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Abstrakt 

Detta examensarbete syftade till att undersöka relationen mellan musik och dans. För att uppnå 

syftet genomfördes en fallstudie med en grupp elever inom dans på frivillig verksamhet inom 

åldrarna 13-16 år. Som undersökningsmetod valdes videoinspelningar och enkäter som grund 

för analys. Videoinspelningarna fångade rörelsekvaliteter och uttryck inom improvisation och 

koreografi till två musikstycken med olika ljudbild. Enkäterna användes för att få en inblick i 

elevernas egna upplevelser av, hur och varför de vill röra och uttrycka sig till dessa låtar. 

Även om vissa enkätsvar och utföranden kunde skilja sig mellan eleverna inom respektive låt, 

påvisar resultatet generellt att eleverna influerades av låtarna gällande utförande och uttryck. 

Att eleverna generellt ville uttrycka känslor som tuffhet, självsäkerhet och självständighet till 

den ena låten, och lugn, sorg, saknad till en annan låt visar på koppling mellan musikens 

influerande och elevernas vilja att uttrycka sig. Olika rörelser, varierande tempo, flöde och 

timing med rörelser användes inom såväl improvisation som koreografi beroende på vilken låt 

som spelades. Exempelvis rörde sig samtliga elever med långsamma rörelser och med långsamt 

tempo inom både improvisationen och koreografin till låten ”Only time” och använde främst 

snabba rörelser med snabbt tempo till låten ”Free me”. Slutsatsen är att danslärare bör göra 

medvetna musikval för att bidra till utveckling av olika rörelsekvaliteter hos elever. 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
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Förord 

Inledningsvis riktas ett tack till de elever och föräldrar som godkänt medverkan i denna 

undersökning genom att godkänna videoinspelning och svarat på enkäterna. Ert deltagande 

gjorde min undersökning möjlig att utföra på önskvärt sätt. Jag vill uttrycka min innerliga 

tacksamhet till min sambo Adam och min familj som funnits där för mig med stöd och värme i 

behövande stunder. Ett stort tack till handledarna Carl Holmgren och Anna-Karin Gullberg för 

ett fint samarbete och som bistått med sin feedback. 
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1. Inledning 

Under gymnasiet studerade jag vid estetiska programmet med inriktning dans, och därefter vid 

den ettåriga yrkesförberedande danslinjen vid Balettakademien i Umeå. För närvarande 

studerar jag ämneslärarutbildningen med inriktning dans vid Luleå tekniska universitet i Piteå 

med inriktning mot gymnasiet samtidigt som jag är yrkesverksam som danslärare. Som 

arbetande dansare och danslärare har ett intresse för musikens koppling till dans vuxit eftersom 

jag i mitt yrke som frilansande jazzdansare har funnit att sambandet mellan musik och dans 

varit tydligt. Koreografier jag dansat har ofta varit utformade efter musikvalet och jag har 

upplevt en efterfrågan av symbios mellan dessa två parametrar från arrangören. Sedan mina 

yngre år och än idag upplever jag att musikval präglar min dans särskilt gällande vilka 

rörelsekvaliteter och uttryck jag vill använda. 

Det finns en angelägenhet hos mig att uttrycka mig med musiken som stöd snarare än att gå 

emot musiken. Ett exempel på musikanvändning inom modern dans är att musiken kan ligga i 

bakgrunden oavsett vilka rörelsekvaliteter dansaren utför snarare än att följa musikens 

kvaliteter med rörelsekvaliteter som den ofta gör inom jazzdans. Influenser av mina tidigare 

danserfarenheter och danslärare har delvis format min syn på musikens betydelse kopplat till 

dansen. Jag kommer från en danstradition inom jazzdansen där musiken och dansen gått hand 

i hand. Det är en av grunderna till att jag valt att utföra denna forskning inom genren jazzdans. 

Under åren på musikhögskolan har jag ställt mig många frågor kring musikens influerande på 

rörelsekvaliteter vilket har fött ett intresse för detta ämnesområde som jag valt att undersöka i 

mitt examensarbete. Jag har förhoppningen att min undersökning ska inspirera andra danslärare 

att välja musik i dansundervisning som bidrar till utveckling av elevers rörelsekvaliteter och 

uttryck inom jazzdans på ett medvetet sätt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur elever i åldrarna 13-16 år reagerar i 

rörelsekvaliteter och uttryck på lärares olika låtval för att synliggöra relationen mellan musik 

och dans. 

2.2 Frågeställningar 

(1) Vilka rörelsekvaliteter beskriver elever att de vill använda till två olika låtar? 

 

(2) Vilka rörelsekvaliteter använder elever till två olika låtar i en koreografi och improvisation? 

 

(3) Hur visar sig relationer mellan musik, rörelsekvaliteter och uttryck? 
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3. Bakgrund 

I den följande texten presenteras valt teoretiskt perspektiv nämligen hermeneutik, tidigare 

forskning som fokuserar på jazzdansens historia, notationssystem inom dans, improvisation och 

danspedagogisk forskning. För att visa på relevansen för kunskap om musikens betydelse inom 

dansen bland danslärare presenteras även förankringar i valda styrdokument och lagar. 

3.1 Hermeneutik 

Som grund för undersökningen och undersökningens upplägg valdes en hermeneutisk ansats 

eftersom analysarbetet innebar tolkning av videoinspelningarna och enkätsvaren. ”Den bästa 

översättningen av ordet hermeneutik är förmodligen tolkningslära. Hermeneutiken vill lära oss hur vi ska 

tolka och vad det innebär att tolka.” (Engdahl et al., 1977, s.7). Hermeneutik användes historiskt för 

att tolka Bibelns ord och därigenom bidra till en förståelse för omvärlden och hur världen 

skapades (Hartman 2004, s. 105). Att göra sig medveten om sin förförståelse är en utgångspunkt 

för de individer som utför ett tolkningsarbete. Genom att förstå sin egen förförståelse blir den 

möjlig att ha i åtanke under analysarbetet som i sin tur leder till resultatet (Vikström, 2005). 

Människan är inte bara en neutral åskådare i relation till världen; hon lever i världen och är på 

många olika sätt själv en del av den verklighet hon försöker förstå. Att stå i en historisk tradition 

är en produktiv förutsättning för att vi alls skall kunna förstå en text (Vikström, 2005, s. 13). 

Förståelse och tolkning hör samman i och med att frågor som berör vad, hur, var och varför 

ställs när det kommer till att försöka förstå och tolka människans värld och upplevelser. För att 

besvara dessa frågor behöver en översikt och insikt ske genom att analysera helhet och de delar 

som helheten består av. Tolkningsprocessen varierar mellan tolkning av översikt och av detaljer 

som sker inom hermeneutiken för att komma närmare förståelse av en individs livsvärld 

(Åkerberg, 1986). Analysarbetet genomgick övergångar mellan att tolka del och helhet inom 

både videoanalys och enkätsvar. Ett arbete utfördes genom att tolka enstaka rörelser och enstaka 

meningar och ord som en del av en helhet för att sedan jämföra elevens rörelser och meningar 

tillhörande de olika låtarna som en annan del av en helhet. 

3.1.1 Den hermeneutiska cirkeln 

För att nå förståelse krävs ett ingående tolkningsarbete inom den hermeneutiska cirkeln som 

består av förståelse som leder till tolkning för att avslutningsvis resultera i förståelse. Eftersom 

tolkning och förståelse är ett samarbete mellan varandra bildar detta en metaforisk cirkel och det 

är även genom ett ingående arbete inom den hermeneutiska cirkeln som förståelsen och 

tolkningarna leder till tydliga avtryck i text. Dock kan den hermeneutiska cirkeln utvecklas till 
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en stadgad och låst riktning där den tolkande inom inledningsfasen av cirkeln beslutat en 

ståndpunkt kring förståelsen av företeelsen. Denna förståelse kan påverka resultatet av 

förståelsen där risken finns att den tolkande tolkat företeelsen mot en önskvärd riktning istället 

för att utföra tolkningsarbetet i cirkeln med öppenhet (Åkerberg, 1986, s. 25-29). 

3.1.2 Min förförståelse 

Enligt den danstradition jag är formad utifrån inom jazzdansen används musiken som ett stöd 

till dansen på så sätt att rörelsekvaliteter och musikaliska kvaliteter används tillsammans. 

Musikvalet till denna undersökning påverkades genom mina personliga värderingar gällande 

musik till jazzdans. Min förförståelse av elevernas kunskap var att eleverna dansat jazzdans i 

minst 1-3 terminer då de är på en fortsättare 1 nivå. Eleverna har vid tidigare tillfällen dansat 

andra lärares koreografier tidigare men jag hade ingen förförståelse om de improviserat tidigare. 

3.2 Tidigare forskning 

I den fortsatta texten lyfts jazzdansens historia och utveckling, notationssystem i dans, 

improvisation i dans, kroppsspråk och ansiktsuttryck, samt danspedagogisk forskning och 

förankringar i förordningar fram. 

3.2.1 Jazzdansens historia och utveckling 

Jazzdansen har förgrenats och utvecklats till flera olika definitioner av begreppet jazzdans. 

Lindy Hop, Charleston och The Camel Walk är några av de danser som tillhör den autentiska 

jazzdansen som utvecklades jämsides jazzmusiken under 1920-1940 talet. Jazz-influerad dans 

innefattar de danser som inte tillhör den autentiska jazzdansen. Däribland finns Theatrical Jazz 

Dance, Broadway Jazz Dance/Musical Theater Jazz Dance, Street Jazz Dance och Commercial 

Jazz Dance. Inhemsk jazz omfattar danser som utförts av vanliga människor där träning i en 

dansstudio eller träning i klassisk balett inte krävs för att utveckla en förgrening av jazzdans 

(Guarino & Oliver et al., 2014). 

Musiken och dansens relation förklaras som en dialog där dansens rytmer för dialog med 

musikens rytmer. Genom influenser från media har jazzdansen utvecklats till att anses som 

rytmisk, skarp och även sexig. Genom akademiska observationer av Väst-afrikansk dans har 

kinestetiska element som bland annat användning böjning av höfter, isolationer av kroppsdelar, 

improvisation och en grundad tyngdpunkt visat sig (Guarino & Oliver et al., 2014). 

