 
 
!
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Syfte0och0forskningsfrågor0
Syftet med denna studie är att undersöka hur några danslärare på gymnasiet realiserar 
uppdraget att ge eleverna inflytande, med särskilt fokus på elevinflytande i ämnet Dansteknik. 
Vidare är syftet att studera hur danslärarna i studien upplever uppdraget om elevinflytande i 
samband med dansundervisningen. Därför ställs!följande frågor: 

1. Vilka problem eller möjligheter upplever danslärarna i uppdraget att skapa utrymme 
för elevinflytande i dansundervisningen?  

2. Vilka former för elevinflytande och eget ansvarstagande menar danslärarna ryms inom 
ramen för ämnet Dansteknik?  

3. Upplever danslärarna att läroplanens krav på inflytande inneburit en förändring av den 
egna dansundervisningen?  

 

Begreppsförklaringar..
Koder och konventioner är de ofta outtalade regler som dansaren och danseleven förväntad 
följa, som är så självklara att de inte behöver sägas eller förklaras. Det kan handla om 
ordningsregler och visad respekt att komma i tid till lektionen, ha rätt danskläder, sätta upp 
håret men också visad förståelse för hur man tränar dans (Skolverket, 2011). 
 
Tyst kunskap handlar om en outtalad kunskap som finns i kroppen och som visas i handling 
enligt Roman (2010). 
  
Lärstilar beskriver hur kunskap erövras i spannet mellan lärarstyrd och elevstyrd 
undervisning (Roman, 2010). 
 
Korrektioner är det när danslärare under danslektionen korrigerar danseleven med ord eller 
med lätt beröring för att medvetandegöra eleven om var i kroppen förändringen behöver ske 
(Roman, 2010).  
 

 

Elevinflytande0ur0historiskt0perspektiv0
Arbetet för ett ökat elevinflytande i skolan hade hög prioritet vid slutet av andra världskriget. 
Europa låg i ruiner och Sverige påbörjade arbetet med att bygga en ny och bättre framtid för 
landet. Då skulle skolan komma att spela en viktig roll som en garant för en framtida 
demokrati (Hartman, 2007). En skolkommission tillsattes 1946 som skulle reformera skolan i 
syfte att fostra demokratiska medborgare. Fredspristagaren och författaren Alva Myrdal blev 
en viktig person i kommissionen. Hon bidrog med egna erfarenheter, bland annat hämtad från 
den amerikanska progressiva pedagogik som John Dewey representerade. I Deweys 
filosofiska syn på skolans betydelse sågs hela samhällets utveckling direkt hänga ihop med 
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individens utveckling. Kunskap är inte oss en gång för alla given, utan föränderlig och i 
ständig utveckling, menade Dewey. Han som inspirerats av biologins område sa också att 
”variation och interaktion främjar utveckling” (Hartman, 2007:229). I arbetet för en mer 
demokratisk skola blev det viktigt med objektivitet och vetenskaplighet förklarar Dahlstedt i 
sin artikel, Skola, fostran, medborgarskapande (2013). Man ville ha mindre auktoritära lärare 
och undervisning i ett mer jämlikt perspektiv. Skolans primära uppgift blev att fostra 
självständiga, kritiskt tänkande, och ansvartagande individer. Nu betonas individens rätt i 
samhället att odla sin egen personlighet. I läroplanen för 1969 betonas ytterligare skolans 
betydelse att gå före och leda samhällsutvecklingen. Lärarna får nu större frihet att själva söka 
sig fram i arbetssätt och metodik. I utbildningsdepartementets satsning på värdegrundsfrågor 
1999 uttrycks en målsättning att värna grundläggande demokratiska värden, förklarar 
Dahlstedt.  I detta arbete kopplar man tillbaka till erfarenheterna från kriget. Man satsar på 
information och på utbildning för elever genom demokratiska principer. Utgångspunkten för 
skolan låg inte den här gången som tidigare på staten och det gemensamma kollektivet. Nu 
kom fokus istället att ligga på en fri och ansvarstagande individ. I utredningen Skola för 
bildning under tidigt 1990-tal synliggörs betydelsen av elevinflytande, en förutsättning för 
eleverna att lära sig ta ett verkligt demokratiansvar (SOU 1992:94). Man hade kommit till 
insikt om, att om eleverna inte själva utgör del i det demokratiska arbetet, kan de inte på allvar 
lära sig hur man agerar demokratiskt. Författarna Zackari och Modigh presenterar år 2000 sin 
slutrapport i Värdegrundsboken: Om tankar för demokrati i skolan. I rapporten fokuserar de 
särskilt på skolan som en viktig mötesplats och på hur samtalet mellan människor utvecklar 
ansvarskännande och toleranta medmänniskor. 

 

Skolans0uppdrag0idag0
Huvuduppgiften i dagens skola är att ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper” (Skolverket, 2011:6). Eleverna skall 
inhämta kunskaper men också värden. Läroplanen för gymnasieskolan år 2011 inleds med en 
deklaration av skolans värdegrund. Med värden menar man sådan förståelse eller kunskap 
som inte direkt är knuten till ämneskunskaperna. Det handlar om mer allmänmänskliga värden 
som jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet mellan människor. Individen skall 
fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Skolverket, 2011:5). FN:s 
internationella överenskommelse, Barnkonventionen, antogs den 20 november 1989 och 
uttryckt via den svenska Barnombudsmannen syftar Barnkonventionens artiklar till att alla 
barn oavsett bakgrund har rätten att få komma till tals och rätt att behandlas med respekt. I 
läroplanen för 2011 uttrycks att undervisningen i skolan skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer (Skolverket, 2011:6). 

 

Demokratimodeller0i0skolan0
I sin studie om elevinflytande i skolan tar Göran Bostedt och Linda Eriksson avstamp i 
skolans dubbla uppdrag, att förmedla kunskap och att fostra till demokrati. Författarna 
undersöker ”hur elevinflytande gestaltar sig i pedagogisk praxis för att nå dessa mål (Hult & 
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Olofsson, 2011:122). De ställer frågor om skolans syn på demokrati men också om hur skolan 
rent praktiskt handlar i frågan. De redovisar några olika demokratimodeller som finns i 
skolan, samt för och nackdelar med dessa. Den elitistiska, den participatoriska och den 
deliberativa modellen är alla exempel på ”olika interaktiva processer mellan lärare, elev och 
omgivning” som ger eleverna delaktighet i skolans demokratiska arbete (Hult & Olofsson, 
2011:122). I representativ delaktighet i olika formella organ som exempelvis elevråd eller 
annan förening på skolan, väljs en eller några representanter som framför elevernas önskemål 
i elev- och programråd. Beslut kan fattas av dessa representanter och ger en känsla av 
delaktighet och möjlighet att påverka i klassrummet. Ett problem med alla tre modellerna är 
risken för ojämlikhet då elevernas sociala förmågor varierar och att inte alla elever blir 
delaktiga i processen, förklarar författarna. Det är den deliberativa demokratimodellen som i 
formella och informella samtal fungerar genom kommunikation mellan lärare och elever. 
Samtal hjälper elever att formulera sig som metod för gemensamma överenskommelser. 
Bostedt och Eriksson beskriver samtalet som en form av sociokulturell inlärning. Lärande 
sker här som en ”gemensam konstruktionsprocess, där mening, kunskap och förståelse skapas 
genom interaktion mellan individer, grupper av individer eller i samhället” (Hult & Olofsson, 
2011:126). Att kunskaps- och demokratiuppdraget kan och skall gå hand i hand för att främja 
elevers lärande framgår tydligt av Lpo 94 enligt Bostedt och Eriksson. I en hänvisning till 
SOU 996:22 ger de tre förklaringar till varför elever ska ha inflytande i skolan. Först och 
främst är inflytande en mänsklig rättighet. Vidare har skolan ett uppdrag att fostra 
demokratiska medborgare. Inflytande är också viktigt ”för att inflytande ses som en 
förutsättning för lärande” (Hult & Olofsson, 2011:129). 
 

Synen0på0lärande0
Synen på lärande har inte alltid setts som självklar och har formulerats på olika sätt genom 
skolans historia (SOU 1992:94). Det vi vet idag är att vi lär oss hela tiden och inte bara i 
skolan utan i olika sammanhang. I kommunikation med andra människor och genom 
förmågan att ta intryck av det vi är med om, tar vi tillvara de erfarenheter vi gör, inleder 
Nielsen och Kvale i Mästarlära-Lärande som social praxis. När vi löser uppkomna problem 
eller formulerar nya frågeställningar, engagerar vi oss och bidrar på så sätt till vårt eget 
lärande. Under några få år går vi från hjälplösa spädbarn till självständiga individer som 
”behärskar en rad komplicerade fysiska och intellektuella färdigheter och kunskaper och som 
kan delta i en mängd kollektiva verksamheter” (Nielsen & Kvale, 2000:13).  
 
