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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera danslärare och danspedagogers 

uppfattningar kring begreppen improvisation, dansteknik och lärande inom dans i 

grundskolan. Dessa begrepp är på förhand skapade och används i dansundervisning, analys 

och tydliggörande av dessa begrepp är studiens syfte. Bakgrunden förankrar begreppen 

improvisation, dansteknik och lärande med litteratur och forskning om dansundervisning i 

skolan. Vidare presenteras styrdokumenten, Lpo 94 samt konceptet ”Dans i skolan”. Studie 

har genomförts med kvalitativa forskningsintervjuer med en danslärare och tre danspedagoger 

i grundskolan. Studien resulterade i att samtliga informanter använde sig av improvisation och 

dansteknik i sin dansundervisning. De uttrycker sig emellertid olika gällande definition kring 

begreppen improvisation och dansteknik. Informanterna uttryckte att improvisation innebar 

utforskande av det egna rörelsemönstret, dansteknik beskrevs med orden satta och givna 

rörelsemönster. Ytterligare en slutsats från studien belyser behovet av vidare forskning kring 

dansundervisningen, begreppsutveckling samt outtalade spelregler med fokus på 

improvisation och dansteknik.  

 

Nyckelord 

Improvisation, dansteknik, lärande, dans 
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Förord 

Jag vill härmed tacka alla som har hjälpt mig att genomföra detta arbete. Tack till min 

handledare Åsa Unander-Scharin som väglett och delat med sig av sina kunskaper. Vill rikta 

ett stort tack till mina informanter, utan er hade det aldrig gått. Tack för att ni tog er tid att 

dela med er av era kunskaper, erfarenheter och tankar.  

 

Till sist vill jag tacka mina vänner och min familj som har peppat och stöttat mig genom hela 

processen. Ni är guld värda!  

Liz Hedberg 

Luleå 2010 
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1. Inledning 

Institutet Dans i skolan uppskattar att det är ett hundratal kommuner i Sverige som arbetar 

med dans i skolan. Det finns dock ingen exakt siffra över hur många grundskolor som har 

dans på schemat, några har kontinuerlig dansundervisning, medan andra skolor endast jobbar 

med dans i projektform. J, Löfström (personlig kommunikation, 8 december, 2010). Jag har 

valt att belysa danslärares resonemang kring just begreppen improvisation, dansteknik och 

lärande. Genom min studie reflekterade samt analyserade jag danslärares syn på den egna 

undervisningen, förankring i styrdokument och hur de använder sig av improvisation och 

dansteknik i sin dansundervisning. Begreppen improvisation, dansteknik och lärande är på 

förhand skapade och har används återkommande i studien.  

 

Jag som skriver denna uppsats växte upp i en mindre stad i Norrland, där det inte fanns ett 

stort utbud av dans. Jag började dansa bugg som nioåring. Intresset för dans var stort redan 

från start och har hållit i sig under åren. Flyttade efter gymnasiet till Luleå där jag fortsatte att 

dansa och prova nya dansstilar. I Luleå tog jag lektioner i jazzdans och klassisk balett, därmed 

blev jag introducerad av begreppen improvisation och dansteknik. Jag tog därefter beslutet att 

söka in till danslärarprogrammet i Piteå, med mål att slutligen undervisa i dans. Sedan år 2007 

har jag studerat på lärarutbildningen inriktning dans vid Piteå Institutionen för musik och 

medier, Luleå tekniska universitet. Jag går nu sista terminen, och avslutar mina studier med 

denna uppsats. Under min utbildning i Piteå fick jag kontinuerlig undervisning i dansgenrerna 

jazzdans, moderndans och klassisk balett. I och med denna undervisning fick jag en större 

inblick i improvisation, dansteknik och lärande. Jag upplevde att lärarnas syn på dessa 

begrepp gjorde att deras upplägg och undervisningsmetoder var skilda och 

dansundervisningen var mycket formad av danslärarnas personlighet och syn på dans. Detta 

gjorde att jag ville undersöka hur danslärare och danspedagoger definierar improvisation, 

dansteknik och lärande i grundskolan, samt dansundervisningens förankring till 

styrdokumenten. Som blivande danslärare fann jag det intressant att ta del av redan 

verksamma danslärare, danspedagogers uppfattningar kring dansundervisningen. Hur 

definierade de begreppen improvisation och dansteknik och lärande, vad innebar dessa 

begrepp för dem? Fanns det någon förankring i dansundervisningen till skolans 

styrdokument? Dessa frågor tycker jag är aktuella och av stort intresse för mig som framtida 

danslärare, för att jag tror reflektion och att ta del av andra danslärare, danspedagogers syn på 

improvisation, dansteknik och lärande kommer att hjälpa mig i min roll som danslärare. 
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2. Syfte 
Att beskriva och analysera danslärare och danspedagogers uppfattningar kring begreppen 

improvisation, dansteknik och lärande inom dans i grundskolan.  

2.1 Frågeställningar: 

 Hur tolkar danslärare och danspedagoger begreppen improvisation, dansteknik och 

lärande i sin dansundervisning? 

 Hur använder danslärare och danspedagoger läroplanen i sin undervisning? 

 

2.2 Disposition 
Studien inleds med en genomgång av litteratur och befintlig forskning av Dans i skolan. I 

följande avsnitt redogörs för den metod som använts i undersökningen samt en presentation 

av resultatet. Slutligen analyseras och diskuteras metoden och resultatet med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna.  

 

2.3 Avgränsning 
Jag valde att begränsa mig till att utföra en studie kring begreppen improvisation, dansteknik 

och lärande. Jag anser att dessa begrepp har en stor tolkningsmöjlighet och att de är centrala i 

dansundervisningen och ofta förekommande. Jag har valt att avgränsa mig till att intervjua 

fyra danslärare samtliga verksamma i Norrbotten, varav två även arbetar i grundskolor 

belägna i Västerbotten. Vidare är alla informanter i uppsatsen kvinnor. Orsaken till att alla 

informanter i studien är kvinnor grundar sig i att det inte finns några män som är danslärare 

och arbetar i grundskolan i närheten av där jag bor. Vilket krävdes eftersom studien 

genomfördes genom intervjuer där jag och dansläraren möttes. 
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3. Bakgrund 
Litteraturen som presenteras i bakgrunden baseras på vetenskaplig forskning och litteratur 

som jag finner vara relevant för min studie. 

 

Detta avsnitt börjar med en presentation av den litteratur och forskning som uppsatsen utgår 

ifrån. Inledningsvis introduceras begreppen improvisation, dansteknik och lärande. Därefter 

tydliggörs de olika benämningarna danslärare och danspedagog. Sedan presenteras forskning 

om dans i skolan vilket följs av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lpo 94. Slutligen presenteras konceptet Dans i skolan dess syfte och 

bakgrund.  

 

3.1 Improvisation och dansteknik  
I detta avsnitt bearbetar jag begreppen improvisation och dansteknik med litteratur som jag 

finner vara väsentligt för min studie och förtydligar koppling till studiens syfte. Avsnittet 

nämner även ”eget skapande” något jag anser vara av betydelse och kan kopplas till 

improvisation och dansteknik 

 

3.1.1 Improvisation 
I Skolverkets rapport (1994) framgår det att begreppet eget skapande syftar till att eleverna 

själva ska få utforska och förmedla ett känslomässigt intryck av omvärlden. I dansen och 

moment av eget skapande är det väsentligt att elevernas rörelser utgår från en egen personlig 

tolkning, i jämförelse med rörelser som endast är en medveten kroppslig handling. Syftet är 

att eleven ska ge en innebörd till rörelserna. Enligt skolverkets rapport (1994) kommer det 

egna skapandet till sin fulla rätt i de improvisatoriska momenten. Momenten kan emellertid 

utformas på olika vis. Skolverkets rapport (1994) menar att improvisationer kan innehålla 

varierande fria ramar för gestaltning. Improvisationsmoment är ofta uppbyggda kring olika 

rörelsekvalitéer, exempelvis långsamma, lyriska, snabba rörelser med flera. Under 

improvisation kan fokus vara riktat mot eleverna och deras skapande process, eleverna får fritt 

komponera egna danssekvenser.  

 

Författaren Jean Newlove var Rudolf Labans assistent och har fört vidare Labans grunder 

gällande rörelser. Newlove (1995) menar, för att bli en bättre dansare behöver vi studera 

rörelse, när detta görs kommer vi även att finna uttrycket. Brehm & McNett (2007) anser att 

kreativ dans innebär att dansutövaren själv väljer vilka rörelser som ska utföras, i jämförelse 

med ett rörelsemönster som är koreograferat. I många fall använder kreativa dansare sig ofta 

av improvisation, vilket innebär att val av rörelse sker ögonblicket innan rörelsen utförs. Detta 

är en process som uppnås när dansaren är uppmärksam på rörelse och känslor inom sig, samt 

låter dessa leda dem i rörelsen, och därigenom skapa ett meningsfullt rörelsemönster. Sjöstedt 

Edelholm och Wigert (2005) anser att i improvisation får danseleverna möjlighet att själva 

finna sina uttryck genom dansen. Inom satta ramar får eleverna möjlighet att utforska den 

egna kroppens rörelseförmåga. Genom improvisation får eleverna insikt om kroppens 

kommunikationsförmåga och möjlighet till uttryck genom kroppen. Sjöstedt Edelholm och 

Wigert (2005) poängterar att det är viktigt i improvisationsundervisningen att läraren är 

införstådd med improvisation, dansläraren bör ha en förmåga att kunna se och fånga upp 

elevernas rörelsekvalitéer och elevens sätt att lösa improvisationsuppgiften.  
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3.1.2 Dansteknik 
Skolverket menar att det är en pedagogisk utmaning att undervisa i tekniskträning inom dans i 

skolan. Det bör inte läggas för mycket fokus på hur korrekt eller inkorrekt en elev utför en 

dansrörelse. För mycket fokus på den tekniska färdigheten inverkar negativt på förmågan av 

eget skapande. Den tekniskaträningen bör knytas an till inlevelse, känsla samt uttryck i 

rörelsen (Skolverkets rapport, 1994). Brehm & McNett (2007) menar att rörelser skapas 

utifrån kommunikation av vad kroppen känner, dessa rörelser kan därefter sättas ihop i 

mönster som tillsammans bildar ett sammanhang, en innebörd. Rörelser kan vara 

improviserade eller satta i en koreografi. Kraft, tid och rymd bildar tillsammans ramen för 

rörelse. ”There are many ways of looking at movement, and it can be studied to many ends” 

(Brehm, & McNett 2007, s.7).  

 

Enligt Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) behöver elever teknikträning i dansundervisning 

som leds av dansläraren. Teknikträning, koreograferade rörelser leder till att eleverna tränar 

och utvecklar sin koordination, uthållighet och det fysiska självförtroendet och 

kroppskontrollen stärks. Eleven får därmed ett tydligare rörelseuttryck. Sjöstedt Edelholm och 

Wigert (2005) menar att ju fler tillfällen eleven får möjlighet att öva på samma rörelser får 

eleven en större förståelse för rörelserna och större kroppskontroll. Sjöstedt Edelholm och 

Wigert (2005) anser att improviserade rörelser som upprepas kan utvecklas till koreografier, 

om dessa rörelser fastställs och tränas in. I koreografi är det ofta dansläraren som agerar 

rörelsemodell, eleverna imiterar dansläraren och genom övning nöts materialet in hos 

eleverna. I koreograferade rörelsemönster som ska läras ut är det viktigt att dansläraren själv 

kan kontrollera sin kropp och därmed agera tydlig modell för danseleverna.  

 

3.2 Lärande 
Här presenterar jag Vygotskijs uppfattningar kring lärande och inlärningsprocesser. Något jag 

anser vara relevant för studien eftersom en del av studiens syfte är att belysa lärande inom 

dansundervisningen och, hur improvisation samt dansteknik används inom 

dansundervisningen för att skapa inlärningsprocesser.  

