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Abstract  

Begreppet närvaro inom området dans som konstnärlig uttrycksform används flitigt av 

danskunniga personer. Det verkar vara svårt att definiera närvaro i dans, samtidigt som det 

verkar utgöra en viktig kompetens inom dansområdet, vilket gör det till ett betydelsefullt 

område att studera. Föreliggande studie är kvalitativ med avsikten att beskriva fenomenet 

närvaro i dans som konstnärlig uttrycksform. Studien har en fenomenologisk grund och som 

insamlingsmetod har halvstrukturerad forskningsintervju använts. I studien deltog fem 

danslärare, alla verksamma med dansundervisning på gymnasiet. Med nya insikter efter 

genomförd studie kan det konstateras att närvaro i dans är mycket värdefullt för dansen, dels 

ur kommunikationsaspekt, men även för sitt eget värde: upplevelsen av att som människa vara 

närvarande i dans. Det visade sig att närvaro konstitueras av något jag valt att benämna 

konkret närvaro, abstrakt närvaro, närvaro i kombination samt närvaro i kommunikation. 

Konkret närvaro behandlar kroppen, Abstrakt behandlar bland annat känslor och fokus, 

Närvaro i kombination tar upp hur olika komponenter tillsammans bildar närvaro och 

Närvaro i kommunikation behandlar närvarons betydelse för dansens kommunikation. Det 

visade sig att danslärarna hanterade närvaro i dansundervisningen på olika vis, och att både 

improvisation och variation var viktigt när det gällde närvaro i dansundervisningen. Närvaro i 

dans är möjlig att koppla till skolans styrdokument och går att bedöma enligt danslärarna, den 

är dock problematisk att bedöma, eftersom den är subjektiv och svårdefinierad. Närvaro i dans 

som konstnärligt uttryck är en viktig kompetens inom dansområdet enligt samtliga 

intervjupersoner. Konsekvenser av arbetets resultat är att det är nödvändigt att ställa en del 

krav på dansundervisning, på lärare och på danslärarutbildningar när det gäller kunskap om 

närvaro i dans, eftersom det visade sig vara en viktig kompetens inom området dans som 

konstnärligt uttryck. 

Nyckelord 

Närvaro, dans, danslärare, undervisning, fenomenologi 
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Inledning  

Närvaro i dans som konstnärligt uttryck är aktuellt, och det verkar utgöra en viktig kompetens 

inom dans. Att undervisa i närvaro är inte självklart och det tycks vara svårt att beskriva så 

kallad närvaro i dans. Å ena sidan kan det tyckas vara diffust och svårt att hantera, och å 

andra sidan är det i dansen självklart och otroligt värdefullt. Det är även vanligt att 

dansrecensenter använder sig av begreppet närvaro i recensioner av olika dansverk, bland 

annat Örjan Abrahamsson på Dagens Nyheter (Abrahamsson, 2015) och Anna Ångström på 

Svenska Dagbladet (Ångström, 2015). Närvaro är viktigt att undersöka eftersom det är ett 

begrepp som danslärare använder sig av, och slänger sig med, utan att kanske egentligen veta 

exakt vad det är de pratar om. Efter mötet med Heidi Latsky som under en kurs Performance 

skills class i New york år 2013 funderade jag på närvaro hos dansare. Heidi menar att dansare 

måste öva på något för att kunna det, hon menar att i många fall gäller detta även att vara 

närvarande på scen. Min uppfattning är att danselever ofta skiljer på lektion och föreställning, 

och jag tror precis som Heidi att det är viktigt att elever också under danslektioner övar på att 

vara närvarande. Är det så att vissa har närvaron naturligt genom att bara kliva på en scen, och 

andra har det inte? Att arbeta med närvaro är egentligen inget konstigt och nytt utan något 

som människor har gjort länge och som vi gör i vår vardag mer eller mindre medvetet. Vi är 

närvarande när det händer plötsliga saker så vi inte kan fokusera på något annat, till exempel 

om vi plötsligt får en hink iskallt vatten över oss eller löser ett problem som uppkommit. När 

vi helt enkelt riktar allt fokus på det som sker här och nu är vi närvarande. Närvaro övas också 

i olika former, till exempel genom yoga och mindfulness och det är något som sprids mer och 

mer över hela världen.  Jag vill med denna studie beskriva fenomenet närvaro i dans, lyfta 

fram olika upplevelser av det samt hur det är möjligt att uppnå i dansen. 

Hur visar sig skillnaden på en dansare som är närvarande och äkta och på en dansare som 

agerar och spelar närvarande och äkta? Jag har flera gånger samtalat kring vad vi dras till hos 

en dansare och vad som värderas högst. Många håller med om att en dansare som har närvaro 

är en dansare som publiken dras till att titta på.  Det är intressant att många som håller på med 

dans anser att närvaro är det de värderar högst hos en dansare, men det är sällan som samtal 

kring fenomenet äger rum tillexempel inom dansutbildning. Jag tror att lärare bedömer 

närvaro hos sina danselever antingen medvetet eller omedvetet. Men HUR kan närvaro 

bedömas, när det knappt kan beskrivas? Men om alla danslärare är överens om att det är 

viktigt, då borde det väl ingå i dansutbildningar att öva på det? Eller kan en medvetenhet om 

fenomenet ha negativ inverkan på dansaren, och på dansarens strävan efter närvaro. Henrich 
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von Kleist har skrivit en berättelse som är en simulerad dialog mellan två personer, en som 

arbetar som dansare och en med marionettdockor. I berättelsen beskriver och jämförs 

begränsningar och möjligheter mellan en dansande marionettdocka och en dansare. Kleist 

berättar att marionettdockorna har en elegans som människor saknar. Människan kan påverkas 

negativt av sin medvetenhet och förmåga att reflektera, vilket hindrar människan från att 

handla med samma renhet som marionettdockan. Dockförsäljaren i dialogen säger att om han 

skulle hitta någon som skapade en docka enligt hans specifikationer skulle han kunna skapa 

en dans som inte ens operans mest skickliga dansare kan utföra lika bra. Något som är 

naturligt hos oss människor kan försvinna om vi blir medvetna om det, som i denna berättelse, 

en pojkes charm (Kleist, 1983). Kanske är det så att när en dansare blir medveten om sin 

närvaro är risken att den försvinner eftersom den inte längre är naturlig. 

En ökad kunskap om närvaro i dans som konstnärligt uttryck kanske kan leda till en mer 

rättvis bedömning av danskunnande. Det är ett viktigt område att undersöka då det inte verkar 

finnas mycket forskning om vare sig hur danslärare kan undervisa i närvaro i dansuttryck, 

eller hur de kan bedöma det. 

1.1. Begreppsdefinition 

Närvaro i dans: Vid de tillfällen begreppet skrivs syftas på närvaro inom området dans som 

konstnärlig uttrycksform. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att beskriva fenomenet närvaro i dans som konstnärlig uttrycksform. 

 Hur definierar danslärare närvaro i dans som konstnärlig uttrycksform? 

 Hur uttrycker danslärare sina erfarenheter av närvaro i dans som konstnärlig 

uttrycksform? 

 Hur hanterar danslärare närvaro i dansuttryck i sin undervisning? 

2. Bakgrund 

I följande text kommer tidigare forskning med relevans för området samt styrdokument att 

presenteras. Inledningsvis behandlas området dans som konstnärligt uttryck och sedan dans 

som kunskapsområde. Därefter beskrivs hur närvaro i dans bedöms och vilken problematik 

som är förknippad med det. Hur närvaro uppnås genom öppenhet, mimik och mindfulness 

beskrivs i avsnitten som följer efter. Kapitlet avslutas med att olika synsätt och 
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kategoriseringar av närvaro i dans tas upp, och hur befintliga styrdokument för 

dansundervisning i skolan går att koppla till närvaro i dans som konstnärligt uttryck.  

2.1. Dans som konstnärligt uttryck 

Detta arbete fokuserar på fenomenet närvaro inom området dans som konstnärligt uttryck. 

Skolverkets rapport nr. 51 (1994) understryker att dans som konstform är ett uttrycksmedel 

och ett språk, som innefattar att genom rörelse uttrycka känslomässiga upplevelser och 

sinnliga intryck. ”Dans som konstnärligt uttryck använder och integrerar kropp, tanke, och 

känsla i sin kommunikation med omvärlden – för både utövare och åskådare” (Román, 2004, 

s. 60). Sjöstedt (2015) förklarar att genom att uttrycka sig i dans som konstform kan 

människor också förmedla idéer. Till skillnad från dansen som umgängesform som i första 

hand handlar om att umgås och uppleva gemenskap, till exempel sällskapsdans och folkdans, 

är dans som konstform den dans som kommer ifrån ett konstnärligt eller sceniskt uttryck 

(Skolverket, 1994) till exempel, jazz, balett och modern dans. Román (2004) beskriver 

likheter och skillnader mellan pedagogiska och konstnärliga upplevelser och minnen. Bland 

annat framkommer det att konstnärliga upplevelser handlar om att gå upp totalt i något, att det 

är viktigt för konstnärliga upplevelser att man får hålla på med en och samma aktivitet under 

obegränsad tid och med full koncentration (Román, 2004). Vidare skriver Román i sin artikel 

att fantasin är avgörande inom konstnärlig verksamhet och berättar att leken är viktig när det 

gäller utveckling av fantasi och hon betonar att den också är viktig för dansen och 

improvisationen. ”Utrymme för nya tankar är en förutsättning för en konstnärlig upplevelse” 

(Román, 2004, s. 80). Färdigheter utvecklas genom känslor, rörelser och sinnen, skriver 

Román (2010). När vi människor använder våra sinnen utvecklas vår kreativitet. ”Sinnen, 

minnen och upplevelser är betydelsefulla komponenter när vi hos våra studenter vill utveckla 

kommunikation och konstnärlighet. Så kan vi nå konsten i dansteknikundervisning.” (Román 

2010 s. 35) Mer om dans som kunskapsområde presenteras i nästa avsnitt.  

 

 

 

 



 

 

9 

 

2.2. Dansuttryck som kunskapsområde 

Dansundervisning har historiskt sett präglats av mästarlära-tradition och inom de olika 

genrerna har olika metoder använts (Styrke, 2015). Dans som kunskapsområde kopplas till en 

tradition där pedagoger ansvarar och har till uppgift att bära såväl konstarten som dess 

lärandepraxis förklarar Styrke (2015, s. 150). Berggren (2004) beskriver också traditionen av 

att dansläraren i sin undervisning är en stor auktoritet och att eleverna blir tvungna att förlita 

sig på danslärarens kunskaper att kunna ge feedback. Vidare förklarar Berggren en 

danspedagogisk tradition, att det tidigare inte varit dansaren som varit främsta fokus för 

dansläraren. I stället är det själva dansen i sig, innehållet i undervisningen, som varit i fokus. 

På detta vis betraktas dansaren som ett instrument snarare än som en person (Berggren, 2004). 

Danslärare och dansare har mycket kunskap om dans vilket de utvecklat genom flera års 

träning. En stor del av danskunnandet kan sägas vara tyst kunskap vilken dansare tillägnat sig 

under ett dansliv, förklarar Grönlund och Wigert (2004). Vidare argumenterar Styrke (2015) 

för att dans som kunskapsområde och lärandepraxis under senare år har rört sig mot mer 

reflektion, metodutveckling och analys av undervisning. Det är också bland annat detta som 

har legat till grund för utvecklingen av styrdokumenten för dansen på det estetiska 

programmet (Styrke, 2015, s. 155). Mattson (2015) förklarar angående dansbegreppet att det 

finns många olika definitioner av vad dans är. Hon refererar även till Ravns (2001) som 

beskriver att dans handlar om relationen till kroppen och samverkan med andra, men också 

relationen till den egna kroppens rörelser. Ravns definition av dans handlar alltså om identitet 

och kommunikation, och är djupt mänsklig enligt Mattson (2015, s. 54). Vidare skriver 

Mattson att dans väcker känslor, och frågar sig vad det kan vara i dansen som sätter igång så 

starka reaktioner hos såväl dansare som åskådare. Dansen sänder ut signaler till de som 

betraktar dansen och är även meningsskapande för individen, dansaren själv (Mattson, 2015). 

Sjöstedt (2015) understryker att vi genom konstarterna kan finna medvetenhet i oss själva och 

få en förståelse för omvärlden. Dessutom understryker Sjöstedt att när människor i dansen 

använder rörelser och kroppens möjligheter kan kroppsspråkets uttryck hos en individ 

förtydligas, vilket innebär både kommunikation med sitt inre och med andra människor. Det 

unika med dans som uttrycksform i undervisningssammanhang är att läraren själv är 

involverad i lärandet med hela sin kropp på olika sätt. Att dansläraren är med genom fysisk 

beröring, genom att kroppsligt visa rörelser och även auditivt med rösten gör att en 

uttrycksmässig kroppsöverföring sker (Sjöstedt, 2015, s. 124). Något som Sjöstedt 

understryker som viktigt är att danslärare eller pedagoger är insatta i olika sätt att se på 
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danskonsten för att lyckas fånga upp elevers kreativa impulser under deras utveckling. 

Undervisning i konstnärliga ämnen utvecklar kreativitet, fantasi, kommunikation och 

samarbete (Sjöstedt, 2015, s.133). Román (2010) skriver att det är viktigt att möten och 

nyfikenhet får utrymme i både pedagogiskt och konstnärligt lärande. Lärares eget 

engagemang och förmåga att ge respons och feedback är också något som styr lärandet i dans. 

Vidare förklarar Román (2010) att alla lärprocesser innefattar känslor, och att känsla inte går 

att skilja från kropp och tanke. 