Det var behavioristerna som på tidigt 1900-tal deklarerade att en människa från födseln är ett 
oskrivet blad, tabula rasa, med all kunskap inlärd (Imsen, 2005). Kunskapen är objektiv, 
finns utanpå människan och lärs in, enligt det här synsättet. Man grundade sina teorier på 
naturvetenskapliga ideal, som man till exempel ansåg mer begripliga än Sigmund Freuds 
teorier om människans undermedvetna (Imsen, 2005). Teoretiker som Fredric Skinner lade 
sitt fokus på mätbara kunskaper. Det handlade om bevisbara fakta som man kunde öva på och 
alltså kunskap som information. Skinner avfärdade att människan hade ett inre känsloliv och 
egna tankar. Det är i den fenomenologiska psykologin som man ”försöker förstå en människas 
subjektiva värld så som hon själv upplever den” (Imsen, 2005:40). Fenomenologin handlar 
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om att föreställa sig hur någon annan tänker och känner. Människans känslor och tankar kan 
inte mätas, utan här handlar det om mer intuitiva uppfattningar, mindre baserat på yttre 
beteenden, enligt Stensmo (2002). Människan har en inre drivkraft och den lärande 
människan ”konstruerar sina kunskaper utifrån aktivt utforskning av omvärlden” (Lindström 
& Pennlert, 2012:14). I den konstruktivistiska synen på lärande flyttas alltså fokus till 
individen och hennes egen betydelse i lärandet. Filosofen Piaget talar om själva drivkraften 
eller motivationen bakom inlärningen och menar tvärtom behavioristerna, att kunskap är 
”skapad av människor i vår strävan efter att förstå och förklara välden omkring oss” (Imsen, 
2005:277). Vi är ägare av viktiga pusselbitar i inlärningsprocessen och det är genom våra 
subjektiva känslor och tankar, i mötet med nya impulser, som vi lär oss, menade 
konstruktivisterna. Genom att välja ut, tolka och anpassa nya intryck till det vi redan lärt oss 
konstruerar vi vår egen kunskap. En av de pedagoger som studerat betydelsen av människans 
aktiva medverkan i inlärningsprocessen var amerikanen John Dewey. Han lärde oss se 
samband mellan handling och reflektion och var den som formulerade begreppet Learning by 
doing. Det innebär att man först samlar erfarenheter genom att agera för att sedan se vad 
handlingen resulterat i. Med andra ord måste man, för att lärande skall komma till stånd, bidra 
med ett deltagande (Imsen, 2005). I den sociokulturella uppfattningen utvecklas människan 
inte enskilt i ett tomrum utan i samspel med andra människor. Den ryske psykologen Lev 
Vygotskij upptäckte att kunskaper är ett resultat av kommunikation mellan oss människor. Vi 
lär oss av varandra i sociala sammanhang, och vi överför våra livskunskaper från generation 
till generation (Imsen, 2005). Vygotskij visade att språklig kunskap är viktig för förståelse och 
kommunikation. Barnet lär sig språket genom att härma och kopiera men det är när barnet 
använder språket som det får betydelse och mening (SOU 1992:94).  Den kognitiva 
konstruktivismen utmärks av barnets utforskande av den omgivande miljön. Fokus har över 
tid förändrats från en utifrån- och in syn på lärande mot en mer elevaktiv dito. I utredningen 
Skola för bildning betonas de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet där färdighet beskrivs som den praktiska motsvarigheten till teoretisk förståelse 
och man talar om kunskapande som process och kommunikation (SOU 1992:94).'För en 
helhetssyn på lärande krävs både teori och praktik, vilket utredningen tydligt deklarerar. Här 
beskrivs hur de olika kunskapsformerna och dess inbördes relation är en förutsättning för 
lärande (Styrke, 2013).   
 

Mästarlära0
En traditionell form för undervisning som på sina håll lever kvar än i dag är mästarläran. Med 
hjälp av mästarläran har kunskaper och för samhället viktiga färdigheter bevarats och förts 
vidare. Nielsen och Kvale redogör för mästarläran ur historiskt och framtida perspektiv i 
Mästarlära-Lärande som social praxis. Möjligheter att dra teoretiska och praktiska lärdomar 
av hur kunskaper utvecklas och återskapas, ser vi när vi studerar ”samspelet mellan en erfaren 
person och en som är på väg in i verksamheten” (Nielsen & Kvale, 2000:19). Mästarlära kan 
definieras som utbildning i ett hantverk, ett ämne eller en konstart. Läromästarens roll kan 
framhävas, liksom att det rör sig om ett specifikt innehåll ”situerat i konkreta sammanhang” 
(Nielsen & Kvale, 2000:26) som skall läras ut. I begreppet mästarlära framhålls läromästarens 
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roll för lärandet, förklarar författarna,!medan ”ordet lärlingsutbildning understryker 
lärlingarnas lärande” (2000:29).  

Mästarläran kräver stabila förhållanden och det hävdas ibland att den är föråldrad och inte 
passar in i vårt moderna samhälle. Meningarna är dock delade i frågan. Vi har i vårt samhälle 
”en lång rad sociala institutioner som har långa historiska rötter och som är relativt stabila: 
familjen, kyrkan, militären, kungahuset” (Nielsen & Kvale, 2000:44). Ett ökat intresse för 
mästarlära ser vi bland annat i filosofiska analyser av färdighetsträning och med ”kognitiv 
mästarlära som ett led i skolans undervisning” (Nielsen & Kvale, 2000:27).  Ett område där 
mästarläran lever kvar är i den konstnärliga dansens sammanhang. 

Dans ”lärs ut i personlig kontakt mästare- lärling i en växelvis process” (Roman 2010:25). 
Roman talar om en ordlös kommunikation i danssalen och att mästarens närvaro och 
engagemang är avgörande. Dansens ”rörelsevokabulär med anatomiska, rumsliga och 
musikaliska aspekter” (Roman, 2010:25) överförs från danslärare till elev i en ömsesidig 
process. Roman tar upp läraren och forskaren Sherry Shapiro, som utifrån en feministisk 
grundsyn i Dance, Power and difference, resonerar kring frågor om makt, kön och identitet 
(publicerad 1998). Shapiro är liksom professor Susan W. Stinson, kritisk till den traditionella 
danspedagogik, där dansläraren är auktoritet och enda kunskapskälla (Shapiro i Roman, 
2010). Roman beskriver detta som en kritisk pedagogik, där man i tankar om social rättvisa, 
hellre än att följa en hierarkisk ordning i danssalen, vill lägga fokus på att träna eleverna 
”lyssna på sin kropp och finna sin inre röst” (2010).  

 

Att0dansa0under0puberteten0
I avsaknad av inflytande över den egna tillvaron, finns en risk att normal och harmonisk 
utveckling hämmas, skriver författaren och tillika kuratorn Julia Buckroyd i sin studie The 
student dancer (2000). För att uppnå självständighet och mognad, krävs det kommunikation 
med andra, i en trygg omgivning. Möjligheten att med egen röst uttrycka sig i dialog, har visat 
sig betydelsefull för den personliga utvecklingen. Utifrån mångårig erfarenhet som kurator på 
en väletablerad dansutbildning i England, adresserar Buckroyd den unga danselevens ofta 
utsatta situation, i dansskolans många gånger auktoritära miljö. Författaren, som är noga med 
att poängtera dansens många positiva sidor, efterfrågar en ökad kunskap om danselevers 
kroppsliga och själsliga utveckling under puberteten. Med en sådan kunskap skulle de stora 
dansinstitutionernas ledare enkelt kunna underlätta för lärare och elever, enligt författaren. 
Utan att medföra en försämrad utbildning eller resultera i en kvalitativt sämre danskonst 
skulle en större lyhördhet för elevernas behov snarare innebära att också danskonsten följer 
med in i nyare tider.  

to make available to the dance community an up to date synopsis of current ideas about 
the emotional needs and development of young people so that those who preside over 
the teaching enviroment for dance training are fully equippted to provide optimum 
conditions for training (Buckroyd, 2000:3). 
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Puberteten är ett avgörande skede i en ung människas mognadsprocess som rent av kan bli 
avgörande för individens liv som varande kreativ och lyckad eller destruktiv, menar 
författaren.  För att få nya perspektiv på dans och hälsa, studerar Buckroyd den unga 
danselevens fysiska och mentala utveckling i traditionell dansutbildning.  Då rekryteringen till 
dansskolorna sammanfaller med unga flickors pubertet, tar författaren i första hand upp 
dansflickornas situation och perspektiv (2000). Hon beskriver den traditionella danslektionen 
med den styrande läraren och elever som följer i redan fastlagda mönster. Dansträningen är 
disciplinerad och kraven höga. Med en utvecklingstanke ständigt närvarande skall danseleven 
hela tiden förbättra sig och heller aldrig nöja sig och följa i förväg givna koder och 
konventioner. Fokus i dansen är på kroppen, samma kropp som under puberteten växer på nya 
ställen, och ställer nya krav på den unga flickan, förklarar Buckroyd. Detta samtidigt som det 
i danskonsten ofta funnits ett tydligt kroppsligt ideal som premierar den riktigt unga flickans 
platta kropp som den ser ut innan den obönhörligen förändras genom puberteten. Danselever 
förväntas bita ihop när det gör ont och att inte ta sina privata bekymmer med sig in i 
danssalen. Buckroyd kopplar detta till det västerländska dualistiska syn på kropp och själ med 
själen som upphöjd med en separat kropp som skall tuktas. Kroppen är i salen men själen 
lämnas utanför, som författaren uttrycker det, ett synsätt som har präglat dansträningens form 
och arbetssätt under lång tid. Det kan vara av stor betydelse för danslärare att reflektera över 
detta, menar Buckroyd (2000). Kroppen är i dansträningen betraktad utifrån och den tekniska 
förmågan korrigeras hela tiden av läraren för att om möjligt ytterligare förbättras. Spegeln 
fyller något av samma funktion genom att dansaren själv korrigerar sina rörelser genom 
spegeln. Helen Thomas skriver i Body, dance and cultural theory (2003) om hur det i detta 
system först och främst eftersträvas att vara korrekt och följa den rätta linjen i kropp och 
rörelse. Idealet är ett klassiskt skönhetsideal i form och linjer. 

The mastery of the codified positions, shapes and ”steps” constitute the core of the 
ballet student’s training in pursuite of the idealised body, based on the aesthetic ideals 
of classical beauty” (Foster, 1997). 