 

3.2.1 Vygotskijs uppfattningar av begreppet lärande 

Vygotskij (1934; 2005) hävdar att inlärningsprocessen utvecklas i ett samarbete mellan 

läraren och eleverna, ett samarbete där elevens psykologiska utveckling sker med hjälp av 

läraren. Kunskaper överförs med ledning från läraren till eleverna i ett system som är ett 

viktigt moment i inlärningsprocessen. Vygotskij (1934; 2005) hävdar att all skolundervisning 

sett från det psykologiska perspektivet kretsar kring att medvetandegöra. De olikartade 

skolämnena har sin grund i elevens psykologi, under skolåldern utvecklas denna under själva 

inlärningsprocessen.  

 

Vygotskij (1934; 2005) menar att när eleverna lär sig fortsätter en utveckling av lärandet, 

utvecklingen sammanfaller inte med undervisningen som följer läroplanerna. Oftast är det så 

att undervisningen ligger före elevernas utveckling. Vygotskij (1934; 2005) hävdar att 

utveckling och lärande är två processer som har en komplicerad förbindelse. Inlärning är bäst 

när den sker före utveckling. Inlärningen hjälper då att stimulera och motivera eleverna till 

utveckling. Vygotskij (1934; 2005) anser att inlärning inte skulle vara till någon nytta om den 

enbart är på samma nivå som elevens utvecklingsnivå. Inlärning bör vara en början till 

utveckling och ge upphov till något nytt. Vygotskij (1934; 2005) menar att om vi följer en 

skolelev och dess utveckling och inlärning, ser vi att skolämnena allt som oftast kräver mer av 

eleven än vad de i stunden kan prestera. Detta gör att eleven måste prestera över sin egen 
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förmåga, exempelvis lär elever sig att skriva innan de har alla verktyg för att skriva. Denna 

syn på utveckling och inlärning leder till en givande undervisning.  

 

Vygotskij (1995) anser att återskapande är förknippat med vårat minne. Återskapande 

kännetecknas av att vi upprepar redan upplevda intryck eller handlingsmönster. Barn 

återskapar ofta redan upplevda händelser i deras lekar. Härmning är en stor del av barnens lek, 

leken är emellertid inte endast en återspegling av olika händelser utan även en kreativ 

bearbetning av olika intryck. Vygotskij (1995) menar att barnets lek är ett sätt för barnet att 

skapa en ny verklighet som uppfyller deras behov och intresse.  

 

”Redan vid mycket tidig ålder finner vi hos barnet kreativa processer, som bäst kan iakttas i 

dess lekar” (Vygotskij, 1995 s.15). Den pedagogiska slutsatsen påvisar en nödvändighet att 

vidga barns erfarenhet för att kunna skapa en stabil grund för en god skapande verksamhet. Ju 

mer ett barn har sett, hört och upplevt desto fler händelser kan de relatera till och därmed 

fantisera mer betydelsefullt (Vygotskij, 1995). Vygotskij (1995) anser att i vardagslivet är 

skapandet ett livsvillkor, allt som ligger utanför den dagliga rutinen har uppkommit tack vare 

en individs kreativa process. Kreativitet är det som gör människan framtidsinriktad. Med hjälp 

av kreativitet formas en framtid och förändrar nutiden. Vygotskij (1995) menar att fantasin 

grundar sig i hjärnans förmåga att kombinera. ”Men i själva verket är fantasin grunden för 

varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 

vetenskapliga och tekniska skapandet” (Vygotskij 1995, s.13) Vygotskij anser att barn har en 

önskan om att gestalta och uttrycka det som uppkommer i sin egen fantasiprocess. Grunden 

för lärare angående elevers skapande är att se till processen och inte resultatet. Det viktiga är 

att eleven arbetar med skapande och övar sin fantasi (1995).  

 

3.3 Danslärare och danspedagog 
I uppsatsen används benämningen danslärare och danspedagog. Skillnaden mellan dessa är 

deras utbildning. Danslärare innefattar alla som har en lärarexamen med inriktning dans. Idag 

går denna utbildning att få via två lärosäten i Sverige, danslärarutbildningen vid Luleå 

tekniska universitet (Luleå tekniska universitet, 2010) samt danslärarutbildningen vid 

Karlstad universitet (Karlstad universitet, 2010). Idag är de flesta danspedagoger utbildade via 

Danshögskolan i Stockholm, de har då vid avslutande studier tagit en kandidatexamen i dans 

(Dans och cirkushögskolan, 2010). Examensbeskrivningen för danspedagoger vid 

Danshögskolan i Stockholm ändrades när Bolognaprocessen infördes i 

högskoleutbildningarna. Tidigare fick de danspedagoger som studerade på Danshögskolan en 

konstnärlig högskoleexamen i dans inriktning danspedagogik A, Danielsson (personlig 

kommunikation 2010-12-21). Studien analyserar och bearbetar även uppgifter från lärare som 

har tagit en examen som grundskolelärare, och har en lång erfarenhet av dans. De har dock 

ingen akademisk utbildning inom ämnet dans. En bidragande orsak till att fler inte har tagit 

examen från danslärarutbildningen är att detta program endast funnits sedan 2003 i Piteå. I 

juni 2008 tog den första dansläraren examen från danslärarutbildningen i Piteå. År 2009 

startade den andra danslärarutbildningen i Karlstad.  
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3.4 Forskning om lärande i dansundervisning 
Under denna rubrik presenteras redan utförd forskning kring Dans i skolan och lärande genom 

dans. Avhandlingar som presenteras är av Ericson, (1996) samt doktorsavhandlingen av 

Lindqvist (2010).  

 

Doktorsavhandlingen av Lindqvist (2010) resulterade i informanternas resonemang att dans i 

skolan innebär att lära känna sin kropp, användning av kroppen som skapande medel, 

medvetandegöra kroppsspråket samt utforska med hjälp av kroppen tid och rum. 

Avhandlingens studie visade på utifrån danslärarnas perspektiv att dansundervisning i skolan 

är lärandetillfällen med fokus på kroppen och dess rörelseuttryck, individuella upplevelser 

likväl som gemensamma med andra i grupp. Danslärare från hela landet ansåg att dans som 

ett kunskapsområde borde ha en given plats i skolan (Lindqvist 2010). Det framkom i 

Lindqvist studie (2010) att informant Harriet anser att improvisation i dansundervisning i 

skolan främjar fantasin och det egna skapandet. Vidare uttrycker informant Bibbi att kroppen 

är ett redskap, som i dans kan uttrycka både känslor och intellekt. 

 

Avhandlingen av Ericson (1996) påpekar att dans lärs ut genom eget utövande, att röra sig. 

Dansläraren visar ett sammansatt rörelsemönster, en koreografi som eleverna förväntas lära 

sig. Ibland använder även dansläraren det verbala språket för att förtydliga vissa rörelser. I 

takt med att eleverna utvecklas, utmanar dansläraren dem genom att förlänga koreografierna 

eller att tillsätta mer komplexa rörelsemönster, vilket kräver att eleverna är mer fokuserade 

och uppmärksamma på uppgiften, det danstekniska utförandet. Ericson (1996) menar att dans 

som uttryckssätt bidrar till fortsatt utveckling och lärande bland elever i skolan. Glädjen som 

uppkommer genom dans tillsammans med dansuppvisningar och framträdanden stärker 

elevers självförtroende likväl som elevens kroppskännedom. Detta kan möjligen generera 

utveckling inom andra skolämnen, exempelvis läsa, skriva och räkna. Ericson (1996) menar 

slutligen att fastän dans i skolan i teorin inte behöver forskning för att kunna existera i skolan, 

behövs det diskuteras och analyseras för att stärka en plats inom skolan, samt dansens plats i 

debatt kring lärande och utveckling hos skolans elever. 

 

3.5 Styrdokument, läroplan och kursplan för idrott och hälsa 
I detta avsnitt benämner jag de tre olika läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98 och Lpf 94. I min 

studie har jag intervjuat danslärare och danspedagoger och frågat om de förankrar 

dansundervisningen i skolans styrdokument. Vidare finns det ingen kursplan för 

dansundervisning i grundskolan belyser därför kursplanerna för idrott och hälsa samt musik 

som kort benämner dans. Jag anser att detta är relevant för min studie och kopplar dansteknik 

och improvisation till begreppen motorikträning kondition och styrka samt koreograferade 

rörelsemönster som nämns i kursplanen för idrott och hälsa.  

 

Läroplan är en förordning som regeringen har ålagt skolorna i Sverige att följa. Det finns tre 

olika läroplaner, uppsatsen berör emellertid endast en av dem, läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. Jag har valt att endast beröra Lpo 94 

för att det är den läroplan som tar upp vad grundskolan ska jobba för gällande undervisning 

och värdegrund. Lpfö 98 är ämnad för förskolan och Lpf 94 är riktad mot gymnasiet och 

vuxenutbildning. Jag valde att endast använda mig av Lpo 94 eftersom min studie är riktad 

mot danslärare och danspedagoger som jobbar i grundskolan.  

”Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig 

utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållande” 

(Utbildningsdepartementet, 2010). För att uppnå detta har de tre olika läroplanerna utfärdats 

läroplan för förskolan Lpfö 98, läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
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fritidshemmet Lpo 94 och slutligen läroplan för de frivilliga skolreformerna Lpf 94 

(Skolverket, läroplaner 2010). Enligt Skolverket uttrycker läroplanen den värdegrund, 

uppdrag, mål och riktlinjer som grundskolornas verksamhet ska bygga på. Målen för det 

offentliga skolväsendet är indelat i två delar, den ena beskriver de mål som skolan ska arbeta 

för att alla elever, kan uppnå uppnåendemål, den andra beskriver vilka mål skolan ska sträva 

efter, att eleverna når strävansmål (Skolverket, läroplaner 2010). 

 

Läroplanen Lpo 94 framhåller vikten av att låta alla elever få möjlighet till eget ansvar, de ska 

ges möjlighet till att utveckla sin egen förmåga till självständigt arbete. Leken har en stor 

betydelse för att uppnå detta, att tillåta eleverna själva utveckla kunskap. Vidare står det att 

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker” (Lpo 94, s.6). Som det framgår av citatet förutsätter läroplanen att 

diskussioner kring lärande ska äga rum för fortsatt kunskapsutveckling. I läroplanen finns 

kriterier som går att härleda till dansundervisningen i skolan ”De skall få pröva och utveckla 

olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande 

och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet” (Lpo 94 s.7). Citatet 

påvisar att eleverna ska få gestalta olika kunskaper ”En harmonisk utveckling och 

bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 

sig” (Lpo 94 s.7).  

 

De mål som finns uttryckta i Läroplanen och kan förankras och uppfyllas av 

dansundervisningen i grundskolan är följande: 

 

”har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av 

samhällets kulturutbud” (Lpo 94 s.10) 

 

”kan utveckla och använda kunskaper och erfarenhet i så många olika uttrycksformer som 

möjligt som språk, bild, musik, drama och dans” (Lpo 94 s.10). 

 

Det finns två kursplaner inom den obligatoriska grundskolan som nämner dans, dessa är 

kursplanen för musik samt kursplanen för idrott och hälsa. Kursplanen för musik nämner dock 

dans endast som en möjlig kombinerande gestaltningsform för ämnet musik (Skolverket, 

kursplan för musik, 2000). I kursplanen för idrott och hälsa finns det emellertid text som går 

att härleda till dansundervisning. 

 

”Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig rörelserepertoar 

kan lägga en grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse 

och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på så sätt 

såväl den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmågan. Detta ger möjligheter 

att utveckla tanke och känsla, rörelse- och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och 

rörlighet” (Skolverket, kursplan för idrott och hälsa, 2000).  

 

I kursplanen för idrott och hälsa står följande strävansmål:  

 

”utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck 

för fantasi, känslor och gemenskap” (Skolverket, kursplan för idrott och hälsa, 2000).  
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”får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser 

och idrottsformer i olika kulturer” (Skolverket, kursplan för idrott och hälsa, 2000). 