Jazzdansen bär med sig en historik där afrikanska slavar från främst västra Afrika tvingades 

färdas över Atlanten och hur en ökad mängd slavar fraktades i och med USAs plantager. Genom 

slavhandeln tilläts några av de afrikanska slavarna att visa upp polycentriska rörelser för sina 



5 
 

vita ägare. De polycentriska dansformerna härstammar från Kongo och Angola och vissa av 

danserna utvecklades senare till jazzdans. Hjort, et al., (1993) nämner Calenda, Chica och 

Bambuola Juba som viktiga dansers spridning. Sjukdomar, självmord och död till följd av svält 

präglade skeppfärden över Atlanten och detta ledde till att dansen användes som en metod för 

att hålla slavarna fysiskt aktiva och ett försök till förbättrad hälsa. De manliga slavarna 

utrustades med tamburin, banjo och trumma. Kvinnorna försågs inte med instrument utan var 

fria från kedjor till skillnad från de manliga slavarna (Hjort, et al., 1993). New Orleans betonas 

som en särskilt utmärkande stad i jazzdansens utveckling som spelade stor roll för de afrikanska 

dansernas utveckling. Louisiana hade ett mildare förhållningssätt till slavarna än resten av 

Amerika och detta medförde att det på Congo Square i New Orleans möjliggjordes för slavarna 

att utföra slavdanser. Detta bidrog till att afrikanska danser spreds i världen och utvecklades 

(Hjort, et al., 1993). 

Liebhard (2015) presenterar en metod för att undervisa jazzdans med koppling till musikaliska 

element. Genom detta får studenter möjlighet att ta del av jazzens historiska rötter kring hur 

jazzdansen ständigt förändras och skiftar. Att det är relevant och betydelsefullt att som 

danslärare använda historisk jazzmusik till jazzdansundervisning betonas av Liebhard. Detta 

kan förtydliga varför särskilda rörelsekvaliteter och uttryck används inom jazzdansen. Wessel-

Therhorn (1998) beskriver jazzdansens uppkomst, utveckling och dess spridning genom Europa 

och beskriver även jazzdansens tekniska aspekter som existerar inom en jazzdansklass. Jazzen 

härstammar från människorna och från gatan och är ständigt föränderlig. För att bevara och föra 

dansen vidare skapades med tiden ett notationssystem. 

3.2.2 Notationssystem i dans 

Rudolf Von Laban (1988) skapade ett system för att notera rörelse i dans och beskriver olika 

teman som kan appliceras på grundskoleelever och sedan utvecklas till enklare former av mer 

avvacerande teman. Författaren beskriver även ett tionde tema som berör åtta grundläggande 

rörelseansträngningar med tillhörande sex rörelseelement. En rörelseansträngning är en rörelse 

och ett rörelseelement är på vilket sätt rörelsen utförs. En glidande rörelse kan exempelvis 

utföras direkt eller flytande. 

Rudolf Von Labans rörelseanalys innehåller bland annat de 4 parametrarna; Space, Time, 

Weight och Flow (Petersen 2008). Space (rum); En lem, exempelvis en hand rör sig genom 

rummet. Laban beskriver Direct space och Flexible space. Direct space; en målcentrerad 

handling som har rena linjära banor (exempelvis när man pekar på något). Flexible space; 
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odefinierbar början och slut på rörelsen eller frasen. Intrycket av Flexible space är ofta att 

rörelserna saknar rumsligt fokus (Petersen, 2008, s. 3). 

Time (tid); innebär tiden en rörelse tar, snabbt/långsamt. Weight (tyngd); innebär Stark/lätt 

tyngd. Tyngd kan även innefatta en kraftfull muskulär rörelse eller en mindre muskulär rörelse. 

Lätthet i weight kan innebära finmotorik, där det sker ett detaljerat arbete med någon kroppsdel. 

Tyngd (weight) kan också innebära olika grader av muskelspänning där starkt är en stor grad 

av muskelspänning och lätthet är en liten grad av muskelspänning. Flöde (flow) varierar mellan 

Bundet (bound) och flödande (fluent) flöde. Skillnaden mellan bundet och flytande flöde är 

olika användning av kontroll som finns i en rörelse. Bundet flöde är en försiktig rörelse som är 

utförd med noggrannhet. Flytande flöde är vilt och inte återhållsamt. Flöde kan också vara en 

uppskattning av dansarens känslosamma tillstånd. Särskilt kontrasten mellan blyghet (bundet 

flöde) och djärvhet (flytande flöde) (Petersen, 2008, s. 4). Genom improvisation kan dansare 

utveckla och pröva olika rörelsekvaliteter till musik. 

3.2.3 Improvisation i dans 

Muñoz Åhlén (2015) skriver om improvisation och motivation till den kreativa process som 

improvisation medför. Muñoz Åhlén prövade elevers motivation till improvisation genom att 

använda ett musikstycke, en text och rörliga bilder och eleverna valde under improvisationen 

något i musiken de ville följa och gestalta (Muñoz Åhlen, 2015, s. 19). Eleverna fick även 

möjlighet att arbeta mot musiken på så sätt att de inte skulle följa musikens kvaliteter med sina 

rörelsekvaliteter. I undersökningens resultat framgick det att eleverna motiverades till rörelse 

genom användande av rörliga bilder och musik. 

Musik kan påverka dansaren att skapa en upplevelse inom rörelsen och beskriver olika bilder 

musiken kan ge upphov till hos dansaren. Rörelsers former och de bilder improvisatören får 

påverkas av musiken och föreslår att första gången utföra improvisationen i tystnad och den 

andra och tredje gången till två olika låtar (Blom & Chaplin (2000, s. 89-90). Författarna 

föreslår även att efter de tre improvisationsmomenten (i tystnad och till två olika låtar) 

tillsammans med varandra diskutera vad som skapades i de olika momenten och hur de 

influerades av musiken. Att uttrycka sig inom dans sker både genom uttryck i rörelser och 

ansiktsuttryck. 

3.2.4 Kroppsspråk och uttryck 

Människors kroppsspråk visar det som inte uttrycks verbalt och människor använder 

kroppsspråket för att uttrycka och kommunicera känslor, idéer och intentioner. Musik är 
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dynamisk och för att kunna analysera kroppsligt uttryck till musik har forskarna valt att använda 

och utveckla ett dynamiskt tillvägagångssätt som bidrar till att analysera sammanhang, 

konsistens, likhet och individualitet (Amelynck, et al. 2014, s. 2289). 

Asher (2000) beskriver tydligt ansiktets uttryck och dess betydelse och förklarar kroppsspråkets 

utveckling genom tiderna med koppling till kroppsspråkets ursprung från djurriket, och 

specifikt apornas, användande av kroppsspråk för överlevnad. Schimpanser kan som människor 

använda kroppsspråket för att gestalta något och kan exempelvis agera ett visst uttryck för att 

bidra till att få som de vill. Döva människor och militära utövare använder kroppsspråket för 

att uttrycka sig i olika sammanhang. De militära utövarna använder kroppsspråket för 

överlevnad genom att inte använda hörd kommunikation. En utmärkande förebild för 

kroppsspråket var Charlie Chaplin. Han representerade det tysta icke verbala expressiva men 

som talade och kommunicerade genom ett tydligt kroppsspråk (Asher 2000, s. 14). Även Lewis 

(2000) beskriver kroppsspråket som ett kommunikationsmedel av bland annat hållning, känslor, 

attityder och ansiktsuttryck. Ansiktets betydelse för uttrycket presenteras i detta arbete (se 

resultat) och videodokumentation användes för att fånga elevernas uttryck. 

3.2.5 Danspedagogisk forskning 

Berg (2015) undersökte i en fallstudie hur videoövervakning påverkar dansundervisningen med 

koppling till lärarens pedagogik. Forskaren intresserar sig för huruvida hon kan bibehålla sin 

elev-centrerade filosofi under övervakning med koppling till sina feministiska åsikter som 

främjar att utveckla tänkande elever som bidrar i dialog. Effekterna av videoövervakning av 

dansare som sändes live i väntrum, på administrationen och kontor visar på att lärarnas 

pedagogik förändras med koppling till användandet av videoövervakning. Resultatet visar även 

på exempel där lärare förändrat sitt beteende på grund av övervakningen och en av lärarna 

beskrev känslor av att vara kontrollerad (Berg, 2015, s.238). 

Lilja (2015) använde kvalitativ intervju och två dansworkshops med gruppdiskussion för att 

undersöka användandet av, och tankar kring, dynamik i dans. Som en inledande del innan 

eleverna dansade tillsammans i danssalen valde forskaren att låta eleverna berätta om sina 

tankar kring dynamik. Därefter fick eleverna som första moment i danssalen improvisera med 

olika kroppsdelar separat för att sedan pröva olika dynamiska kvaliteter. Som nästkommande 

moment fick eleverna en fras med förvald riktning i rummet, och valde sedan själva en dynamik 

att arbeta med i sina rörelser. Med utvecklande av dynamik som fokus fick eleverna sedan i 

grupper arbeta med rörelsedynamiken i frasen. Eleverna fick därefter improvisera med olika 

dynamiska kvaliteter som kontrasterade mot varandra. Med koppling till styrdokument fortsatte 
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workshopen sedan med att eleverna fick använda eget skapande med hjälp av en viss dynamik. 

Samtliga moment avslutades med samtal i någon form. Resultatet av undersökningen visade på 

osäkerhet hos eleverna när de skulle beskriva vad dynamik är. De visade dock på mindre 

osäkerhet gällande begreppet rörelsekvaliteter. Av resultatet framkom även att lärarna sällan 

använde dynamiska kvalitetsbegrepp för att utveckla elevernas kunskap i att samtala kring dans 

(Lilja, 2015). Elevernas användning av olika rörelsekvaliteter och dynamik visar på musikens 

influerande (se resultat) och läroplanen för grundskolan och gymnasiet efterfrågar arbete med 

dynamik inom dans. 

3.3 Förankring i förordning 

Det beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) inom ämnet Dansgestaltning 1 

(DANDAN01) att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter som 

förståelse av rörelseuttryck, utveckla kunskaper och färdigheter gällande improvisation, 

tolkning, samt olika rörelsekvaliteter. Eleverna ska även kunna variera sitt uttryck till musiken 

(Skolverket, 2011a, s.1). Inom det centrala innehållet för improvisation (DANDA S0) ska 

eleverna utföra improvisation med fokus på dynamiska kvaliteter. (Skolverket, 2011b). Inom 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår att skolans 

uppdrag bland annat är att eleverna ska ges möjlighet till att gestalta och skapa själva och att 

dans finns bland de uttrycksformer eleverna ska använda (Skolverket, 2011c, s.9-10). Av 

läroplanen för gymnasieskolan 2011 framgår det även inom det centrala innehållet för 

Dansteknik 1 (DATDAS01S) att arbete med dans till olika musik ska användas inom 

undervisningen och även kunna olika begrepp kring dans och musik (Skolverket, 2011d, s.3). 

För betyget A inom Dansgestaltning 1 (DANDAN01) på gymnasieskolan beskrivs att: 

Eleven instuderar, memorerar och repeterar koreografiskt material med gott 

resultat. Dessutom utför eleven gestaltningen på ett tillfredställande sätt. I 

gestaltningen uttrycker eleven musikens puls, tolkar det koreografiska 

materialet, varierar rörelsens dynamik och rörelsekvaliteter inom 

koreografins formspråk, anpassar gestaltningen till musikens dynamik samt 

håller spatialt sin plats och förhåller sig till de andra i rummet (Skolverket, 

2011a, s. 4). 