 

Vi behöver uttrycka våra negativa känslor, istället för att undertrycka dem, enligt den 
österrikisk-brittiska psykoanalytikern Melanie Klein. Buckroyd som inspirerats av Klein 
skriver om vikten av att vara i kontakt med även de negativa känslorna. De riskerar annars att 
komma till uttryck på mindre hälsosamma sätt, exempelvis i ett självskadebeteende. Buckroyd 
ser ett problem i att danselever under sin utbildning inte får träning i att uttrycka sig i viktiga 
frågor, om skolan och livet. Lärarens roll är viktig också utanför danssalen där alla formella 
och informella kontakter behövs för en harmonisk utveckling hos den unga eleven. Lärare och 
elever behöver mötas, höras, samarbeta, diskutera och skratta tillsammans. Även utanför 
danssalen lämnas, menar hon, alltför lite utrymme åt dialog mellan lärare och elev. Vill det 
sig illa efterfrågar ingen elevens åsikter. På grund av att dansträningen tar så stor del av 
dansarnas fritid, är risken stor att utrymmet för umgänget med kamraterna minskar. I 
författarens syn är detta viktigt, inte minst för att det enligt henne är där ungdomarna lär sig 
hantera sina relationer.  
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DansB0modern0mästarlära0
Hur tar sig lärares pedagogiska arbetssätt uttryck i dansundervisningen? I sin rapport Dans – 
modern mästarlära (2010) ställer Gun Roman frågor om undervisning i modern och nutida 
dans. Med egen erfarenhet av dans genom mästarlära har hon intresserat sig för att undersöka 
det hon uppfattat som en ny lärarroll och ett nytt arbetssätt, där av namnet, modern mästarlära. 
Roman har genom lektionsobservationer och djupintervjuer studerat de två huvudsakliga 
modellerna för dansundervisningen. Tillsammans med ett antal danslärare som undervisar på 
Danshögskolan (numera DOCH, kort för Dans och cirkushögskolan) resonerar Roman över 
begreppen förmedlingspedagogik och dialogpedagogik (2010). Romans undersökning är gjord 
och publicerad före införandet av Gy11 men hennes redogörelse i dansundervisning är 
allmängiltig inom dansområdet. Förmedlingspedagogiken är den vanligaste formen för 
undervisning i dans. Det är den mest traditionella undervisningsstilen och Roman kallar den 
för en reproducerande lärstil. Denna härmningsstil är ”effektiv och tidsbesparande om 
studenten skall lära in en stor mängd material” enligt Roman (2010:31).  Läraren har 
kunskapen och den dansstuderande skall genom härmning, lära in det som läraren förmedlar. 
Den är traditionell och den är hierarkisk. Studenten skall ”utföra precis det läraren visat” 
(Roman, 2010:31) Läraren bestämmer, planerar lektionen och fattar alla beslut. Läraren eller 
mästaren är subjektet, som överför sin kunskap till eleven, som är objekt. Detta är en effektiv 
och snabb modell, som används i undervisningen av en mängd olika dansstilar (Roman, 2010)  

I dialogpedagogiken finns, som namnet antyder en större öppenhet för dialog mellan lärare 
och elever. Genom dialog har medverkandegraden hos eleven ökat i den här mer 
undersökande lärandestilen. Här är både lärare och elev subjekt till skillnad från 
förmedlingspedagogiken där eleven är objekt. I de mer elevstyrda stilarna undersöker och 
reflekterar eleverna över sitt arbete. Här finns också en möjlighet att någonting nytt skapas, 
menar Roman. Den lärstil som är mer inriktad på elevens egen aktivitet och medverkan, kan 
innebära att eleven får en praktisk uppgift att arbeta med i danssalen. Med stöd av lärarens 
feedback får eleven guidning i den riktning som läraren anser är rätt. Det är läraren som i 
danssalen styr uppgift, tidsram och resultat. Genom att låta elever arbeta två och två kan 
läraren tillhandahålla en möjlighet för dem att öva sig i att ge feedback till varandra. Även här 
utifrån på förhand givna kriterier med ett bestämt mål i sikte. Det är i en lärobok för 
idrottsledare och gymnastiklärare, Teaching physical Education (1994) av professorerna 
Muska Mosston och Sara Ashworth som Roman funnit ytterligare ett stort antal varianter av 
mer eller mindre elevstyrda moment användbara i dansundervisning. Gun Roman listar 
lärstilarna på följande sätt, och förklarar att listan är gjord utan värdering eller hierarkisk 
ordning. 

 Reproducerande stilar: 

• The command style syftar till att på kort tid lära sig uppgiften rätt. Läraren tar alla 
beslut. 
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• The practice style syftar till att ge studenten tid att arbeta individuellt/enskilt, samt ge 
läraren tid till mer individuell feedback. 

• The reciprocal style syftar till att arbeta i par, samt ge feedback till varandra. 

• The self-check style syftar till att genomföra en uppgift och att kontrollera sitt eget 
utförande. 

• The inclusion style syftar till att lära sig välja svårighetsgrad på en uppgift och 
kontrollera sitt eget utförande. 

 

Undersökande stilar: 

 

• The guided discovery style syftar till att finna en övergripande tanke som svarar mot 
ett antal frågor som ställs av läraren. 

• The convergent discovery style syftar till att finna lösningen på ett problem genom 
undersökande, reflektion och kritiskt tänkande. 

• The individual program-learners design style syftar till att studenten själv utvecklar 
tema, arbetssätt och redovisning utifrån ett givet område. 

• The learners initiated style syftar till att studenten självständigt initierar sitt lärande, 
väljer arbetssätt och utvärderingssätt. 

• The self-teaching style initieras av studenten som styr alla delar i lärprocessen och 
endast undantagsvis involverar en lärare. 

 

 

Danslärarens0intentioner0i0undervisningen0
Roman ser dansundervisning som en långsiktig lärprocess. Dansläraren instruerar och följer 
upp, motiverar och ger möjlighet att utföra uppgiften. Läraren styr övningen och det finns ofta 
ett givet svar. Elevens ansvar ökar med högre kunskapsnivå och så småningom utväxlar lärare 
och elever idéer mellan varandra. De hjälps åt för att fatta beslut tills eleven ”självständigt 
initierar sitt lärande, väljer arbetssätt och utvärderingssätt” (Roman, 2010:34). 

I Romans studie av danslärare på högskolenivå, studerar hon lärarnas intentioner med 
undervisningen och hur danslärarens val av lärstil blir synlig under danslektionen. Moderna 
danstekniker härstammar ofta från uppmärksammade dansare och pedagoger från det 
förflutna eller ur vår samtid. Bakom varje modern dansstil finns filosofier eller tankar, som 
hjälper kroppen få rätt känsla i träningen. Det är under lektionen som dansläraren förklarar 
och visar de bakomliggande idéer som ligger till grund för respektive dansteknik. En av 
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danslärarna i studien, talar till exempel om hur rörelsens uttryck är del av eleven som person. 
Eleven skall röra sig i en känsla av inifrån- och ut, istället för att tvärtom forma dansens 
rörelse efter förutbestämda ideal (Roman, 2010). En mer elevaktiv lärstil bidrar till en större 
självständighet hos eleverna. Läraren arbetar genom visualisering, vilket innebär att eleverna 
lyssnar till lärarens röst och i ett samspel med läraren skall eleven förstå och utföra rörelserna 
i den egna kroppen. När läraren deltar i övningen som en i gruppen, skapas en känsla av 
trygghet och kontakt. I en sådan öppen atmosfär ges en möjlighet för eleven att ställa frågor 
och kanske samtala under danslektionen. En mer traditionell danslektion tillåter i stort sett 
inte något prat.  

Även mer reproducerande lärstilar används inom den moderna dansen. Dans är en konstform 
och det skall avspeglas i undervisningen, förklarar en annan danslärare i Romans studie. Den 
här läraren använder sig av en mer lärstyrd undervisning och använder sig alltså av härmning 
och repetitioner som metod, oftast med fokus på dansarens tekniska utveckling. Kroppen 
skapar minne genom att göra själv, och upprepning är viktigt för lärande. Här sker inlärningen 
genom ett fokus på andningens betydelse i dansen. Med bilder och med ljudillustrationer, vill 
läraren ge danseleverna en inre upplevelse av dansen. Lärarens korrektioner är personliga och 
ämnade att bidra till elevens dansutveckling. Danseleven måste själv ansvara, genom att 
formulera svar på lärarens frågor. Lärarstyrt blandas med elevaktivt lärande och gemensamt 
för danslärarna i Romans studie, är bland annat, deras vilja att involvera eleverna i att ta 
ansvar för sin egen dansutveckling (2010). 
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Metod0
I det här avsnittet redovisas valet av metod. Därefter följer ett resonemang kring val av 
informanter. En presentation av procedur och genomförandet av intervjuerna följer, liksom 
studiens etiska överväganden. Slutligen följer några ord om hur studien är bearbetad med 
tolkning och analys, samt ett stycke om studiens reliabilitet och validitet.   

Metodval0
Som metod för min studie har jag använt semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Det innebär 
att frågorna som ställs är öppna och kan förändras under intervjun liksom ordningen på 
frågorna kan varieras allt efter intervjusvaren, enlig Johansson och Svedner (2010). Fokus har 
legat på att erövra och uppfatta kunskaper i ämnet för min studie som är dans.  Informanterna 
som varit tre till antalet har god erfarenhet i dansämnet och i undervisning av dans på 
gymnasieskola. Studiens syfte och de forskningsfrågor jag ställer har legat till grund för 
intervjufrågorna. Utgångspunkt i valet av intervjufrågor har förutom läroplanen för 2011 
berört valda delar av ämnesplanen för Dansteknik. I ämnet ingår ett antal kurser som 
innefattar träning i olika genrer inom scenkonstnärlig dans. Undervisningen i Dansteknik 
syftar till att ”eleverna utvecklar fysiska färdigheter i och ett konstnärligt förhållningssätt till 
dansteknik” (Skolverket, 2011). För tydlighetens skull håller jag mig till det mer övergripande 
ämnesmålen då kurserna varierar något. Detta är en hermeneutisk studie som bygger på talat 
och skrivet språk med fokus på människors berättelser om händelser och livserfarenheter 
(Stensmo, 2002). Hermeneutik som betyder tolkningslära, syftar enligt Stensmo, till att förstå 
innebörd och mening i det människor kommunicerar. Jag har sökt svar på hur informanterna 
tänker och känner kring innehållet i frågorna och hur de agerar i sitt dagliga arbete som 
danslärare på gymnasiet.  