 

I kursplanen för idrott och hälsa står följande uppnåendemål för det femte skolåret. 

 

”behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll 

samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik” (Skolverket, kursplan för 

idrott och hälsa, 2000). 

 

Regeringen har fattat beslut angående nya läroplaner, kunskapskrav samt betygssystem. Den 

nya läroplansstrukturen och betygsskalan kommer äga i kraft, hösten 2011 (Skolverket, ny 

läroplansstruktur och ny betygskala 2010).  

 

3.6 Dans i skolan 
Barndans har länge varit förekommande i Sverige. I början av 1970- talet utvecklades 

undervisningsmetoderna gentemot undervisning i barndans. Arbetsmetoderna inriktades mer 

mot improvisation i jämförelse med dansteknik skapade av läraren i barndansundervisningen. 

Förändringarna skedde i samband med att kommunala dansskolor etablerades på många håll i 

Sverige. Många gånger baserades improvisationsövningar på dansteoretikern Rudolf Labans 

rörelseprinciper (Grönlund & Wigert, 2004). 

 

”Dans i skolan är ett nationellt utvecklingsprogram där Myndigheten för skolutveckling, 

Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF), samt 

Statens kulturråd samarbetar för att introducera dansen i skolan” (Statens kulturråd 2010). 

 

Dansundervisning inom den obligatoriska skolan innebär i många fall ett möte mellan elever 

med olika sociala och kulturella bakgrunder, samt med varierande motivationsnivå. Detta 

innebär att danspedagogen får fokusera på att fånga alla elevers uppmärksamhet och få dem 

till att delta aktivt. Danstekniken blir därmed underordnad och personlig tolkning ges mer 

utrymme. Elevens motivation och engagemang ställs i fokus därför blir den egna tolkningen 

av rörelseuppgiften det väsentliga (Grönlund & Wigert, 2004).  

 

Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) poängterar att dans som bedrivs i skolor bör fokusera på 

danslusten, glädjen och gemenskapen, uppvisning och träning kommer i andrahand.  

 

3.6.1 Undervisningsprincip 1 
Enligt Cecilia Björklund – Dahlgren (1990) går det vid obligatorisk dansundervisning i skolan 

att urskilja två undervisningsprinciper. Dessa principer skiljer sig främst i fråga om barns 

inlärning samt förhållningssätt till dansen. Båda principer har förhållandevis samma mål, 

vägarna mot målen skiljer sig dock åt. Ytterligare skillnader finns inom de två principerna, 

variationer gällande dansläraren eller danspedagogens personlighet, dansstil samt 

danstradition påverkar även dansundervisningen. Björklund – Dahlgren (1990) menar att den 

första undervisningsprincipen har sitt ursprung i rörelse och dansteoretikern Rudolf Laban och 

Margaret H`Doubler. I Sverige har dessa två agerat som inspirationskälla och deras 

undervisningsprinciper har utvecklats via Birgit Boman och Anne Wigert.  

 

Enligt Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) har improvisation och härmning varit basen 

gällande rörelser i danspedagogiken. I dansundervisning förekommer även utforskning och 

improvisation, med syfte att skapa eget. Dessa två undervisningssätt har skillnader i de mål 

som föredras, att antingen göra likt och härma eller att skapa eget. I de flesta fall sker det en 
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blandning av dessa två inom dansundervisningen. Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) 

menar att målet med dansundervisning är att lära eleverna att uppskatta sina egna förmågor 

och hur de kan använda sitt egna kroppsspråk. Eleverna ska ges en möjlighet att uttrycka sig 

genom dans. Dansundervisningen baseras på att låta eleverna härma, efterlikna, kopiera, 

utforska, improvisera och komponera. Björklund – Dahlgren (1990) belyser att 

dansundervisningsprincip 1 bygger på ett utforskande av tid, rum samt kroppens möjligheter. 

Eleverna ska få en kroppslig likväl som insikt, därför är det viktigt att läraren eller pedagogen 

själv har ett tydligt och inspirerande kroppsspråk, utan att för den delen visa ett givet 

rörelsemönster för eleverna. J, Vail hävdar att metoden inte grundas främst av emotionellt 

uttryck utan att se dansundervisning som en aktiv process där ett experimenterande av rörelser 

sker, pedagogiken vill lära eleverna en förmåga att göra spontana beslut, gällande val av 

rörelser, viktöverföring och balans (Vail, 1998). 

 

3.6.2 Undervisningsprincip 2 
Cecilia Björklund – Dahlgren menar att den andra undervisningsprincipen har sitt ursprung i 

den ryska pedagogen Vera Alexandrowas tankar kring barndans. I Sverige har denna 

danstradition utvecklats vidare av Eva Dahlgren. Danstraditionen utgår från barns förmåga att 

lära genom härmning och imitation. Björklund – Dahlgren betonar att i denna 

undervisningsprincip finns danspedagogen tillgänglig som rörelsemodell, samtidigt som ett 

främjande av elevernas egna uttryck och kreativa förmåga uppmuntras. Det är väsentligt att 

danspedagogen till en början lär ut dansens verktyg, genom att inspirera samt visa på vilka 

olika sätt som kroppen kan röra sig. Danspedagogen har det yttersta ansvaret och leder 

lektionen, samtidigt som denne är med och dansar med gruppen (Björklund – Dahlgren, 

1990). 

 

Materialet i detta avsnitt har handlat om dansundervisningens förankring i läroplanen Lpo 94. 

Lpo 94 menar att eleverna ska ges möjlighet till eget skapande. Genom improvisation och 

dansteknikträning får eleverna ett flertal möjligheter att utveckla sin kreativa förmåga och 

använda sig av den egna fantasin. Uppsatsens bakgrund har presenterat resonemang kring två 

olika undervisningsprinciper inom dansundervisningen. Dessa två undervisningsprinciper 

skiljer sig åt i synen på lärande och undervisningsmetoder, de har emellertid samma mål. 

Tidigare gjord forskning av lärande i dansundervisningen visar att lärare i skolan anser att 

dansundervisningen har fokus på kropp och rörelseuttryck. I min studie ville jag undersöka 

danslärare och danspedagogers uppfattningar kring just begreppen improvisation, dansteknik 

och lärande i grundskolan. Jag bestämde mig för att samla information och data till studien 

via intervjuer, intervjuer där jag personligen mötte informanten. I följande kapitel beskrivs 

mina metoder närmare.  

 

4. Metod 

Under denna rubrik presenteras val av metod vid utförande av uppsatsens studie. Gällande 

formalia i detta kapitel har jag utgått ifrån Backman (1998), jag har emellertid lagt till 

följande underrubriker, kvalitativa metoder samt validitet och tillförlitlighet.  

 

4.1 Kvalitativa metoder 
Studien är baserad på den kvalitativa forskningsintervjuns metod. Endast intervjuer har 

använts i studien, för att få ett sammanhängande och tillförlitligt underlag till analys av 

intervjufrågorna. Jag önskade få fram spontana svar från danslärare och danspedagoger kring 

deras uppfattning av begreppen improvisation, dansteknik och lärande. Valet av att göra 

kvalitativa intervjuer verkade därmed lämpligast. Patel & Davidson (1991;2003) menar att det 

i kvalitativa intervjuer ges utrymme för informanten att använda sig av egna ord och uttryck 
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för att svara på intervjufrågorna. Vid intervjuer får jag som intervjuar en kontakt med 

informanten. Till skillnad från enkäter och observationer kan intervjuaren utveckla 

diskussionen utefter hur informanten svarar på intervjufrågorna, och därmed möjligen få ett 

bredare perspektiv kring informantens resonemang av begreppen improvisation, dansteknik 

och lärande, i den dansundervisning som vardera informanten bedrev. Vidare har låg grad 

standardisering använts vid intervjuerna. Under intervjuerna har följdfrågor formulerats i 

stunden, beroende på informantens svar och resonemang, dock har alltid studiens syfte och 

forskningsfrågor varit en grund för formulering av frågorna. Enligt Trost (1993; 2010) innebär 

låg standardisering variationer. I intervjuer som genomförts med låg standardisering anpassas 

intervjufrågorna utefter exempelvis vilket talspråk informanterna använder sig av. Frågorna 

ställs inte efter någon speciell ordning, utan anpassas till de svar som informanten ger, samt 

formuleras följdfrågor utefter informantens svar.  

 

4.2 Informanter  
Fem informanter tillfrågades för deltagande i denna studie, fyra av dessa hade möjlighet att 

delta. Jag kontaktade och intervjuade en danslärare och tre danspedagoger som undervisar i 

grundskolan. Alla informanter är kvinnor, alla är verksamma inom Norrbotten, två 

undervisade även i grundskolor belägna i Västerbotten. Urvalet av fyra informanter grundade 

sig i att begränsa antalet informanter för att studien inte skulle bli för stor, och att jag därmed 

inte skulle hinna bearbeta den insamlade datan, inom den tidsram som var angiven för 

studien. Trost (1993; 2010) anser att antalet informanter i kvalitativa intervjuer ska vara 

relativt få. Cirka fyra eller fem intervjuer är att rekommendera, med för många intervjuer blir 

det insamlade materialet för omfattande och ohanterligt, det är då lätt att inte se och gå miste 

om viktiga detaljer. Gällande det geografiska urvalet grundade sig mitt val i mina möjligheter 

att resa, tidsmässigt och ekonomiskt. Jag ville personligen intervjua informanterna, gjorde 

därmed valet att inte göra telefonintervjuer. Enligt Trost (1993; 2010) är inte telefonintervjuer 

en optimal intervjuteknik om man önskar få mer djupgående svar. Alla informanter med 

undantag av en, var bekanta för mig sedan tidigare. Detta grundar sig i att det arbetar relativt 

få danslärare och danspedagoger i grundskolan i Norrbotten respektive Västerbotten, det är en 

liten krets varvid jag är bekant med de flesta danslärare och danspedagoger inom närliggande 

län av där jag bor. En av informanterna hade en lärarexamen och stor erfarenhet av dans, de 

övriga tre informanterna hade examen från Danshögskolan Stockholm, som danspedagog. 

Två av informanterna var anställda av en kulturskola. De övriga informanterna var anställda 

av dans och musikskola, via dessa var informanterna ute på olika grundskolor och 

undervisade i dans. Samtliga informanter hade varit yrkesverksamma som danslärare, 

danspedagog i minst 10 år.  

 

Studiens informanter är anonyma. Ejvegård (1996) menar att anonymitet är att föredra, det 

leder ofta till att informanten vågar i större utsträckning tala sin mening. Anonymitet innebär 

att information om exempelvis informantens ålder, bostadsort eller annat som kan identifiera 

informanten inte ska delges i studien. På grund av få antal yrkesverksamma danslärare i norra 

Sverige, har jag inte namngett vilka städer informanterna är verksamma i, benämner 

emellertid vilka län de arbetar inom. Intervjumaterialet kommer inte att användas i något 

annat sammanhang, det är endast jag som tagit del och haft tillgång till materialet. Enligt 

Svensson & Starrin (1996) är det viktigt med ett vänskapligt klimat under intervjun, detta för 

att informanten ska känna sig trygg. Vid bristande tilltro till intervjuaren är det svårt för 

informanten att svara uppriktigt och ärligt. ”Människor undviker att säga saker och ting som 

kommer i konflikt med den bild som de vill att andra skall ha om dem.” (Svensson & Starrin 

1996 s.64). Denna studie kan upplevas vara utelämnande för danslärarna, eftersom det sker 

reflektion kring danslärarnas individuella upplägg av danslektioner samt hur deras 
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undervisning förankras i styrdokumenten. Reflektioner om hur danslärarna har planerat och 

hur deras resonemang eller möjligen brist på reflektion och resonemang påverkar deras 

undervisning har förts. För att informanterna ska känna trygghet att kunna uttrycka sig fritt 

har jag funnit det av värde att låta informanterna vara anonyma.  