2.2.1. Bedömning i estetiska ämnen 

Andersson och Ferm Thorgersen (2015) skriver om intersubjektivt meningsskapande som 

utgångspunkt för kommunikation i lärandeprocesser. För att det intersubjektiva 

sammanhanget ska vara möjligt att ta vara på behöver läraren komma nära elevens livsvärld. 

De förklarar att det är viktigt att läraren är öppen för eleverna som handlande, tänkande och 

kännande subjekt (Andersson & Ferm Thorgersen, 2015, s. 174). Enligt forskarna är det i 

mötet med elevens prestation samt lärarens erfarenheter i ett särskilt historiskt, socialt och 

fysiskt rum som lärare tar del av elevens uttryck för deras danskunnande (ibid., s.176). 

Eftersom läraren uppfattar elevens dansande med sin egen kropp behöver denne vara öppen 

för olika typer av kunnande i dans (Andersson & Ferm Thorgersen, 2015). Andersson och 

Ferm Thorgersen (2015) refererar till Eisner (1998) som förklarar att själva 

begreppsliggörandet av kunnandet är viktigt och grundläggande för att ens kunna redogöra för 

var eleven befinner sig, vilket är en förutsättning för bedömning, feedback och värdering av 

elevers kunskaper (Andersson & Ferm Thorgersen, 2015, s. 176). Det blir svårt att ge 

eleverna en tydlig bild av målen inom dansen om de inte begreppsliggörs och förmedlas till 

eleverna i fråga. Olsson (2010) kommer fram till att en viktig aspekt på lärande är vad han 

kallar riktadhet, med riktadhet uppfattar jag att även han menar att det är viktigt att läraren lär 

eleverna att rikta fokus på målet för lärandet. Uppmärksamhetsfokus på den kunskap och 

förståelse som ska bli utvecklad är en förutsättning för att självvärdering och samspel ska leda 

till lärande (Olsson, 2010). 

Uhlin (2002) konstaterar att det börjar bli allt mer vanligt förekommande att inom pedagogisk 

utveckling sätta den lärande i centrum och att låta eleverna vara delaktiga i lärprocessen. 

Delaktighet i lärande leder också till delaktighet och ökad förståelse för sin egen utveckling 

och bedömning (Uhlin, 2002). 
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2.2.2. Problematik i bedömning av estetiska ämnen 

Olsson (2010) visar på att det finns ett språkproblem när det kommer till bedömning av konst. 

Vidare understryker forskaren att konstens icke verbala karaktär för med sig en del 

svårigheter när det gäller bedömning och betygsättning. I skolans verksamhet är vi vana vid 

att det oftast är genom språkligt baserade prov och tester som elever får möjlighet att visa sina 

färdigheter och kunskaper, inte genom bedömning av det konstnärliga eller dansmässiga 

utövandet (Olsson, 2010). Daniel (2001) menar likt Olsson (2010) att det finns en problematik 

gällande bedömning kopplat till konst. Daniel ställer i sin artikel sig frågan hur det går att 

objektivt bedöma konst när det till sin natur är personlig och individuell? Han tar även upp att 

bedömningssituationer ofta upplevs problematiskt för studenter och att det är vanligt att 

examinationer är kopplat till bland annat ångest och oro (Daniel, 2001). 

2.3. Närvaro genom öppenhet  

Professor Hugo Letiche (2012) har genomfört en studie om lyhördhet med utgångspunkt i 

Lévinas filosofi och fenomenologiska tankar. I artikeln beskrivs bland annat relationen mellan 

jaget och andra, mellan forskare och informanter, samt att själva mötet mellan forskaren och 

informanten är helt avgörande för forskningen. Dessutom skriver Letiche att det viktiga inte 

är om forskaren och informanten fick en bra relation utan om forskaren i fråga försökte 

lyssna, förstå och vara öppen mot forskningspersonen. Han förklarar att om forskaren tror att 

hen vet hur hen är närvarande, då är hen inte närvarande, och att närvaro innebär 

fenomenologisk öppenhet. För fenomenologisk öppenhet krävs det enligt Letiche passivitet 

som tillåter andra att komma till forskaren. Passiviteten kopplar jag till parentessättningen 

(den fenomenologiska reduktionen) som är en viktig del inom fenomenologin. Att ha 

solidaritet och engagemang kan vara av värde inom forskning, men det garanterar inte närvaro 

(Letiche, 2012). 

Likewise, mutuality, intimacy or dialog may be profoundly valuable and revealing, but they are not 

presence. By ‘presence’, I mean acknowledging the face of the other – that is, letting the unicity of the 

other’s being and self come to one. Presence is the seeing, feeling, perceiving and hearing of the other 

as other; without one’s own responses, judgments or interpretations intervening. Presence is the 

source of all human sociability; it is the ability to empathetically perceive the other. Face is other, self 

and singularity (Letiche, 2012, s. 179). 

 

I nästa avsnitt presenteras närvaro genom mimik. 
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2.4. Närvaro genom mimik 

Ansiktet (The face) är ett begrepp som Emmanuel Lévinas använder (Holmgren, 2006). 

Holmgren förklarar i sin doktorsavhandling att ”ansiktet är betydelse utan kontext” (s. 37). 

Han betonar även att en människa vanligtvis är en person i en viss kontext. Ett exempel på det 

är det som är möjligt att läsa i ens identitetshandling, eller att en människa är en dansare i ett 

visst kompani, eller en elev i ett visst klassrum och matte till en specifik hund. Holmgren 

tolkar det som att Lévinas analys av Ansiktet säger oss något annat. Det unika i vår relation 

till Ansiktet är det etiskt signifikativa. Om vi ser på ett ansikte som ett objekt är det möjligt att 

betrakta neutralt, men annars är det svårt att vara neutral i förhållande till ett ansikte 

(Holmgren, 2006).  ”/ . . ./läraren reagerade på elevens ord genom att vända sig mot henne, 

men det är inte i orden han avslöjar sig mest utan sitt Ansikte, vilket utgör det mest 

uttrycksfulla partiet av den mänskliga huden” (Holmgren, 2006, s. 92). 

Holmgren (2006) nämner också att Jacksons (1993) studie som visar att ögonen och området 

runt ögonen är den plats på kroppen som är mest uttrycksfull. När vi människor försöker få 

andras respons är det där vi fäster blicken. Holmgren förklarar vidare att detta 

överensstämmer med Lévinas analys av Ansiktet och menar att det även är relevant i skolan 

och klassrummet, eftersom Ansiktet kan avslöja vad som finns i vårt inre, hos lärare och 

elever.  

2.5. Medveten närvaro/Mindfulness 

Att medvetet träna på närvaro ingår i det som kallas mindfulness, eller på svenska ”medveten 

närvaro”. Hanley (2014) har i en forskningsartikel om mindfulness samlat ihop olika 

definitioner av mindfulness från olika forskare runt om i världen. Hanley konstaterar att 

mindfulness är en del av buddhismen. Inom buddhismen är mindfulness inte i sig självt ett 

mål, utan ett redskap för att minska lidande och förbättra psykologiskt välmående. Hanley 

(2014) förklarar att mindfulness är svårdefinierat och att det finns olika beskrivningar och 

översättningar kring vad det är. Några definitioner av mindfulness är ”paying attention in a 

particular way, on purpose, in the present moment, non-judgmentally” (Kabat-Zinn, 1994, s. 

4) och “a quality of consciousness” (Brown, 2007, s. 211). Även Vago & Silbersweig (2012) 

skriver att mindfulness definieras och används på flera olika sätt: 

A temporary state of non-judgmental, non-reactive, present-centered attention and awareness that is 

cultivated during meditation practice; (2) An enduring trait that can be described as a dispositional 

pattern of cognition, emotion, or behavioral tendency; (3) A meditation practice; (4) An intervention 

(Vago & Silbersweig, 2012, s. 1). 
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Hellström (2013) förklarar att mindfulness är ett sätt att hantera sin egen uppmärksamhet, och 

att det som fångar ens uppmärksamhet inte skall dömas utan mötas neutralt och 

förutsättningslöst. Vidare uppmärksammar Hellström (2013) att människor genom 

mindfulness kan träna medveten mental närvaro. 

2.6. Perspektiv på närvaro i dans som konstform 

Letiche (2012) konstaterar att utav konstformerna bild, musik och dans, är dans den 

uttrycksform som är mest riktad mot närvaro. Dans sker i tid och rum säger Letiche (2012). 

In pursuit of inscriptions of presence, we must look to writing, visual art, music and dance. Of all 

these forms of expression, dance seems to me to be the most presence directed. The other art forms all 

have more scripting and stronger systems of reification than dance. Dance occurs in the space and 

time of its performance; its traces (such as videos) are very partial, incomplete and limited. For 

instance, choreography, unlike writing or music, has no (universally accepted) standardized system(s) 

of notation. In modern dance, I submit, the body is presented to the audience as face – that is, as the 

display of singularity, self and uniqueness (Letiche, 2012, s. 179). 

 

Dans sker alltså i tid och rum, säger Letiche (2012) och förklarar att i de andra 

uttrycksformerna finns etablerade notationssystem till skillnad från dansen som händer här 

och nu. Andra uttrycksformer har även en starkare syn på människan, som om de vore ting, än 

vad man har i dans (Letiche, 2012). Roman (2010) förklarar att kroppen är det viktigaste 

verktyget en människa har när det gäller att uttrycka känslor, och berättar även att det blir 

mycket svårt att uttrycka djupa känslor utan rörelser. I följande avsnitt presenteras olika 

perspektiv på närvaro inom området dans som konstform. 

2.6.1. Kommunikation 

I ett samtal mellan Cecilia Roos och Chrysa Parkinson (2013) berättar Cecilia angående 

neutralitet och närvaro att om en dansare får direktioner att vara neutral, så brukar effekten bli 

stelhet. Samma sak menar Roos gäller när en dansare blir ombedd att visa utstrålning eller 

karisma. Hon är av övertygelsen att vare sig neutralitet eller karisma kan produceras av en 

dansare, utan betonar att det avgörs av hur publiken tolkar eller upplever det. Roos berättar 

vidare att en förutsättning för närvaro kan för dansaren handla om att vara flexibel till vad hen 

refererar till i stunden (Parkinson & Roos, 2013). När en dansare går över en scen handlar det 

inte bara om en passage från en punkt till en annan, utan dansaren i fråga bestämmer och 

anger ett utrymme och ett utseende menar Letiche (2012). Forskaren beskriver vidare att dans 

handlar om sammanhang, förhållande och omgivning. Det innebär relation och interaktion 
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som utgörs av spänningen mellan dansarens kroppsliga närvaro och handlingar, samt 

åskådarens uppfattning av den närvaron och de handlingarna. Letiche (2012) resonerar vidare 

angående närvaro i dans att om närvaro inträffar, finns fortfarande kraven på uttryck och 

kommunikation kvar. Enligt detta resonemang är alltså inte närvaro hos en dansare något som 

automatiskt föder kommunikation.  

Även koreografen Efva Lilja (1999) visar att interaktion och kommunikation mellan dansare 

och åskådare har en betydande roll inom dans som uttrycksform, då hon beskriver vad hon 

vill att dansen ska tillföra henne utifrån ett publikperspektiv: 

Som publik vill jag att dansen ska tillföra mig det ordet inte förmår. Jag vill att dansen ska röra vid 

mig så att jag också blir berörd. Jag vill spegla mig i upplevelsen av alla dittills oanade möjligheter, 

hisna och låta mig förflyttas… resa (Lilja, 1999, s.84). 

 

Lilja (1999) hävdar även att bland annat personligheten är avgörande för uttrycket hos en 

dansare, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

2.6.2. Personlighet 

Lilja (1999) beskriver sin koreografiska process och förklarar att dansarna är dansens ansikte 

och kärnan i hennes verksamhet. Hon är noga med vilka dansare hon väljer och berättar att 

deras personlighet, dansteknik, ålder, kön och så vidare är viktigt och avgörande vid valet. 

Det är också intressant att hon nämner att även dansarnas personliga bagage är avgörande för 

dansens uttryck. Dessutom betonas att hon vill att dansarna ska dansa som att det var det sista 

som de gjorde i livet (Lilja, 1999, s. 82). 

För den franske koreografen Maurice Béjart, som var verksam under 1900-talet, handlade 

dans om individualitet och om närvaro som är en karismatisk kraft, enligt Letiche (2012). 

Vidare tar Letiche (2012) fram att dans, enligt Bejart, kräver att dansaren kan projicera sin 

personlighet till åskådarna. Dans är karaktär, passion och känsla och dansaren behöver kunna 

pusha sig själv fysiskt nära en brytningspunkt, eftersom det endast då är möjligt att låta 

passion och känsla bryta ut i närvaro. Dans förutsätter en förmåga att som dansare kunna ge 

helt av sig själv. Letiche förklarar att arbete krävs för att lyckas frigöra en sådan passion. 

Däremot understryks att det oftast inte är dansktekniken som gör en dansare duktig, utan att 

det handlar om personlighet och att kunna uttrycka sig. Han framhåller därför att dansarens 

egen tolkning av ett material är viktig för publikens uppmärksamhet och att tolkningen därför 

behöver vara kraftfullt dynamisk (Letiche, 2012). 
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2.6.3. Uttryck 

Målet för en dansare är ett kraftfullt uttryck, en dansare måste med andra ord kunna förmedla 

känslor och uttryck och kunna kommunicera (Letiche, 2012). Utan bland annat teatraliskhet 

kan en dansare inte verka. Dans kräver bland annat uttryck, känslor och skådespel, vilket gör 

att dansare behöver förklara sina känslor och förnimmelser (Letiche, 2012). Artaud (1966, i 

Letiche, 2012) betonar att uttryck även bör vara kroppsliga, direkta och känslosamma. 