Urval0
Informanterna i min studie är utvalda med stor noggrannhet, bland för mig bekanta danslärare. 
Valet baserades på informanternas gedigna utbildning och yrkeskunnande.!Johansson och 
Svedner talar om hur valet av slump kan påverka möjligheterna till generalisering senare i 
processen liksom betydelsen av att informanten kan känna förtroende för intervjuaren (2002). 
Efter överläggningar med min handledare kom jag fram till antal informanter. Tre danslärare 
alla verksamma på gymnasiets estetiska program. Informanterna bor på relativt nära avstånd 
och två av dem arbetar på samma gymnasieskola. Med hänsyn taget till rent praktiska 
aspekter på tid var det inte möjligt att söka informanter på längre avstånd från min bostadsort. 
Vi har mötts vid ett antal fortbildningstillfällen genom åren och jag hyser stor respekt för 
deras erfarenhet och kunnande. Den tredje informanten är jag väl bekant med, varför jag 
ställde frågor till handledaren för att få bekräftat att också detta val kunde godkännas och med 
hänvisning till informantens yrkeskunnande och seriositet godkändes också detta val. Det har 
varit viktigt för studien att informanterna har erfarenhet av kursmål och betygskriterier inom 
det estetiska programmet och särskilt i arbetet med Läroplanen för gymnasiet, 2011. Eftersom 
danslärare i vårt land utbildas vid samma institutioner och delar erfarenheter av liknande 
dansutbildning finner jag det sannolikt att andra danslärare kan känna igen sig i resultatet.  
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Procedur0
Kontakt togs med de tre danslärarna via mail. I brevet (Bilaga1) som ingick i mailet 
förklarade jag syftet med studien och anledningen till att jag bad dem ställa upp på en 
intervju. I mailet bifogade jag några korta frågor rörande utbildning och eventuell specialitet 
som danslärare. De tillfrågade danslärarna tackade alla ja till att medverka i studien. De 
skickade svar på mina frågor och fick genast varsitt mail tillbaka med ett tack från mig. En 
vecka innan intervjuerna skulle äga rum fick informanterna ett nytt mail (Bilaga 2). I brevet 
fanns nu mer specifik information om intervjuns innehåll och vad frågorna skulle komma att 
behandla. Detta för att ge informanterna en möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Ett 
dansämne innehåller många mål kunde danslärarna nu fundera över hur elevinflytande 
kommer till uttryck i samband med deras dansundervisning. De fick inte veta exakt vilka 
frågor jag skulle ställa då jag ville hålla möjligheten öppen för viss spontanitet. Informanten 
valde själv tidpunkt och plats och varje intervju fick en tidsram på max en timma. Jag har haft 
ett färdigt frågeformulär tillhands under intervjuerna och strävat efter tydlighet. Detta av 
hänsyn till alla inblandade men också med tanke på intervjusvarens betydelse för studiens 
värde. Följdfrågor uppstod och ordningen på frågorna kastades om vid behov. Intervjuerna 
har varit individuella med endast intervjuare och informant i rummet, förutom vid ett tillfälle 
när en kollega till en av informanterna öppnade dörren till danssalen där vi befann oss och 
undrade om salen var ledig. Intervjufrågorna ställdes utifrån forskarfrågorna i tanke om att 
söka svar på det jag undersöker i min studie. Dansläraren som överraskat oss, valde en annan 
lösning på problemet och intervjun kunde fortsätta ostört. En av intervjuerna genomfördes 
med hjälp av FaceTime på nätet. Alla tre intervjutillfällen filmades till stöd för minnet och 
vissa anteckningar gjordes av intervjuaren under intervjun vilket gav informanten tid att 
fundera över frågan. Frågeformuläret har fått bli Bilaga 3. 

Etiska0överväganden0
Ett examensarbete måste bygga på respekt för de människor som deltar i studien. Att etablera 
en god kontakt och att vara hänsynsfull i samband med intervjuer kan komma att få stor 
betydelse för studiens resultat, menar Johansson och Svedner (2010).  Jag har följt de 
forskningsetiska principer uppställda av vetenskapliga forskningsrådet år 1996 och som 
fortfarande används. De danslärare som medverkar i den här studien informerades om 
studiens syfte och tidsaspekt. De fick veta innehåll, tidsramar och form för studien. De fick 
själva välja tidpunkt och plats. Jag har därmed tillgodosett informationskravet. De fick veta att 
filmat material och uppgifter som framkommit under arbetet endast skulle användas för 
ändamålet och inte efter att studien genomförts. Jag har därmed tillgodosett nyttjande-kravet.  
Intervjuerna gjordes i samtycke och informanternas medverkan var frivillig vilket innebär att 
jag har tagit hänsyn till samtyckeskravet. Eftersom informanterna inte namnges i studien tar 
jag hänsyn till kravet på konfidentialitet, i samband med studien. 

Bearbetning,0tolkning0och0analys0
De data som samlats in genom intervjuerna skall ”beskrivas, tolkas och värderas” (Stensmo, 
2002:37). I en bearbetning av den insamlade empirin lyssnade jag först noga igenom 



16!
!

intervjuerna. Därefter skrev jag ner merparten av de tankar och funderingar som uttrycks i 
informanternas svar på mina frågor. I resultatet har jag döpt de tre intervjuade till informant 1, 
informant 2 och informant 3. Detta gjorde det enkelt för mig att hålla reda på vem som sagt 
vad, samtidigt som det försvårar för en utomstående att gissa sig till människorna bakom 
svaren. Att de inte fått fiktiva namn bidrar till undersökningens könsneutralitet och för att 
undvika att fokus hamnar på spekulationer om manligt och kvinnligt. Min avsikt var inte 
heller att jämföra informanternas svar. Jag ville istället upptäcka tendenser i deras arbete med 
danseleverna i frågor om elevinflytande i relation till dansen som mästarlära. Jag valde till en 
början att gruppera svaren efter intervjufrågorna. Det visade sig dock bli ganska otydligt för 
läsaren, varpå jag istället organiserade informanternas respons mer tematiskt. Det som haft 
lite eller ingen relevans i studien har jag sorterat bort. Likt Stensmos förklaring av Hussels 
fenomenologiska perspektiv har jag ändå försökt vara så ”deskriptiv och inriktad på att 
beskriva människors upplevelse/erfarenhet av ting och händelser så förutsättningslöst och 
uttömmande som möjligt” (Stensmo, 2002:110) För att inte påverkas i mina slutsatser av 
förutbestämda och förutfattade sanningar har jag i första skedet skrivit ner svaren precis som 
danslärarna uttryckt sig. För att formulera en mer läsbar text har jag skrivit om och förändrat 
meningsbyggnaden utan att ändra kontentan av vad som sägs i innehållet. En hermeneutisk 
tolkning av materialet vars fenomenologiska principer forskare som Merleau-Ponty bidragit 
med” innebär att man försöker tydliggöra något som inte är omedelbart uppenbart i det 
upplevda/erfarna och att man söker sätta in det i ett sammanhang, en kontext” (Stensmo, 
2002:110).  

 

Validitet0och0reliabilitet0
Att ställa frågor i en intervjusituation kräver noggranna förberedelser för att resultatet skall bli 
av god kvalitet. Tillförlitlighet i intervjusvaren kallas studiens reliabilitet (Johansson & 
Svedner, 2010). Frågorna bör ge svar på det som undersökningen handlat om och om 
materialet samlats in vid varje intervju, på ett likvärdigt sätt. En studie som kan upprepas på 
samma sätt vid fler tillfällen, har god reliabilitet. När resultatet ger en sann bild av det som 
undersökts benämns det studiens validitet. I min studie kan det kopplas till om jag ställt de 
rätta frågorna och om jag har undersökt det jag haft för avsikt att undersöka? Med insikt i 
dansens område måste jag också ställa mig frågan om jag lyckats hålla mig neutral? Om det 
ställs ledande frågor, kan det skapa oklarhet, i motsats till klarhet i intervjun. Kanske har 
omedvetet, på förhand bestämda värderingar påverkat resultatet? Eftertänksamheten i valet av 
informanter och kvaliteten på intervjufrågorna har varit bidragande till de adekvata och 
givande svar jag fått på mina forskningsfrågor. Jag har i min intention varit extra noggrann att 
söka informanternas tankar och erfarenheter och det är informanternas tankar så som de 
uttrycktes under intervjun som jag presenterar. Att jag är bekant med de tre informanterna 
sedan tidigare skänkte, som jag ser det, intervjuerna ett sakligt lugn och en professionell 
kvalitet. I sin fenomenologiska forskning uttrycker Husserl att det enda sättet att komma åt det 
essentiella är att ”man måste sätta sin förhandsinställning inom parentes […]och avhålla sig 
från att ge ett omdöme om upplevelsen” (Stensmo, 2002:107).  
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Resultat0
Här presenteras resultatet utifrån de synpunkter som kommit till uttryck under intervjuerna. 
Jag har sorterat informanternas svar i teman, som fått bilda rubrik. Efter varje tematisk del har 
jag gjort en sammanfattande analys. Informanterna benämns i sammanfattningen som 
danslärare. Jag har uttryck informanternas muntliga svar i skriftspråk och huvuddelen av deras 
resonemang redovisas i texten. Det jag uppfattat som oväsentligt för studien har sorterats bort. 

 

Dansutveckling0en0lärprocess0
Dansteknisk utveckling sker inte från en lektion till nästa utan är en process över tid. 
Informant 3 beskiver en metod eller väg till dansutveckling för danseleven. Dansläraren lär ut 
en övning och visar eleven övningens mönster, och förklarar tekniska detaljer av betydelse. 
Läraren utför därefter övningen ett antal gånger tillsammans med eleven. Efter många 
repetitioner, låter läraren eleven utföra övningen mer på egen hand. Läraren kan också be 
eleven visa hur övningen startar. Detta för att ”stimulera till eget tänkande” förklarar 
informant 3. Eleven tränas i sitt ansvarstagande och klarar allt svårare uppgifter. Med stigande 
svårighetsgrad blir eleven mer självständig och kan ta ett större eget ansvar för sin träning. 
Under det tredje studieåret, får eleverna på skolan i uppgift att självständigt skapa 
dansövningar, och lära ut till sina klasskamrater. Informant 3 menar att med elevens ökade 
förståelse i stigande svårighetsnivå ”sker ett gradvis övertagande av ansvaret för elevens 
utveckling, från lärare till elev”.   