 

4.3 Procedur  
Tidsmässigt har varje intervju varat omkring 15-20 minuter. Trost (1993; 2010) menar på att 

det viktiga i kvalitativa intervjuer är att förstå informanten och dess sätt att resonera, urvalet 

kan baseras utifrån en ekonomiskaspekt samt tidsaspekt. I studien varade intervjuerna som 

ovan nämnt i cirka 15-20 minuter, under denna tid hade informanten resonerat och svarat på 

intervjufrågorna, vidare hade några av informanter inte så mycket tid över till fortsatt intervju. 

Trost (1993; 2010) menar att intervjuer bör ske i en lugn miljö, där informanten känner sig 

trygg. Har det under intervjun funnits störningsmoment är detta något som kan ha påverkat 

intervjun och bör därför tas i beaktning när analys av materialet ska göras. Intervjuerna har 

skett enskilt. Efter fastställande av tid samt datum för intervju, möttes vi upp på respektive 

informants arbetsplats. Detta för att genomföra intervjun i en för informanten bekant samt 

hemmastadd miljö. Samtliga intervjuer kunde utföras i en enskild miljö, där inga 

störningsmoment rådde, exempelvis inne på informantens kontor.  

 

Enligt Patel & Davidson (1991; 2003) är det en fördel att använda sig av ljudinspelning vid 

intervjuer, informantens svar kan därmed återges exakt. En av nackdelarna är dock att en 

ljudinspelning ofta kan orsaka en stressande känsla hos informanten. Dokumentation av 

intervjuerna har skett via ljudupptagning med videokamera. Två av informanterna uttryckte 

att de upplevde videokameran stressande, valde därför att endast använda videokameran som 

ett verktyg för ljudupptagning i samtliga intervjusituationer. Ingen bild av informanten har 

filmats, kameran riktades mot väggen. Valde att använda mig av en videokamera av den 

anledningen att jag ägde en. En intressant reflektion kring informanternas känsla av stress vid 

filmning är kring uppfattningen av att kroppsspråk är mer utelämnande än ord? Denna fråga 

kommer jag att diskutera vidare i avsnittet metoddiskussion.  

 

Jag bestämde mig för att inte anteckna, med syfte att ge informanten fullständig koncentration 

från min sida samt ett påtagligt deltagande under intervjun. Kvale (1997) anser att intervjuare 

skapar en tillåtande och trygg miljö genom att lyssna aktivt, visa engagemang och förståelse 

för det informanten berättar. Dokumentation via noterande anser jag ofta tar bort fokus och 

många detaljer går därmed förlorade under dessa intervjuförhållanden. Det är även större risk 

att jag fyller i med mina egna åsikter och reducerar under notation vid intervjun. Enligt 

Ejvegård (1996) bör den person som intervjuar eftersträva ett neutralt och objektivt 

förhållningsätt gentemot informanten, och låta informanten säga sina åsikter. Jag valde därför 

att använda mig av ljudupptagning, vid ljudupptagning återges ordagrant svar från 

informanterna, något som jag anser vara av stor betydelse vid analys av den insamlande 

informationen.  

 

Frågor gällande informanternas erfarenhet, utbildning samt arbetsförhållanden mailades ut till 

varje informant (se bilaga 1). Alla informanter sände tillbaka ett mail där de svarat kortfattat 

på de formulerade frågorna. Jag valde att maila dessa frågor för att få mer tid vid 

intervjutillfälle för djupare reflektioner kring frågor som leder till studiens syfte.  

 

4.4 Databehandling 
Trost (1993; 2010) anser att det är svårt att beskriva tillvägagångsätt för att bearbeta, 

analysera samt tolka, det insamlade materialet. Fantasi och kreativitet bör i stor utsträckning 
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ses som hjälpmedel vid databehandling av kvantitativa studier. Trost talar emellertid om tre 

olika riktlinjer som kan användas i bearbetning av material från kvalitativa intervjuer.  

Studiens material har sammanställts och bearbetats utifrån dessa 3 riktlinjer. Trost (1993; 

2010) menar att det är bra att särskilja tre steg i arbetet med den insamlade data från 

intervjuer. Steg 1 samla in data via intervjuer, steg 2 analysera data genom att skriva ut 

intervjuerna i pappersformat och läsa igenom det sammanställda materialet, samt fundera 

kring informantens kroppsspråk och betoning vid intervjuerna. Det slutliga steg 3 innebär att 

tolka sitt material, att påvisa det intressanta i den genomförda studien. Efter att alla intervjuer 

genomförts, överförde jag det inspelade materialet i datorn, lyssnade därefter noggrant 

igenom intervjuerna för att få en helhet över alla informanters olika svar. Trost (1993; 2010) 

anser att det finns olika vis att bearbeta materialet. En bearbetningsmetod är att lyssna till det 

inspelade materialet, helst några gånger, nackdelen med detta är att det tar lång tid. Därefter 

att skriva ut inspelningen, när detta görs måste allt skrivas ned, även eventuella pauser ska tas 

med. Vid lyssnande av intervjuerna kunde jag konstatera att varje informant hade en egen syn 

på innebörden av vad improvisation är samt dess betydelse.  

 

Transkriberade varje enskild intervju till textformat. Enligt Svensson & Starrin (1996) är 

datorn ett hjälpmedel för sammanställande av den information som givits vid de olika 

intervjuerna, och hjälper oss att överblicka all insamlad information. Patel & Davidson 

(1991;2003) anser emellertid att vid transkribering av intervjuer, sker en påverkan eftersom 

talspråk och skriftspråk skiljer sig åt. Vid transkribering av intervjuer försvinner exempelvis 

informantens mimik, gester och betoningar, detta är något som kan påverka analysen av 

intervjuerna. Studiens material transkriberades för att lättare få en överblick och därmed 

kunna bearbeta samt tolka det insamlade materialet. Därefter markerade jag de likheter och 

olikheter som jag fann i de olika intervjuerna och dess svar med olika färgpennor. Enligt Trost 

(1993; 2010) kan bearbetning av data ske genom att läsa igenom utskrifterna av intervjuerna, 

samt använda överstrykningspenna i olika färger. För att i analysen leta efter mönster, likheter 

samt olikheter i intervjuerna. I bearbetningen och analys har likheter samt olikheter trätt fram 

som mönster ifrån den insamlade datan av de kvalitativa intervjuerna. Dessa olikheter och 

likheter har tolkats och kategoriserats utefter studiens forskningsfrågor, för att vidare kopplas 

till syftet. Att visa på skillnader och likheter i uttryck av begreppen improvisation, dansteknik 

och lärande, samt efter informanternas skillnader och likheter i användande och återkoppling i 

dansundervisningen till läroplanen Lpo 94. 

 

4.5 Validitet och tillförlitlighet 

Enligt Svensson & Starrin (1996) bör de frågor som ställs under en kvalitativ intervju vara så 

kallade öppna frågor, för att erhålla spontana svar. Samtidigt som intervjufrågorna bör vara av 

en öppen karaktär måste det även finnas riktningar och ramar. Kvale (1997) menar att målet 

med kvalitativa forskningsintervjuer är att få fram spontana, livliga och oväntad respons och 

svar, istället för spekulativa förklaringar. Kvale (1997) menar att en forskningsintervju 

utformas likt ett samtal dock bör ett specifikt syfte och en struktur finnas med. Jag valde att 

inte låta informanterna ta del av intervjufrågorna innan intervjun ägde rum. Jag ansåg att 

svaren skulle med större sannolikhet bli spontana om informanten inte fick fundera kring 

svaren och dess formulering i förväg. Detta hade sina för och nackdelar något som jag 

diskuterar vidare i den kommande metoddiskussionen.  

 

Kvale (1997) menar att kunskap uppstår vid mötet av två personer, informanten och den som 

intervjuar. Enligt Svensson & Starrin (1996) utformas kvalitativa intervjuer med antaganden 

om att det inte går till en början att veta vilka intervjufrågor som är viktiga. Vid en kvalitativ 

intervju krävs det av den som intervjuar att utveckla och följa upp med ytterligare frågor för 
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att komma till det centrala med intervjuns syfte och den undersökning som intervjun utgår 

ifrån, den kvalitativa intervjun kan ibland beskrivas som ett vägledande samtal. Den 

personliga kontakten kan leda till nya insikter vilket möjliggör en positiv och givande 

upplevelse för de deltagande i intervjun. Svensson & Starrin (1996) anser att syftet med 

intervjuer och dess datainsamling är att samla in och sammanställa giltig information från 

informanterna, uppriktighet från informanterna är något som är förutsatt. Sammanställningen 

och slutresultatet på intervjuerna är emellertid sammanvävda med intervjusituationen och 

kontakten mellan intervjuaren och informanten. Intervjuaren har del i och kan anses som 

medskapare i intervjun och därmed påverka intervjuns resultat. Svensson & Starrin (1996) 

anser för att få en bra och informativ kvalitativ intervju krävs det att den som intervjuar låter 

informanten berätta och dela med sig av sina resonemang, utan att bli avbruten, samt att en 

vänskaplig och tillåtande intervjumiljö råder. Trost (1993; 2010) anser att i en 

intervjusituation ska den som intervjua ställa frågor utan att frågorna blir till ett ifrågasättande 

och lyssna aktivt. 

 

Kvalitativa forskningsintervjuer har använts i studien. En danslärare och tre danspedagoger 

har blivit intervjuade. Den geografiska spridningen mellan informanterna är inte nämnbart 

stor. Detta beror på valet att personligen möta vardera informant, för att kunna skapa en 

kontakt och därmed följa upp informantens resonemang kring mina intervjufrågor. Inom de 

angivna tidsramar som getts för denna studie och examensarbetet fanns det ingen möjlighet att 

utöka den geografiska spridningen mellan informanterna, om valet av personligt möte mellan 

informant och intervjuare skulle bibehållas. Ljudupptagning skedde med videokamera och det 

inspelade materialet överfördes till datorn, där jag bearbetade datan enligt Trost riktlinjer, 

samla in data, analysera och tolka. Jag transkriberade det inspelade materialet till 

pappersformat. Jämförde därefter informanternas svar för att urskilja eventuella mönster, 

skillnader och likheter. Kategoriserade dessa skillnader efter begreppen improvisation, 

dansteknik och lärande, samt förankring av Lpo 94 i dansundervisningen. Följande avsnitt 

presenterar och behandlar studiens resultat förankrat i studiens forskningsfrågor.  

 

5. Resultat 
Under denna rubrik presenteras de sammanfattade svaren med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna. Informanternas svar förankras med mina forskningsfrågor. Jag anser att 

detta skapar ett mer tydligt sammanhang samt överförbara paralleller till studiens syfte.  

 

 Hur tolkar danslärare och danspedagoger begreppen improvisation, dansteknik och 

lärande i sin dansundervisning? 

 

 Hur använder danslärare och danspedagoger läroplanen i sin undervisning? 

 

5.1 Resultat i utgångspunkt i respektive forskningsfråga. 
Här valde jag att sammanfatta de bearbetade svaren från mina gjorda intervjuer med 

danslärare och danspedagoger. För att tydligt framställa resultatet från min studie i koppling 

till mina forskningsfrågor.  

 

5.1.1 Fråga 1 
Hur tolkar danslärare och danspedagoger kring begreppen improvisation, dansteknik och 

lärande i sin dansundervisning? 