Mot ovanstående bakgrund och förankring finner jag ett forskningsglapp där min undersökning 

passar in med koppling till musikens influerande på dynamik i elevernas rörelser. 

Undersökningen utfördes på frivillig verksamhet men jag finner det relevant att i tidigt stadie 
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öva på olika rörelsekvaliteter, uttryck och dynamik till olika musikval. Genom övning kan 

eleverna förberedas för ovanstående förordningar. Slutsatsen jag drar av förankring i 

förordningar kopplat till danspedagogisk forskning är att det är viktigt att bidra med forskning 

inom detta område då läroplanerna eftersöker kunskap kring området dans kopplat till musik 

som eleverna bör få möjlighet utveckla. För att utföra undersökningen användes olika metoder. 

4. Metod 

Detta kapitel presenterar genomförandet av forskningsstudien, beskrivning av det 

danspedagogiska scenariot, urval, låtanalys, forskningsmetoder, etisk hänsyn, analys, 

trovärdighet och motiv för mina val. För att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna valdes 

att skapa ett danspedagogiskt scenario som utgör den empiri som sedan beforskades. 

Hermeneutiken användes som ögon att analysera utifrån och för tolkande av elevers livsvärldar 

valdes observation av videoinspelning, enkäter och modell för rörelseanalys. Den 

hermeneutiska cirkeln följdes genom att jag upprepade gånger återgick till videoinspelningarna 

och enkäterna för att tolka elevernas utföranden och uttryck. 

4.1 Genomförande av forskningsstudien 

För att besvara syftet och forskningsfrågorna valdes tre datainsamlingsmoment; 1) 

improvisation, 2) Koreografi och 3) Enkäter med musiklyssning. Videoobservationerna och 

enkäterna möjliggjorde tolkande av del och helhet av elevernas rörelser och enkätsvar genom 

användande av en egenskapad modell för rörelseanalys. Jag utformade först en 

improvisationsövning som kunde möjliggöra elevernas fria tolkningar av musiken och enkäter 

för att ge insyn i elevernas tankar och känslor, därefter skapades en koreografi utifrån 

utgångspunkten att innehålla rörelser kopplat till jazzdansen och kunna inspirera till olika 

rörelsekvaliteter. Koreografin var fyra dansåttor lång i och med att två dansåttor upprepades en 

gång och koreografin blev därigenom fyra dansåttor. Därefter valdes två låtar som hade två 

skilda ljudbilder och känsla (se analys). Dessa två låtar användes under 

improvisationsmomentet, koreografimomentet och enkätmomentet. Låtarna hade två skilda 

ljudbilder men hade gemensamt Bpm (se analys) och låtarna valdes för att skapa möjligheter 

till olika rörelsekvaliteter och uttryck inom elevernas improvisation. Valet att använda endast 

två låtar inom samtliga moment baserades på avgränsning av tiden undersökningen skulle ta. 

Enkäterna innehöll fyra frågor (se bilaga 3) som behandlade hur de skulle vilja röra – och 

uttrycka sig till vardera låt och varför. Stensmo (2002, s. 60) beskriver att enkät kan lämnas ut 
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i samband med ett möte och att svaren på enkäterna jämförs och enkäterna i denna undersökning 

delades ut i samband med lektionstillfället tillhörande moment 3 och 

4.2 Beskrivning av det danspedagogiska scenariot 

Scenariot inom denna undersökning utfördes i en danssal vid ett tillfälle där samtliga moment 

(improvisation, koreografi, enkäter och musiklyssning) genomfördes. 

4.2.1 Urval 

Undersökningen ägde rum under vårterminen 2016 under ett lektionstillfälle och har utförts 

med en grupp elever i åldrarna 13 – 16 år inom jazzdans på frivillig verksamhet i Norrland. Det 

är en fortsättningsgrupp 1, vilket innebär att flera av eleverna dansat jazzdans tidigare och har 

troligtvis erfarit att utföra koreografi och övningar med och utan musik. Det fanns ingen 

kännedom om eleverna tidigare improviserat eller inte. På grund av att vissa elever inte 

närvarade under första utlärningstillfället av koreografin i tystnad och utöver det, uteblivna svar 

kring godkännande eller inte godkännande kring filmning skapades olika grupper inom denna 

grupp inför nästa lektionstillfälle. 

4.2.2 låtanalys 

Som utgångspunkt för scenariot valdes två låtar som analyserades utifrån olika kategorier (se 

tabell för låtanalys) för att synliggöra likheter och skillnader mellan låtarna. De två låtarna 

skulle skilja sig från varandra i sina ljudbilder och kunna ge upphov till olika rörelsekvaliteter 

och uttryck. De två låtarna som valdes var Only time med Enya och Free me med Joss Stone. 

Only time med Enya 

Denna låt har ett fokus på sången som gav mig som dansare och danslärare en känsla av flöde 

och ville därmed röra mig med flödande rörelser utan attacker. Sångens mjuka klang ingav ett 

lugn samtidigt som en taktfast taktart framkommer som jag ansåg skulle fungera som ett stöd 

för eleverna när de skulle använda koreografin de endast lärt sig genom att härma mig och 

genom räkning. Låten går i 83 Bpm och gav möjlighet till att hinna känna både tyngd ner i 

golvet och lätthet med vikt uppåt. Jag upplevde dock att denna låt bidrog till upphov att röra sig 

med flödande rörelser där jag personligen ville använda sången som stöd för att forma mina 

rörelser om jag skulle improvisera till denna låt. Instrumenten upplevde jag har en taktfast 

betoning samtidigt som sången flyter ovanpå instrumenten där sången överröstar instrumenten. 

Sången upplevs mixats högre än instrumenten. Rytmerna är relativt oföränderliga då det är i 

stort sett samma rytmer som används under hela låten. Låten valdes för att jag upplevde att jag 
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ville röra mig med flödande mjuka rörelser och med ett avslappnat uttryck. Jag antog att låten 

eventuellt kunde frambringa liknande rörelsekvaliteter hos eleverna. 

Free me med Joss Stone 

Denna låt har fokus på instrumentation och rytmer och sången upplevs avhuggen i kontrast till 

Only time med Enya. Instrumenten och sången upplevde jag är mixade i närliggande volym 

och både sång och instrument är återkommande avhuggna. Även denna låt går i 83 Bpm och 

för mig som dansare och danslärare upplevde jag att det finns ett häng i låten som kan ge upphov 

till dels flödande rörelser men också till attacker. Jag ansåg dock att denna låt ger upphov till 

att röra sig med hårdare rörelser med tyngd ner i golvet och är ”funkig” i attityden. Rytmerna 

som skapas med sång och instrument varieras ständigt och förändras under låten. Låten valdes 

för att jag upplevde att jag ville röra mig med snabba och korthuggna rörelser och med ett 

ansiktsuttryck av självsäkerhet. Jag ansåg att låten eventuellt kunde frambringa liknande 

rörelsekvaliteter hos eleverna. 
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4.2.3 Tabell för låtanalys 

Dessa låtar gav en grund för det pedagogiska upplägget på så sätt att de bidrog till att möjliggöra 

olika rörelsekvaliteter och uttryck hos eleverna. 

Låt 1: Only Time - Enya Låt 2: Free Me – Joss Stone 

Tempo: 83 Bpm Tempo: 83 Bpm 

Taktart: 4/4 Taktart: 4/4 

Låtens känsla: Lugnt 

pågående 

Låtens känsla: Livlig, intensiv 

Dynamik: Liten 

dynamisk spännvidd 

Dynamik: Liten dynamisk spännvidd 

Rytmer: Skapas genom 

kör och stråkar 

Rytmer: Skapas genom trummor, bas, 

gitarr och sjungande melodi 

Sång: Lugnt pågående Sång: Starkt 

Tonhöjd: Låga svaga 

toner som håller jämn 

nivå 

Tonhöjd: Höga starka toner som varvas 

med lägre toner 

Tonlängd: Långa bundna 

toner 

Tonlängd: Korta avhuggna toner 

Instrumentation: Sång, 

syntar, elektroniska 

instrument 

Instrumentation: Pop/rock-ensemble 

med Sång, Trummor, gitarr, bas, 

Mix: Sången är inspelad 

med mindre intensitet än 

Free me. 

Mix: Sången är inspelad med mer 

intensitet än Only time. 

Ljudnivå: Sången är 

starkare mixad än 

instrumenten 

Ljudnivå: Sången mixad närliggande i 

volym som instrumenten. 

Karaktär: Mjukt & 

drömskt 

Karaktär: Skarpt & glatt medryckande 
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4.2.4 Moment 1) Improvisation 

Under det första momentet delades eleverna in i två grupper. De fick röra sig med instruktionen 

”rör er precis hur ni vill” till båda låtarna där utförandet av den ena gruppen 

videodokumenterades. Eleverna gavs möjligheten att improvisera till båda låtarnas slut. 

Improvisationen utfördes med fördragna gardiner för speglarna för att minska risken för 

elevernas påverkan av varandras rörelser. Eleverna kunde se varandra i rummet trots fördragna 

gardiner men jag ville eliminera speglarna som ytterligare en möjlighet till påverkan. 

4.2.5 Moment 2) Koreografi 

Efter improvisationen lärdes en koreografi ut (se bilaga 3) som bland annat bestod av linjära 

rörelser, snurrar, stegkombinationer och riktningar med kroppen. Koreografin lärdes ut framför 

spegeln och eleverna stod på rader. Endast räkning och demonstration användes i utlärandet 

och variation av att endast räkna på de slag där det fanns en ny början på en ny rörelse ”en och 

två och tre och fyra fem sex sju ått, en och två tre fyra fem och sex sju ått” och mellan att räkna 

”en och två och tre och fyra och fem och sex och sju och åtta och en och två och tre och fyra 

och fem och sex och sju och ått”. Variation skedde även mellan att räkna betonat på de slag 

som rörelserna utfördes till och att räkna monotont. När eleverna fått öva några gånger på 

koreografin fick de byta rader så att de elever som stod längst bak ställde sig längst fram istället 

och vice versa. Dessa radbyten utfördes med hänsyn till att elever skulle ges optimala 

inlärningsmöjligheter genom att kunna se rörelserna ordentligt. Muntlig instruktion av 

koreografins räkning utfördes med ansträngning att efterlikna låtarnas gemensamma tempo. 

Slutligen videodokumenterades den ena gruppen när de utförde koreografin två gånger. 

4.2.6 Moment 3) Enkäter och musiklyssning 

Avslutningsvis fick eleverna instruktion att sprida ut sig sittandes på golvet i rummet för att 

minimera risken för påverkan av varandras svar när de individuellt svarade på enkäternas fyra 

frågor medan varje låt spelades upp separat. Efter låtens avslut fick eleverna några minuter på 

sig för att ge förutsättningar att hinna fylla i svar på alla frågor och skriva mer om de ville. 