Det är vanligt i danssammanhang med direkt feedback. Danslärarens korrektioner under 
danslektionen kan uttrycka både positiva och uppmuntrande saker och nämna sådant som 
eleven kan jobba på att förbättra, enligt informant 2. Lärarens entusiasm och intresse för 
elevernas utveckling bidrar till ett positivt lärande och smittar av sig på eleverna. Elever som 
ställer frågor till en danslärare visar engagemang och vilja till eget ansvarstagande. Mötet med 
eleverna på gymnasieskolan är inte en envägskommunikation, menar informant 2, som jobbar 
en hel del med att låta eleverna skriva anteckningar utifrån specifika frågor. Att reflektera 
över lektionens innehåll och hur det har känts i kroppen, är en väg till kommunikation under 
danslektionen. Läraren tar del av elevernas tankar i samtal, och återkopplar genom feedback. 
Feedback behöver inte alltid komma från läraren, säger informant 1. Eleverna kan samverka 
med andra elever. Tillsammans med dansläraren ser eleverna på varandras dansstycken för att 
ge konstruktiv feedback eller kamratrespons. Eleven kan också, före eller efter danslektionen, 
ställa frågor om hur läraren tycker att det går i träningen. Läraren kan då ge stöd och tips och 
så småningom utvärdera resultatet tillsammans med eleven. Det kanske ställs en fråga eller en 
önskan på lektionen om att lägga till en övning eller välja bort något moment och jag som 
lärare kan välja att bejaka elevernas önskan eller motivera varför jag väljer att stå fast vid mitt 
val av övning förklarar informant 1. Inför utvecklings- och terminssamtal och inför 
betygssättning ges eleverna möjlighet att resonera kring sin dansutveckling. Under 
terminssamtalet används målbilder som lärarna kommenterar och ger feedback på. Detta 
syftar till att utveckla elevens förmåga att ta ansvar. Arbetet med dansen dokumenteras och 
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filmas vilket ger eleven möjlighet att vara mer delaktig i resonemanget kring sin egen 
utveckling och betygsättning. På så vis, kan vi öka elevernas personliga ansvarstagande och 
intresset för att utvecklas i sitt lärande, menar informant 2. Bidrag till den tekniska 
utvecklingen sker också genom det som vi kallar medarbetarskap. Här arbetar eleverna 
tillsammans i tanken att, om kan jag hjälpa någon annan, kan jag också lättare se min egen 
utveckling.  

Sammanfattande.analys.
Dansutveckling sker i en process över tid. Inbyggt i dansens träning finns möjlighet för 
danseleven att succesivt ta ett större eget ansvar. Med sin närvaro och engagemang bidrar 
danseleven till arbetet med den egna dansutvecklingen. Genom danslärarnas metoder och 
öppenhet för elevaktivitet överförs danskunskaperna från lärare till elev. Att mer självständigt 
skapa övningar och lära ut till andra danselever visar en förtrogenhet med dansmaterialet, och 
en förståelse för betydelsen av dansens tekniska kvaliteter. Utan elevens eget driv sker ingen 
utveckling. Skolans upplägg och danslärarens engagemang och metoder bidrar till mer 
elevaktivitet. Där kan olika former för samarbeten mellan elever eller mer skapande moment 
bidra till ett ökat ansvarstagande. Danslektionens traditionella form förändras troligen till en 
del, genom inslag av mer resonerande och analytiska moment. 

 

Inflytande0i0planering0och0upplägg0
När det gäller planering och upplägg av dansundervisningen menar informant 2, att 
danseleverna på skolan ges möjlighet till inflytande. I arbetslaget för dans på den aktuella 
skolan, är man överens om att öva elevernas ansvarstagande över sin dansträning. Här rör det 
sig om fler kurser än Dansteknik. I arbetet med Gy11 har danslärarna valt att lägga 
undervisningen i block, vilket har bidragit till att det blivit vanligare att eleverna bjuds in till 
delaktighet i planeringen. Informant 2 beskriver hur ett block kan se ut, med praktiskt arbete 
kopplat till skriftliga och muntliga reflektioner. Efter genomläsning av kursmålen för det 
aktuella momentet och planering i mindre grupper, bidrar eleverna själva till upplägget genom 
att göra en tidsplan och ge förslag på former för examination. Där skall även återkoppling och 
revidering av tidsplanen ingå förtydligar informant 2. Det är lärorikt för eleverna att bryta ner 
kunskapsmålen i dansträningen, i anatomiska, musikaliska eller mer praktiskt 
experimenterande aspekter. När jag frågar hur detta påverkar danslektionens traditionella 
upplägg svarar informant 2 att det innebär ganska stor förändring av danslektionen och att 
enbart den första danslektionen i ett block följer den traditionella mästarläran. Danseleverna 
på den aktuella skolan blir, enlig informant 2, glada och lite förvånade att man släpper in dem 
att ta ställning och påverka. Elever som har en större erfarenheter av dans bär med sig den 
kunskapstraditionen till gymnasiet och har ofta förväntningar på en mer traditionell 
dansundervisning. Det är troligen en bidragande orsak, enligt informant 2, till att dessa elever 
generellt inte är lika positiva till att vara med och bestämma innehåll och utformning av 
danslektionen. De verkar föredra en mer traditionell dansundervisning. 
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Sammanfattande.analys.
I arbetet med att bryta ner kursmål och bidra till att formulera en planering för undervisningen 
utvecklar eleverna förståelse för syfte och mål med kursen. Det bidrar till elevens 
ansvarstagande och tydlighet inför betygsättningen samtidigt som det tar tid från 
dansundervisningen, medger en danslärare. Samtidigt är det arbetet med Gy11 och 
danslärarnas val att lägga dansundervisningen i block, som bidragit till det ökade 
elevinflytandet. En del elever önskar behålla en mer traditionell form för undervisningen 
medan andra uppskattar möjligheten att påverka, enligt danslärarna. 

 

Koder0och0konventioner0
Dansens koder och konventioner kan enligt informant 1 handla om att lektionen kan starta i 
tid, att danseleverna bär lämpliga danskläder och skor och att håret är uppsatt.  Har eleverna 
varit på toaletten innan lektionen minimerar det störande moment. Som danselev skall man 
förstå vad som förväntas när det gäller dansens träning och man pratar inte i onödan under 
danslektionen. Informant 2 och informant 3 påpekar, att regler och förhållningssätt finns där 
av en anledning. Att man sätter upp håret och bär lämpliga kläder, har med säkerhet, trivsel 
och funktion att göra. Ett utsläppt hår är i vägen och ger oönskad rörelse i huvudet liksom 
bylsiga kläder gör att man kan fastna i löst hängande delar av ett plagg eller utveckla ett 
beteende, som att ständigt dra i tröjan. Både informant 3 och 2 påpekar, att det är bättre med 
ljusa trikåer till balettlektionerna, eftersom man då, som lärare, ser dansarens muskler och i 
och med det kan ge tydligare instruktioner. Danssalen och funktionella regler kan fungera 
som en trygg ram för elevernas träning. Med sitt tydliga upplägg och sin form ger 
danslektionen ökad förståelse för dansens mål, regler och metoder. I danssalen har läraren 
också en möjlighet att styra dansgruppen genom att vid behov, överraska förklarar informant 
1 som menar att en oväntad övning, en tempoändring, eller en efterlängtad paus, kan bidra till 
önskad effekt i danssalen. Som med barnen hemma gäller det att välja sina strider förtydligar, 
informant 1. Med elevens lärande i åtanke, kan läraren ha fler i förväg genomtänkta metoder 
för att komma tillrätta med bristande disciplin. Informant 1 menar också, att om man kan 
medvetandegöra eleverna om vad som kännetecknar mer genrespecifika koder och 
konventioner, kan de få en större förståelse för vad vi gör och hur vi är under en danslektion. 
Man kopplar då dansen till ett specifikt sammanhang, menar informanten. Danslärarens arbete 
i salen handlar mer om ett personligt förhållningssätt, än om elevinflytande, enligt informant 2 
som utrycker frustration när det kommer till frågor om koder och konventioner.  Eleverna har 
många frågor om kläder och hur man skall se ut på danslektionen och informanten uttrycker 
att det kan vara svårt att handskas med denna outtalade, så kallade tysta kunskap. Informant 2 
uttrycker en önskan att inte vilja vara en hård skola. Det viktiga är att dansläraren kan se 
elevernas höfter, knän och fötter i dansträningen. Danseleverna skall inte känna sig obekväma 
menar en lärare så i övrigt får de ha på sig vad de vill. Med lång erfarenhet inom dansens 
område, menar informant 2, är det lätt att ta reglerna för givna. Informant 1 uttryckte samma 
fundering, när det gällde dansens koder och konventioner. På en följdfråga ställd till 
informant 2, hur dansundervisningen skulle fungera om det gällde danselever i en annan 
skolform, blev svaret att undervisningen skulle förbli likadan. Det handlar om en önskan att 
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som lärare tillsammans med eleverna, skapa en viss atmosfär i danssalen förklarar informant 
2. En annan tanke kommer från informant 3 som insett att det ställs andra krav på lärare och 
elever nu när koder och konventioner är inskrivna i målen för ämnet dansteknik i Gy11. För 
att få ett högt betyg i dans måste man hålla sig till koder och konventioner annars skulle det 
kunna innebära ett sämre betyg. För att utvecklas som en självständig individ menar 
informant 3, kan det ha betydelse att ibland bryta mot en del regler. Dansens strama regler kan 
på sätt och vis krocka med den unga personens identitetssökande. Varje skola skall ha en 
likabehandlingsplan och informant 1 berättar att deras skola har två, varav en är 
programspecifik. Ordningsregler gäller även danssalen och görs i samråd med eleverna varje 
år, revideras och kommenteras. Ordningsreglerna sätts upp på skolans hemsida som ett 
offentligt dokument. I skolans programråd är två elever från varje klass representerade. Varje 
klass skall göra en ny plan där frågor om vilken miljö som skall gälla för studierna diskuteras 
och aktualiseras. Informant 1 tar upp ett exempel när det bestämts att man skulle stänga 
dörren till dansalen för att undvika störningen med elever som kommer sent till danslektionen. 
När detta inte efterföljts av lärarna och senkomna elever i alla fall släpptes in efterfrågade 
eleverna en förbättring. Frågan blev sedan huruvida detta var en bra regel eller inte, skulle den 
vara kvar eller skulle man finna en annan lösning på problemet. Informant 1 förklarar att 
skolan har ett problem med tidspassning och att diskussionen fortsätter. Det är positivt att 
eleverna lär sig disciplin genom dansen enligt informant 1. Man gör det man skall, man tar i, 
man provar om igen. Det är bra att lära sig disciplin men kan vara negativt beroende av hur 
man som lärare utövar det i en dansundervisningssituation, fortsätter informant 1. Bra om det 
är kunskap som eleven kan ta med sig till nästa lektion som att vara väl förberedd och att det 
inte finns ett rätt eller fel. Det är positivt att eleverna uppmuntras att våga prova svårigheter 
och inte ge upp av rädsla för att misslyckas. Informant 1 uttrycker att ”tidigare vågade man 
nästan inte göra något, för man var rädd att det man gjorde var fel”. Dagens ungdomar vågar 
vara ifrågasättande och då är det bra att som lärare våga förklara varför man gör en viss sak. 
Det är bra att vi lärare blir ifrågasatta och ”tydligheten är bra för dansen ”. Det finns ju en 
anledning till att uppvärmningen av kroppen måste komma före man gör stora hopp, förklarar 
informant 1. Vi måste tydliggöra vad det är vi håller på med ”annars bär vi bara med oss en 
tradition” påpekar informant 1.  