Samtliga informanter A, B, C, och D använde sig av improvisationsmoment under 

danslektionerna. Alla informanter var även tydliga med att improvisationsövningarna utfördes 

med satta ramar. Improvisation är ett uttryckssätt där eleverna får möjlighet att själva 
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bestämma rörelser, improvisation tillåter eleverna att utforska det egna rörelsemönstret, ett 

rörelsemönster som är personligt. Det finns inga ”rätt eller fel”. Grundtanken med 

improvisation var att låta eleverna uttrycka sig själva med utgångspunkt från den egna 

personligheten. ”Improvisera det betyder att man hittar på i stunden, just nu här och nu hittar 

jag på, och att man utforskar rörelse från sig själv” (informant A). Informant A uttrycker att 

hon inte vill under improvisation att eleverna ska ta delar ur redan koreograferade 

rörelsemönster och använda sig i improvisationsövningarna. Informant A ansåg att 

improvisation innebar rörelser som hittades på i nuet och att eleverna utforskar rörelser utifrån 

sig själva. Samtliga informanter hade i improvisationsmomenten bestämda ramar som 

eleverna fick utgå från. Exempelvis fick eleverna själva improvisera, detta skulle dock ske 

inom ramen att rörelserna skulle utföras nära golvet. Ramarna var till för att skapa en trygghet 

bland eleverna, för elever som inte dansat innan kan det vara svårt att veta vad det finns för 

rörelser. Ger läraren en ram att de ska röra sig nära golvet har eleverna något att relatera till 

och får därmed utforska vilka rörelsemönster som finns. Alla informanter uttryckte sig olika 

gällande beskrivning av improvisation, deras grundtankar var däremot likartade. Alla 

informanter ansåg att improvisation grundade sig på utforskande av rörelser. Samtliga 

informanter uttryckte även på något sätt en tanke över att först lära ut dansens verktyg, för att 

därefter låta eleverna utforska dessa. Tidsmässigt varierade det mellan hur informanterna lade 

in improvisationsmoment i sin undervisning. Informant A hade nästintill 

improvisationsmoment i alla övningar. Det kunde variera mellan fullständiga 

improvisationsövningar samt delar av moment som var improvisation. Informant B och C 

använde sig periodvis av improvisation, beroende på gruppkonstellation, barnens tidigare 

erfarenhet av dans, samt elevernas egna önskemål. Informant D hade i majoritet givna 

danstekniska rörelser, eleverna fick emellertid sätta sin egen prägel på rörelserna, samt 

utforska olika kvalitéer på de satta rörelserna. ”Men sen får de ju sätta sin egen prägel på mina 

rörelser, och försöka få fram olika kvalitéer, och det gör ju eleverna själva” (informant D). 

 

Gällande dansteknik var detta något som samtliga informanter A, B, C och D hade inlagt i sin 

dansundervisning. Dansteknik definierades som satta, givna rörelser, ett bundet 

rörelsemönster, rörelser som informanterna bestämt att eleverna ska utföra. Informant A hade 

ungefärligen halva lektionstiden fördelad till givna rörelser dansteknik, resten av 

danslektionen ägnades till improvisationsövningar. Informant B och C ansåg att det varierade 

mycket beroende på gruppen och hur eleverna förhåller sig till dans. Informant B anser att om 

eleverna nyligen börjat få undervisning i dans baseras undervisningen på dansteknik, gruppen 

kräver mer ledning från läraren för att kunna ge eleverna de verktyg som behövs inom dansen. 

Informant D har majoritet dansteknik i sin dansundervisning, hon anser att eleverna behöver 

få ett förråd av rörelser, för att de ska kunna vidareutvecklas. Som danslärare måste 

”kunskap” över vilka rörelser som finns och kan utföras delges till eleverna, för att de ska få 

möjlighet att få kunskap och en fortsatt utveckling inom dansen. ”För att ge dem ett förråd att 

ha nått att bygga av, så måste jag först lära dem vad de kan göra” (informant D). Informant B 

och D delade resonemang kring att eleverna skulle härma deras koreograferade rörelser dock 

inte ”kopiera”, eleverna gavs möjlighet att själva sätta sin egen prägel på de förutbestämda 

rörelserna. Informant B poängterade även att första terminen av dans i skolan innebar mycket 

”fostran”, något som dansen krävde. Det är för eleverna ett nytt sätt att förhålla sig till 

kroppen samt ett nytt förhållningssätt mellan alla i gruppen.  

 

Kring begreppet lärande i dansundervisningen skiljer sig svaren åt mellan informanterna. 

Informant A talar om dans som konstform. Informant B talar om dans utifrån ett 

estetisktperspektiv och informant C uttrycker dansen både från ett estetisktperspektiv och som 

en konstform. ”Det är viktigt för mig, själva den estetiska upplevelsen, att barnen får en 
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estetisk upplevelse, att de får känna att det är, det är det som är själva konsten för mig” 

(informant C). Samtliga informanter A, B, C och D anser dock gällande lärande i 

dansundervisningen i grundskolan att eleverna ska få uppleva dansen. Informant A, B och D 

uttrycker vikten av att lära eleverna, musikalitet, öka deras kroppskännedom samt utveckla 

fin- och grovmotoriken. Informant B och C nämner även den estetiska aspekten som ligger i 

grund för deras undervisning. Informant A och C talar om dans som konstform. Informant C 

poängterar att det är viktigt att eleverna får den estetiska upplevelsen, det är konstens 

innebörd för henne. Vidare uttrycker informant B och C att dansen är ett eget ”språk”, 

eleverna får uttrycka sig själv som människa och vara kreativ. Informanterna A och B 

uttrycker att vissa delar av deras undervisning grundas på dansteoretikern Rudolf Labans teori 

om att använda sig av tid, kraft och rum. Informant B framhäver eleverna som kompetenta 

medskapare, det är viktigt att lyssna på elevernas tankar och åsikter samt en lyhördhet för det 

som händer utanför klassrummet, informantens undervisning ska inte leda till exakta kopior 

av hennes utbildning. Eleverna får härma hennes rörelser men inte kopiera. Hon har en tilltro 

till det skapande barnet. Informant D anser att elever lär sig olika, det är väldigt individuellt 

om de tar till sig kunskapen via improvisation eller bestämda rörelsemönster. Några behöver 

tid för att utforska rörelsemönster medan andra behöver få se rörelserna för att utveckla det 

egna rörelsemönstret. 

 

5.1.2 Fråga 2 
Hur använder danslärare och danspedagoger läroplanen i sin undervisning?  

Samtliga informanter A, B, C och D förankrar på något vis sin undervisning till Lpo 94. Alla 

informanter hade målsättningar som var utformade av deras arbetsgivare, de som var anställda 

av kulturskolan följde de mål som kulturskolan strävade mot. Informant D följde en läroplan 

som var utarbetad av hennes arbetsgivare, denna var baserad på det som står i Lpo 94. 

Informant A följde i första hand en egen framställd arbetsplan, därefter en läroplan utarbetad 

av arbetsgivare och i tredje hand Lpo 94. Informanterna B och C arbetade med både sin 

arbetsgivares målsättningar för arbete i grundskolan, samt med läroplanen Lpo 94. 

Informanterna B och C tyckte att det var bland det bästa att kunna samarbeta med elevernas 

klasslärare som också arbetade mot Lpo 94, att samtliga medarbetare insåg mening samt syfte 

med läroplanens målsättningar, att integrera andra skolämnen med dansundervisningen. 

Informant C poängterar emellertid att kärnan är konsten och att dansen kan stå för sig själv. 

Informant A och B betonar att läroplanen Lpo 94 är generell med stor tolkningsfrihet. De 

båda har emellertid tagit fasta på att arbeta gentemot värdegrunden, samt att ge eleverna 

kunskap om dansen som ett uttryckssätt, att göra sin egen röst hörd. Samtliga informanter 

talar även om att de anser att dansundervisningen är ett bra sätt för eleverna att komma i 

kontakt och utforska olika känslor.  

 

Svaren som gavs av informanterna gällande användning av läroplanen i dansundervisningen 

skiljer sig åt. Alla informanter förankrar läroplanen till dansundervisningen. Informant A och 

B talar även om en förankring till värdegrunden. Läroplanen Lpo 94 behandlar värdegrunden. 

I värdegrunden ingår det att skolan ska förmedla till eleverna, allas lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män och solidaritet med de svaga (Skolverket, skolans värdegrund- 

demokrati som uppdrag, 2010).  

 

5.1.3 Sammanfattning 
Resultatet från studiens kvalitativa intervjuer visar på att alla informanter beskriver begreppet 

improvisation olika. Samtliga informanter anser jag dock hade samma grundtankar gällande 

innebörden av improvisation, baserar detta på att samtliga informanter uttryckte att 
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improvisation innebar utforskande av det egna rörelsemönstret, hur informanterna sedan 

vägledde eleverna till utforskande av det egna rörelsemönstret skildes åt. 

Gällande begreppet dansteknik uttryckte informanterna att detta begrepp innebar givna 

rörelser. Hur mycket av informanternas lektionstid som lades på improvisation samt 

dansteknik varierade dock mellan samtliga informanter. Resultatet visar vidare på att vid 

beskrivning av begreppet lärande hade informanterna några olika sätt att se på dess innebörd. 

Det framkom beskrivningar gällande lärande sett utifrån dans som en konstform, samt ur ett 

estetiskt perspektiv och även en blandning av dessa två. Samtliga informanter ansåg 

emellertid att lärandet i dansundervisningen har sin grund att låta eleverna få uppleva dansen. 

 

Sammanställningen av informanternas svar på studiens frågor anknyter till studiens bakgrund. 

Improvisationsmoment är ofta uppbyggda kring olika rörelsekvalitéer, exempelvis 

långsamma, lyriska, snabba rörelser med flera (Skolverkets rapport, 1994). Samtliga 

informanter hade på något plan utformat sin undervisning och dess mål utifrån läroplanen Lpo 

94. Informant B och C hade tagit fasta på att dansen är en egen uttrycksform, dansen är ett 

eget ”språk”. Vidare hade samtliga informanter uttryckt att dansundervisningen var ett bra sätt 

för eleverna att komma i kontakt samt utforska olika känslor. Elever ska få prova och utveckla 

olika uttrycksformer samt uppleva olika känslor och stämningar (Lpo 94). Resultatet visar på 

att samtliga danslärare och danspedagoger har ytterligare mål utöver Lpo 94 att ta hänsyn till i 

sin undervisning, mål som arbetsgivare utformat. En möjlig orsak till detta kan vara som 

informant B och A anger, att läroplanen är generell och ger stort utrymme för egen tolkning.  

 

6. Diskussion 

Valet av metod, kvalitativa intervjuer anser jag har passat för undersökning av studiens syfte. 

Studien har resulterat i ett förtydligande av begreppsdefinitionen samt tydliggjort innebörd av 

orden improvisation dansteknik och lärande. Studien visar informanternas förståelse för 

läroplanens roll i dansundervisningen. 

Studien har varit mycket berikande och intressant att genomföra, ämnesområdet är för mig 

mycket aktuellt för min kommande roll som danslärare. Studien har även gett mig en inblick i 

erfarna danslärares och danspedagogers resonemang kring hur de bedriver sin undervisning. 

Tyvärr har det varit svårt att finna vetenskaplig litteratur inom ämnet dans i skolan, vilket 

påverkat den bakgrundsfakta som redovisats i denna studie. De deltagande informanternas 

resonemang i denna studie anser jag emellertid har lett till nya reflektioner, kring hur 

danslärare kan och borde agera och uttrycka sig för att minska missförstånd hos eleverna vid 

förklaringar av moment i dansundervisningen. Studien och dess resultat har uppenbarat nya 

infallsvinklar att ta i beaktning kring begreppen improvisation, dansteknik och lärande i 

dansundervisning, vilket jag anser gör studien och dess resultat angeläget för blivande 

danslärare.  

 

6.1. Metoddiskussion 
Studien genomfördes med kvalitativa forskningsintervjuer. Jag valde att inte göra 

telefonintervjuer för att jag personligen ville möta informanten. Detta för att kunna skapa en 

kontakt och därmed få fram mer djupgående svar från informanten. Trost (1993; 2010) anser 

att användande av telefonintervjuer inte är en intervjuteknik som ska användas om man 

önskar få mer djupgående svar från informanten.  Patel & Davidson (1991;2003) anser att i 

kvalitativa intervjuer får informanten möjlighet att använda sig av egna ord i svaren på 

intervjufrågorna. I studien gav informanterna många reflekterande svar på intervjufrågorna 

och visade ett deltagande samt intresse för studiens ämne. Trost (1993; 2010) anser att 
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intervjuer bör ske i en lugn miljö, där informanten känner sig trygg. Studiens intervjuer 

genomfördes i miljöer där inga yttre störningsmoment rådde. Vidare anser jag att intervjuerna 

genomsyrades av en trygg och vänskaplig atmosfär, vilket troligen påverkat studien i positiv 

bemärkelse. Kvale (1997) anser att kunskap framkommer vid mötet av två personer, 

informanten samt personen som genomför intervjun. Den personliga kontakten tillsammans 

med nya insikter möjliggör en positiv och givande upplevelse för de deltagande i intervjun. 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun innebär att två personer, en som 

intervjuar och en informant samtalar om ett ämne som berör dem båda. Samtalets kontext kan 

därefter analyseras.  