2.6.4. Blicken 

Blicken verkar vara det sinne som används mest vid inlärning av dans, det är vad de 

intervjuade dansarna i Berggrens (2004) artikel uttrycker. Chrysa förklarar i ovan nämnda 

samtal mellan Parkinson och Roos, att vad hon ser när hon lär sig en fras blir en del av 

rörelsen (Parkinson & Roos, 2013). Hon berättar vidare att hon skapar en film när hon dansar 

en specifik dansfras. Beroende på var hon befinner sig förändras filmen, men det visuella 

fältet är detsamma. Det visuella fältet utgör en del av frasen. Chrysa beskriver att det visuella 

fältet och synen används på olika sätt hos olika koreografer. Hon ger exempel på sina 

upplevelser av hur Deborah Hay och Anne Teresa De Keersmaeker arbetar på olika sätt (hon 

har varit dansare för de båda). Anne Teresa diskuterar enligt Chrysa inte alls med sina dansare 

om vad dansaren ser och hur det påverkat publikens förnimmelse, det spelar ingen roll vad en 

dansare ser, utan vad publiken tolkar hur det ser ut. I Deborahs koreografier har blicken en 

tolkande uppgift, hon tar med vad dansaren ser i sina koreografiska instruktioner (Parkinson 

& Roos, 2013).  

I nämnda samtal berättar Cecilia om sina erfarenheter av hur hon förstår ett rörelsematerial 

genom att använda blicken. Hon understryker att hon verkligen noterar vad hon ser, och 

använder blicken för att bearbeta rörelsematerialet. Ju mer hon ser desto mer förstår hon 

rörelsen.  Blicken kan användas både internt och externt, vilket är ett beslut en dansare 

behöver ta för varje ny rörelse konstaterar Cecilia (Parkinson & Roos, 2013). 

2.7. Styrdokument 

I ämnes- och kursplanerna för dans på gymnasiet nämns inga specifika genrer. Det som 

uttrycks är att undervisningen skall behandla olika genrer och att undervisningsinnehållet ska 

ha en konstnärlig karaktär.  Sedan är det upp till lärarna och skolorna själva att bestämma 

vilka dessa genrer är. Att det är dans som konstnärlig uttrycksform som avses framgår bland 

annat styrdokumenten för dansgestaltning och dansteknik: 
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Ämnet dansgestaltning är till sin karaktär konstnärligt och behandlar gestaltning inom flera 

dansgenrer. Genrerna kan vara historiska eller samtida. I ämnet behandlas gestaltningsarbete utifrån 

dansarens och koreografens perspektiv men även utifrån publikens perspektiv (Skolverket, 2011, s. 1). 

 

I kursplanen för dansteknik står det: 

Ämnet dansteknik är till sin karaktär konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar inom 

scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida (Skolverket, 2011, s. 1). 

 

I ämnes- och kursplaner för dans på gymnasiet står bland annat följande som är möjligt att 

koppla till närvaro i dans inom området dans som konstnärligt uttryck. I kursen 

dansimprovisation på gymnasiet uttrycks att undervisningen i kursen ska behandla 

”undersökande förhållningssätt till rörelser och skapande i nuet” (Skolverket, 2011, s. 9). Här 

är det begreppet ”nuet” som får mig att se en koppling till närvaro i dans.  

Ett annat relevant dokument att ta utgångspunkt i är bedömningsunderlaget för modern dans 

för yrkesdansare där närvaro benämns. I första citatet står kunskapskravet och i citatet som 

följer efter är bedömningsstödet till kunskapskravet: 

Eleven förhåller sig med god säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulär och varierar, undersöker och 

utvecklar konsekvent rörelseuttryck efter olika krav” (Skolverket, 2011, s. 6). 

 

Som bedömningsunderlag till ovanstående kunskapskrav används följande citat: 

Eleven förlänger och fördjupar även detaljer och genom att ha en närvaro i rörelsen skapas också ett 

rörelseuttryck som kommunicerar (Skolverket, 2011, s. 8). 

 

Skolverket har med andra ord nämnt begreppet närvaro som en del av ett bedömningsunderlag 

i sina styrdokument för just dans. I nästa avsnitt presenteras de metoder som använts i denna 

studie och hur undersökningen genomförts.  

3. Metod 

I följande metodavsnitt redovisas studiens fenomenologiska grund och kvalitativa ansats. Jag 

presenterar även urvalet av intervjupersoner samt genomförande av och analysmetod som 

använts i studien. Till sist presenteras de forskningsetiska överväganden som gjorts. 

3.1. Fenomenologisk grund 

Studiens utgångspunkt är fenomenologi, där beskrivningar och upplevelser är centrala.  För 

att komma åt närvaro i dans som är ett komplext fenomen passar fenomenologi med syftet att 
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studera närvaro i dans. Stensmo (2007) förklarar att ordet fenomen betyder ”det som 

framträder”, ”det som visar sig” och att fenomenologer studerar det som framträder och visar 

sig för människans medvetande. Inom fenomenologin finns en strävan efter att komma fram 

till en så ren beskrivning som möjligt av de fenomen som visar sig (Stensmo, 2007). 

Fenomenologen ska därför försöka bortse från förutfattade fördomar, åsikter och teorier om 

fenomenet och sätta de inom parentes, vilket innebär att fenomenologen konsekvent söker 

bortse från alla förutfattade meningar om fenomenet i fråga (Stensmo, 2007). De förutfattade 

värderingarna och den tidigare kunskap jag har om ämnet ”närvaro i dans” kan jag inte tömma 

mig på eller radera ur mitt minne, men för att göra de fenomen som är föremål för 

undersökningen full rättvisa är det enligt fenomenologin nödvändigt med en parentessättning. 

För att kunna göra en sådan parentessättning av sin egen förståelse – i mitt fall mina 

erfarenheter och upplevelser om närvaro i dans – krävs det enligt Patel och Davidsson (2014) 

först en medvetenhet om sin egen förförståelse, så att erfarenheter om fenomenet påverkar 

studien så lite som möjligt. Bengtsson (2010) hävdar att för att koppla ur all tidigare kunskap 

om ämnet måste kunskapen först finnas tillgänglig för oss så att forskaren sedan kan välja om 

hen vill använda sig av den eller inte. 

3.1.1. Livsvärld 

Bengtsson (2010) förklarar vidare att livsvärldsbegreppet ursprungligen är filosofiskt och att 

dess betydelse för modern filosofi och samhällsvetenskap går tillbaka till Edmund Husserl 

(Bengtsson, 2010, s. 10). Livsvärlden kan beskrivas som något människan aldrig kan komma 

undan, som en social värld vi alltid lever i tillsammans med andra (Bengtsson, 2010). 

Stensmo (2007) förklarar vidare att livsvärlden är den verklighet som människan tar för given 

och i vilken hon dagligen lever sitt liv. Om det är kommunikation och interaktion som ger 

tillgång till andras livsvärldar är observationsstudier inte tillräckliga. För att lyckas komma in 

i någon annans livsvärld behövs ett möte på något sätt (Bengtsson, 2010). Av denna anledning 

har jag valt att använda kvalitativ intervju som metod. 

3.2. Kvalitativ ansats – intervju 

För fenomenologisk forskning krävs metoder som kan fånga erfarenheter eftersom 

fenomenologin vill beskriva världen så som den visar sig för människor (Bengtsson, 2010). 

Valet föll i denna studie på kvalitativ intervju som metod, vilken enligt Bengtsson (2010) är 

den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. För att ta reda på vad som konstituerar 

fenomenet närvaro i dans behövde jag få veta hur människor upplever närvaro i dans. Detta 

motiverar valet av intervju som metod för föreliggande studie. Patel och Davidsson (2014) 
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förklarar att syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera olika egenskaper hos något, det 

kan tillexempel vara den intervjuades uppfattning av ett fenomen, vilket i mitt fall utgörs av 

intervjupersonernas uppfattning av närvaro i dans. En forskare kan med andra ord inte i 

förväg formulera svarsalternativ eller avgöra vad som är det rätta svaret på en fråga (Patel & 

Davidsson, 2014). Jag valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer eftersom jag ville ha 

möjlighet att kunna ställa följdfrågor till informanterna. Bell & Waters (2016) förklarar att en 

fördel med följdfrågor är att intervjupersonen kan utveckla och fördjupa sina svar.  

För att jag skulle kunna genomföra en så bra intervju och analys som möjligt var ett alternativ 

att spela in intervjuerna. Bell och Waters (2016) understryker att inspelning är viktigt för att 

kunna göra en analys av innehållet, och att det är en fördel att kunna lyssna flera gånger i 

efterhand på vad intervjupersonerna säger. Vidare menar Bell & Waters (2016) att 

inspelningen ger en möjlighet att sammanfatta och notera vissa kommentarer som är särskilt 

intressanta utan att behöva skriva ner dem under intervjun.  

3.3. Urval  

För att generera ett brett material baserat på en mängd erfarenheter valde jag att intervjua fem 

yrkesverksamma danslärare. De olika intervjupersonerna är till viss del från olika städer i 

Sverige och har gemensamt att de arbetar som danslärare på gymnasiet. Inom fenomenologin 

är målet att ha så stor variation i erfarenheter av fenomenet som möjligt. Nyberg och Tidström 

(2013) betonar att intervjuer, utskrift av intervjuer och analys av intervjuer ofta ger 

djupgående kvalitativ data men tar dock väldigt lång tid att genomföra. Därför har jag 

avgränsat mig till 5 intervjupersoner. Det enda kravet jag hade i mitt urval av intervjupersoner 

var att de skulle vara verksamma danslärare på gymnasiet. Därför valde jag att välja 

intervjupersoner inom en avgränsad geografisk yta. 

Samtliga danslärare som deltog i studien arbetade på det Estetiska programmet som 

danslärare. De undervisade i olika kurser och inom de olika genrerna jazz, modern dans och 

klassisk balett. En av deltagarna hade endast arbetat på gymnasiet i 8 månader och de andra 

på gymnasiet i 26, 18, 16 respektive 10 år. De fyra som arbetat lite längre hade också 

undervisat i de allra flesta kurser som ingår i det estetiska programmet med dansinriktning, 

medan personen som arbetat i 8 månader endast undervisat i dansteknik och koreografi. De 

arbetade alla i mellanstora städer. 
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3.4. Genomförande 

Utifrån studiens syfte utformade jag teman med följdfrågor för intervjuerna (Bilaga 1). Jag 

hade alltså i förväg bestämt områden och vilka teman vi skulle diskutera liksom frågor till 

varje tema. Även om danslärarna berört ett tema eller en fråga tidigare under intervjun, valde 

jag att ställa alla frågor för att de skulle få möjlighet att ge en mer fördjupad och nyanserad 

beskrivning eller för att svaren behövde förtydligas. Eftersom jag hade valt halvstrukturerad 

intervju var det möjligt för mig att även ställa följdfrågor till danslärarna. Det var inte många 

gånger jag behövde göra det eftersom de förkonstruerade temana och frågorna bidrog till väl 

utvecklade svar. Dock var det nödvändigt att ibland ställa följdfrågor för att ge respondenten 

möjlighet att förtydliga eller fördjupa svaret. Informanterna fick i förväg ta del av information 

om studien via mail.  

Bell och Waters (2016) understryker vikten av att som intervjuare ta hänsyn till 

intervjupersonernas önskemål gällande tid och plats för intervjun. De intervjuade danslärarna 

fick bestämma när och var vi skulle träffas, vilket ledde till att vissa intervjuer genomfördes i 

informanternas hem och andra på deras arbetsplats, i skolan. En intervju genomfördes 

dessutom via videosamtalsprogrammet Skype. Intervjuernas tid varierade; den kortaste 

intervjun varade cirka 20 minuter och den längsta cirka 50 minuter. Jag valde att börja 

intervjun med att förklara vad de deltagande lärarna hade för rättigheter som deltagare. 

Därefter följde en inledning, där frågor om intervjupersonens bakgrund, utbildning och 

yrkesverksamhet ställdes. Intervjupersonerna ombads i förväg att ta med ett valfritt filmklipp 

på något som de själva upplevde visade närvaro inom området dans som konstnärligt uttryck. 

Efter inledningen såg vi på klippet och intervjupersonen fick beskriva varför de valt det 

specifika filmklippet och hur de kunde se närvaro i dans, i filmen. Nästa tema var närvaro i 

dans, med följdfrågor. Därefter följde de olika temana dans som konstnärlig uttrycksform och 

närvaro i dansundervisning. Till sist följde en avslutande fråga om huruvida informanten hade 

något den ville tillägga. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  

3.5. Analys 

Modellen för analys inom fenomenologin kan beskrivas i sju steg (Ferm, 2004, s.104) enligt 

följande: 

1. utforska särskilda fenomen 

2. utforska generell ”essens” 

3. begripa ”essentiella” relationer mellan ”essenser” 
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4. iaktta former av hur fenomenet visar sig 

5. utforska konstituerandet av fenomenet i medvetandet 

6. fastställa tron på fenomenets existens 

7. tolka fenomenets mening (Ferm, 2004, s. 104). 

Lejonhufvud (2008) definierar första trappsteget i fenomenologin som att det innefattar 

upplevelsen av fenomenet och i sig innehåller de tre avsatserna ”den intuitiva observationen, 

analysen och beskrivningen” (Lejonhufvud, 2008, s. 32). Både Bjurwill (1995) och 

Lejonhufvud (2008) visar, precis som Ferm (2004) på att den fenomenologiska trappan har 

sju steg och att det sjunde innefattar tolkning och på så vis blir hermeneutiskt. Bjurwill (1995) 

förklarar vidare att det fenomenologiska arbetet kan utföras i ett steg, det första steget eller i 

resterande fem eller sex steg beroende på hur djupt forskaren tänkt gå i undersökningen, och 

beroende på om det finns en ambition att använda det sjunde steget som är hermeneutiskt. I 

min studie har jag valt att använda mig av det första steget som analysmetod, det som Ferm i 

sin avhandling benämner ”utforska särskilda fenomen” (2004, s. 104) och som i sin tur 

innehåller tre avsatser. I detta steg är analysen inriktad på hur fenomenet visar sig i sina olika 

delar, hur dessa delar uppfattas och hur de får en struktur (Bjurwill, 1995).  