Sammanfattande.analys.
Danslärarna visar ett personligt engagemang för elevinflytande och en önskan att eleverna 
förstår varför de behöver följa dansens regler och ramar. Eftersom de är så självklara för 
dansläraren är det lätt att ta koder och konventioner för givna. Det kan vara frustrerande att 
som danslärare personifiera koder och konventioner vilket dansläraren kan uppleva som ett 
dilemma.  Danssalen kan ändå fungera som en trygg ram för lärare och elever där regler och 
funktion blir tydlig. Genom information och rutiner men också genom diskussioner och 
elevmedverkan om syftet med befintliga regler anpassar sig eleven. Att eleverna skall förstå 
och följa dansens koder och konventioner är sedan GY11 betygsgrundande och skulle, enlig 
en av danslärarna, kunna fungera kontraproduktivt för elevens frigörande utveckling.  
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Den0konstnärliga0dansen0
Fokus i dansundervisningen ligger på den sceniska konstnärliga dansen. Informant 2 vill med 
praktiskt undersökande och reflekterande arbetsmetoder i danssalen, bidra till att eleverna 
öppnar dörrar till eget tänkande. Processen sker över tid och det är först i årskurs tre som vi 
kan börja leka med ramarna och vara inne mer på tolkning och interpretation. Då kan eleverna 
söka variation, dansantheten och börja finna sin egen röst. Under de första två åren jobbar 
eleverna kort och gott med danstekniken. Informant 3 uttrycker att ”det är självklart att 
eleverna har ett inflytande när det handlar om den konstnärliga aspekten av dansträningen”. I 
ämnes- och kursmål uttrycks att eleven skall förena teknisk förmåga med personligt uttryck. 
Som danslärare måste man uppmuntra sökandet efter den personliga stilen, vilket är möjligt 
även på en danstekniklektion. Det är ovanligt, men ”ibland improviserar jag på 
balettlektionen” förklarar informant 3. Genom att till exempel använda beskrivande uttryck 
som eleverna kan associera till för att få en viss känsla i rörelsen gör eleven sin egen 
kroppsliga tolkning av det beskrivande ordet, menar informant 3. Vanliga tekniska moment i 
träningen, som en preparation inför ett hopp, har med ansats och energi att göra. Läraren kan 
medvetandegöra eleverna om detta, liksom att man som dansare använder olika energier 
beroende på genre och musikval. Genom metodiska val möjliggör informant 1 för kreativt 
arbete under annars mer traditionell danslektion. Med den frihet som följer om man som 
danslärare kan lägga upp undervisningen så att kurserna samverkar, kan man göra gestaltande 
moment inbakat i en tekniklektion. Genom att använda sig av skapande och reflekterande 
moment i samband med Dansteknik, möjliggörs elevinflytande trots att det inte var 
huvudsyftet. Eleverna instuderar en känd koreografs dans via Internet, för att därefter förändra 
dansen enligt uppgiften. Eleven visar sedan upp resultatet som skall vara tekniskt korrekt samt 
ha ett konstnärligt uttryck. Eleverna resonerar kring användningen av de tekniska begrepp 
som använts i dansen, så som andning och dynamisk kraft och dess förhållande till dansens 
uttryck. På följdfrågan om det finnas inflytande också i det dansade uttrycket, säger sig 
informant 1 inte tidigare ha tänkt på det. Det är en vacker tanke och kanske något att 
medvetandegöra eleverna om, funderar informant 1. ”Elevinflytande kanske inte alltid handlar 
om något som eleven skall bestämma över, utan kan istället finnas i form av ett deltagande när 
eleven har möjlighet att uttrycka sig genom dans”, resonerar informant 1. 
Improvisationsvågen under senare år har inneburit att den moderna dansens filosofier om ”sök 
din egen väg” också har influerat övriga genrer som jazz och balett. Nu försöker man även på 
dessa danslektioner arbeta med improvisation, enligt informant 1. Genom att själv utforska 
kroppens rörelser blir man mer delaktig i den egna dansutvecklingen.  

Sammanfattande.analys.
Genom att uttrycka sig i dans och därmed göra konstnärliga val har eleven ett självklart 
inflytande, menar danslärarna. Det är danslärarens uppgift att uppmuntra till personliga 
uttryck i dansen. Genom improvisation och andra mer skapande moment ökar också elevens 
aktiva medverkan i undervisningen. Även här måste det ske en progression i dansutvecklingen 
innan ansvar kan tas. När danslärare möjliggör för olika mål med undervisningen att 
samverka tolkar jag det som att en viss assimileringsprocess äger rum mellan dansens olika 
ämnen i Gy11. Dansens ämnen som är Dansteknik, Dansteori och Dansgestaltning bidrar till 
undervisningen med olika aspekter av danskunskapen. 
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Elevinflytande0
Innebörden av elevinflytande i undervisningen är öppet formulerat i läroplanen. Det finns 
lärare som uttrycker en oro över uppdraget, menar informant 3. De andra informanterna ställer 
också frågor om elevinflytande. Är det elevinflytande om vi har en improvisationsövning? 
Hur mycket elevinflytande är det som skall gälla? Är det att eleven som skall utforma sin 
utbildning över tre år, eller kan inflytande i enstaka moment, gälla som inflytande i 
undervisningen? Det är informant 1 som suckar och säger, ” jag tror inte att jag lyckas med att 
tillgodose det behovet varje lektion”. Läraren skall i undervisningen upptäcka vad eleven 
behöver utveckla. Läraren frågar upp, och ger eleven respons. I danslärarens kommunikation 
med danseleven finns en typ av inflytande, eftersom svaret är elevens och inte lärarens, menar 
informant 3. Informant 2 som företrädesvis i kursen Dansteknik undervisar i balett, beskriver 
balettens form och uppbyggnad som ” inte bara lite, utan mycket traditionell”. I en fascination 
av att kunna ”rucka lite på de här traditionerna” ger frågan om elevinflytande nya och goda 
möjligheter till att just göra, små förändringar av undervisningen, förklarar informanten. 

Sammanfattande.analys.
Hur elevinflytande skall ta sig uttryck i respektive skolämne är inte klart definierat i skolans 
styrdokument. Det kan vara en bidragande orsak till att det generellt verkar finnas en oklarhet 
bland lärare kring frågor om elevinflytande. I samtal med eleven finns elevinflytande eftersom 
eleven där kommer till tals. Lärarens personlighet påverkar också dialogen, elev och lärare. 
Med tydliga ramar har lärare möjligheter att rucka på regler och därigenom komma åt nya 
metoder för undervisning.  

 