 

Svensson & Starrin (1996) anser att det är viktigt med ett vänskapligt klimat under intervjun, 

detta för att informanten ska känna sig trygg. Vid bristande tilltro till intervjuaren är det svårt 

för informanten att svara uppriktigt och ärligt. I min studie har tre av intervjuerna varit 

berikande och informanterna har svarat på intervjufrågorna och delgett sina erfarenheter och 

upplevelser, i ett ämne som de är väl insatta i. Både informant A och C uttryckte att de 

upplevde intervjun som ett reflekterande samtal. Informant C sa att hon tyckte det skulle vara 

bra att föra återkommande reflekterande diskussioner kring den egna dansundervisningen, för 

att kunna utveckla och vara mer medveten om hur en själv tänker i dansundervisning. 

Informant D svarade med kortare svar och till skillnad från de andra intervjuerna krävde detta 

mer av mig som intervjuare. Jag var tvungen att formulera fler frågor för att komma till en 

djupare nivå i informantens resonemang. Informanten själv utvecklade inte svaren utan 

väntade i stället på nya frågor. Från ett kritiskt synsätt hade jag som intervjuare kunnat utföra 

denna intervju på ett bättre sätt, jag hade säkerligen kunnat formulera mina följdfrågor under 

denna intervju på ett annat vis, och då kanske kunnat få informanten att själv börja reflektera 

på en djupare nivå kring begreppen improvisation, dansteknik och lärande i 

dansundervisningen. Kvale (1997) menar på att en stor fördel vid användande av kvalitativa 

intervjuer är dess öppenhet. Denna öppenhet kräver dock ett stort ansvar, att den som leder 

intervjun har förmågan och kunskapen att avgöra i intervjusituationen om intervjuguiden bör 

följas eller om uppkomna resonemang ska utvecklas och reflekteras över på en djupare nivå. 

Jag hade inte någon nämnbar erfarenhet från tidigare, gällande att utföra kvalitativa intervjuer. 

Detta har troligen påverkat studiens resultat och genomförande.  

 

Intervjuerna dokumenterades genom att videofilma samtalen. Patel & Davidson (1991; 2003) 

anser att ljudinspelning vid intervjuer är att föredra informantens svar kan därmed återges 

exakt. En av nackdelarna med ljudinspelning är att de ofta kan orsaka en stressande känsla 

hos informanten. I studien upplevde några informanter att inspelning med filmkamera gav en 

stressande känsla, därför användes videokameran endast för ljudupptagning och var riktad 

mot väggen. Efter de första intervjufrågorna fick jag intrycket av att informanterna fokuserade 

mindre på närvaron av videokameran, vilket i sin tur ledde till att informanterna svarade mer 

obesvärat på resterande intervjufrågor. Reflektioner kring detta gjorde jag vid möte med min 

handledare. En intressant reflektion är huruvida kroppsspråket är mer utelämnande för en 

person än vad det verbala språket är. Eftersom de två informanterna fann det mindre 

stressfyllt när endast ljudupptagning skedde med filmkameran. Jag kan dock tänka mig att 

situationen och ovanan att bli filmad även spelar en stor roll över hur informanterna upplevde 

att bli filmade med videokameran.  

 

Jag valde att endast använda mig av intervjuer i min studie, detta för att avgränsa studien, 

samt anpassa studien till den tidsram som var given för examensarbete vid Luleå tekniska 

universitet. Vid en längre tidsperiod att arbeta under hade jag troligen använt mig av 

ytterligare en metod. Det hade varit av intresse att utföra observationer under informanternas 
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danslektioner. Jag tror att det skulle vara intressant att observera och studera informanternas 

agerande i deras egen undervisning. För att därefter jämföra danslärarens, danspedagogens 

agerande och undervisning, med hur de själva beskrivit och resonerat kring deras 

dansundervisning gällande improvisation, dansteknik och lärande i intervjuerna. För att se om 

det finns några skillnader eller likheter mellan deras resonemang kring dansundervisningen 

med deras genomförande och agerande under en danslektion. 

 

Valet av att använda intervjumetoden kvalitativ forskningsintervju tycker jag har passat denna 

studie samt dess syfte. Att använda sig av intervjuer i studien låter informanterna uttrycka sig 

fritt och reflektera vidare kring studiens forskningsfrågor. Vid möte mellan informant och 

intervjuaren ges en möjlighet att reflektera vidare med hjälp av intervjuarens frågor. 

Informanten kan därmed komma med nya insikter samt ett djupare resonemang kring studiens 

syfte och forskningsfrågor. Kvale menar att den kvalitativa forskningsintervjun är en 

blandning av ett öppet samtal och ett strukturerat frågeformulär. Intervjun genomförs med 

hjälp av en sammanställd guide som ramar in intervjun enligt ett specifikt tema eller förslag 

till frågor Kvale (1997). Under intervjuerna utgick jag från åtta stycken förberedda frågor, 

samt följdfrågor till dessa (se bilaga 2). Trost (1993; 2010) anser att låg standardisering av 

intervjufrågor ger möjlighet till variationer, intervjufrågorna anpassas utefter vilket talspråk 

informanterna använder sig av, frågorna ställs inte i någon speciell ordning, utan anpassas till 

de svar som informanten ger, samt formuleras följdfrågor utefter informantens svar. Jag 

använde mig av låg standardisering vid intervjuerna, följdfrågorna utvecklades i stunden 

utefter hur informanten uttryckte sig. Vidare gjorde jag valet att använda mig av öppna 

intervjufrågor för att få ta del av informanternas resonemang kring de ställda frågorna. De 

frågor som jag utgick från var av en karaktär där informanten inte hade stor möjlighet att 

endast svara ja eller nej. Jag hade som mål att informanten inte skulle influeras av mitt 

synsätt, att jag inte skulle styra och överföra åsikter till informanten. Trost (1993; 2010) 

menar att under en intervju ska den som intervjua ställa frågor utan att frågorna blir till ett 

ifrågasättande och att intervjuaren ska lyssna aktivt. 

 

Under intervjuerna uttryckte sig en informant kortfattat, medan de andra förde ett djupare 

resonemang kring de ställda intervjufrågorna. Möjliga orsaker för detta kan vara brist i min 

intervjuteknik, variation i personlighet samt hur verbal informanterna är. En annan orsak till 

detta fenomen kan vara att informanterna inte hade tillgång till intervjufrågorna innan själva 

intervjun. Valde att inte lämna ut material innan intervju, för att få spontana svar. Kvale 

(1997) anser att målet med kvalitativa intervjuer är att få fram spontana svar i jämförelse med 

spekulativa förklaringar. Hade informanterna fått tillgång till intervjufrågorna innan intervjun, 

är det möjligt att informanterna hade tagit sig tid till att fundera och reflektera kring ett större 

perspektiv. Jag tror emellertid att risken för att informanternas svar då kan bli mera 

fokuserade på den allmänna synen kring dans, att svaren blivit mer betonade utifrån vad 

informanterna trodde att jag förväntade mig för svar.  

 

Jag har ett stort intresse av dans, detta har troligen påverkat studien och intervjuerna. Jag fann 

det svårt att vara intervjuare. Formulering av frågor som skulle ske i stunden tycker jag var 

svårt. I efterhand känner jag att jag vid intervjuerna hade kunnat få fram mer material att 

arbeta med. Jag hade kunnat ställa fler följdfrågor och gå djupare in i de ämnesområden som 

informanterna tog upp. Detta resulterade och påverkade min studies resultat negativt. Vid 

bearbetning av data fann jag inom olika områden exempelvis vid informanternas resonemang 

kring lärande och användande av läroplanen att jag inte hade tillräckligt med underlag för en 

djupare analys i studien. Kvale (1997) menar att vid utförande av en kvalitativ 

forskningsintervju är personen som utför intervjun redskapet. Det slutliga resultatet beror till 
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stor del på intervjuarens kunnande och empati. Jag är som tidigare nämnt inte en van 

intervjuare och har ingen nämnbar erfarenhet i intervjuteknik. 

 

Bearbetning av studiens insamlade material har gjorts efter Trost riktlinjer.  Trost (1993; 

2010) anser att steg 1 är samla in data, steg 2 analysera materialet och steg 3 tolka materialet. 

Jag började med att lyssna till de inspelade intervjuerna, därefter transkriberade jag dessa 

intervjuer. Patel & Davidson (1991;2003) anser att vid transkribering av intervjuer, sker en 

påverkan, vid transkribering av intervjuer försvinner informantens mimik, gester och 

betoningar, detta är något som kan komma att påverka analysen av intervjuerna. Även 

skillnader som finns mellan talspråk och skriftspråk kan påverka studiens resultat. Jag valde 

att följa en bearbetnings metod som Trost skriver om. Enligt Trost (1993; 2010) kan 

bearbetning av data ske genom att läsa igenom utskrifterna av intervjuerna, därefter använda 

sig av en överstrykningspenna i olika färger. För att vid en analys av materialet leta efter 

eventuella mönster, likheter samt olikheter i intervjuerna. Eftersom jag själv genomförde 

intervjuerna hade jag kännedom och kunskap om det material jag samlat in via intervjuerna, 

vilket underlättade när jag vid analys och tolkning av data sökte efter mönster, det vill säga 

likheter och skillnader bland informanternas svar. För att få översikt över dessa likheter och 

skillnader samt koppla dem till studiens syfte och forskningsfrågor, fann jag det lämpligt att 

kategorisera dem utefter begreppen, improvisation, dansteknik och lärande, samt hur 

informanterna kopplade sin undervisning till läroplanen Lpo 94.  

 

Jag har ett stort intresse för studiens ämnesområde dans. Vilket med stor sannolikhet har 

skapat brister i min distansering samt kritiska förhållningssätt som intervjuare. Mitt synsätt att 

dans är bra för elever skapar svårigheter för mig att behålla en distansering till ämnesområdet 

och utgå från ett kritiskt perspektiv i studien, vilket mycket troligt har inverkat negativt på 

studiens resultat.  

 

Alla informanter visade sig vara väl insatta i studiens ämne och samtliga informanter 

undervisade dans i grundskolan. En av informanterna hade en lärarexamen samt lång 

erfarenhet av dans. De övriga tre informanterna hade en danspedagogutbildning från 

Danshögskolan. Därmed hade de lång erfarenhet och mycket kunskap inom ämnesområdet 

dans och dans i grundskolan. Informanterna hade stor erfarenhet av att använda sig av 

improvisation och dansteknik i sin dansundervisning och olika metoder hur de använder sig 

av improvisation och dansteknik för lärande i dansundervisningen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuterar och reflekterar jag över studiens resultat och förankrar mina reflektioner i den 

litteratur som presenterade i rapportens bakgrund.  