/… /fenomenologen arbetar med den egna erfarenheten i observationen med tanken i analysen och 

med språket i beskrivningen” (Bjurwill, 1995, s. 87). Fenomenet ska erfaras på ett intuitivt sätt 

(Lejonhufvud, 2008). Fenomenet kan erfaras både genom egen erfarenhet eller genom erfarenhet som 

ligger utanför oss, som vi tar del av genom till exempel intervju (Lejonhufvud, 2008, s 32).  

 

I denna studie har jag gjort intervjuer och tagit del av danslärares erfarenheter av närvaro i 

dans, alltså erfarenheter som ligger utanför mig själv. Bjurwill (1995) förklarar att intervju 

kan ses som en indirekt observation. Eftersom jag inte direkt tar del av fenomenet närvaro i 

dans genom att själv vara närvarande utan tar del av danslärarnas erfarenheter av fenomenet 

blir min observation av fenomenet indirekt. Beroende på om fenomenet i fråga ska betraktas 

utifrån (som i mitt fall) eller betraktas inifrån och genomsyra forskaren själv från ett ”första-

person-perspektiv” (Leijonhufvud, 2012, s. 210), kommer det möjliggöra olika beskrivningar 

av fenomenet (Leijonhufvud, 2012). I föreliggande studie var jag intresserad av olika 

danslärares upplevelser av fenomenet närvaro i dans, vilket gjorde att det föll sig naturligt att 

anlägga ett utifrån-perspektiv på fenomenet. Det är dock så som fenomenet visar sig för mig 

genom lärarnas uttalanden som ligger till grund för analysen. Nedan presenteras de tre 

avsatserna i den fenomenologiska trappans första steg som jag använt som analysmetod i 

denna studie.  
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3.5.1. Intuitiv observation/intervju 

Första steget i min analys var att ta del av danslärarnas erfarenheter av närvaro i dans, jag 

utförde som ovan nämnt intervjuer för att ta del av fenomenet så som det visade sig. Jag 

fortsatte sedan att observera danslärarnas beskrivningar och erfarenheter genom att lyssna 

igenom inspelningarna och läsa igenom transkriberingarna flera gånger. 

Bjurwill (1995) beskriver det som att i observationen (som är det första steget) arbetar 

forskaren med den egna erfarenheten. Jag gjorde en parentessättning vilket jag skrivit om i 

tidigare avsnitt för att fenomenet skulle visa sig som det var utan mina tidigare fördomar. Alla 

fenomen är unika, och ska formulera sig självt, förklarar Bjurwill (1995). Essensen är endast 

möjlig att komma åt genom att ”tvätta bort” fördomar och förutfattade meningar om 

fenomenet. Därför är det viktigt att parentessätta det vi tidigare trott om fenomenet för att 

kunna se det som det framträder (Leijonhufvud, 2012, s. 29). Jag gjorde mig därför medveten 

om min tidigare erfarenhet av närvaro i dans och försökte sätta den åt sidan för att på så vis 

kunna vara öppen för det som visade sig i mitt material, alltså de intervjuade danslärarnas 

erfarenheter.  

Efter att jag tagit del av danslärarnas erfarenheter så blir ju deras berättelse mina erfarenheter 

av fenomenet närvaro i dans. Och för att jag inte skulle blanda ihop mina tidigare erfarenheter 

och mina nyvunna så var det viktigt att jag var medveten om vad jag visste innan. 

Analysprocessen inleddes alltså med genomläsning av materialet flera gånger för att försöka 

se hur fenomenet närvaro i dans framträdde utan att influeras av mina tidigare erfarenheter av 

fenomenet. 

3.5.2. Analysen 

Andra steget i första trappsteget var analysen. Bjurwill (1995) betonar att till skillnad från 

observationen där man arbetar med den egna erfarenheten, arbetar man i analysen med 

tanken. I detta steg ville jag utforska essensen (Ferm, 2004). Att utforska generell essens 

innebär att forskaren tar reda på vad som gör fenomenet till just det fenomenet som det är, och 

inte till ett annat. Under tiden jag läste igenom materialet förde jag anteckningar och skrev 

lappar med olika ord som var återkommande i intervjupersonernas beskrivningar. Analysen 

innefattar meningsskapande, och målet är att hitta ett sammanhållet mönster samt att testa 

olika delar och se hur de passar ihop, den är slutligen också generaliserande (Bjurwill, 1995).  

Efter några genomläsningar av materialet, som resulterade i en mängd lappar med ord jag 

upplevde var återkommande i danslärarnas beskrivningar av fenomenet närvaro i dans, 
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började jag sortera lapparna och märkte att flera ord gick under samma teman och in i 

varandra. Det gjorde att jag kunde plocka bort vissa ord som betydde samma sak eller gick 

under samma teman och på så sätt reducera temana. När jag kommit fram till de ord och 

teman som framstod som betydelsefulla för fenomenet närvaro i dans, började jag färgkoda 

transkriberingarna utifrån de olika temana för att se vad de olika kombinationerna av 

erfarenheter resulterade i, för att slutligen finna essensen. Efter att jag färgkodat texterna 

kunde jag se vad danslärarna pratat mycket om och även vilka teman eller essenser som var 

betydelsefulla för fenomenets existens. Leijonhufvud (2012) förklarar att en person alltid erfar 

fenomen genom fenomenets existens, samt att en fenomenologisk studie innebär att ha 

utgångspunkt från dessa existenser, så som fenomenet visar sig, och genom analys få fram de 

olika essenserna som ligger bakom existensen.  

3.5.3. Beskrivningen 

När fenomenet genomgått de två första stegen observation och analys, som är baserade på den 

egna erfarenheten och åskådliggjorts i de egna tankarna, ska det slutligen beskrivas med de 

egna orden (Bjurwill, 1995). Bjurwill förklarar vidare att typiskt för beskrivningen bland 

annat är att arbeta med ett kreativt språk och försöka hitta sådana ord som beskriver 

fenomenet så bra som möjligt. Dessutom understryker han att beskrivningen också bör vara 

naturlig och spontan. Efter att jag tematiserat och utforskat den generella essensen och 

kommit fram till de teman som utgjorde fenomenets existens, försökte jag förstå relationen 

emellan de olika beståndsdelarna, och förklara fenomenet med mina egna ord och med ett 

kreativt språk. För detta krävdes att jag bearbetade texten flera varv så att det blev mina 

berättelser av deltagarnas berättelser och inte intervjupersonernas egna ord.  

Slutligen resulterade analysen i följande huvudteman: konkret närvaro, abstrakt närvaro och 

närvaro i kommunikation, närvaro i kombination samt närvaro som undervisningsinnehåll. De 

olika huvudtemana har flera underteman som presenteras i resultatet och tillsammans 

beskriver fenomenet.  

3.6. Forskningsetiska överväganden 

Innan en intervju ska utföras behöver intervjuaren ansvara för att respondenterna vet vad 

undersökningen handlar om, anledningen till varför just de intervjuas och vilken typ av frågor 

som ska ställas (Bell & Waters, 2016). Vetenskapsrådet (2002) förklarar att forskaren ska 

informera deltagarna om vad deras uppgift är i studien samt berätta om studiens syfte och 

övergripande om hur undersökningen ska genomföras. Forskaren ska även förklara vilka 
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villkor som gäller för deras medverkan i undersökningen. Undersökningsdeltagarna ska också 

få information om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avsluta 

deltagandet i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Danslärarna i studien fick när de blev 

tillfrågade via mail om att delta i studien, information om studiens syfte och att de skulle bli 

intervjuade en gång samt intervjuer även med andra danslärare skulle genomföras. De fick 

dessutom information om varför just de blivit tillfrågade, och att frågor om deras upplevelser 

av närvaro i dans som konstnärligt uttryck skulle ställas. De fick även veta att frågorna skulle 

riktas mot deras egen upplevelse av närvaro i dans som konstform, att det var frivilligt att 

delta och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Vetenskapsrådet skriver att 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Danslärarna deltog i studien av fri vilja. Bell och Waters (2016) 

förklarar att det är viktigt att intervjupersonerna får veta vad som kommer att hända med 

inspelningen, hur länge den ska finnas kvar och vilka som kommer ha tillgång till den. Detta 

är något jag har informerat varje intervjuperson om innan genomförd intervju. Informationen i 

denna studie har behandlats konfidentiellt. Danslärarna i föreliggande studie har därför inte 

benämnts med sina riktiga namn. I min studie innebär det även att de intervjuade danslärarna 

inte ska vara möjliga att identifiera och att uppgifter så som namn, arbetsort och skola 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Enligt god forskningssed innebär 

konfidentialitet ett ”skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna men forskargruppen kan 

via kodnycklar hänföra uppgifter eller prover till enskilda individer” (Vetenskapsrådet, 2011, 

s. 67). 

4. Resultat 

I följande text presenteras resultatet av analysen genom de olika huvudteman som framträdde. 

Det visade sig att fenomenet närvaro konstitueras av något jag valt att benämna konkret 

närvaro, abstrakt närvaro samt närvaro i kommunikation, där konkret närvaro behandlar 

kroppen, abstrakt bland annat känslor och fokus, och närvaro i kommunikation närvarons 

betydelse för dansens kommunikation. 

4.1. Konkret närvaro 

I detta avsnitt presenteras perspektiv på fenomenet närvaro i dans som framträdde i 

danslärarnas erfarenheter som kroppsligt bundna och gripbara. Först presenteras hur 

danslärarna beskriver kroppen och kroppens förhållande till närvaro i dans, och sedan följer 

blicken, ansiktet och kombinationen av blick, kropp och ansikte.  
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4.1.1. Kroppen 

Några av danslärarna pratade om kroppen och förklarade bland annat att när dansarens 

rörelser var intensiva och kraftfulla, och när dansarna är tekniskt skickliga, upplever de att 

närvaron visar sig i dansarens kropp. Det framkom även att några av deltagarna ansåg att 

ansiktet inte ens är nödvändigt för att kunna se eller känna närvaro hos en dansare, utan att 

närvaro kan visa sig i rörelser i kroppen utan att ansiktet syns. Dessa beskrivningar 

behandlade upplevd närvaro ur ett åskådarperspektiv, det vill säga hur närvaro kan upptäckas 

hos en annan person, men närvaron beskrevs även upplevas inifrån, att man som dansare kan 

känna av sin egen närvaro i sin kropp. En av lärarna beskrev sin upplevelse av närvaro i dans 

ur dansarens perspektiv, som att det är i kroppen hon känner närvaron när hon dansar:  

Det känns som att jag känner min kropp mycket bättre. Jag känner varje tå, jag känner varje finger, jag 

känner hela min rygg, jag känner hela min mage, jag känner fokuset i hela kroppen (Lina). 

 

Ytterligare en aspekt visade sig vara att närvaron beror på hur mottaglig publiken är för 

dansen som visas. Om publiken är mottaglig är det möjligt att se närvaro i kroppen utan att 

behöva se ansiktet, beskrev en av danslärarna. Samma intervjuperson förklarade vidare att 

hon upplevde att det är lätt som publik att känna sig utestängd från framträdandet om 

dansaren exempelvis endast visar ryggen, men aldrig ansiktet i en dansföreställning. Hon 

förklarade att det skulle krävas ett stort fokus från åskådaren i fråga för att uppleva närvaro 

hos en dansare utan att låtas se ansiktet, men att det inte är omöjligt. 

En annan danslärare förklarade att hur närvaro visas i kroppen varierar beroende på vilken 

genre som dansas: i modern dans visas närvaro genom att det finns känslor i kroppen, till 

skillnad från jazz, som hon nämner senare, där det handlar om mimik i ansiktet, vilket kräver 

en kombination av känslor i kroppen och levande ögon. Mer om betydelsen av ögonen och 

blicken för närvaro i dans följer nedan. 

4.1.2. Blicken 

Det framkom i resultatet att blicken är betydelsefull för närvaro i dans ur olika aspekter. Alla 

danslärare beskrev att synsinnet var viktigt för att uppleva en dansares närvaro, ur ett 

åskådarperspektiv. Det betonades även att det är möjligt att se i en dansares blick om han eller 

hon är närvarande. Det framgick också att några bland deltagarna också själva kan känna sig 

närvarande för att de upplever att de ser på ett annat sätt när de själva dansar, att deras syn blir 

annorlunda. 

Som jag sa förut så tror jag att det handlar mycket om blicken, tror jag framförallt (Karin). 
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Karin visar i citatet ovan att det inte är enkelt att förklara närvaro i dans som konstnärligt 

uttryck, och hänvisar samtidigt till att det till stor del handlar om blicken. Nedan presenteras 

de olika aspekter av blicken och seendet som framkom i resultatet.  

4.1.2.1 Åskådarens perception 

Blicken visade sig som ovan nämnt vara betydelsefull för närvaro i dans ur tre olika 

perspektiv: åskådarens egen perception, dansarens blick ur åskådarens perspektiv, och 

dansarens egen syn. I detta avsnitt beskrivs hur publiken upplever dansarens närvaro främst 

med sin syn. 

Lärarna talade alla om att åskådarna upplever en dansares närvaro genom synsinnet, alltså 

genom sitt eget seende. Som åskådare eller mottagare av dans ser vi alltså om någon är 

närvarande. Vi varken hör, luktar, smakar eller känner närvaro hos en dansare, vi upplever 

närvaro hos en dansare genom vårt eget seende, enligt de intervjuade danslärarna.  