Tydliga instruktioner gavs att de skulle skriva svar på alla enkätfrågor. 

4.3 Forskningsmetoder 

4.3.1 Observation av videodokumentation för rörelse – och uttryckanalys 

Att använda video som verktyg är något som Rönnerman (2012, s. 57) beskriver som en 

möjlighet för att kunna se tillbaka på och analysera en del av en specifik situation. Valet av 
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video som verktyg för insamling av data baserades på fördelen med att kunna analysera 

improvisation och koreografimomentet upprepade gånger. Videoinspelningarna optimerade 

även analysarbetet genom möjligheten att återgå till momenten för att kontrollera att analysen 

stämde överens med företeelserna. CyberLink YouCam 5 användes på en HP PC som program 

för videodokumentation. 

Observation utfördes genom videodokumentation av mina elevers rörelsekvaliteter och uttryck 

som sedan analyserades utifrån kategorier kring rörelser med inspiration av Labans 

rörelseanalys och mina egna nerskrivna uppfattningar kring rörelsekvaliteter inom jazzdans. 

Begreppen rörelsekvaliteter och uttryck definieras utifrån mina slutsatser kring vad dessa 

innebär men även utifrån litteratur. Definitionen av uttryck innebär inom denna undersökning 

på vilket sätt elevernas fokus med ansiktet (blick och riktning) förändras eller inte till olika 

musik. Ansiktsuttrycket separerades från det kroppsliga uttrycket för att få en bredare grund för 

analys. 

 Laban beskrev åtta grundläggande rörelser ”Wring, Press, Glide, Float, Flick, Slash, Punch, 

Dab.”( Laban (1988, s. 34). ”Each of these efforts contains three of the six movement elements: 

firm, light, sustained, sudden, direct, flexible.” (Laban (1988, s. 34). Med hjälp av dessa rörelser 

och rörelseelement, de fyra parametrarna; Space, time, Weight och Flow (Petersen, 2008) 

tillsammans med mina egna uppfattningar kring rörelsekvaliteter sammanställdes kategorier för 

att utföra en rörelseanalys. Dessa strukturerade rörelseanalyser av insamlat data användes sedan 

för att jämföras med varandra för att möjligtvis upptäcka om det finns en gemensam nämnare 

eller inte. 

4.3.2 Enkäter med öppna frågor 

Enkäterna (se bilaga 3) användes som kvalitativ metod för synliggörande av elevernas inre 

tankar och känslor kring hur de skulle vilja röra, och uttrycka sig, till dessa två olika musikval 

då syftet med studien är att öka kunskapen om hur elever reagerar på lärares olika låtval för att 

synliggöra relationen mellan musik och dans. Samma enkätfrågor användes i båda enkäterna 

till båda låtarna. Valet att använda enkäter istället för exempelvis gruppintervju kommer av att 

vilja minimera risken för yttre påverkan från gruppen på de individuella svaren. Enkäterna gav 

eleverna och mig som forskare och blivande danslärare möjlighet att få insikt kring hur de 

”upplever sin värld” (Bell 2016, s. 20). Eleverna var anonyma i sina svar på enkäternas frågor. 

Anonymitet på så sätt att jag som forskare inte kunde avgöra vem som svarat på vilken enkät 

(Bell 2016, s 64). Eleverna gavs möjligheten att svara enbart utifrån deras egen upplevelse och 

livsvärld. 
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4.4 Etisk hänsyn 

Av etisk hänsyn till elever och föräldrar skickades ett informationsbrev ut där föräldrarnas 

godkännande eller icke godkännande kring filmning av eleverna eftersöktes (se bilaga 1). Av 

informationen framkom även att filmerna skulle raderas efter att examensarbetet var färdigt. På 

grund av att det saknades svar kring godkännande eller icke godkännande efter senaste datum 

för meddelande av svar så delades eleverna in i grupper där endast de som fått godkännande 

kring filmning av förälder filmades. De andra grupperna utförde improvisationsmomentet men 

utan videodokumentation. På grund av tidsbrist utfördes inte koreografimomentet av de elever 

som inte deltog i videoinspelningarna. 

4.5 Analys 

Här presenteras analys av improvisation, koreografi och enkäter. 

4.5.1 Analys av improvisation och koreografi 

För att komma fram till resultatet av undersökningen utfördes en hermeneutisk analys. 

Tolkningsarbetet tog sin utgångspunkt i hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln inom 

tolkningen av improvisation, koreografi och enkäter. Tolkningsprocessens fyra steg (se 

sammanfattande modell) innehöll övergångar mellan del och helhet inom analysen och utfördes 

för att komma närmare en förståelse av det som observerades. Hela improvisationen 

analyserades och endast de sista två åttorna (en dansåtta innebär att räkna åtta betonade slag 

efter varandra i musiken) under andra gången eleverna utförde koreografin till båda låtarna 

analyserades. 

Transkriberingen bestod av fyra steg där Steg 1 utgjordes av att skriva ner vilka rörelsekvaliteter 

eleverna utförde för att sedan gå vidare till steg 2 där kategorier skapades. Dessa kategorier var; 

tid, vikt, flöde, rum, rörelsekvaliteter, uttryck och dynamik varav varje elev analyserades inom 

samtliga kategorier. Videoinspelningen av koreografin analyserades utifrån kategorierna tid, 

vikt, flöde, rum, rörelsekvaliteter, uttryck och timing. Som steg 3 sammanställdes samtliga 

elevers utföranden under samma kategorier för att sedan gå vidare till steg 4 där samtliga elevers 

utföranden inom båda låtarna under varje kategori sammanställdes där en jämförelse utfördes 

gällande hur eleverna rörde – och uttryckte sig till båda låtarna. Genom hela analysprocessen 

med tillhörande ovanstående steg användes färgkodning i olika Word-dokument för att 

analysera del och helhet av kategorier inom rörelserna och inom meningar i enkäterna. 

Ständigt återgående till videoinspelningarna för att säkerställa att analysen var korrekt för att 

öka validiteten (trovärdigheten) och transparensen (genomskinligheten) användes under 
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samtliga analyser. För ökad objektivitet analyserades videoinspelningarna dels med påslaget 

ljud och dels med avstängt ljud för att minimera musikens inflytande på tolkningsarbetet. 

4.5.2 Analys av enkäter 

För att komma fram till ett resultat av enkätundersökningen utfördes fyra steg inom 

tolkningsprocessen för att genom ett hermeneutiskt perspektiv försöka nå förståelse. Steg 1 

innebar att sammanställa alla elevernas svar utifrån en enkätfråga i taget inom varje låt. 

Enkätfrågorna handlade om hur eleverna hade velat röra – och uttrycka sig till de båda låtarna 

och vad i musiken som fick dem att vilja det. Steg 2 utfördes genom att jämföra elevsvaren på 

varje enskild enkätfråga till respektive låt för att avgöra om svaren skilde sig eller inte mellan 

låtarna. Därefter bestod steg 3 likt som i improvisation – och koreografianalyserna av 

sammanställande där respektive fråga innehöll elevsvar på frågor utifrån båda låtarna. För att 

synliggöra resultatet och även öka validiteten och transparensen behölls flertal kommentarer 

som eleverna skrivit i enkäterna. Som avslutande steg skapades nya kategorier utifrån resultatet 

av samtliga tre moment; improvisation, koreografi och enkätsvar som bildade rubriker under 

resultatavsnittet (se resultat). 
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4.5.3 Sammanfattande modell 

Nedanstående modell visar tolkningsprocessen med koppling till den hermeneutiske cirkelns 

analyserande av del och helhet. 

Analys av improvisation & 

koreografi 

 Analys av enkäter 

 

Steg 1 Steg 1 

Skrev ner rörelsekvaliteter under 

observation (del) 

Sammanställning av samtliga 

individuella enkätsvar tillhörande 

varje enkätfråga (del) 

 

Steg 2 Steg 2 

Kategorier skapades utifrån 

observationen med inspiration från 

Rudolf Von Labans rörelseanalys 

(del och helhet) 

Jämförde enkätsvaren under 

enkätfrågorna mellan låtarna (del 

och helhet) 

 

Steg 3 Steg 3 

Sammanställde elevernas utföranden 

till varje låt separat utifrån varje 

kategori (helhet) 

Sammanställde enkätsvaren 

tillhörande båda låtarna under varje 

enkätfråga (helhet) 

 

Steg 4 Steg 4 

Elevernas utföranden inom båda 

låtarna sammanställdes & rörelser 

och uttryck inom låtarna jämfördes 

(del och helhet) 

Skapade kategorier (helhet) 
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4.6 Trovärdighet 

I och med att denna undersökning innebar att jag skulle beforska mina elever som urvalsgrupp 

krävde det ett arbete med att separera de båda rollerna. För att skilja mellan min lärarroll och 

forskarroll arbetade jag medvetet och aktivt med att analysera videdokumentationerna och 

enkäterna utifrån perspektivet som forskare där jag ansträngde mig för att lägga egna 

värderingar av hur jag trodde eleverna skulle röra sig och svara på frågorna åt sidan. För att 

analysera resultatet återgick jag ständigt till analysunderlaget och jämförde mina tolkningar 

med det jag såg. Under analysarbetet av rörelsekvaliteter och uttryck upptäckte jag att jag 

hade påverkats av mina förutfattade uppfattningar om hur mycket kraft vissa elever använde 

till Free me. Efter insikten att musiken och min förförståelse påverkade forskarrollen och 

resultatet stängdes ljudet stundtals av under tolkningsprocessen och jag kontrollerade ständigt 

att tolkningarna tillhörande varje kategori stämde överens med mina observationer.  

5. Resultat 

Detta kapitel presenterar resultat där de teman som framträdde var; Varierande tempo, Flöde 

och timing med rörelser, Skarpa och direkta rörelser hos vissa elever, Liten kraftansträngning 

till båda låtarna, Blickens riktning varierade, Liten variation med kroppen i rummet, Rörelser 

inom improvisation, Rörelser inom koreografi samt Musikens inspiration och känslor influeras 

av musiken. 

5.1 Varierande tempo, flöde och timing med rörelser 

Det framkom av resultatet att hastighet och flöde hör samman både gällande improvisation och 

koreografi till båda låtarna. Samtliga elever rörde sig med långsamma rörelser och med 

långsamt tempo inom både improvisation och koreografi till Only time. Undantaget var två 

elever som hade längre tid i stillhet under improvisationen till Only timeimprovisationen. En 

elev (elev 5) förhöll sig stillastående nästintill hela tiden under improvisationen till båda låtarna 

(se diskussion). Samtliga elever använde överlag snabbare rörelser med snabbt tempo till Free 

me än till Only time. Undantag fanns inom Free me där två elever varierade mellan ett snabbt 

flöde och längre tid i stillhet och en elev som använde kortare tid i stillhet vid flertal tillfällen 

under Free me. 