Mästarlära0i0förändring0
Samspelet med eleverna har alltid varit en självklarhet i dansundervisningen, förklarar 
informant 3. Känslan för elevinflytande bär man i grunden med sig, enligt informant 2. 
Informant 1, som likt de övriga två informanterna haft ett långt yrkesliv som danslärare, 
menar att en större medvetenhet om elevinflytande vuxit fram allteftersom. På frågan om 
informanterna lärt sig om elevinflytande från sina respektive utbildningar, blir svaret mer 
svävande. Informant 1 förklarar att mästarläran togs för given i tidiga dansstudier under 1990-
talet. När skolan senare genomgick en del reformer medförde det att vi började nysta i de här 
sakerna, kring 2001-2003. Informanterna är alla eniga om att man som danslärare själv måste 
skapa sina pedagogiska metoder. Som elev på danspedagogutbildningen fick man prata om 
hur man undervisar i dans under metodik och didaktiklektionerna, enligt informant 2. Ändå 
var det i den egna träningen inte mycket fokus på elevinflytande. Informant 3 konstaterar att 
den naturliga i kommunikationen med eleverna är något som har hängt med sedan 
utbildningen till danspedagog. Där var det i barndansen som fokus låg på uttrycket i 
kommunikation med barnen. Kommunikation fanns också i fridansen, den som nu heter 
modern och nutida dans. Danslektionerna för ungdomar och äldre var fokuserade på den 
specifika dansstilen och på danstekniken. Informant 3 reflekterar över sin dansutbildning och 
över att ”på den tiden fanns inte dans som ämne på gymnasieskolan” utan enbart som 
hobbyverksamhet och yrkesutbildning. Skillnaden mellan gymnasiet och frivillig verksamhet 
är ju hur vi i skolan följer styrdokumenten, menar informant 1. Eftersom eleverna skall 
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betygsättas krävs planering och dokumentation. Danslärarna pekar på hur dansen i skolans 
miljö anpassas till de krav som mål och styrdokument ställer upp. Det innebär förändringar 
som för somliga danslärare kan vara krävande, medan de för andra uppfattas som 
stimulerande. I arbetet med den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 har elevinflytandet 
stärkts, enligt informant 1. Det är lättare att komma åt det centrala innehållet i undervisningen 
genom arbete i block, konstaterar informant 2. Undervisningen är mer lustfylld samtidigt som 
vi lärare lättare kan beröra och tydliggöra mål, examinera och sätta betyg. Informant 2 
förklarar det positiva med att utveckla kurser och kursmoment och menar ”att undervisa i 
block passar mig som person”. ”Roligt att vara öppen för förändringar och utvecklas som 
lärare”. På det här sättet ” provar jag sådant jag annars inte skulle kommit på själv” resonerar 
informant 2. Med Gy11 blev arbetsbördan större enligt informant 2, som trots detta inte 
längtar tillbaka till den traditionella danslektionen. Informant 1påminner om att 
samhällsklimatet har förändrats över tid, liksom inställningen till barn. Informant 3 känner sig 
kluven till om skolan med ett större fokus på eleverna har förändrats till det bättre, och menar 
att svaret på den frågan måste bli både – och. Skolan ställer mindre krav bildningsmässigt 
säger informant 3, med allvar i rösten.  Det beror på att det har tillkommit fler 
schemabrytande aktiviteter i skolan. Viktiga uppdrag med eleven i centrum, förtydligar 
informant 3. Det ger eleverna en splittrad bild av skolan, tror informanten där gammalt och 
nytt existerar sida vid sida, och liksom skaver mot varandra. Positivt är förstås, att man tar 
hänsyn till eleverna, fortsätter informant 3, och att vi är människor tillsammans i skolan. På 
frågan om den mer demokratiska synen på elevinflytande påverkat lärares bemötande av 
eleverna, svarar informanten, ja. Vill man ha ett svar så måste man fråga på ett trevligt sätt, 
eller vara öppen för ett svar som man inte i förhand vet svaret på enligt informant 3. Skolan 
har följt med sin tid och utvecklats. 

Sammanfattande.analys.
Danslärarna uttrycker en medvetenhet om elevinflytande som har vuxit fram över tid. Känslan 
för samspelet med eleverna upplevs som självklar. De uttrycker att det är något som de själva 
bär med sig, snarare än något inlärt från danslärarutbildningen. I danslärarnas egen 
dansträning var mästarläran tydlig, och dans fanns ännu inte som ämne inom gymnasieskolan. 
Kommunikation genom dansämnet fanns företrädesvis inom barndansundervisningen. Som 
danslärare måste man själv skapa metoder för undervisningen. På samma sätt görs 
elevinflytande möjligt genom lärarnas val av metoder och förhållningssätt. Elevinflytande 
planeras, tillsammans med eleverna och för eleverna. Danslärarna är övervägande positiva till 
den mer elevcentrerade skolan men uppvisar ändå en kluvenhet i fråga om följderna av den. 
Fokus på elevhälsa och utveckling är positiv, men tid tas från undervisningen, vilket rimligen 
borde bidra till sämre studieresultat. Gammalt och nytt skaver mot varandra i skolan, vilket 
troligen ger eleverna en splittrad bild av skolan. Danslärarna pekar på hur dans som del i 
skolans miljö måste förändras och anpassas till de krav som mål och styrdokument ställer upp. 
Förändringar som för en danslärare kan vara en krävande utmaning, kan för en annan 
uppfattas stimulerande och utvecklande. Eftersom eleverna skall betygsättas krävs planering 
och dokumentation. Dans anpassar sig i skolans miljö och blir något annat. 
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Diskussion0
Intentionen med detta arbete har varit att studera hur danslärare inom gymnasieskolan 
hanterar kravet på elevinflytande. Jag ville veta med vilka metoder danslärare realiserar 
uppdraget och möjliggör elevinflytande i dansundervisningen. Utifrån intervjuer med ett antal 
danslärare med lång erfarenhet av undervisning på gymnasiet, sökte jag svar på mina frågor. 
Jag gick in i arbetet med tvivel på rimligheten att kombinera danslektionens traditionella 
form, med skolans ökade krav på elevens delaktighet. Själv skolad i dansens mästartradition 
hade jag uppfattat elevinflytande som motsatsen till danslektionens form och konstnärliga 
kvalitet. Att jag samtidigt tog det för självklart att ha ett demokratiskt förhållningssätt till 
mina danselever, var förvirrande. Jag har genom litteraturstudier sökt kunskap om skolans 
demokratisträvan i ett historiskt perspektiv. Ett demokratiuppdrag jag kommit att uppskatta 
mer allteftersom jag kunnat se förklaringar i orsaker och sammanhang. Jag har också 
intresserat mig för hur synen på lärande har förändrats över tid. Detta för att bättre förstå hur 
vi ser på elevens lärande idag. Jag har sökt och funnit litteratur som rör dansundervisning, 
både i kritiskt och i mer positiva perspektiv. Litterturen har bidragit till en större kunskap om 
och förståelse för mästarlärans möjligheter. I och med intervjustudie har jag fått en del nya 
perspektiv på dansundervisning. De svar jag erhållit genom min studie, har gett mig en 
tydligare inblick i min egen praktik.  

Dansundervisningen inom gymnasieskolan skiljer sig från dansundervisning som 
yrkesutbildning eller fritidsaktivitet. Den tydligaste skillnaden för danslärare och elever på 
gymnasieskolan är att de måste förhålla sig till Skolverkets styrdokument. I och med att 
gymnasieeleverna skall betygsättas i sina danskunskaper krävs en tydlig planering, 
dokumentation och utvärdering av arbetet. Dansämnets många olika dimensioner skall 
beaktas,!inte bara dansutförandet utan också de teoretiska kunskaperna och förmågan att skapa 
dans. Dans som fritidsverksamhet har som syfte att utveckla danskunnandet hos barn och 
ungdomar på ett roligt, givande och utvecklande sätt. Yrkesdansarutbildningar har ofta som 
syfte att från tidig ålder utbilda unga dansare för den konstnärliga dansens sceniska behov. 
Här har troligen mästarläran levt kvar, relativt oförändrad över tid. Kraven är hårda eftersom 
dansaren skall vara redo för anställning direkt efter avslutad utbildning. Fokus under 
dansträningen är utveckling av danstekniska färdigheter i respektive genre. Utrymmet för mer 
kreativa, utforskande och skapande moment är begränsat på en del av dessa skolor. Det skall 
dock sägas att det idag finns professionella utbildningar med ett tydligt fokus på det egna 
skapandet. Här har den moderna dansens ideal fått stå modell, vilket torde ha påverkat 
dansens undervisning, innehåll och karaktär.  

Att söka till dansinriktningen på gymnasiet är sannolikt ett självständigt val som elever gör. 
Ett personligt intresse i exempelvis dans kan bidra till en positiv utveckling för eleven. Med 
en inre drivkraft bidrar människan till en konstruktion av kunskapen. Enligt Piaget, blir 
kunskapen till i ett aktivt utforskande av omvärlden (Imsen, 2005). Danseleven måste ta ett 
eget ansvar för sin träning. Danslärarna uttrycker i intervjuerna att utan elevens eget 
engagemang sker ingen utveckling. Samtidigt är det tydligt att skolans upplägg och lärarnas 
förhållningssätt spelar en stor roll för att uppmuntra och motivera en danselev. 
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Av intervjuerna i min studie har jag sett att danselever på gymnasiet har goda möjligheter till 
inflytande.  I det konstnärliga arbetet med dans finns ett stort utrymme för eget skapande. Här 
kan eleverna bidra med idéer och förslag på lösningar som driver arbetet framåt. Eleverna har 
möjligheten att uttrycka tankar och känslor i såväl praktiskt som teoretiskt arbete med dans. I 
grupparbeten och genom samarbetsövningar lär eleverna känna sig själv, i relation till andra. 
Läraren kan, med ett öppet förhållningssätt, ge tillfälle för danseleven att ställa frågor och 
komma med synpunkter. Utifrån egna och gemensamma reflexioner av verksamheten ges 
eleverna möjlighet att bidra till skolutveckling. I ett mer öppet klimat ryms dialog mellan 
människor i skolan. Eleven är närmare målet att vara delaktig i och lära sig genom 
demokratiska arbetsformer. I arbetet med skolans värdegrund framhålls därför betydelsen av 
samtalet. Lev Vygotsky förklarade betydelsen av vår sociala interaktion för vårt lärande 
(Imsen, 2005). Jag ser dagligen bevis på betydelsen av väl fungerande relationer för elevens 
trivsel, välmående och lärande. I formella och informella samtal i skolan kommer eleverna till 
tals, i kommunikation med både lärare och andra elever. Här ser jag en koppling till den 
deliberativa demokratimodell som Bostedt och Eriksson tar upp i sin studie om elevinflytande 
(i Hult& Olofsson, 2011). En god kommunikation mellan lärare och elever i skolan är, menar 
jag, en förutsättning för elevinflytande.  

Undervisningen i ämnet Dansteknik ska syfta till att eleverna utvecklar ett konstnärligt 
förhållningssätt till och fysiska färdigheter i dansteknik. Danseleverna studerar danskonstens 
tre huvudgenrer som är balett, modern och nutida dans, samt jazzdans. Balettens teknik som 
tydligast representerar mästarläran bidrar med dansens tekniska grund. Mästarlära eller 
förmedlingspedagogiken är fortfarande den vanligaste formen för att lära ut dans, enligt 
Roman (2000). Danseleven lär sig här att träna dansens mer förutbestämda rörelser och 
mönster. Eleverna söker efterlikna dansens ideal och i den klassiska baletten kan man frestas 
se paralleller till hur behavioristerna såg kunskap i ett perspektiv vi kan kalla utifrån och in. I 
ett sådant synsätt lärs dansen ut utan egentlig medverkan av eleven, som skall kopiera och 
repetera redan förutbestämda rörelser. Detta är en mycket endimensionell bild av dans och av 
relationen mellan danslärare och elev. Där danseleverna under första året på skolan lär sig 
dansens grunder, kan de senare som årskurs treor skapa egna koreografier och lära ut till 
andra. Här talar danslärarna om en nödvändig progression i dansutvecklingen. 