Det förekom dock att vissa deltagare även kände närvaro, genom någon slags energi. Då 

syftade de inte på känselsinnet, att fysiskt känna något, utan på en mer spirituell upplevelse. 

Trots att det var några lärare i studien som upplevde att de från ett åskådarperspektiv kunde 

känna närvaro i dans var det huvudsakligen synen som var det primära när det gällde 

upplevelsen av någon annans närvaro i dans, både angående dansare på scen och danselever i 

skolsammanhang. 

Man ser ju skillnaden på när någon är närvarande och när någon inte är närvarande. Det är någon typ 

av energi kanske, och sen är det ju någonting i ögonen. Det ska liksom. Man ska se att det liksom 

finns någonting innanför, men det är ju jättesvårt (Emma). 

 

Ovan beskriver Emma att åskådaren använder synen för att se när någon är närvarande. Hon 

förklarar också att närvaro är något som syns i ögonen hos dansaren, att det ska finnas 

någonting där innanför. I nästa avsnitt presenteras mer om detta, att det är dansarens ögon 

som avger en känsla av närvaro ur åskådarens perspektiv.  

4.1.2.2 Dansarens ögon från åskådarens perspektiv 

Gemensamt för alla danslärare var att de under intervjun återkom till att tala om dansarens 

blick. Som tidigare nämnts förklarade vissa av dem att närvaron mer eller mindre är bunden 

till blicken, och att en dansares ögon avslöjar huruvida dansaren är närvarande eller ej. Andra 

uttryckte att blicken var en del av fenomenet, men att man utifrån, som publik inte 

nödvändigtvis behövde se dansarens ögon för att uppleva att dansaren ifråga var närvarande. 
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Det var särskilt en av lärarna som uttryckte att närvaro urskiljs till största del i ansiktet hos en 

dansare, först och främst i just blicken.  

Om jag tittar på 20 dansare och en har det där, att den berättar med ögon och ansikte, då tittar man ju 

på den, blicken dras ju till den, som har uttrycket och sen kan man ju: oj! han hoppade och snurrade 

tre varv och landade jättebra, men jag tycker att blicken går tillbaka till den där som berättar, och är 

närvarande (Agneta). 

 

I ovanstående citat berättar Agneta att hennes blick dras till en person som berättar med ögon 

och ansikte, och uttrycker också att närvaron i en dansarens blick är mer lockande som publik 

att titta på än en dansare med imponerande dansteknik. Nästa perspektiv av blicken som 

presenteras är seendet ur dansarens perspektiv. Där presenteras danslärarnas upplevelser och 

erfarenheter om hur en dansare i den dansande kroppen ser närvaro i dans, och även hur det är 

möjligt att använda synen medvetet och konkret. 

4.1.2.3 Seendet ur dansarens perspektiv  

Här beskrivs hur danslärarna själva ser, hur de använder synsinnet, när de upplever sig vara 

närvarande i dans. Bland annat beskrev en lärare att när hon själv upplever närvaro i dans som 

dansare, upplever hon sin egen syn annorlunda, och de andra lärarna beskrev att närvaro 

skapas genom att själv bli medveten om hur sin syn används. Intervjupersonen sa bland annat 

följande när hon beskrev sin upplevelse av närvaro i dansuttryck utifrån dansarens perspektiv: 

/…/och jag ser min omgivning på två olika sätt kan man säga, först så ser jag detaljer och sen helheten 

i hela periferin, hela synfältet, det är som två olika synperspektiv (Lina). 

 

Hon beskrev också att ett sätt att träna på närvaro i dans är att bli medveten om vad och hur 

dansaren ser. Det var flera intervjupersoner som pratade om att använda sin blick på ett 

medvetet sätt. De uttryckte att när dansaren är medveten om var denne riktar sin blick i 

rummet och vad denne ser under rörelse tränar dansaren på närvaro i dans.  

Jag tror man kan träna på det genom att försöka se sin omgivning, både detaljer och i helhet. Att man 

försöker, att man, att man varierar mellan att se delar av helheten och helheten (Lina). 

 

Läraren i fråga beskriver med andra ord både att hon övar med sina elever på att medvetet 

rikta blicken, och att aktivt använda sin syn på olika vis, men dessutom beskriver hon att när 

hon är närvarande själv blir synen annorlunda av själva närvaron (mer om generell 

medvetenhet i avsnitt 4.2.4.). 
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När det handlar om seendet hos människan som själv är i dansen, beskriver lärarna att ett 

alternativ för att uppnå närvaro är att aktivt, som dansare, välja var blicken ska riktas. 

Däremot beskrivs det också att när de själva är i dansen och känner sig närvarande blir 

blicken annorlunda utan att de egentligen tar ett aktivt beslut om hur blicken används.  

Danslärarna talade även om ansiktet under intervjuerna. Nedan följer mer om hur de 

resonerade kring det i förhållande till närvaro i dans inom området konstnärligt uttryck. 

4.1.3. Ansiktet  

Några av intervjupersonerna kom också in på att närvaron sitter i ansiktet, utan att specifikt 

syfta på ögonen. När ansiktet nämndes, talades det även om mimik. En utav lärarna uttryckte 

att när mimiken i ansiktet överdrivs försvinner närvaron och dansen blir ointressant att se på. 

Hon berättade även att varken extrem mimik eller brist på mimik i ansiktet gör att en dansare 

upplevs vara närvarande, utan att närvaron i dansuttryck finns någonstans däremellan: 

Om man tar extremt, så är det ju moderna tävlingsdansare i 10 dans, där har du det mest fejkade. Och 

sen om man tar motsatsen där så är det väl någon modern dansare som glömmer bort ansiktet och 

uttrycket. Men någonstans där emellan, att man hittar det här, berätta med ögonen och minspelet 

/…/för i jazzen tycker jag där kan det vara mer minspel. Men just det där, så det inte blir, om vi tar 

exemplet med tävlingsdansare där man får. Där är det tillåtet på något sätt att vara överdrivet uttryck, 

som bara, jag kan inte titta på den dansen. Jag tycker det är helt, även om de har jättefin teknik och så, 

så känns det så plastigt på något sätt. Så när det blir äkta och det kan vara glädje, man kan uttrycka 

alla känslor det kan vara flashigt och men, det är just det där. Och jag tror ögonen är det liksom, där 

det sitter på något sätt. (Agneta). 

 

Det framkom i resultatet att en kombination av ansikte, kropp och ögon är viktigt när det 

gäller närvaro i dans. Att uttryck i just ögon och kropp kan det inte bli för mycket av verkar 

deltagarna vara överens om, medan stor uttrycksfullhet och mimik i ansiktet kan göra att 

närvaron går förlorad. På så sätt skiljer sig ansiktet från kropp och ögon. Trots att deltagarna i 

sina beskrivningar av närvaro delar upp kroppen i olika kategorier ansågs det ändå vara 

viktigt att se kroppen som en helhet. 

4.2. Abstrakt närvaro 

I detta avsnitt beskrivs olika perspektiv på temat jag valt att benämna abstrakt närvaro. Det 

som framkommer här visade sig vara mindre gripbart än den konkreta närvaron i tidigare 

avsnitt. Först presenteras danslärarnas erfarenheter av känsla och hur de talar om känsla när 

de berättar om närvaro i dans. 
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4.2.1. Känsla 

Samtliga deltagare pratade om känsla som att det på något sätt hör ihop med fenomenet 

närvaro i dans som konstnärlig uttrycksform. Enligt danslärarna är känsla betydelsefullt för att 

en dansare ska upplevas som närvarande. De betonade att känslan ska vara äkta och komma 

inifrån för att närvaro skall uppstå. De flesta danslärarna förklarade även att känslan kan 

användas som ett medel för att bli närvarande. Med andra ord handlar det om att dansaren 

erhåller känslan genom att vara närvarande i dansuttrycket. En utav deltagarna förklarar dock 

att hon upplever att när hon är närvarande är hon själva känslan, att hon inte tänker på något 

alls, varken på steg eller på att hon dansar: 

När jag själv känner närvaro alltså, när man själv, mina upplevelser av närvaro, då glömmer man ju 

bort allt annat, då är man ju bara precis där helt uppe i det man gör, tänker inte på att man, man tänker 

inte på stegen, man tänker inte att på att man dansar utan man är känslan mera, tror jag (Emma). 

 

Danslärarnas beskrivningar visar på två olika aspekter av känsla i relation till närvaro: att 

känslan kan vara det som ger upphov till närvaro, samt att närvaro kan ge upphov till känslan. 

Det framkom även att det kan vara svårt att släppa fram de känslor som krävs för att kunna bli 

närvarande i dans. Sådana svårigheter kan vara otrygghet och rädsla att uttrycka sina känslor i 

dansen. Enligt danslärarnas beskrivningar är dansarens känsla viktig och avgörande för att 

dansaren ska kunna vara närvarande: 

/…/för mig så kommer det så otroligt mycket inifrån när jag dansar oavsett vad jag än är för 

någonstans om jag så ska stå på, inne i en danssal eller är på en scen med lite publik eller är 

på en scen med stor publik, så har jag på något sätt samma känsla inifrån, att det är någonting 

som jag vill förmedla. Och då, i det finner jag ju närvaro för då är jag här och nu på något sätt 

och det är ju klart att man måste ju ha kommit en bit om man ska komma kanske, till den 

känslan, i det hela… men jag tycker att det är härligt att få de känslorna och det är också 

viktigt att man vågar släppa fram de för vågar man inte låta känslorna, utan att man på något 

sätt stoppar dem, då blir det jättesvårt att känna. både det att få känna glädje av att dansa men 

också få känna sorgsenhet, eller vad det nu må vara för någonting. Att man och det är olika 

hur nära man har till de känslorna men när… att man är så mycket i det att man ger sig hän 

tror jag det handlar om mycket (Sofia). 

 

Sofia förklarar att det kan bli problematiskt att förmedla känslor till publiken om närvaro 

saknas, och nedan förklarar hon sin syn på närvaro och känsla påverkar varandra. 



 

 

29 

 

/…/du kan ju få kontakt med publiken ändå, men man kan inte förmedla den känslan på det sättet om 

man inte är närvarande. Man kan ju som privat titta publiken i ögonen, men om du inte är närvarande 

så känner publiken också det. Så man förmedlar ju en helt annan känsla en den känslan som kanske 

som man har som intention i dansen då (Sofia). 

 

Att känslor har betydelse för närvaro i dans som konstnärligt uttryck tycks lärarna vara 

överens om. Dessa känslor måste även komma inifrån och vara äkta för att det ska bli närvaro 

enligt vissa lärare. Sofia förklarade att fantasi och föreställningsförmåga kan bidra till att 

känslan och närvaron ökar. Som exempel nämner hon att det kan hjälpa att skapa inre bilder 

av var hon är och dansar, och för vem, för att komma åt närvaron och känslan inifrån.  

/…/men själva känslan och kärnan i det, det måste komma från dig själv. Oavsett om du är där själv 

och dansar eller om du har en publik. Sen är det ju på något sätt att man har lite inre bilder av vad man 

är för någonstans och det tror jag nog att man kan prata med eleverna om, att man kan skapa sina 

miljö och, och kanske tankar kring det vem man dansar för också till viss del (Sofia). 

 

Danslärarna pratar om att låta till exempel vrede, sorg eller glädje komma inifrån. De 

berättade också om en särskild känsla för själva dansandet som är viktig, en känsla av att vilja 

dansa. I nästa avsnitt kan ni läsa om detta som jag valt att kalla dansglädje.  

4.2.2. Dansglädje 

Ett engagemang och att ha viljan att dansa är viktigt för att som dansare kunna vara 

närvarande i dans enligt intervjupersonerna. Att som dansande människa trivas i dansen 

skapar förutsättningar för att vara närvarande, vilket i sin tur skapar positiva känslor hos den 

individ som får tillgång det. Det framkom även i resultatet att känslan av att njuta av att vara i 

dans samt att känna en passion för dansen kan bidra till att närvaro uppnås. Karin beskriver 

känslan av att dansa och att vara närvarande i dans på följande vis: 

Men i dansen för mig är det ju så. Det är ju där jag upplever en fullständig, ja att hela jag är liksom 

med. Allt i mig är med. Det finns inga delar av mig, utan jag är hel på ett annat sätt och när jag går in i 

dansen, i det då är det skillnad. Det är unikt för mig, och dansen det är bara dansen för då känner jag 

mig som mig själv mest. Då är det att det här är jag. Jag kan inte säga på något sätt hur jag är, men jag 

dansar och får den känslan, då är det: titta på mig det är precis såhär jag är! Och jag kan inte förklara 

det, utan det är bara den känslan (Karin). 

 

Karins upplevelse av närvaro i dans verkar vara positiv, samtidigt som det ser ut att vara en 

komplicerad upplevelse att beskriva i ord. Andra deltagare beskriver bland annat hur bristande 
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dansglädje kan påverka närvaron negativt hos dansare. Agneta tar upp ett exempel från när 

hon såg dansföreställningen Svansjön av Ryska Baletten.  

Jag var ju och tittade på ryska baletten här, som satte upp Svansjön. Men det var ju hemskt att se. Det 

var ingen glädje, ingen dansglädje där. Först fick vi se när de gjorde en uppvärmningsklass. Det var 

härskarteknik, nedtryckande, och jag menar hur ska man då kunna vara närvarande? För jag kände ju 

att det var den sämsta föreställningen jag sett. För att de hade ingen dansglädje, dom var inte lyckliga. 

Det fanns ingen lycka. (Agneta) 

 

Då det saknades dansglädje hos dansarna i föreställningen blev också upplevelsen av 

föreställningen negativ. Eftersom att dansarna inte var lyckliga, beskrev Agneta, försvann 

också närvaron. Det verkar som att danslärarna menar att en slags glädje och vilja att dansa är 

viktigt för att vara närvarande.  