Vad gäller timing inom koreografin var samtliga elever sena i räkningen till Only time. 

Elevernas rörelser var utdragna vilket medförde att eleverna hamnade fel i räkningen. Till Free 
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me var fyra elever rätt i timing med rätt räkning. Två elever hade oftast rätt timing med rätt 

räkning och en elev (elev 5) var aningen försenad i timingen med rätt räkning. Resultatet visade 

vidare att inom improvisationen till Only time hade samtliga elever liten dynamik men till Free 

me hade två elever liten dynamik, fyra elever större dynamik och en elev (elev 5) minimal 

dynamik. 

5.2 Skarpa och direkta rörelser hos vissa elever 

Inom improvisationen till Free me hade fyra elever snabbt flöde och två elever hade skarpt och 

snabbt flöde. Det visade sig även ett lugnt flöde hos två elever där långsamma rörelser sågs hos 

en av dessa två elever och ständigt pågående rörelser som användes genom hela 

improvisationen hos den andra eleven till improvisationen av Only time. Inom koreografin 

använde en elev direkta rörelser och två andra elever utförde även skarpa rörelser (för 

begreppsförklaring se bilaga 4). 

5.3 Liten kraftansträngning till båda låtarna 

Resultatet visar att samtliga elever använde liten kraftansträngning till improvisationen till Only 

time med undantag hos tre elever där större kraftansträngning fanns genom enstaka hopp, 

snabbare viktskiften med fötterna och hög kick och rond de jambe en lair. Till improvisationen 

till Free me hade fyra elever liten kraftansträngning och resterande tre elever hade större 

kraftansträngning. En elev (elev 5) dansade mer under Free me och dansade några sekunder 

under Only time för att sedan vara stillastående. Inom koreografin använde samtliga elever mitt 

emellan liten och större kraftansträngning. Till koreografin till Free me använde fem elever 

större kraftansträngning och två elever liten kraftansträngning. 

5.4 Blickens riktning varierade 

Likheter i båda låtarna inom improvisationen var att tre elever hade fokus med ofta blick ner i 

golv. Två elever hade fokus fram nästintill hela tiden. Två elever hade fokus på andra elever. 

Skillnad mellan låtarna var att fem elever hade ett glatt uttryck genom leenden mot varandra 

till Free me. I koreografin hade fem elever hade fokus dit jag visat att fokus ska vara i båda 

låtarna. En elev hade varierande fokus mellan dit jag visat att fokus ska vara och ner i golvet i 

båda låtarna och en annan elev hade fokus med ofta blick ner i golvet till båda låtarna. 

5.5 Liten variation med kroppen i rummet 

Inom improvisationen använde flertalet elever lika stor eller lika liten rumslig och kroppslig yta 

till Only time som till Free me, med mindre förändringar i sina rörelser till båda låtarna. Dock 

fanns undantag från några elever; en elev använde stor rumslig yta till Only time och använde 
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relativt liten rumslig yta till Free me och en annan elev använde stor kroppslig yta till Free me 

och liten kroppslig yta till Only time. En elev varierade mellan liten och stor kroppslig yta till 

båda låtarna Resultatet visar även att flera elever använde flera olika riktningar i rummet under 

Only time och endast en av eleverna använde nivåer till Only time. Inom koreografin tog en 

elev (elev 5) relativt liten kroppslig plats med extremiteter till Free me och relativt stor rumslig 

plats med armar, händer, ben och fötter till Only time. 

5.6 Rörelser inom improvisation 

Här presenteras likheter och skillnader som framkom av elevernas rörelser till båda låtarna 

inom improvisationsmomentet.  

5.6.1 Likheter i rörelser till låtarna 

Samtliga elever använde glida och trycka ifrån med fötterna. Till Free me tryckte dessa elever 

ifrån oftare genom användande av pas de bourré oftare än till Only time. Tre elever hade 

koordinerade arm – och benrörelser medan en elev separerade arm – och benrörelser med oftare 

användning av benrörelser. Tre elever hade kontrollerade rörelser och en av dessa elever hade 

även tydliga rörelser, kontrollerade rörelser, tydliga övergångar mellan rörelserna och linjer 

med armar. En elev hade kontrollerade rörelser medan två elever hade diffusa övergångar 

mellan rörelser och okontrollerade rörelser. Flertal snurrar utfördes av två elever. 

5.6.2 Skillnader i rörelser till låtarna 

Inom Only time använde fyra elever böljande armar medan två av dessa elever utförde linjer 

med armarna till Free me och dessa två elever tillsammans med en till elev använde svep och 

kast med armarna till Free me. En elev använde linjer till båda låtarna men övergick från linjer 

till runda armar till Only time. Två elever hade okontrollerade rörelser till Free me men 

kontrollerade rörelser till Only time och dessa hade diffusa rörelser till Free me men en variation 

mellan tydliga och diffusa rörelser till Only time. Tre elever hade diffusa övergångar mellan 

rörelser och en av dessa elever hade även diffusa rörelser till Free me men tydliga rörelser till 

Only time. En av eleverna hade koordinerade arm – och benrörelser till Free me men separerade 

arm – och benrörelser med oftare användning av benrörelser till Only time. Tre elever utförde 

flertal snurrar. Till Free me hade en elev kontrollerade rörelser, variation mellan tydliga och 

diffusa rörelser, variation av tydliga och diffusa övergångar mellan rörelserna, koordinerade 

armar och ben och svep och kast med armar. Två elever 2 och 3 hade variation av tydliga och 

diffusa övergångar mellan rörelserna och svep och kast med armar till Free me och en av dessa 

elever hade även kontrollerade rörelser. 
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5.7 Rörelser inom koreografi 

Här presenteras likheter och skillnader som framkom av elevernas rörelser till båda låtarna 

inom koreografimomentet. 

5.7.1 Likheter i rörelser till låtarna 

En elev använde kort tid i plié i – och mellan rörelser. Lång tid i plié i – och mellan rörelser 

användes av tre elever. Tre elever använde tydliga rörelser. Diffusa rörelser sågs hos tre andra 

elever. Linjer med armar utfördes av tre elever och böljande armar hos tre andra elever. Diffusa 

stopp i rörelser användes av tre elever och tydliga stopp i rörelser av två andra elever. 

5.7.2 Skillnader i rörelser till låtarna 

En elev var kort tid i plié i – och mellan rörelser till Free me och lång tid i plié i – och mellan 

rörelser till Only time. Två elever var lång tid i plié i – och mellan rörelser till Free me och kort 

tid i plié till Only time. Två andra elever hade tydliga övergångar mellan rörelser till Only time 

och hade skarpa tydliga övergångar mellan rörelser till Free me. En elev använde diffusa 

rörelser till Only time och hade tydliga rörelser till Free me. 

Skarpa tydliga övergångar mellan rörelser till Free me sågs hos en elev och denne hade diffusa 

stopp i rörelser till Only time. Tre elever hade diffusa övergångar mellan rörelser till Free me 

och en av dessa elever hade även diffusa stopp i rörelser till samma låt och tydliga övergångar 

mellan rörelser till Only time. En elev använde böljande armar till Only time. Till Free me hade 

en elev böljande armar, en annan elev mjuka tydliga övergångar mellan rörelser och samtliga 

elever använde snabba tryck ifrån med fötterna. En elev var den enda som utförde vridning av 

handleder till Only time. 

5.8 Musikens inspiration 

Här presenteras resultatet gällande musikens inspiration på elevernas skriftliga uttalanden i 

enkätsvaren.  

5.8.1 Låtens känsla, rytm, instrument, stämmor, takt och tempo inspirerar 

Inom enkäterna beskrev eleverna tempo, kvaliteter och kraftansträngning när de uttryckte hur 

de ville röra sig till de olika låtarna. Till Only time beskrev elev sex elever att de ville röra sig 

lugnt och samtliga elever ville använda flödande rörelsekvaliteter i rörelserna men två av 

eleverna beskrev även rörelser med kraft och med motstånd. 

Kommentar elev a: Jag vill röra mig lugnt och sväva med i musiken. Stora rörelser som uttrycker 

mina känslor med mycket kraft. Jag vill dansa fritt. 



22 
 

Kommentar elev b: Långsamma rörelser. Kraftfullt. Motstånd. 

Till Free me beskriver eleverna generellt att de vill röra sig med snabbare rörelser med 

explosivitet, mindre sedan stora rörelser, med attityd, kaxigt och kaxigare än till Only time, 

glatt, ryckiga rörelser och mindre mjukt. Två elever beskriver att de vill röra sig jazzigt. 

Kommentar elev a: Jag vill röra mig jazzigt och kraftfullt. Med mycket explosivitet och. 

Kommentar elev d: Lite kaxigare än förra låten, ryckigare rörelser. 

Kommentar elev g: lite snabbare och mindre mjukt. 

Resultatet av elevernas svar kring vad i musiken som fick dem att vilja röra sig så som beskrev 

visade att inom improvisationen till Only time att det generellt var låtens känsla, rytm, 

instrument, stämmor, takt och tempo som eleverna beskrev. Utöver det var det spritt vad som 

gjorde att eleverna ville röra sig. 

Kommentar elev a: Det är takten och de mörka, starka tonerna. Också bakgrundsstämmorna som får 

mig att bli lugn i rörelserna. 

Kommentar elev e: Låten är ganska lugn så därför skulle det bli konstigt att röra sig för snabbt. 

Annars tappar man takten. 

Kommentar elev g: Den är inte snabb eller ”skarp”, så det känns mer naturligt att röra sig med mjuka 

rörelser. 

Enkätsvaren tillhörande låten Free me innehöll beskrivningar där fyra elever beskrev bland 

annat instrumenten och tre av dessa elever och även en annan elev beskrev sången. Även 

rytmens tydlighet framkom av elevsvaren av en elev. 

Kommentar elev a: Det är basen i musiken, ”trycket” på takterna. 

Kommentar elev d: Trummorna, gitarren, tonen på rösten, melodin. 

Kommentar elev g: Den har en tydlig rytm och den låter glad. 

Eleverna fick svara på frågor gällande vad i musiken som fick dem att vilka uttrycka sig så som 

de beskrivit och av resultatet framkom att till Only time beskriver fyra elever låten som lugn. 

En av dessa elever upplever sångerskan som lugn och en annan av dessa elever upplever sången 

som något som en snäll person skulle säga till en. Två av dessa elever beskriver en ledsam 

känsla av låten. Tre av dessa elever skriver om texten som något som får dem att vilja uttrycka 

sig så och tre andra elever beskriver låtens hastighet. Två av dessa elever framhäver även 
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instrumenten som avgörande faktor. Sex elever beskriver sången, varav tre av dessa beskriver 

sången och två andra av dessa beskriver kören och stämmorna. 

Kommentar elev a: Det är själva takten i musiken, som är väldigt långsam, men samtidigt låter 

stämmorna lyckliga och glada. 