 

6.2.1 Dansundervisning 

Min första forskningsfråga, Hur tolkar danslärare och danspedagoger begreppen 

improvisation, dansteknik och lärande i sin dansundervisning? Resulterade i många olika 

uttryck och definitioner. Resultatet visar emellertid på att det finns en gemensam grund för 

betydelse samt innebörd av dessa begrepp. Informant D definierade improvisation som 

möjlighet att tolka själv, det finns inga rätt eller fel. Samtliga informanter använde 

improvisation i samband med givna ramar. Informant B framhäver eleverna som kompetenta 

medskapare, det är viktigt att lyssna på elevernas tankar och åsikter samt att ha en lyhördhet 

för det som händer utanför klassrummet. Dansundervisningen ska inte leda till att eleverna 

blir exakta kopior av henne, eleverna får härma hennes rörelser men inte kopiera. Resultatet 



 24 

och svaren från informanterna kring begreppet improvisation tycker jag har en gemensam 

grund, dess innehåll verkar emellertid vara mer komplext och intressant. Informant D 

uttrycker en tanke om att det inte ska finnas några rätt eller fel i improvisation, det är utövaren 

själv som bestämmer rörelserna, utifrån ett kritisktperspektiv anser jag att detta inte 

praktiseras fullt ut. Samtliga informanter har ramar där eleverna leds mot en rörelsekvalité, en 

kvalité som läraren bestämt. Dessa förväntningar tror jag emellertid inte att informanterna 

reflekterat över, det sker därmed genom en omedveten handling från deras sida. Läraren kan 

ge ramen att eleverna ska röra sig nära golvet. Eleverna ges därmed inte fullt utrymme att 

använda sig av olika nivåer, något som skulle kunna hämma elevens utforskande av det egna 

rörelsemönstret? Jag har även reflektioner kring tolkning av hur dessa ramar beskrivs. Om en 

danslärare eller danspedagog uttrycker att eleverna ska dansa nära golvet, anser jag att det 

finns utrymme för tolkning av uttrycket ”nära golvet”. Yngre elever kan anse att de är nära 

golvet om de endast böjer på knäna, vilket troligen inte är lärarens uppfattning. Av egen 

erfarenhet vill de danslärare och danspedagoger jag har haft i dans att hela kroppen ska röra 

sig så nära golvet som möjligt, detta är emellertid något som snabbt uppfattas av skolade 

danselever, för nybörjare och yngre elever är det möjligt att detta inte är lika självklart? 

 

Informant D arbetade med improvisation genom att variera vilka känslor och rörelser eleverna 

fick utgå ifrån. Jag anser att rörelser och en känsla kan kopplas samman på olika vis. Jag har 

erfarenhet av att en förutbestämd känsla kan leda till en viss rörelsekvalité, vid val av ny 

känsla ändras även rörelsekvalitén. Samtidigt har jag erfarenhet av att vid improvisation 

börjar röra mig och då kan rörelsen frambringa en känsla. Tror därför att det kan vara bra att 

både använda sig av att utgå från en egen personlig tolkning och bestämma rörelser i nuet, 

likväl som att använda rörelsen som en kroppslig handling som kan skapa en känsla.  

 

Studiens resultat visade att tre av informanterna utgick från Rudolf Labans teorier kring 

användande av tid, rum och kraft i dansen. Enligt Björklund - Dahlgren (1990) bedrivs 

dansundervisning i skolan utefter två olika principer, en av dem har sitt ursprung från Rudolf 

Labans teorier. Undervisningsprincipen baserad på Rudolf Labans teorier har utvecklats via 

Birgit Boman och Anne Wigert. Dansundervisningen bygger på ett utforskande av tid, rum 

samt kroppens möjligheter. Den andra undervisningsprincipen bygger på Vera Alexandrowas 

syn på barn och undervisningsformer vidare utvecklade av Eva Dahlgren, denna 

undervisningsprincip bygger på att danspedagogen bör finnas till som rörelsemodell, 

samtidigt som elevernas egna uttryck och kreativa förmåga uppmuntras. Det är grundläggande 

att danspedagogen till en början lär ut dansens verktyg, genom att inspirera samt visa på vilka 

olika sätt som kroppen kan röra sig. Dessa två principer och hur de skiljer sig åt är enligt mig 

inte tydligt, vilket jag anser skapar förvirring och öppnar upp för feltolkning av de två 

principernas undervisningsmetoder. Min studie visar emellertid på att danslärare och 

danspedagoger blandar med innehåll och undervisningsstrategier. Studien påvisar att 

danslärarna under vissa tillfällen använder sig av båda dessa undervisningsprinciper i 

dansundervisningen. Exempelvis talar informant D om att elever lär sig olika, några behöver 

få se rörelser och ta till sig deras kvalité, medan andra behöver få möjlighet att utforska själva. 

Jag tycker att detta sammanfattar att en blandning av dessa två undervisningsprinciper är att 

föredra. Jag tror att det kan vara nyttigt för eleverna att få möjlighet att utforska rörelser med 

hjälp av att använda sig av tiden, rummet och kraften, leka med dynamiken i rörelser och 

nyttjande av hela rummet. Samtidigt anser jag att det kan vara nyttigt att dansläraren och 

danspedagogen lär ut dansteknik och visar genom givna rörelser och agerande som 

rörelsemodell för eleverna, för att på detta sätt ge visioner om hur eleverna kan använda sig av 

kroppen och ge uppslag på olika rörelsemönster som eleverna sedan får utforska via 
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improvisation. Eleverna får upptäcka hur den egna kroppen kan röra sig, vilka begränsningar 

och vilka möjligheter som den egna kroppen besitter.  

 

Samtliga informanter använde sig av dansteknik, sammansatta, givna rörelser skapade av dem 

själva i sin dansundervisning. Informant B ansåg att de elever som var nybörjare i dans ofta 

behövde mer ledning från dansläraren, eleverna behöver få lära sig dansens verktyg och 

rörelser. Enligt min erfarenhet är begreppet dansteknik enklare att definiera än improvisation, 

med detta sagt anser jag dock att det finns många variationer kring hur dansteknik och 

koreograferade rörelser används i dansundervisning. Danslärarens och danspedagogens 

skapande i koreografi och dansteknik är personligt och utgår ifrån det egna rörelsemönster 

och uttryck. Informant D ansåg att danslärarens kunskap om vilka rörelser som finns och kan 

utföras, borde föras vidare till eleverna. Jag förstår detta tankesätt och resonemang, jag tror 

emellertid att dansläraren endast kan delge en del av de rörelser som finns. Inom den tekniska 

träningen finns det grunder och rörelser som jag anser att elever borde lära sig. Samtidigt 

grundas koreografi på danslärarens egen rörelseförmåga, alla är vi olika individer och har 

olika möjligheter till hur den egna kroppen kan röra sig och hur tolkning av rörelserna 

kommer till uttryck. Skolverket framhåller att det är en pedagogisk utmaning att undervisa i 

teknisk träning inom dans i skolan. Den tekniska träningen bör knytas an till inlevelse, känsla 

samt uttryck i rörelsen (Skolverkets rapport, 1994). Studien påvisade att informanterna såg 

den tekniska träningen, koreograferade rörelser som ett verktyg för eleverna. Informanterna B 

och D poängterade att eleverna fick härma deras rörelser, men hade förhoppning om att de 

inte skulle ”kopiera” rörelserna. Eleverna gavs ett material som de fick lägga sin egen prägel 

på. Jag förstår vad informanten menar men vid närmare eftertanke kan jag tycka att det är 

väldigt svårt att ”kopiera” en koreografi, eftersom vi alla har olika individuella 

rörelsemönster, olika kroppsformer och rörelseuttryck. Syftet med denna studie är emellertid 

kopplat till dansteknik som används inom dansundervisningen i grundskolan. Vid 

undervisning av yngre elever förstår jag poängen med en strävan att eleverna inte enbart ska 

efterlikna danslärarens rörelser utan även försöka medvetandegöra det egna uttrycket.  

 

Jag tror att det är bra att ha inslag av dansteknikträning i dansundervisningen i skolan, 

eftersom dansen bygger på vissa tekniska grunder anser jag att det är något som eleverna i 

viss mån bör få kunskap om. Däremot tycker jag inte att dansteknik ska ta över fullständigt, 

det ska finnas utrymme för egen tolkning och en egen prägel på det satta rörelsemönstret. I 

dansundervisningen anser jag att eleverna ska få möjlighet till eget skapande och utforska 

olika uttryck. I enlighet med Sjöstedt Edelholm och Wigert (2005) gällande att dans som 

bedrivs i skolor bör fokusera på danslusten, glädjen och gemenskapen, uppvisning och träning 

kommer i andrahand, anser jag att undervisning som motiverar eleverna ger en bra grund för 

en berikande inlärningsprocess och därmed troligen även goda resultat. Jag tycker dock att 

träning och de danstekniska grunderna ska ha en plats i dansundervisningen. Enligt min 

erfarenhet är dansens grundteknik ofta inbyggd i de koreograferade rörelsemönster som 

dansläraren, danspedagogen kan lära sina elever. I och med träning i dansteknik får eleverna 

verktyg att själva använda sig av dansen och rörelserna som uttryck. Min erfarenhet är att de 

danstekniska övningarna inte tar bort dansglädjen från dansen, det är dock att föredra med en 

balanserad variation mellan dansteknik och improvisation. ”There are many ways of looking 

at movement, and it can be studied to many ends” (Brehm, & McNett 2007, s.7) Studien visar 

på att det finns många olika sätt att se på rörelser, därför anser jag att det är viktigt att fortsatt 

forskning och studier kring dans, begrepputveckling och dansundervisning bedrivs. 

 

Samtliga informanter är eniga om att elever i grundskolan ska få uppleva dansen genom 

dansundervisning. Studien visade att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla och 



 26 

träna kroppskännedom, musikalitet likväl som träning i eget skapande, kreativitet och fantasi. 

Informant B uttrycket att det under första terminen i dansundervisningen var mycket fokus 

lagt på fostran. Informant B och även informant C poängterade att dans är ett ”eget språk”, 

eleverna får uttrycka sig själv som människa och vara kreativ. Jag tolkar informanternas 

påstående om dans som ett ”eget språk”, att språket är ett individuellt ”språk”, där kroppen 

och rörelse ger uttryck till det individen känner i stunden. Ett ”språk” som kan användas som 

en ytterligare uttrycksform eller komplement till det verbala uttryckssättet. Genom kroppen 

kan vi visa och gestalta våra känslor, något som det inte alltid kanske finns ord till att 

uttrycka? Gällande fostran i dansundervisningen tolkar jag detta som ett steg i lärandet, att i 

dansundervisningen ta hänsyn till varandra och vara medveten om varandras närvaro i 

rummet. I dansundervisning anser jag det även vara viktigt att eleverna är fokuserade och 

lyssnar på danslärarens, danspedagogens instruktioner, detta för att förhindra eventuella 

skador. Enligt min erfarenhet kan det i dansundervisning av yngre elever uppstå situationer 

där en elev rör sig i motsatt riktning jämfört med övriga klasskamrater, vilket ökar risken för 

att eleven kommer att krocka med någon. Om alla är fokuserade och noggrant lyssnar på 

danslärarens, danspedagogens instruktioner har jag sett utifrån egen erfarenhet att dessa 

situationer kan undvikas.  

 

Att låta eleverna utveckla sina kreativa förmågor är positivt för framtiden, eftersom 

utveckling ofta uppkommer genom fantasi och kreativa processer. Av egen erfarenhet har jag 

sett hur dansundervisningen skapar nya möjligheter för eleverna att arbeta och utforska sin 

egen förmåga till fantasi och kreativitet. Eleverna får uttrycka fantasier exempelvis genom att 

tänka sig in i en tigers rörelsemönster, och sedan själv med sin egen kropp visa hur denna 

tiger som finns i fantasin rör sig. Lärande genom improvisation och dansteknik anser jag 

därför vara nyttigt och en tillgång till skolans obligatoriska ämnen. 

 

Grönlund och Wigert (2004) menar att inom dans bör en utövare veta när muskler ska spännas 

respektive släppas, kunskapen av detta fås genom imitation av läraren. Detta kan vara en 

möjlig förklaring till varför utövare av dans ofta talar om sin dansbakgrund genom att nämna 

namn på lärare, i jämförande med en viss pedagogik. Dansare är i många fall skickliga på att 

imitera och komma ihåg koreografier. Sinnena har en stor betydelse för inlärning, sinnena 

samlar information och skapar en tanke samt kreativitet. I enlighet med Grönlund och Wigert 

har jag erfarenhet av att utövare av dans oftast talar om danslärare, danspedagoger de har tagit 

klasser av, i jämförelse med att tala om en viss pedagogik. Jag tror att detta beror på att 

begreppen dansteknik och improvisation och lärande i dansundervisningen är vida och 

danslärare, danspedagoger tolkar dem olika. Pedagogiken i dansundervisningen blir därmed 

individbaserad utefter vilken lärare som undervisar.  