Flera av lärarna betonade att trygghet är en viktig aspekt när det gäller dansares och 

danselevers närvaro. När eleverna känner sig trygga i dansen, med varandra och i 

sammanhanget, är det lättare för dem att också känna dansglädje. En av dem underströk att 

dansglädjen var viktig i kommunikationen med publiken. Hon förklarade att den inre känslan 

som får människan att dansa är av värde, särskilt för nybörjare, men att det på högre nivå 

krävs mer än dansglädje för att lyckas fånga eller få kontakt med publiken. 

4.2.3. Fokus 

Att dansaren är fokuserad i sitt dansande, och inte har annat i tankarna än just dansandet och 

uppgiften den utför med sin kropp, är något som kan bidra till en stark närvaro enligt de 

intervjuade danslärarna. Denna sorts dansfokus syns enligt en deltagare på hur en dansare 

eller danselev är uppmärksam på rummet de befinner sig i, att de ser sin omgivning och 

uppmärksammar andra som befinner sig i rummet. ”Jag tror att man kan se att någon är 

närvarande genom att den är fokuserad och uppmärksam på det som händer i rummet, det som 

den ska göra och det som någon säger, tror jag” (Lina). 

Just fokus och koncentration är nödvändiga komponenter för närvaro i dans enligt samtliga 

lärare. De förklarade att danselevernas närvaro märks tydligt på deras koncentration och 

fokus. Det framkom även att elevernas brist på fokus och uppenbara icke-närvaro gör det 

lättare för dem att urskilja om en elev är närvarande eller inte. Lina och Emma förklarade: 

Jag tror att det handlar mer om att jag ser att de tänker på annat att de kanske tänker på, jag vet inte 

vad de tänker på, vad de ska göra sen, vilka läxor dom har och så vidare. Dom är inte riktigt i rummet 
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dom svävar iväg med blicken, och kanske går och kollar telefonen eller kissar mitt uppe alltihopa, så 

ser jag deras närvaro, i sättet som de för sig och hur de agerar (Lina), 

 

Emma sade: 

För att ibland så kan man ju bara som danslärare känna sig helt ensam i rummet fast man har en grupp 

på 15 stycken, då är de någon helt annanstans i tanken, då är de ju inte där, då har de ju inte den där. 

Fast de är inte närvarande och det är så väldigt, väldigt påtagligt så att när eleverna är med mig då 

känner jag ju närvaro (Emma). 

 

Eleverna tappar alltså närvaron när de har brist på fokus, och flera lärare nämnde att det kunde 

handla om att de tänker på annat när de dansar. Vissa danslärare nämnde att dansare behöver 

öva på att koncentrera sig och fokusera på det som händer i stunden, utan att låta sig störas av 

det som händer i omgivningen eller sådant som ska hända i framtiden. Fokus är inte endast 

viktigt för närvaro i dansuttryck i dansundervisningen, utan även i framträdanden för publik 

enligt intervjupersonerna. En danslärare förklarade att dansaren eller danseleven i fråga inte 

nödvändigtvis måste se fokuset i en dansares ansikte eller att fokuset måste riktas ut mot 

publiken, utan att det är viktigt att det är möjligt att se att dansaren riktar all energi åt det den 

gör i framträdandet, att den är fokuserad och inte svävar i väg i sina tankar. 

4.2.4. Medvetenhet 

Flera av deltagarna i studien uttryckte att en dansares medvetenhet påverkar närvaron. De 

flesta syftade på att dansaren eller danseleven behöver vara medveten i sina rörelser. 

Medvetenheten kunde även gälla sådant som riktningar i rummet eller hur dansaren använder 

blicken. 

Jag blir mycket mera medveten när jag är närvarande och så blir jag mycket mer närvarande när jag är 

medveten, det beror på hur man ser det (Lina). 

 

Det framkom i resultatet att det var betydelsefullt för närvaro i dans att dansaren är medveten 

om vad, hur och varför de dansar. Lärarna beskrev på olika vis att dansarna behöver vara 

medvetna, och att det ska finnas en intention i dansen. Medvetenhet blir på så sätt ett medel 

för att erfara närvaro i dansuttryck. Vissa av de intervjuade danslärarna beskrev också att de 

själva upplever närvaron som starkast när de har repeterat länge på ett koreografiskt material 

och kan rörelserna så bra att de inte behöver tänka alls, att det är då närvaron infinner sig. 
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4.3. Närvaro i kommunikation 

Det visade sig att kommunikation är en viktig aspekt i beskrivningen av närvaro i dans som 

konstnärligt uttryck. Dels att närvaron i sig visade sig vara väsentlig för att kommunicera med 

till exempel en publik, men även att flera aspekter i ett dansframträdande ska samspela och 

kommunicera för att närvaro ska uppstå och att dansen ska nå ut till publiken. Sådana övriga 

aspekter visade sig vara bland annat musik, ljud och ljus. I detta avsnitt presenteras närvaro i 

kommunikation. Först beskrivs dansens och närvarons koppling till åskådare. 

4.3.1. Mottagare 

Det visade sig att närvaro i dans oftast uppenbarar sig i sammanhang där det finns åskådare, 

till exempel på en scen. Intervjupersonerna hade till intervjuerna med sig varsin film utifrån 

den enda instruktionen att välja något som visar närvaro i dans. Det visade sig att alla klipp 

utom ett, var från ett traditionellt dansföreställningssammanhang, alltså på en scen med publik 

framför. Att närvaro i dans har en stor koppling till åskådare eller andra, verkar klart, enligt 

uttalanden och videoklipp från deltagarna. Lina förklarar värdet av närvaro för att få kontakt 

med publiken: 

Jag tror att närvaron är viktig i kommunikation mellan dansaren och publiken just för att den, för att 

jag tror att närvaron är en del av det som fångar publiken. Närvaron är det som drar till sig blickarna, 

publikens fokus. Och jag tror att publiken kanske kan känna sig mer involverade i det som sker på 

scenen om dansaren på något sätt har en kontakt med publiken (Lina). 

 

Även Emma berättade att närvaron har en betydande roll för kommunikation till mottagare av 

dansen: 

Jag tycker närvaron är jätteviktig, för annars så blir man inte så intresserad av att titta tänker jag. Då 

blir det meningslöst, om man kan säga så (Emma). 

 

Det framgick dessutom att publiken kan vara viktig för närvaron, även om danslärarna inte 

uttryckte det bokstavligen. Sofia visade bland annat på att en beslutsamhet i att närvaro i dans 

kommer från dansaren själv och inte från mottagaren. Hon påpekar dock att publiken har en 

påverkan på dansarna.  

Jag tycker att det kommer inte ifrån publiken, utan det kommer ifrån dig. Så det jag menar, oavsett om 

man står i en danssal och man gör en plié, eller om man är på en scen, så känner jag samma uttryck 

eller samma känsla. Sen är det klart att ibland kan man ju få, om det nu är så att en publik lyfter en så 

är det klart att man kanske får lite extra energi i det hela, men själva känslan och kärnan i det. Det 

måste komma från dig själv oavsett om du är där själv och dansar eller om du har en publik (Sofia). 
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Flera danslärare beskrev likt Sofia att dansarens närvaro kommer inifrån och var oberoende av 

publik, men i deras svar under intervjuerna framträdde trots allt en betydande koppling mellan 

närvaro och kommunikation.  

Ytterligare en aspekt av kontakt med publiken visade sig vara ”påkopplad närvaro”, att 

danslärarnas elever vill koppla på närvaro under dansföreställning, och inte är särskilt 

intresserade av att öva på det i lektionssammanhang. Att danselever och dansare föredrar att 

vara närvarande på scen och inte i den vardagliga dansträningen är möjligt att koppla till 

publikens betydelse för närvaro, att mottagare av dansen behövs för, eller underlättar att 

närvaro i dans uppstår. Detta beskrivs mer i avsnitt 4.5.1.  

4.4. Närvaro i kombination 

Danslärarna uttryckte att närvaro kräver en kombination av olika aspekter för att det ska 

upplevas som närvaro och vara kommunikativt. Danslärarna uttryckte att helheten och 

kombinationen av olika aspekter är av värde för att förstärka närvaroupplevelsen både från 

dansarens perspektiv och som publik. Lina delar med sig av sin egen upplevelse av närvaro i 

dans i rollen som dansare: 

Ja, när jag står på, det är först. jag märker min närvaro mycket tydligare när jag står på scen framför 

en publik, och det är ljus, det är kostym och det är smink och hela kittet (Lina). 

 

Danslärarna beskrev som antytts ovan på olika sätt att flera olika komponenter tillsammans 

behöver bilda en helhet för att närvaro ska upplevas extra tydligt, både ur dansarens och 

publikens perspektiv. Agneta beskrev en dansföreställning hon nyligen sett som hon upplevde 

innehålla stark närvaro. Hon beskrev det som en helhetsföreställning, där dansarna arbetade 

med känslor inifrån som var äkta och där även ljussättning och liveljud med mera 

samverkade. Denna helhet gav henne som åskådare en stark närvaroupplevelse av dans som 

uttrycksform.  

Sofia förklarar en annan typ av helhet där fokus, musik, ansikte, kropp och meddansarna 

bildar en helhet som förmedlar närvaro i dans: 

/…/att man kan kombinera ihop allting. Både ett fokus när det gäller uttryck och med både ansiktet 

och kroppen, och att man också lyssnar till musiken och tar in… kanske inte om man inte själv, om 

man nu har folk runt omkring sig också att man också är närvarande i deras närvaro, att man vet att 

dom finns runt omkring en också är otroligt viktigt (Sofia). 
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När Karin förklarar den film hon valt att ta med sig till intervjun tryckte hon på att det är flera 

fenomen som har en betydande roll, bland annat musik, dansens form och antalet dansare. 

För att den berör väldigt starkt. Musiken är mycket trummor och man blir, man känner sig träffad. 

Och det är jättemånga dansare som både synkroniserar, men också jobbar i kanon. Det är väldigt stark 

upplevelse tycker jag, på den, och då känner jag att det är, jag sugs in i den. Den fångar mig, den 

fångar min närvaro, den blir väldigt såhär, en stark utstrålning (Karin). 

 

Det visade sig att för att en dansare ska kunna kommunicera i dans är det till stor fördel om 

dansaren i fråga är närvarande. Närvaron hos dansaren kan förstärkas av en kombination av 

olika komponenter. Exempel på sådana komponenter är kropp, fokus, känslor, musik, 

scenografi med mera.  

4.5. Närvaro i dans som undervisningsinnehåll 

Det framkom i resultatet att närvaro är viktigt för dans som konstnärlig uttrycksform och för 

att få kontakt med åskådare av dans. När det kom till danslärarnas hantering av närvaro i sin 

undervisning förekom olika beskrivningar av hur de arbetar med det. Dock verkar det inte 

finnas några etablerade eller konkreta övningar eller metoder för att träna på närvaro, utan de 

har alla utvecklat egna övningar eller strategier för att hantera närvaro i sin undervisning.  

4.5.1. Påkopplad närvaro 

Samtliga intervjupersoner förutom en förklarade att danselever ofta berättar att de ”kopplar 

på” närvaro och uttryck just när de har publik eller är på scenen. Lärarna förklarade att detta 

är problematiskt eftersom de anser att eleverna behöver öva på det även i danssalen, att de inte 

kan räkna med att det automatiskt ska bli närvarande genom att bara gå upp på scenen.  

Det är det dilemmat som jag tycker att man hamnar i när man har elever, att dom tycker att: nämen jag 

kopplar på min utstrålning när jag har en publik. Och det är väl lite grann där jag tycker, att jag tycker 

inte det ska behövas (Sofia). 

 

Emma beskriver även sin upplevelse av sammanhang där närvaro oftast visas hos eleverna 

och uttrycker att det vore bra om eleverna övar på närvaro även utanför scenen i 

undervisningssammanhang: 

Ja de kan ju koppla på det på scenen på ett annat sätt, det gör de ju, men man vill ju gärna träna på det 

innan, som lärare i alla fall, inte som elev kanske, för dom tänker alltid att de, de gör det sen. Men 

tränar dem i salen så hittar de liksom lättare också på scenen (Emma). 
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Nedan beskriver Agneta att de allra flesta elever måste öva på närvaro, men att vissa har det 

naturligt. Hon förklarar också att det är viktigt att eleverna övar på att vara närvarande under 

danslektionerna: 

Ibland så tycker jag att, det tränar vi på sen, men uttrycket kommer ju sen, när publiken kommer. Jag 

får ofta det svaret tycker jag när vi ska börja med att uttrycka någonting. Och då får man förklara att 

man måste öva på det här för det är inget som bara kommer. En av hundra kanske har det, men annars 

måste man öva på det (Agneta). 

 

Danseleverna verkar alltså vilja vänta med närvaron i dansuttrycket tills de står på scenen 

enligt lärarnas upplevelser. De flesta av lärarna verkar vara överens om att det är 

problematiskt, och att eleverna borde träna på närvaro även utanför scenen i vanliga 

lektionssammanhang, då de förklarar att det är viktigt för att sedan kunna vara närvarande på 

scenen. Dansläraren Lina berättade däremot att hon ser fördelar med att göra tvärtom, att en 

dansare eller danselev först och främst ska öva på närvaro på scenen, och att närvaro är lättare 

att lära sig på platser som har koppling till publik.  

Först och främst genom att faktiskt ställa sig själv eller sina elever på scen eller mot en publik och 

försöka få den att underhålla publiken på något sätt (Lina). 

 

Resultatet tyder på att det finns delade uppfattningar om i vilket sammanhang närvaro är mest 

passande att öva på. Ett sätt att försöka få eleverna att öva på närvaro beskrev flera av lärarna 

är att låta eleverna börja med känslan och att låta just känslan styra i dansen. Detta beskrivs i 

nästa avsnitt.  