Kommentar elev d: Den är lugn och inte så högt tempo, låttexten, kören och instrumenten. 

Kommentar elev g: låten är ganska lugn och både instrumenten och sången låter ganska ledset. Även 

om man inte hör exakt vad texten är så känns den ganska ledsen. 

Svaren gällande låten Free me visar på att fem elever beskriver bland annat texten och två av 

dessa elever beskriver även instrumenten som några av de aspekter som får dem att vilja 

uttrycka sig så. Ytterligare två av dessa elever beskriver bland annat glada känslor som musiken 

framkallar. 

Kommentar elev a: Det är tempot, som är ”lugnt” men explosivt som gör att jag vill uttrycka 

explosivitet och styrka. Texten i sig låter väldigt glad, 

Kommentar elev c: Att de är de hon säger plus att låtens tempo är lite fort. För att hon säger att de 

är jag som bestämmer över mitt liv så får de att få mig att känna att de går att göra vad som helst. 

Kommentar elev d: Texten, tonen i sången, starka trummor, gitarren. 

5.8.2 Känslor influeras av musiken 

Av elevernas svar gällande vilka känslor de ville uttrycka i din dans till låtarna framkom 

resultatet att till Only time beskrev sex elever känslor av lugn som de ville uttrycka. En av dessa 

elever beskrev även sorg och saknad som alternativ på uttryck och även en annan elev av dessa 

beskrev sorg som ett uttryck. Ytterligare två andra av dessa elever beskrev lycka på olika sätt. 

Kommentar elev a: Jag vill uttrycka lugna och harmoniska känslor. Typ lycka om frihet. 

Kommentar elev c: Att man är på ställen som gör dig glad och tar bort all stress. Och när hon säger 

”you can´t say where the road will go” då känner jag mig som att man behöver inte stressa över livet för 

man kan inte kontrollera den. 

Kommentar elev e: Sorg eller saknad. 

Resultatet av svaren gällande låten Free me visade att eleverna generellt ville uttrycka känslor 

som styrka, tuffhet, självständighet, självsäkerhet och glädje. 

Kommentar elev a: Jag vill uttrycka frihet och glädje men också lite tuffhet. Styrka. 
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Kommentar elev c: Att man ska inte låta någon annan styra sitt liv för att de är jag som bestämmer 

inte du, och att man kan göra vad som helst. 

Kommentar elev e: Cool, självsäker, (glad). 

5.9 Sammanfattning av resultat 

Ur resultatet framkommer att elevernas utföranden och uttryck påverkades av musiken och även 

om vissa enkätsvar och utföranden kunde skilja sig mellan respektive elev inom respektive låt 

påvisar resultatet generellt att eleverna inspirerades av låtarna kring utförande och uttryck. Att 

eleverna generellt ville uttrycka känslor som tuffhet, självsäkerhet och självständighet till ena 

låten och lugn, sorg, saknad till en annan låt påvisar koppling till musikens influerande på hur 

eleverna ville uttrycka sig. Olika rörelser, varierande tempo, flöde och timing med rörelser 

användes inom både improvisation och koreografi beroende på vilken låt som spelades. 

Exempelvis rörde sig samtliga elever med långsamma rörelser och med långsamt tempo inom 

både improvisationen och koreografin till Only time och använde främst snabba rörelser med 

snabbt tempo till Free me. Syftet med undersökningen var att se hur elever reagerar på olika 

låtval för att synliggöra relationen mellan musik och dans och resultatet visar att musiken 

influerade elevernas rörelsekvaliteter och uttryck.  
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5.10 Sammanfattande modell 

Denna modell sammanfattar resultatet och rutorna med fetmarkerad svart ram är de teman som 

framkom ur resultatet. Pilarna mellan rutorna visar på relationen mellan resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varierande tempo, flöde och timing med rörelser 

Liten kraftansträngning till båda låtarna Skarpa och direkta rörelser hos vissa 

elever 

Improvisation: Samtliga elever använde liten 

kraftansträngning till Only time 

Till Free me använde 4 elever liten 

kraftansträngning, 3 elever större 

kraftansträngning, en elev (elev 5) mestadels 

stillastående och minimal kraftanstränging 

 

Improvisation: 3 Elever 

varierade mellan snabbt flöde 

& längre tid i stillhet, en elev 

(elev 5) nästintill stillastående 

i till båda låtarna 

Hastighet & flöde hör samman 

Improvisation: Samtliga elever använde snabbare rörelser till Free me än till Only time 

Dynamik inom improvisation: 

Samtliga elever använde liten dynamik till Only time 

2 elever liten dynamik, 4 elever större dynamik, en elev (elev 5) minimal dynamik 

Koreografi: Samtliga elever sena i timing till Only time 

4 elever rätt i timing, 2 elever oftast rätt i timing, en elev (elev 5) oftast sen i timing 

till Free me 
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Blickens riktning varierade  Liten variation med kroppen i 

rummet 

 

Likheter inom improvisation till 

båda låtarna: 3 elever hade ofta 

blick ner i golv, 2 elever riktade 

blick fram nästintill hela tiden, 2 

elever hade blick på andra elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader inom koreografi till 

båda låtarna: 5 elever hade 

blicken dit jag visat, en elev 

varierade mellan att rikta blick ner i 

golv och dit jag visat, en elev 

riktade sin blick ofta ner i golv 

Improvisation: Lika stor eller lika 

liten rumslig yta till båda låtarna 

Undantag: En elev använde stor 

rumslig yta till Only time & relativt 

liten till Free me 

En elev använde stor kroppslig yta 

till Free me & liten till Only time 

En elev varierade mellan liten & stor 

kroppslig yta till båda låtarna 

3 elever använde flera olika 

riktningar med kroppen i rummet 

En elev använde nivåer till Only 

time 

Koreografi: En elev (elev 5) 

använde liten kroppslig plats till 

Free me & relativt stor rumslig plats 

till Only time 
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Rörelser inom 

improvisation 

 

Rörelser inom 

koreografi 

Musikens influerande 

Likheter mellan båda 

låtarna: 

Samtliga använde glida 

& trycka ifrån med 

fötterna (oftare 

användning av pas de 

bourré till Free me) 

 

 

Likheter mellan båda 

låtarna: 

Längd i plié 

Linjer med armar och 

böljande armar 

Diffusa & tydliga stopp i 

rörelser 

Skillnader mellan båda 

låtarna: 

Ofta användning av 

böljande armar till Only 

time & ofta linjer med 

armar till free me 

Skillnader mellan båda 

låtarna: 

Snabba tryck ifrån med 

fötterna till Free me 

Olika längd i plié 

Olika tydlighet i 

övergångar av rörelser 

Låtens känsla, rytm, 

instrument, stämmor, 

takt och tempo 

inspirerar 

 Känslor 

influeras 

av musiken 
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6. Diskussion 

Detta kapitel presenterar metoddiskussion, resultatdiskussion, relevans för lärarprofessionen 

och förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Här diskuteras för - och nackdelar med mina metodval med koppling till tidigare forskning. 

6.1.1 videodokumentation 

Undersökningen inleddes med ett medvetet val att filma eleverna i grupp istället för individuellt 

en och en då jag ville skapa en så autentisk undervisningsmiljö som möjligt även om det blev 

mer eller mindre konstlat då det trots allt var en undersökning som utfördes. Dock finns 

möjligheten att eleverna utfört andra rörelser, rörelsekvaliteter och använt ett annat uttryck och 

timing till musiken om de andra eleverna inte närvarat under filmningen. Av praktiska skäl hade 

undersökningen dessutom tagit längre tid att utföra, för lång tid med förhållande till tidsramen 

för detta arbete. 

Styrkan med videodokumentationen var att det fanns möjligheten att granska och spela upp en 

del av den specifika undervisningssituationen (Rönnerman 2012, s. 57), vilket jag anser var 

avgörande för att komma fram till ett validerat resultat genom att upprepade gånger kunna spela 

upp utföranden. Utan videoinspelningarna hade det blivit svårigheter med tolkningsprocessen 

då jag inte kunnat observera elevernas rörelser igen. Dock anser jag att det fanns nackdelar med 

att filma eleverna och utföra analys på deras utföranden utifrån videoinspelningen då eleverna 

möjligtvis kände sig pressade att prestera på ett särskilt sätt i och med videoinspelningen. 

Improvisation inom dans kan vara ett mer eller mindre känsligt moment där åskådare under 

improvisation kan upplevas som negativt på olika sätt. Berg (2015) presenterar i sin 

undersökning hur lärare påverkas inom sin pedagogik på olika sätt av videoövervakning av 

dansundervisning och det framkom av resultatet att lärare kunde påverkas negativt. Exempel 

fanns på en lärare som kände sig kontrollerad och en annan lärare som ville gömma sig från 

kameran. Att videoinspelning påverkar individer på ett eller annat sätt är för mig inte otänkbart 

då jag personligen kan uppleva en vilja att prestera om jag är medveten om att jag filmas under 

en danslektion. Med detta i åtanke hade jag kunnat enbart skriva ner mina observationer under 

improvisationen eller enbart undersöka enkäterna i relation till elevernas utföranden under 

koreografin, vilket dock hade minskat tillgängligheten av att kunna kontrollera att mina 

observationer var korrekta gällande hur eleverna rörde sig inom improvisationen. Om 
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undersökningen utförts på sådant tillvägagångssätt hade risken funnits att missa data som hade 

varit värdefull för denna undersökning. 

Eleverna visade på rörelser i olika grad inom improvisationen där vissa elever rörde sig mer än 

andra och vice versa. Det fanns elever som rörde sig till båda låtarnas längd och även de som 

rörde sig lika lite till båda låtarna. Om eleverna hade presterat på samma sätt utan 

videodokumentationen eller inte kan jag inte besvara men jag kan förmoda att de påverkades 

av det mer eller mindre på olika sätt. Ramar inom improvisation med förbestämda regler anser 

jag kan vara viktigt för att eleverna ska känna sig säkra inom en mer eller mindre obekväm 

situation. Hade jag använt ramar inom undersökningens improvisationsmoment hade möjligtvis 

resultatet påverkats men det kan jag inte veta. 

6.1.2 Enkäter 

Val av enkät var baserat på att synliggöra elevernas uttryck av intentioner kring hur och varför 

de vill röra sig till olika musikval. Bell (2016) beskriver enkäter som en möjlighet att få insyn 

i en annan människas upplevelse av sin värld men nackdelen med enkäter anser jag var att 

möjligheten att ställa följdfrågor till eleverna kring deras skriftliga uttalanden inte fanns. Det 

bidrog till att jag i mitt analysarbete av enkäterna fick vara noggrann med att inte lägga egna 

värderingar i elevers ord och meningar där det fanns ett stort tolkningsutrymme kring vad 

eleven menade. Därmed fann jag det nödvändigt att behålla flertalet av elevernas ursprungliga 

kommentarer för att öka transparensen och validiteten av enkätresultatet. Hade eleverna fått 

längre tid till sitt förfogande att svara på enkäterna hade möjligtvis utförligare eller andra svar 

framkommit. Överväganden fanns kring om gruppintervju skulle användas istället för enkäter 

men ansåg att individuella enkätsvar var ett passande val då jag ville minimera risken för yttre 

påverkan av varandras svar. 