 

6.2.2 Förankring av styrdokument 
Studiens andra forskningsfråga Hur använder danslärare och danspedagoger läroplanen i sin 

undervisning? Visade att samtliga informanter tog till viss del hänsyn till läroplanens mål i 

deras undervisning. Informant D följde en läroplan som var utarbetad av musikskolan, denna 

var emellertid baserad på det som står i Lpo 94. Informant B och C arbetade både med 

kulturskolans målsättningar, samt med läroplanen Lpo 94. Informant B talade även om att 

förankra dansundervisning med läroplanens värdegrund. Jag anser att arbetet med värdegrund 

kan kopplas samman med dansundervisningens arbete med uttryckssätt och utforskande. Jag 

tror att eleverna lär sig om olikheter och accepterande av detta genom att själva se hur olika 

personer kan uttrycka sig och se konkret hur olika individer har olika rörelsemönster, att se 

detta utan att det finns någon värdering i rörelsemönstret, att det inte är bättre eller sämre 

anser jag visar på allas lika värde. Både informant A och B poängterade att läroplanen Lpo 94 
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är generell med stor tolkningsfrihet. Studiens resultat påvisar att det möjligen är för stor frihet 

av tolkning i Lpo 94, eftersom samtliga informanter funnit skäl att förankra sin undervisning 

till mer specificerad målsättningar. Lpo 94 framhåller att elever ska få tillgång i skolan att 

prova och utveckla olika uttrycksformer samt uppleva känslor och stämningar. Alla elever ska 

få möjlighet till eget ansvar, för sin kunskapsutveckling, att tillåta eleverna själva finna 

kunskap. Min studie visar att det inom improvisation förekommer tillfällen där eleverna får 

uttrycka och utforska sina känslor och använda sina förmågor till eget skapande. Enligt min 

erfarenhet brukar yngre elever ofta finna det kreativa skapandet i dansundervisningen som 

rolig. När yngre elever får möjlighet att själva skapa, inom både improvisation och 

danstekniska moment är de ofta väldigt engagerade och idérika. Informanterna B och C tyckte 

att det var bland det bästa att kunna samarbeta med elevernas klasslärare som också arbetade 

med utgångspunkt i Lpo 94. Att samtliga insåg mening samt syfte med läroplanens 

målsättningar, informanterna B och C hade en strävan för att integrera klassrumsundervisning 

med dansundervisningen. Informant C poängterade även att kärnan i dansen och 

dansundervisningen är konsten och att dansen kan stå för sig själv. Gällande resultatet av 

denna forskningsfråga känner jag att vid intervjutillfälle hade jag kunnat utveckla mina 

intervjufrågor och driva resonemanget längre. Detta gör att jag anser resultatet för denna 

forskningsfråga som bristfällig eftersom den insamlade data enligt min mening inte är 

fullständig. I efterhand vid bearbetningen av data upptäckte jag att jag borde fråga ytterligare 

frågor gällande hur informanterna specifikt kopplade samman Lpo 94 med 

dansundervisningen.  

 

I enlighet med Lpo 94 krävs det mer diskussioner kring lärande. Diskussioner som jag anser 

behövs för att komma fram till nya utvecklande och drivande undervisningsmetoder, 

kunskapsutveckling i dansundervisningen, begreppsdefinitioner och dans i skolan.  

 

6.2.3 Tidigare forskning 
Denna studie samt att ta del av tidigare utförd forskning är för mig mycket intressant och 

angeläget, för min kommande yrkesroll som danslärare. Improvisation och dansteknik är 

återkommande moment i dansundervisning, och att ta del av utförda studier och forskning 

inom dansens inverkan på lärandet och dess förankring i styrdokumenten är väsentligt för 

yrkesrollen som danslärare.  

Min studie visade att informanternas resonemang kring dansundervisning i skolan var 

liknande de resonemang som var gjorda av danslärare, och presenterades i 

doktorsavhandlingen av Lindqvist (2010). Informanterna ansåg att dansundervisningen i 

skolan innebar att lära eleverna kroppskännedom, kunskap om att kroppen kan agera som ett 

skapande verktyg, och utforska med hjälp av kroppen tid och rum.  

Danslärare från hela landet ansåg att dans som ett kunskapsområde borde ha en given plats i 

skolan (Lindqvist 2010). Vidare uttryckte danslärare i studien gjord av Lindqvist (2010) att 

dans bidrar till ett konstnärligt tänkande och förståelse för dans som konstform, flertalet lärare 

föredrog ordet uttryck för dans, att kunna genom kroppen uttrycka sig själv, genom att 

gestalta känslor och tankar med kroppen. Informant Harriet, deltagande i Lindqvist studie 

(2010) anser att improvisation i dansundervisning i skolan främjar fantasin och det egna 

skapandet. I samma studie uttrycker informant Bibbi att kroppen är ett redskap, som i dans 

kan uttrycka både känslor och intellekt. I min studie uttrycker sig samtliga informanter med 

att använda ordet ”uttryck” vid beskrivning av improvisation i dansundervisningen. Samtliga 

informanter ansåg att improvisation är ett uttryckssätt där eleverna får möjlighet att själva 

bestämma rörelser. De var emellertid tydliga med att deras resonemang att 

improvisationsövningar skedde inom satta ramar. 
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Ericson (1996) anser att dans som uttryckssätt bidrar till fortsatt utvecklande och lärande 

bland elever i skolan. Glädjen som dans skapar tillsammans med dansuppvisningar och 

framträdanden stärker elevers självförtroende likväl som elevens kroppskännedom. Detta kan 

även leda till utveckling inom andra områden i andra skolämnen, exempelvis läsa, skriva och 

räkna. Min erfarenhet är att om elever finner lärandeprocessen som rolig är det lättare att ta 

till sig ny kunskap och vara nyfiken på det nya, och därmed skapa motivation och vilja till att 

lära sig. Denna motivation och vilja tror jag kan överföras till andra skolämnen, om eleven ser 

de egna framstegen gällande lärandeprocessen tror jag att även resultaten kan förbättras. När 

eleven tycker att det går framåt och den nya kunskapen känns bestående tror jag att detta kan 

användas som motivering till att lära sig nya saker oberoende inom vilket ämne. 

 

Ericson (1996) menar att dans i skolan i själva verket inte behöver forskning för att kunna 

existera i skolan, däremot behövs dansen diskuteras och analyseras för att styrka en plats i 

skolan. I debatt kring lärande och utveckling hos skolans elever borde dansen finnas 

representerad. I enlighet med Ericson anser jag att dansen borde ha en plats i diskussioner 

kring lärande. Vidare forskning av dans i skolan och dansundervisning kan stärka dansen och 

dess plats i skolan. Forskning kan tydliggöra dansundervisningens innehåll och påverkan i 

skolan och lärandet hos elever. 

 

6.2.4 Tänkbar ny studie  
Under bearbetning av data av studien upptäckte jag att det fanns material som härledde till 

reflektioner om eventuella uttalade och outtalade spelregler som eleverna förväntas följa. Alla 

informanter A, B, C och D anser jag delade bakomliggande resonemang kring vad 

improvisation i dansundervisningen i grundskolan innebär. Informanterna ansåg att 

improvisation är ett uttryckssätt där eleverna får bestämma rörelser, improvisation tillåter 

eleverna att utforska det egna rörelsemönstret. Detta resonemang till improvisation följde 

emellertid ett resonemang av satta ramar som eleverna fick utgå från. Gällande dansteknik i 

dansundervisningen yttrade informant B och D resonemang kring att eleverna skulle härma 

deras koreograferade rörelser dock inte kopiera, eleverna skulle helst själva sätta sin egen 

prägel på de förutbestämda rörelserna. Informanterna uttrycker att eleverna själva ska välja 

rörelsemönster, utifrån egna känslor och personlighet. Detta ska emellertid genomföras inom 

givna ramar, ramar som är bestämda av dansläraren. Detsamma gäller vid dansteknik, 

eleverna ska efterfölja det koreograferade rörelsemönstret som dansläraren skapat. Eleverna 

ska dock sätta sin egen prägel på koreografin. Dessa ramar delges med syfte att inte lämna 

eleverna till det okända. Sett utifrån ett kritiskt perspektiv innebär detta emellertid att eleverna 

inte får välja rörelsemönster fritt, utan danslärarens ramar formar elevernas rörelser och 

rörelsekvalitéer. Något som jag anser inte är en uttalad och riktigt medveten konsekvens av 

undervisning i improvisation och dansteknik. Jag anser därför att detta gör en grund för 

eventuell ny studie av outtalade regler inom dansundervisning i skolan.  

 

Jag tycker att det är viktigt med att utreda olika begrepp som är återkommande inom 

dansundervisningen. Genom forskning, förankra och förtydliga dansundervisningens karaktär 

i grundskolan. Påvisa och precisera dansens plats i skolan. Visa hur dansen ger möjlighet att 

utveckla elevers förmåga till kreativitet och eget skapande. Att acceptera dansen som 

uttryckssätt, där elever tillåts att utforska rörelser via kroppen samt känslor. 

 

Studiens resultat kring danslärarna och danspedagogernas olika uppfattningar av 

improvisation, dansteknik och lärande har varit en intressant process. Studiens syfte var att 

belysa och analysera danslärares och danspedagogers uppfattningar kring begreppen 

improvisation, dansteknik och lärande inom dans i grundskolan. Studien har lett till 
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reflektioner i att ytterligare forskning bör göras. Ytterligare forskning om Dans i skolan, 

dansundervisning och av begreppsutveckling i dans, improvisation och dansteknik kan 

klargöra dansens innehåll, och förmåga till lärande i skolan. För att möjligen stärka dansens 

position inom grundskolan samt strävan efter att dansen ska stå som eget ämne.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Frågor: 

Berätta kortfattat om din dansbakgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en lärarexamen? (Om ja vilken examen)? 

 

 

 

 

 

 

Vilka/vilken åldersgrupp/åldersgrupper undervisar du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur många antal elever har du ungefärligen vid varje undervisningstillfälle? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 
 

1. Vad är dina mål med din dansundervisning? 
 

Vad är din syn på rörelse och rörelsemönster bland eleverna? 

Vad är din åsikt gällande bestämda (koreograferade) rörelser och fria (improviserade) 

rörelser för eleverna under dina danslektioner? 

Hur definierar du improviserade (fria) rörelser samt koreograferade rörelser, beskriv 

begreppens innebörd. 

 

2. Hur är dina danslektioner tidsmässigt fördelade gällande fri- improvisation samt 

bestämda rörelsesammansättningar (koreograferade rörelse mönster)? 
 

Beskriv eventuella för och nackdelar med bestämda samt fria rörelser i 

undervisningssammanhang.  

 

3.)Vilka pedagogiska förhållningssätt använder du dig av i din dansundervisning? 
 

Beskriv hur och om du brukar förbereda dina dansklasser. 

(Vid användande av olika pedagogiska metoder), vad är för och nackdelarna med de 

olika metoderna, samt finns det några skillnader och likheter dem emellan.  

 

4. Anser du att olika pedagogiska förhållningssätt påverkar elevernas lärande 

under lektionstid, och i sådana fall på vilket sätt? 
 

4. Har ditt pedagogiska förhållningssätt förändrats under tiden du arbetat som 

danslärare, danspedagog? 
 

Anser du att det finns några specifika för och/eller nackdelar med dessa pedagogiska 

förhållningssätt. 

 

6.) Brukar du koppla samman din dansundervisning med grundskolans 

styrdokument (Lpo 94)? 
 

Om svar ja: på vilket vis? 

Hur tolkar du styrdokumenten i förhållande till den egna dansundervisningen?  

 

 

 

 