4.5.2. Med känslan som utgångspunkt 

Vissa danslärare förklarade att när de arbetar med närvaro låter de eleverna utgå från känslor 

eller privata upplevelser, så som drömmar, minnen eller liknande, för att nå deras inre. Flera 

av dem betonade att ett sätt att öva på närvaro i dans är att börja med känslan, istället för att 

börja med att lära sig steg. När Agneta berättade om hur dansare skulle kunna öva på att vara 

mer närvarande även i dansundervisningen sa hon såhär: 

Man kanske skulle börja mer åt andra hållet egentligen, har jag tänkt på, vilket vi gjorde nu med 

treorna, började med känslan inifrån. Fast de ville ändå leta efter den där låten och sen stegen och 

koreografera. Och vi tvingade dem att göra två åttor, bara en liten fras innan de hade hittat till musik, 

för då tänker jag att det blir något äkta, det kanske blir mer närvaro. Men jag tror ingen av dem 

använde det som de gjorde då, och det är ju intressant för jag tycker att det är svårt. Det gäller att bara 
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hitta bra metoder egentligen för att göra det. Men nu försökte vi verkligen, att nu börjar vi med 

känslan, och sen ändå, men det här blir ju bara konstigt (Agneta). 

 

Flera av de intervjuade lärarna beskrev liknande sätt att arbeta med en känsla som 

utgångspunkt i skapandet för att komma åt närvaron i dansen. De framgick även att lärarna 

ansåg att improvisation är ett effektivt verktyg för att öva på närvaro då de ansåg att den ger 

en möjlighet att börja med känslan, och att den enligt dem är ett sätt att få eleverna att gå in i 

sig själva och bli äkta i sitt dansande. Läs mer om känsla i föregående avsnitt 4.2.1.  

4.5.3. Medvetenhet och fokus 

Resultatet visar att lärarna arbetar med att göra avbrott i sin undervisning för att få elevernas 

uppmärksamhet och fokus. De beskrev att en varierande undervisning kan hjälpa när det 

gäller detta. Lina, till exempel, berättade följande: 

/…/att man arbetar med avbrytande inlägg, avbrytande delar under lektionen eller liknande som får 

eleverna att byta fokus på något sätt, antingen till exempel: man kanske kan släcka ljuset för att få en 

annan stämning, man kanske kan byta lokal, man kanske kan be dem dra på sig andra kläder för att få 

en känsla. Och genom improvisation, som då är det andra sättet att arbeta på, kanske man kan få 

eleven att arbeta med detaljer i kroppen, detaljerade rörelser som får eleverna att fokusera, på enstaka 

kroppsdelar till exempel (Lina). 

 

Variation i undervisningen gör enligt deltagarna att eleverna blir mer fokuserade, och fokus är 

en förutsättning för närvaro i dans. Här berättar Emma om hur hon bland annat arbetar med 

närvaro i dans som konstnärligt uttryck i sin dansundervisning: 

Jag jobbar ju inte med det jämt för ibland så är det ju grejer som de måste få släppa och koncentrera 

sig på… men sedan så när man jobbar med närvaro då man kan liksom stå och ropa på dem så här 

hallå var är du? är du här? Hallå? man kan liksom kan kalla tillbaka de liksom om dom svävar bort. 

Det blir så tydligt när tankarna försvinner åt ett annat håll dom kanske gör allting hela tiden, men 

tankarna är någon annanstans, då får man kalla tillbaka dem och då händer det ju någonting annat i 

dem (Emma). 

 

Danslärarna upplever att eleverna under lektionerna kan försvinna bort i andra tankar, och 

flera nämner att de måste arbeta med att få sina elever att återfå fokus på olika sätt. Detta kan 

göras antingen genom att använda sig av avbrott och variation, som beskrevs ovan, eller 

genom att arbeta mer medvetet med att ge olika verktyg (till exempel uppgifter och feedback) 

till eleven så att han eller hon kan rikta sitt fokus åt något specifikt. På detta sätt menade några 

lärare att de undviker att eleven utför rörelser slentrianmässigt utan medvetenhet. 
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Intervjupersonerna uttryckte att när de ser att en elev inte är närvarande under en lektion kan 

det hjälpa att stanna upp och förklara för eleverna varför de gör det de gör, och på så sätt 

skapa en medvetenhet kring den rörelsen de tränar på. När eleven sedan blir medveten om 

vad, hur och varför, hittar eleven också lättare till närvaro i dansen.  

Några av de intervjuade danslärarna förklarade (specifikt angående närvaro i 

dansundervisning) att de kan arbeta mer medvetet med blicken inför föreställningar, genom 

att göra eleverna mer medvetna om riktningar och intentioner. En medvetenhet till exempel i 

var dansaren riktar sin blick, förklarar Karin, kan vara ett sätt att skapa stark närvaro på 

scenen:  

Speciellt inför föreställningar, att till exempel blicken, vart man riktar sin blick? Och att man har 

specifika riktningar, så att man inte bli luddig, att man inte flackar med blicken och att man är man vet 

varför man till exempel står vänd åt ett håll. Man vet varför man gör saker vad det finns för mening 

med det, och att det finns ett motiv bakom det man gör, så jag väljer att titta ner i golvet, ja men varför 

gör jag det? Att jag vet för mig själv, men jag har valt det här nu. Det här är mitt val, nu tittar jag ner. 

Eller mitt val är att jag ska titta på den som sitter på första raden, då gör jag det fullt ut. Att skapa den 

medvetenheten hos eleverna tror jag bidrar till att de får stark närvaro på scenen (Karin). 

 

Det kan utläsas att medvetenhet och fokus hos en dansare är viktigt för närvaron. Vilken 

uppgift eleven ska rikta medveten och fokus åt kan variera. I följande avsnitt behandlas mer 

om styrdokumenten och hur det är möjligt att koppla till närvaro i dans.  

4.5.4. Styrdokument 

Under intervjun fick intervjupersonerna beskriva hur de kopplade närvaro i dans som 

konstnärligt uttryck till styrdokumenten för dans på gymnasiet. Här skilde sig deras 

uppfattningar åt på flera sätt. En utav lärarna, Lina, upplevde inte att det går att koppla 

närvaro till den praktiska dansträningen, varken i dansteknik eller i koreografikurserna. Hon 

förklarade att det är möjligt att det tillhörde de sceniska delarna av ämnesplanerna och i 

dansgestaltningskurserna. Karin uppfattade däremot att närvaro som att det tillhör den 

praktiska dansträningen i exempelvis dansteknikkurserna och visade sig övertygad om att det 

är möjligt att relatera till övrig dansteknik.  

Man ska bedöma en viss, att man ska dansa med koncentration, och där tänker jag att har man 

koncentration så kanske det tangerar närvaro också, kanske. (Emma) 

 

Lärarna kopplar styrdokumenten för dansundervisningen till närvaro i dansuttryck på helt 

olika sätt. Någon hade svårt att hitta någon koppling alls, medan en annan såg att det gick att 
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koppla till större del av ämnesplanerna. De hade inte tillgång till kursplan eller ämnesplan 

under intervjuerna, varför de inte direkt kunde citera hur och vart det stod om närvaro i dans. 

Men de kopplade bland annat till analys, koncentration samt utförlig och nyanserad kunskap. 

4.5.5. Bedömning 

När det gäller frågan om huruvida det är möjligt att bedöma närvaro i dansuttryck generellt, 

utan att nödvändigtvis relatera till styrdokument var det ingen av deltagarna som sa att det är 

omöjligt att bedöma. De beskrev istället på olika sätt hur fenomenet kan bedömas. Det verkar 

som att lärarna var överens om att närvaro i dans är subjektivt och svårbedömt, eftersom det 

kan skilja sig från person till person vad som upplevs som närvaro. En lärare uttryckte att det 

skulle vara problematiskt att försöka bedöma grader av närvaro, men var av åsikten att det 

istället är hur länge (tidsmässigt) dansaren klarade av att vara närvarade i dansen som kunde 

bedömas. 

Dels tycker jag att man kan bedöma det allmänt så att man kan se om någon alltså, utstrålning kan 

man ju jobba sig till det är ju egentligen det som är närvaro, utstrålning för man vet ju att en del har 

det naturligt men det flesta måste ju jobba sig lite mer till det vad var frågan? ... ja just det. det är 

också beroende på det kan också vara subjektivt, på vem som, beroende på vem som tittar men sen är 

man ju ganska överens om i en ensemble vem man helst tittar på. Speciellt kanske i elevuppsättningar, 

om man inte är så tränad så jag tror att man ändå kan bedöma det, jag tror inte att man bara, det flesta 

har inte bara närvaro utan man måste bli medveten om vad närvaro är och hur man kan jobba med det 

(Karin). 

 

Nedan reflekterar Agneta kring problematiken i subjektiv bedömning: 

Det går ju men samtidigt också är det ju olika för alla. Och vem ska bedöma det? är ju det, jag tänker 

ju ändå på betyg eftersom jag sätter betyg. Det är ju en del att bedöma men jag tror också det kan vara 

olika någon som jag tycker är precis äkta och har äkta uttrycket kanske någon annan tycker nej det var 

överspelat eller, det är ju lite tyckande (Agneta). 

 

Bedömningen av närvaro i dans som konstnärligt uttryck är subjektivt, förklarar 

intervjupersonerna, men understryker trots det att närvaro kan bedömas. Lina ifrågasatte dock 

om just närvaro verkligen var något som bör bedömas i skolan. Eftersom lärarna inte hade 

kursplaner och betygskriterier framför sig blev det svårare för dem att prata kursplaner och 

bedömning, vilket gjorde deras svar mer generella kring bedömning av närvaro. 
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4.6. Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis konstitueras närvaro i dans som konstform utav flera olika teman som 

presenterats i resultatet. Konkret närvaro som innehåller kroppen, blicken samt ansiktet. Det 

framkom också en rad teman som presenterades under temat Abstrakt närvaro som visade sig 

innehålla känsla, dansglädje, fokus och medvetenhet. Närvaro i kommunikation är tredje 

huvudrubriken och innefattar mottagare. Det visade sig även att närvaro konstitueras av 

kombinationer av olika komponenter som tillsammans utgör en helhet. 

Närvaro hos en dansare är totalt avgörande för att dansen ska vara kommunikativ, och det 

visade sig att alla de intervjuade danslärarna värderar närvaro i dans högt, och att det är 

närvarande dansare som deras blick dras till i exempelvis dansföreställningar. Det kom upp i 

intervjuerna att väldigt få människor har närvaro i dans naturligt, att de allra flesta behöver 

träna på det och att danslärarna var överens om att det går att öva på. Det visade sig i 

resultatet att danslärarna hanterar närvaro i sin dansundervisning på olika sätt, och att flera 

lärare har egna övningar eller strategier för att träna på närvaro i dans. Det verkade som att det 

inte finns någon etablerad dansdidaktisk metod kring närvaro inom området dans som 

konstuttryck som danslärarna använder sig utav, utan att det är upp till varje danslärare att 

själv bestämma hur de hanterar det i sin undervisning. Det går att bedöma närvaro i dans 

enligt danslärarna, och de kunde koppla övning i närvaro och färdigheten att vara närvarande 

till styrdokumenten, dock på olika vis.  

5. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras först vald metod följt av viktiga resultat. Diskussionen relaterar 

till tidigare forskning och pedagogisk praktik. 

5.1. Metoddiskussion 

De kvalitativa forskningsintervjuer som genomförts i studien har genererat ett material som 

gör det möjligt att besvara frågeställningarna. Därav blir det möjligt att konstatera att valet av 

kvalitativ intervju som metod var passande för studiens syfte.  Eftersom jag aldrig tidigare 

genomfört forskningsintervjuer är det dock viktigt att poängtera min nya roll och begränsade 

skicklighet som intervjuare. I studien utfördes halvstrukturerade intervjuer bland annat för att 

ha möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonerna där de skulle ha möjlighet att 

fördjupa sina svar vilket Bell och Waters (2016) betonar som en fördel med just 

halvstrukturerade intervjuer. Det fanns en osäkerhet hos mig som förstagångsintervjuare 

vilket gjorde att jag ibland hade svårt att ställa spontana följdfrågor eftersom jag var orolig att 
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styra deras svar eller påverka deras svar på något sätt. ”Det bör återigen påpekas att 

fenomenologins huvudsyfte är att vända sig mot sakerna och vara följsam mot dessa. Ingen 

metod får därför ta över och skymma sikten för fenomenet” (Leijonhufvud, 2008, s. 32). Den 

valda metoden och den fenomenologiska grunden i studien skymde inte sikten för fenomenet. 

Dock är jag medveten om att min oerfarenhet som intervjuare och rädsla för att styra 

forskningsresultatet i någon riktning under intervjuerna, kan ha bidragit till att någon 

intervjuperson inte fick tillfälle att beskriva aspekter av fenomenet så fördjupat som möjligt. 

Leijonhufvud (2008) beskriver att forskaren i en fenomenologisk studie behöver ta hänsyn till 

de personer som finns i rummet, vilket inkluderar även forskaren själv, liksom dennes 

inverkan på det som avses studeras. Hon förklarar också att den levda kroppen inte går att 

komma undan när vi upplever världen runt omkring oss. Eftersom jag ville påverka 

danslärarnas svar så lite som möjligt informerade jag dem innan intervjuerna om att jag skulle 

vara tyst så mycket som möjligt just av den anledningen. Dock tror jag att mitt kroppsspråk 

kan ha blivit ännu mer talande istället, för att skapa en trygghet under intervjun. Mitt kropps- 

och ansiktsuttryck är också sådant som kan ha påverkat danslärarna. 