6.1.3 Musikval 

Resultatet kunde varit annorlunda om jag valt fler musikexempel för eleverna att utföra 

improvisation, koreografi och enkätsvar till. Dock var min tidsram inte tillräckligt vid för att 

rymma en sådan undersökning av den utsträckningen. Nackdelarna med att skapa ett 

pedagogiskt sammanhang för att forska och besvara forskningsfrågor var att det medföljde 

svårigheter med att skilja på lärarrollen och forskarrollen då dessa två roller gick in i varandra 

i arbetet med undersökningen. Det var viktigt att vara noggrann med att under det 

danspedagogiska scenariot agera lärare för eleverna och att under transkriberingen agera 

forskare. Analysarbetet genomgick ständiga övergångar för att försöka nå förståelse kring 
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elevernas tolkningar och det innefattade utmaningar att inte tillägga egna värderingar och 

förutfattade meningar i tolkningsarbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras undersökningens resultat med koppling till tidigare forskning. 

6.2.1 Musikens betydelse för elevers rörelsekvaliteter och uttryck 

Att musiken influerade eleverna synliggjordes genom hur de dansade och deras skriftliga svar 

som var kopplade till musiken. Att elever motiveras av musik är något som framgår i en 

undersökning av Muñoz Åhlén (2015, s.19) och även Blom & Chaplin (2000, s.89) beskriver 

musiken som motivationsbindande till dans och att den kan ge upphov till upplevelser av en 

rörelses utförande. Även min undersökning påvisar att musikens relation till dansen existerar 

på så sätt att eleverna influerades av musiken då de rörde sig genom olika rörelser och 

rörelsekvaliteter till de båda låtarna på olika sätt. Eleverna gav även svar på vad i musiken som 

inspirerade dem att vilja röra – och uttrycka sig på ett visst sätt och det är just detta som stärker 

mitt resultat, att eleverna faktiskt influerades av musiken och inte enbart av varandras 

utföranden då det tydligt framgick av enkätsvaren att det fanns en koppling mellan rörelser, 

uttryck och musik. 

En av eleverna inom denna undersökning (elev 5) var oftast stillastående under lång tid inom 

improvisationen. Det kan finnas flertal förklaringar till varför den företeelsen skedde men med 

tanke på ålder och gruppdynamik så finns möjligheten att eleven kände sig osäker, obekväm, 

trött, uttråkad, eller att eleven inte ville delta i improvisationen. Bloom & Chaplin (2000) 

beskriver olika stadier av utveckling inom improvisation där ett första steg är att bli säker i sig 

själv och är det så att denna elev inte hade självsäkerhet och dessutom inte improviserat tidigare 

så kan det förklara eleven utföranden och icke utföranden. Att diskutera dessa anledningar 

utförligt skulle endast vara en spekulation från min sida men självklart finns funderingar kring 

varför eleven oftast befann sig stillastående. 

Jag finner det intressant att eleverna använde olika rörelsekvaliteter och tempo till de olika 

låtarna trots att låtarna hade samma Bpm. Att eleverna beskrev bland annat instrument, sång, 

text och tempo som avgörande faktorer till inspiration till rörelse och uttryck talar för mig för 

att musikens relation till dansen existerar. Mitt val att använda improvisation inom denna 

undersökning bekräftades på så sätt av att eleverna, utan mina influenser kring hur de skulle 

röra sig, valde att röra sig likande som jag hade förutspått när jag utförde låtanalyserna. 
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Människors kroppsspråk innefattas det som inte uttrycks verbalt, så som känslor och idéer 

(Amelynck, et al. 2014, s. 2289). Människor och djur har genom historien använt ansiktets olika 

uttryck och kroppens kroppsspråk för att förmedla känslor och för överlevnad (Asher 2000, s. 

14) och även Lewis (2000)  beskriver kroppsspråket som ett kommunikationsmedel. Trots att 

eleverna oftast inte visade tydliga känslor i sitt ansikte under improvisationen och koreografin 

så beskrev eleverna i enkätsvaren hur de ville uttrycka sig till musiken. Eleverna använde 

blicken på olika sätt, vissa elever hade oftast blicken ner i golvet eller rakt fram. Blickens 

riktning kan innebära flera saker, möjligtvis tänkte de elever som hade blicken ner i golvet 

igenom hur de skulle röra sig härnäst eller så var de obekväma i situationen. Anledningarna går 

för mig inte att besvara men jag förmodar att blickens riktning förmodligen innebär något. 

Eventuellt kan musiken vara ett verktyg för att öva elevernas kommunikationsförmåga inför 

sceniska sammanhang med publik. Gällande kommunikation människor emellan uppstod en 

fundering hos mig om människor möjligtvis tappat en del av detta ursprung, att kommunicera 

utan ord. Om musiken kan bidra till ökad kommunikation genom dans och uttryck kan musiken 

möjligtvis även bidra till ökad insikt och kontakt med sitt inre och sina inre tankar och känslor. 

Skolverket (2011, s.1).beskriver även att elever ska kunna variera uttrycket utifrån musik och 

med koppling till detta finner jag det relevant att öva moment med eleverna där de får uttrycka 

sig till musik. Eleverna visade oftast inte stora skillnader i uttryck i relation till de två låtarna 

men resultatet av enkätsvaren påvisar att det finns anledning att välja musik med potential att 

frambringa olika känslor eftersom eleverna uttryckte musiken som inspiration till uttryck. 

Traditionellt sett används vissa rörelser och rörelsekvaliteter inom jazzdans (Wessel-Therhorn 

1998, s.21-204) och om musiken påverkar eleverna så som det framgår av denna undersöknings 

resultat bör musik ses som en stor integrering när övningar och koreografi skapas till eleverna 

för att optimera utveckling hos dem. 

6.2.2 Hur fungerade mitt teoretiska perspektiv med jämförelse av resultatet? 

Det är intressant att hermeneutiken utvecklats från att användas till tolkningar av bibeln till att 

tolka händelser och naturen för att slutligen användas till att förstå olika allmänna mänskliga 

handlingar (Hartman 2004). På grund av denna utveckling kunde analysen inom denna 

undersökning bidra till en genomgående tolkningsprocess precis som hermeneutiken innebär. 

Tolkning är i ständig övergång och förändring mellan tolkning och förståelse (Åkerberg, 1986, 

s.25-29). Eftersom tolkningarna nästintill gick in i varandra medförde det ett noggrant arbete 

med att ständigt återgå till videoinspelningarna och tolka och kontrollera igen och igen. 

Stundtals upptäckte jag att musiken påverkat min bedömning av elevernas utföranden och valde 
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därefter att variera mellan påslaget ljud och avstängt ljud under analysen av 

videoinspelningarna. Denna upptäckt påvisade vikten av att bli ännu mer observant på vad som 

omedvetet lades till i mina tolkningar. Under processen uppstod vid varje övergång från en 

analys till en annan en svårighet med att inte förlora data i den vidare tolkningen. Eftersom 

denna risk fanns, gjordes valet att ständigt återgå till mina tidigare tolkningar. Jag anser dock 

att mitt teoretiska perspektiv har varit väl använt i min analys som lett fram till resultatet och 

det har även varit till hjälp att analysera i flera steg. 

6.3 Relevans för lärarprofessionen 

För mig som lärare innebär resultatet att det spelar roll vilken musik jag väljer i min 

undervisning om vissa rörelsekvaliteter eftersträvas inom en övning eller koreografi. 

Förmodligen arbetar danslärare olika utifrån användandet av musik i skapandet av 

dansövningar men också under lektionstid. Resultatet hoppas jag ska bidra till att danslärare 

aktivt och medvetet väljer musik som kan frambringa eftersträvade och önskade 

rörelsekvaliteter både inom improvisation och koreografi. Reflektionen över att musiken bidrar 

till hur en dansare rör sig leder mig in på tanken att om musiken spelar en så pass avgörande 

roll gällande rörelsekvaliteter och uttryck, kan då elever utvecklas på olika sätt beroende på 

musiken i undervisningen om lärarens val av musik är olika och används på olika sätt? Det är 

en fråga som jag anser relevant att fundera över för att öka medvetenhet kring sina musikval. 

Liebhard (2015) betonar betydelsen av att använda jazzmusik inom jazzdansundervisning och 

funderingar väcks kring hur resultatet sett ut om jag valt musik inom jazzgenren och inte 

populärmusik. Precis så som Liebhard (2015) visar resultatet att det är viktigt att koppla 

jazzdansen till jazzmusiken då det tillhör jazzdansens historia. 

Dynamik i rörelser kopplas till olika dansgenrer och däribland jazzdansen. Inom läroplanen för 

gymnasieskolan ska eleverna inom Dansteknik 1 (Skolverket, 2011a, s.4) bland annat ges 

möjlighet till utvecklande av olika rörelsekvaliteter och de ska kunna improvisera och tolka. 

För betyget A inom samma ämne återfinns kunskaper och färdigheter som eleverna ska visa på 

som innefattar användandet av olika rörelsekvaliteter, dynamik i rörelser och att kunna anpassa 

sitt utförande till gällande musik (Skolverket, 2011a). Även ämnet Improvisation (skolverket, 

2011b) eftersträvar att eleverna ska improvisera med dynamiska kvaliteter. Detta egna 

skapande återfinns redan i grundskolans läroplan (skolverket, 2011c, s.6) där skolans uppdrag 

innefattar att eleverna ska få skapa själva. Det framgår för mig tydligt att de båda läroplanerna 

betonar eget skapande, improvisation, olika rörelsekvaliteter och dynamik och med koppling 
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till resultatet är det relevant att öva eleverna i dessa olika moment i form av rörelse och 

förståelse för tillhörande begrepp. 

Att prata om dynamik och aktivt arbeta med dynamik i rörelser visar Lilja (2015) på i sin 

undersökning där eleverna på olika sätt fick arbeta med dynamiska kvaliteter och även utforska 

dessa individuellt och tillsammans och det centrala innehållet för ämnet Dansteknik 1 

(Skolverket, 2011d, s.3) presenterar att undervisningen ska behandla olika begrepp inom musik 

och dans. Jag anser att dynamik är ett begrepp som ofta eftersträvas av både lärare och utövaren 

själv och Lilja (2015) undersökte detta område kring elevernas förståelse av dynamik och 

resultatet visade på osäkra uppfattningar om vad dynamik är, trots att eleverna hört begreppet 

förut. Uppfattningarna kring begreppen rörelse och kvalitet uppfattades av författaren inte lika 

osäkra då eleverna kunde påbörja meningar vid flertal tillfällen. Undersökningens resultat får 

mig att fundera över hur jag själv i min lärarprofession använder mig av ordet rörelse och 

kvalitet mer än jag använder ordet dynamik. Kanske det vore en idé att inför varje ny termin 

sitta ner med eleverna och samtala kring de olika begreppen som de stöter på i sin dansvardag 

i danssalen. Kan hända att eleverna får en större förståelse för vad begreppen innebär och 

därigenom kan arbeta mer aktivt med att utveckla förståelsen för dessa begrepp. 