Med den moderna dansens utveckling under 1900-talet har det succesivt följt ett annat fokus 
på individens roll och medverkan i dansträningen. I ett större intresse för mer utforskande 
arbetsmetoder har ansvaret gradvis flyttats över på individens eget initiativ - och 
ansvarstagande i dansträningen. Den kritiska pedagogiken, som Sherry Shapiro representerar 
har troligen bidragit till den här utvecklingen bort från danslektionens, som hon menar, 
hierarkiska envägskommunikation (Roman, 2010). Genom den moderna dansens ”sök din 
egen väg - filosofi”, utforskas den egna kroppens möjligheter till uttryck. Den moderna 
dansens undersökande metoder skapar delaktighet och aktivitet i dansarbetet, vilket är 
utvecklande för elev och lärare. Danslärarna i Romans undersökning använder en stor 
variation av metoder i dansundervisningen. Allt för att stärka elevernas egen aktivitet i 
dansundervisningen. De många lärstilar som Gun Roman tar upp i Dans - modern mästarlära, 
visar på möjligheter till individuellt ansvarstagande i den moderna dansträningen. Oavsett om 
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undervisningen är lärarstyrd eller mer elevaktiv, kan läraren lägga in moment som syftar till 
eftertanke och samarbete bland eleverna. Här är danslärarens val av metoder i undervisningen 
viktig. Eleven kan i den moderna dansträningen söka dansens uttryck i ett perspektiv man kan 
kalla, inifrån och ut. Dialogpedagogiken bidrar till elevernas utveckling mot en större 
självständighet men även förmedlingspedagogiken kan på längre sikt bidra till en succesivt 
ökad grad av självständighet hos danseleven. Båda formerna behövs i dansträningen och 
kompletterar varandra, enligt Roman (2010).  

Kraven i skolan är höga på lärare och elever. Danslärarna i studien uttrycker att 
arbetsmängden sedan Gy11 har ökat och att dansundervisningen till viss del förändrats som en 
följd av det. Kravet på elevernas förståelse av ämnesmål och betygskriterier i Gy11, har 
bidragit till förändring i arbetssätt och upplägg av undervisningen. Genom att lägga 
dansundervisningen i block deltar eleverna i högre grad än tidigare i arbetet med planering, 
dokumentation, examination, utvärdering och återkoppling samt revidering av tidsplan. Det är 
lärorikt för eleven och innebär medinflytande och en större tydlighet och förståelse för 
kursmål och betygskriterier, enligt danslärarna. Bland eleverna rådde delade meningar. Från 
elever som uppskattade att bli tillfrågade och delaktiga, till elever som föredrog mer 
traditionell dansundervisning. Arbetssättet ger eleverna en möjlighet att påverka, men tar 
troligen också tid från dansträningen. Dansläraren som medgav att detta arbetssätt innebär 
ganska stor förändring av danslektionens upplägg, beskrev ändå den nya arbetsmodellen i 
positiva ordalag. Att gå tillbaka till det gamla sättet att undervisa i dans önskade dansläraren 
inte göra, utan menade att den här förändringen var positiv, nyskapande och en utveckling för 
både lärare och elever. I intervjuerna framstår danslärarnas ambitiösa intentioner och positiva 
förhållningssätt till eleverna tydligt. Den osäkerhet som lärare trots detta ger uttryck för i 
skolan när det gäller elevinflytande, grundar sig enligt min tolkning kring en otydlighet i 
uppdraget. Det är upp till lärarnas professionalitet att bestämma metoder och arbetsformer för 
elevinflytande liksom för undervisningen. Med läroplanens mål så öppet skrivna kan det i den 
allmänna tidsbristen i skolan, vara lätt hänt, att frågor om elevinflytande lämnas åt den 
enskilda läraren. När kunskapsmålen behöver prioriteras då de är föremål för betygsättning, 
får mer allmänna uppdrag som det om elevinflytande stå tillbaka.  

Att det i en mer lärarstyrd undervisning finns inslag av personligt inflytande och elevaktivitet 
framgår tydligt i undersökningen. I gymnasieskolan är eleven i fokus också under 
danslektionen. Eleven är målet med verksamheten och inte ett redskap för danskonsten. 
Danslektionens tydliga struktur borde kunna bidra till en välbehövlig arbetsro i en ibland lite 
rörig skolverksamhet, enligt en lärare.  Dansens tydliga form och lärarnas metoder kan 
möjliggöra för danseleven att ha inflytande över sitt eget lärande.  

När jag först gick in i det här arbetet var det med en uppfattning om mästarläran som en 
envägskommunikation, likt katederundervisning. Genom studien har jag fått en annan 
uppfattning och en mer sympatisk syn på förhållandet mellan mästare och lärling. Jag kan nu 
se mästarläran som en dialog och ett utbyte av erfarenheter. Danslärarna i studien uttrycker att 
med en ökad demokratisering av skolans miljö och arbetsmetoder har lärares förhållande till 
eleverna förändrats. I en demokratisk dialog krävs ett utbyte mellan två parter. Den 
utvecklingen har skett över tid och gäller skolutvecklingen i stort. Danslärarna i studien ser 
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utvecklingen som i huvudsak positiv. En danslärare uttrycker dock att bildningskraven fått stå 
tillbaka för mängden nya uppdrag för skolan. I dagens skola möter vi elever som inte bara har 
skyldigheter utan också rättigheter. Bilden av den stränga och distanserade läraren som ensam 
ägde faktakunskapen och rätt att korsförhöra och straffa elever är förhoppningsvis borta. I den 
skolan fanns inte samma utrymme för individuell kreativitet och personliga uttryck.  

När den konstnärliga dansen blev del av gymnasieskolans verksamhet innebar det, enligt 
Styrke (2013) inte bara en utveckling för dansen som skolämne utan också en utmaning för de 
skolor, danslärare och elever som valt att arbeta med och studera dans. I dagens skola kan 
lärare genom en öppen dialog, bidra till en god arbetsmiljö. En danslärare uttryckte att det är 
positivt att vi lärare måste tydliggöra vad det är vi håller på med annars för vi bara vidare en 
tradition. Med en naturlig känsla för samspelet med eleverna kan man ge eleven utrymme att 
våga testa gränsen för sin förmåga, utan rädsla att misslyckas. Eller, som en danslärare 
formulerade det, i dagens skola kan vi vara människor tillsammans.  
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Bilaga!1! ! ! ! ! Skellefteå!8/10!2014!

Hej kära danslärarkollega 

 

Jag vänder mig till dig som är danslärare med flera års erfarenhet av undervisning i dans på 
gymnasieskolans estetiska program. Jag skriver min C-uppsats på Estetiska institutionen vid 
Umeå universitet. I min studie är jag intresserad av elevinflytande kopplat till 
dansundervisning på gymnasiet. Som metod har jag valt kvalitativa intervjuer och jag 
kontaktar nu dig som en representativ danslärare med hopp om att du har lust och möjlighet 
att delta i min studie. Så snart du har gett klartecken för din medverkan, kan vi bestämma tid 
och plats för en intervju.  
 
 
Jag räknar med att intervjun tar en timma. Som stöd för minnet och för att notera dina svar så 
precist som möjligt kommer jag att filma intervjun som endast ses av mig och möjligen min 
handledare. I min studie kommer alla danslärare att vara anonyma och alltså inte nämnas med 
namn, skola eller ort. Jag skulle bli mycket glad och tacksam för din medverkan. 
 
 
Om du tackar ja till att medverka i en intervju så önskar jag att du meddelar mig detta så snart 
som möjligt och att du i ditt mail till mig svarar på några allmänna frågor. Du kan skicka svar 
via min mailadress.!!

 
1. Vilken huvudsaklig dansutbildning har du? 
2. Vilken genre eller dansstil räknar du som din specialitet? 
3. Undervisar du i en eller flera genrer/stilar på gymnasieskolan? 
4. Hur länge har du arbetat som danslärare på gymnasieskola?  

 

 

Med vänlig hälsning Susanne  
Estetiska programmet, Anderstorpsskolan Skellefteå 
Studerande Estetiska institutionen, Umeå Universitet 
Kontaktuppgifter: 
!
!
!
!
!
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Bilaga!2!!
!
I läroplanen för gymnasieskolan 2011 finns en målformulering som visar på betydelsen av att 
eleven ges möjlighet att aktivt utöva inflytande över sin utbildning. Mer specifikt står det i 
under rubriken elevernas ansvar och inflytande om betydelsen av att eleven ”stärker sin tilltro 
till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka 
sina villkor”.  

Jag är intresserad av om och i så fall hur, du som danslärare resonerar kring detta uppdrag i 
samband med din dansundervisning. Jag är särskilt intresserad av hur du som danslärare valt 
att införliva uppdraget i kursen dansteknik.   

 

Intervjufrågor!!
1. När stötte du först på kravet på elevinflytande i din dansundervisning?  

 
2. Vilka minnen har du från detta möte mellan dansens ofta traditionella mästar- 

undervisning och gymnasieskolans krav på elevinflytande? 
 

3. Vilka metoder för elevinflytande menar du kan rymmas inom ramen för nedanstående 
mål i kursen Dansteknik? Berätta och ge exempel. 
 

Ämnets Dansteknik syftar till att ge eleverna möjlighet att: 

• Utveckla fysiska färdigheter 
• Utveckla ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik. 
• Utveckla förmåga att ta ansvar för sin tekniska utveckling. 
• Utveckla kunskaper om koder och konventioner. 

 
 

4. Vilka problem eller möjligheter upplever du i uppdraget idag? 
 
 

5. Är det din uppfattning att läroplanens uppdrag om elevinflytande har påverkat och 
förändrat din dansundervisning och i så fall på vilket sätt?  
 

6.  Hur ser du i så fall på den förändringen? 

Tack för din medverkan! 