Dansen har använts historiskt inom traditionella ceremonier som begravningar, bröllop och 

andra högtidliga tillfällen och det var endast lördagar som var slavarnas enda lediga dag där de 

kunde dansa för nöjets skull (Hjort et al., 1993). Jag finner det intressant att dansens och 

specifikt jazzdansens utveckling har gått från att användas vid högtider till att ses på scenen i 

stora showsammanhang och finner det viktigt som danslärare att bidra till kunskap om 

danshistorien för att förstå varför danskulturen ser ut som den gör idag vilket i sin tur leder till 

att vi kan välja att förändra den eller fortsätta längs samma väg. Att jag i min danstradition som 

elev och dansare dansat till populärmusik har bidragit till att jag valde populärmusik till denna 

undersökning då det är den tradition min danskultur härstammar från. Eftersom resultatet visade 

på en relation mellan musik och dans kommer jag vara ännu mer observant på de musikval jag 

gör till min undervisning. Tankar har även väckts kring min egen förförståelse av musikens 

influenser på rörelsekvaliteter och uttryck och jag vill hädanefter använda en större bredd när 

det kommer till val av musik och musikaliska genrer. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Att musikens influerande på dansen intresserar mig råder det ingen tvekan om och denna 

undersökning är ett bidrag till forskningen kring relationen mellan musik och dans. Frågan jag 
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ställer mig är om vissa musikgenrer inspirerar oss mer än andra och vad det i så fall beror på? 

Det hade kunnat bli en annan undersökning av relationen mellan musik och dans som hade 

kunnat bidra med en annan infallsvinkel inom detta område. Resultatet av denna undersökning 

hade möjligtvis fått ett annat utfall om fler musikexempel använts till improvisation, koreografi 

och enkätsvar. Dock var tidsramen inte tillräckligt vid för att rymma en sådan undersökning av 

den utsträckningen men en sådan undersökning hade kunnat besvara hur relationen musik och 

dans då hade visat sig. Elevernas influerade av varandras rörelser och uttryck inom 

improvisation och koreografi är något som inte går att utesluta från resultatet helt och hållet och 

det hade varit intressant att undersöka elevers utföranden när de dansar i grupp jämfört med 

individuellt för att synliggöra elevers påverkan av varandra. 

Sammanfattning 

Intervju hade på vissa sätt kunnat bidra till undersökningen och det hade varit intressant om fler 

än jag tolkat rörelserna och uttrycken då det möjligtvis hade framkommit hur mycket av egna 

uppfattningar och värderingar jag lagt i mitt analysarbete. Eventuellt hade resultatet varit 

detsamma då jag gjort mitt yttersta för att tolka filmerna så öppet som möjligt men det hade 

även kunnat bli ett annat resultat. Metoderna som valdes påverkade denna undersökning och 

andra metoder och tillvägagångssätt hade kunnat leda undersökningen åt ett annat håll. Trots 

allt fann jag dessa val metod lämpliga för just detta arbete. Hermeneutiken bidrog till en 

tolkningsprocess som möjliggjorde arbetet med den hermeneutiske cirkeln men det medförde 

även svårigheter att inte förlora data i analyserandet av del och helhet. Resultatet visar på 

musikens relation till dansen och det har inspirerat mig som arbetande danslärare att göra 

medvetna val gällande musik till min undervisning och har förhoppningen att fler lärare 

inspireras till att utveckla medvetenhet kring musikval. Det vore intressant att se vidare 

forskning inom detta område som utgår från jämförelse mellan utförande i grupp och 

individuellt och även utförande utifrån musikgenrer. 
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Bilaga 1 

Informationsblad dokumentation inom examensarbete  

Hej! 

Jag heter Lena Sahlén och undervisar gruppen 13-16 år Jazz F1 på onsdagar på 

Balettakademien i Umeå. 

Jag studerar för närvarande mitt sista år till lärare vid Luleå tekniska universitet i Piteå 

och skriver mitt examensarbete inom dans. Detta examensarbete består av att jag ska 

undersöka musik kopplat till dans. Inom denna undersökning ska jag under lektionstid 

utföra tre övningsmoment med eleverna: 

1. Improvisation 

2. Koreografi 

3. Svara på enkäter. 

Inom övningsmoment 1 och 2 så skulle jag behöva filma eleverna för att kunna se 

tillbaka på filmerna och analysera videoinspelningarna utifrån mina frågeställningar. 

Det är endast jag som kommer titta på dessa videoinspelningar och jag kommer att 

endast använda dessa för att kunna utföra denna analys som jag sedan skriver om i mitt 

examensarbete. Dessa filmer kommer sedan att raderas när examensarbetet är färdigt. 

Jag skulle vara mycket tacksam om jag får er tillåtelse att filma då det skulle vara 

värdefullt för min studie. 

Oavsett om ni godkänner eller inte godkänner att jag filmar ditt barn meddela mig 

senast onsdag 17 februari på nedanstående kontaktuppgifter. 

Övningarna är planerade att genomföras under vecka 8 och 9. 

Ni kan kontakta mig på: lenas_1990@hotmail.com 

Handledare: Carl Holmgren  carl.holmgren@ltu.se 

 

Med vänlig hälsning 

Lena Sahlén 11/2-2016 Hörnefors 

mailto:lenas_1990@hotmail.com
mailto:carl.holmgren@ltu.se


 
 

Bilaga 2 

 

Enkät: Musiklyssning låt 1 Only time – Enya 

15 minuter avsätts till lyssningsdel och skriftlig del 

 

- Beskriv hur du vill röra dig till denna låt? 

 

- Beskriv vad i musiken som får dig att vilja röra dig så? 

 

- Beskriv vilka känslor du vill uttrycka i din dans till denna låt? 

 

- Beskriv vad i musiken som får dig att vilja uttrycka dig så? 

 

Enkät: Musiklyssning låt 2 Free me – Joss Stone 

15 minuter avsätts till lyssningsdel och skriftlig del 

 

- Beskriv hur du vill röra dig till denna låt? 

 

- Beskriv vad i musiken som får dig att vilja röra dig så? 

 

- Beskriv vilka känslor du vill uttrycka i din dans till denna låt? 

 

- Beskriv vad i musiken som får dig att vilja uttrycka dig så? 



 
 

Bilaga 3 

Rörelserna inom koreografin sett framifrån (moment 2)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Begreppsdefinitioner 

 

Musikaliska begrepp 

Ljudstyrkebild: Innehåller dynamik, energitäthet, spektralbredd, energifördelning, 

ljudkällenivå och i vissa fall lystringsfaktor (Jägerskogh, 1998). 

Dynamik: Skillnaden mellan den starkaste och svagaste ljudnivån (Jägerskogh, 1998). 

Melodi: Det som sjungs eller spelas. (Wessel-Therhorn, 1998). En följd av toner 

(nationalencyklopedi). 

Takt: Avståndet mellan ett betonat pulsslag till nästa och taktart innebär indelningar av starka 

och svaga pulsslag. Taktart kan vara exempelvis 4/4, 6/8, 3/4 och så vidare 

(Nationalencyklopedin). 

Tempo: Musikstyckets hastighet. Detta avgörs av hur snabbt pulsslagen följer varandra 

(Nationalencyklopedin). 

Rytm: Växling mellan svagare och starkare moment och har med musikens kvaliteter att göra 

Flera rytmiseringar kan pågå samtidigt. Detta sker under pulsslagen (Nationalencyklopedin). 

Bpm: Beats per minute. Betyder slag per minut som anger musikstyckets tempo 

(Nationalencyklopedin). 

Begrepp kring rörelsekvaliteter 

Inom rörelseanalysen använde jag begrepp inspirerat från Rudolf Von Labans rörelseanalys 

men där jag utifrån dessa skapat egna definitioner av vad begreppen innebär i rörelse i denna 

undersökning utifrån vad jag såg i videoinspelningarna. Dessa begrepp beskrivs här nedan. 

Tid: Tiden en rörelse tar, snabbt eller långsamt (Petersen 2008, s.4). I de fall där endast snabba 

rörelser används har eleven inte utfört skarpa rörelser. I de fall där direkta snabba rörelser 

används har eleven inte använt lika skarpa rörelser som inom skarpa snabba rörelser. 

Kraftansträngning: Kraften som används i rörelserna. Liten eller större kraftansträngning. 



 
 

Flöde: lugna långsamma rörelser eller skarpa snabba rörelser. Varianter av dessa förekommer i 

analys av improvisation och koreografi. I de fall där endast snabbt flöde används har eleven 

inte utfört skarpa rörelser. 

Rum: Hur stor rumslig och kroppslig yta eleverna använder. Orden Liten, ganska liten, ganska 

stor och stor användning av rummet är begrepp jag använder i analysen. 

Rörelsekvaliteter: Kvaliteter och rörelser eleverna använde. 

Uttryck: Fokus gällande riktning med blick och ansiktsuttryck. 

Dynamik: Skillnaden mellan kraftfulla och lätta rörelser. 

Timing: Eleverna är i timing till musiken när de har korrekt räkning tillhörande koreografin. 

Trycka ifrån: När dansaren trycker bort luften eller golvet med hjälp av kroppsdelar. Denna 

anser jag är nära förknippat med att glida. 

Glida: Kan utföras med hela kroppen på/mot golvet eller genom att förflytta kroppen genom att 

använda olika kroppsdelar för att trycka ifrån golvet och därmed färdas i rummet åt någon 

riktning. Det kan även innebära att exempelvis en fot glider längs golvet. 

Flyta: När dansaren upplevs dansa med flytande rörelser, böljande och luftigt. Här går en rörelse 

in i den andra utan markanta avbrott mellan dem. 

Böljande: När armrörelser eller ryggraden rör sig som en vattenvåg. 

Linjer: När extremiteter (ben, fötter, armar och händer) skapar raka linjära linjer. 

Plié: Böjning, vikning. 

Rond de jambe en lair: Rond ståendes på ett ben där det arbetande benet gör en rond i luften. 

Pas de bourré: Förflyttning från ett ben till ett annat med plié och relevé. 

Polycentrism: Isolation av olika kroppsdelar med tillhörande rytmer och räckvidd. Varje 

kroppsdel får sitt eget center. Flera kroppsdelar rör sig samtidigt men med olika rytmer som har 

tillhörande underdelade taktarter. 

 

 

 