När det gäller tryggheten under intervjuerna, var jag noga med att inte utsätta danslärarna för 

frågor som kunde upplevas som att jag försökte sätta dit eller förhöra dem på hur dem skötte 

sitt arbete. När det kom till ämnena bedömning och styrdokument visades förståelse för om de 

inte kunde hänvisa till styrdokument och då bad jag dem exempelvis istället tala om 

bedömning av närvaro i dans mer generellt. Vissa av deltagarna kom dock in på skolan och 

bedömning i sina samtal, medan andra talade mer generellt kring bedömning av närvaro. 

Studiens fenomenologiska grund var likt forskningsintervjuerna något nytt för mig och med 

tanke på det samt tidsbegränsningen för studien är jag självklart även kritisk till min förmåga 

som nybörjare att hantera fenomenologin. Den fenomenologiska reduktionen har som mål att 

göra fenomenets existens tillförlitlig och det är viktigt att vara observant på sin egen 

förförståelse av fenomenet (Ferm, 2004).  När det gäller parentessättningen av mina tidigare 

erfarenheter av fenomenet närvaro i dans är det relevant att ifrågasätta om jag verkligen 

lyckats sätta det jag tidigare visste om det studerade fenomenet åt sidan. Bengtsson (2010) 

förklarar att för att koppla ur tidigare erfarenheter behöver den kunskapen finnas tillgänglig 

för oss så att det går att välja när den ska användas och inte. Det var knepigt att göra allt jag 

visste om fenomenet tillgänglig. Jag hade tidigare utfört ett skolarbete där jag själv undersökte 

hur det var att träna på att vara närvarande utifrån en dansares perspektiv. Mina reflektioner 

fanns nedskrivna, och jag valde även att i min tanke observera fenomenet som jag upplevde 
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det, och kompletterade min tidigare undersökning med anteckningar om hur jag uppfattade 

fenomenet, och valde att sätta de åt sidan, eller bokstavligt talat ner i lådan.  Jag upptäckte att 

det inte var svårt att välja om min egen erfarenhet skulle användas eller inte, alltså att själv 

bestämma när jag ville plocka fram den ur lådan eller när det skulle ligga kvar. Det svåra var 

dock själva tillgängliggörandet av fenomenet, där fanns en osäkerhet om fenomenet var 

tillgängligt nog, hade jag verkligen packat ner allt? Nej, förmodligen inte. 

5.2. Resultatdiskussion 

Här kommer viktiga resultat tas upp. Först diskuteras var närvaron konstitueras och relationen 

mellan närvaro i dans och åskådare, sedan följer ett avsnitt där jag tar upp vad som kommer 

först, närvaro eller teknik. Därefter tar jag upp användningen av begreppen känsla, uttryck 

och närvaro och problematiken med dansens icke-verbala karaktär. Efter det berör jag närvaro 

i dans och hur det liknar vissa beskrivningar av mindfulness följt av diskussion kring blicken. 

Efter det diskuteras beskrivningar av konstnärliga upplevelser och närvaroupplevelser för att 

slutligen återkomma till studiens frågeställningar och en sammanfattning av 

diskussionsresultatet. 

5.2.1. Var konstitueras närvaron? 

Danslärarna beskriver att närvaro kommer inifrån, från dansaren själv, trots det så verkade de 

flesta överens om att närvaron oftast visar sig i sammanhang där det finns mottagare, till 

exempel på en scen. Fyra av fem lärare beskriver också en problematik med den påkopplade 

närvaron, alltså att eleverna själva vill koppla på uttryck och närvaro senare, när dem kommer 

upp på scenen eller får åskådare. Det är intressant att de intervjuade danslärarnas elever i 

många fall säger att de kopplar på närvaro när publiken kommer. Lärarna betonar dock att det 

är viktigt att öva på närvaro i dans även i lektionssammanhang. Resultatet leder tanken vidare 

till kopplingen mellan åskådare och dansare. Är det kanske så att publik eller åskådare behövs 

för att människor ska kunna vara närvarande, kanske är det mycket enklare för en danselev att 

”koppla på” när det finns mottagare. En av de intervjuade danslärarna berättade att närvarons 

uppenbarelse också berodde på hur mottaglig publiken var för dansen, att om publiken var 

öppen och mottaglig för dansandet i sig fanns det större möjlighet att för närvaron är inträffa. 

Eftersom det verkar vara naturligt för intervjupersonernas danselever att vilja koppla på 

närvaro på scen och onaturligt att öva på det så är det oundvikligt att fundera på närvarons 

koppling till publik. Det visade sig att närvaron är viktig för publiken enligt 

intervjupersonerna, men är publiken också viktig för närvaron? Enligt Letiche (2012) är 

publiken viktig för dansen och närvaron, men det är i spänningen mellan dansaren och 
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publiken som interaktionen sker. Cecilia Roos berättar att utstrålning/karisma inte kan 

produceras av en dansare, utan det ligger i publikens tolkning och upplevelse (Parkinson & 

Roos 2013). En sådan syn på meningsskapande (eller liknande) skulle kunna förklara 

danslärarnas upplevelser av att närvaron oftare visar sig på scenen än i lektionssammanhang, 

eftersom där finns en publik och flera åskådare för fenomenet att uppenbara sig för. I 

danssalen är det oftast endast dansläraren som är åskådare och mottagare av dansen som 

gestaltas, och det kan utgöra en förklaring till att närvaro mer sällan visar sig där. Detta skulle 

innebära att om exakt samma dans, vid samma tillfälle visas för en person och för tusen 

personer, kommer närvaro i dans inträffa i högre grad, när det finns fler åskådare på plats. Det 

förklarar även danselevernas vilja att koppla på närvaro i dans när publiken kommer. Dock 

stämmer det inte överens med danslärarnas övriga beskrivningar av fenomenet, exempelvis att 

närvaron kommer inifrån dansaren själv, vilket visar på hur komplext fenomenet i fråga 

faktiskt är. 

Det var en danslärare som berättade att för att öva på närvaro kan det hjälpa att i sin fantasi 

föreställa sig att man dansar för någon, eller att man är på en särskild plats. Vidare skriver 

Román (2004) i sin artikel att fantasin är avgörande inom konstnärlig verksamhet och berättar 

att leken är viktig när det gäller utveckling av fantasi och hon betonar att den också är viktig i 

dansen. Kan fantasin, och föreställningsförmågan kanske göra att vissa elever kan vara 

närvarande i ett tomt rum, för att de kan föreställa sig åskådare? Kanske är det så att med en 

god fantasi kan en ensam människa i ett tomt rum, utan åskådare ändå vara närvarande i dans. 

Sjöstedt (2015) berättar att kreativitet, fantasi och kommunikation är färdigheter undervisning 

i konstnärliga ämnen utvecklar. Eftersom dansen i sig utvecklar fantasin kan mycket dansande 

göra att du har lättare att föreställa dig åskådare, och därför har lättare att vara närvarande. 

I nästa avsnitt diskuteras mer kring vad det är som kommer först, teknik eller närvaro. 

5.2.2. Vad kommer först? 

När danslärarna talade om undervisning i närvaro, visade det sig att de hanterade det på olika 

sätt i sin undervisning. Det verkade som att de flesta upplevde att närvaron gick att separera 

från teknik och repetition. Flera utav lärarna förklarade att tekniken och repetition av 

koreografi oftast kom i första hand i deras undervisning, även om de uttryckte en vilja och ett 

värde med att börja i andra änden, att först lägga fokus på uttryck och känsla för att nå närvaro 

i dansen, som en ingång till steg eller teknik. Grönlund och Wigert (2004) samtalar i sin 

antologi med olika ledande personer inom dansområdet om bland annat förhållandet mellan 
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teknik och uttryck i dansundervisning. De understryker bland annat att de flesta av de 

personer de talat med inte värderar en uppdelning mellan teknik och uttryck i 

dansundervisning som något positivt (Grönlund & Wigert, 2004). En av personerna i studien 

berättar att man alltid arbetar med både uttryck och teknik samtidigt, men förklarar också att 

det är möjligt att lägga fokus på olika saker (Grönlund & Wigert, 2004). Det framkommer 

även i texten av Grönlund och Wigert att en av danspersonligheterna argumenterar för att 

tekniken i sig inte ska vara målet utan snarare ett verktyg och hjälpmedel för att uttrycka sig. 

En annan förklarar dock precis som danslärarna i denna studie att tekniken är det som 

kommer först, följt av själva uttrycket (Grönlund & Wigert, 2004). Denna person säger dock 

att det finns en risk att man låser fast sig i danstekniken och att uttrycket glöms bort 

(Grönlund & Wigert, 2004). 

Danspersonligheterna i artikeln resonerar på liknande vis som de intervjuade danslärarna i 

föreliggande studie. En skillnad är dock att deltagarna i Grönlund och Wigerts (2004) studie 

talar om begreppet uttryck medan denna studie fokuserar på begreppet närvaro. En relevant 

fråga att ställa är: menar de samma sak? I bearbetningen och analysen av materialet upptäckte 

jag att danslärarna varierade mellan att använda begreppen: uttryck, utstrålning, känsla och 

närvaro när de egentligen menade samma sak, det jag valt att kalla närvaro. Här visas på ett 

språkproblem vad gäller detta komplexa fenomen. För att kunna öka kunskapen om dans som 

konstform krävs att vi har ett gemensamt språk och är överens om vad vi pratar om, inte minst 

i möte med elever i olika konstnärliga ämnen och utbildningar. Olsson (2010) skriver att 

konstens icke verbala karaktär för med sig en del svårigheter inte minst när det kommer till 

bedömning och betygsättning. I nästa avsnitt beskrivs mer kring olika begrepp och dess 

användning. 

5.2.3. Känsla, uttryck, närvaro 

Något som uttrycks i resultatet är att ett medel för att nå närvaro i dans är att utgå från en 

känsla i dansandet. Är känsla och uttryck medel för att nå närvaro? Eller utgör de 

beståndsdelar i själva närvarandet? Kanske är det något som utgör en nödvändig del av 

fenomenet närvaro? 

Danslärare har mycket kunskap om dans som de tillägnat sig genom en mängd dansträning. 

En stor del av deras kunnande kan ses som tyst kunskap de erövrat under ett dansliv, förklarar 

Grönlund och Wigert (2004). Något som visade sig under studiens gång var att danslärarna 

använde begreppen, känsla, uttryck och närvaro på olika vis, inte bara danslärarna emellan 
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utan även av varje individuell danslärare. Begreppen kunde syfta till något i en mening, för att 

sedan ha en annan betydelse i nästa. Kan det vara en följd av den tysta kunskapen som 

Grönlund och Wigert (2004) beskriver, som gör att det kan bli oklart vilka begrepp som bör 

användas när i tal om dans? Nedan följer olika tolkningar kring hur närvaro, känsla och 

uttryck användes av danslärarna i min studie: 

 Känsla är närvaro – känsla är ett annat ord för närvaro. 

 Närvaro nås genom känsla – Genom att ha en känsla i dansandet kan man bli 

närvarande. 

 Känsla nås genom närvaro – Genom att vara närvarande så kan du också förmedla en 

känsla. 

 Uttryck är närvaro – uttryck är ett annat ord för närvaro. 

 Närvaro nås genom uttryck – genom ett uttryck i dansandet kan man bli närvarande 

 Uttryck nås genom närvaro – genom att vara närvarande så kan du förmedla ett 

uttryck. 

5.2.4. Fokus och mindfulness 

Det är oundvikligt att notera att mindfulness och närvaro i dans kan definieras på liknande vis. 

En av lärarna betonade särskilt att dansaren skulle vara medveten om vad den tittade på, på 

vilket sätt och när den gjorde det. En definition av mindfulness liknar denna beskrivning av 

hur man kan hantera närvaro i dans. Kabat-Zinn säger att mindfulness är ”paying attention in 

a particular way, on purpose, in the present moment, non-judgmentally” (Kabat-Zinn, 1994, s. 

4). Det är intressant hur beskrivningar av närvaro i dans kan likna beskrivningar av 

mindfulness, gemensamt har de också att de är svårdefinierade. Hanley (2014) förklarar 

nämligen att mindfulness är svårdefinierat, att det finns olika beskrivningar och översättningar 

kring vad det är. Olika forskare som har begreppsliggjort mindfulness har kommit fram till att 

essensen är bar uppmärksamhet och ren medvetenhet (Hanley, 2014). Det framträdde i 

resultatet att det är viktigt att rikta all sin uppmärksamhet mot en uppgift för att öva på att 

vara närvarande. Att ha en uppgift att fokusera på torde således bidra till att eleven inte tappar 

fokus utan istället är uppmärksam på uppgiften. Ingen danslärare nämnde dock mindfulness 

som metod när de förklarade olika sätt att öva på närvaro, vilket kan tyckas märkligt. 

Hellström (2013) förklarar mindfulness som ett sätt att hantera sin egen uppmärksamhet och 

träna medveten mental närvaro. Varför är inte mindfulness mer etablerat som komplementär 

träning eller som hjälpmedel i konstnärliga ämnen? Det är en fråga jag ställer mig. Kanske är 

det inte samma slags närvaro vi är ute efter. 
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5.2.5. Blicken, inifrån 

Tydligt i resultatet var att ögon och även ansikte utgör delar av vad som konstituerar närvaro i 

dans. Blicken tycks ha en stor makt i närvaro inom området dans som konstnärligt uttryck. 

Genom blicken upptäcker och avslöjas huruvida en dansare är närvarande. I blicken syns 

närvaron, enligt resultatet, och genom en dansarens blick skapas närvaro hos dansaren. Cecilia 

Roos berättar hur hon förstår rörelsematerial bättre genom att använda sitt seende (Parkinson 

& Roos, 2013). Danslärarna i min studie berättade också att genom att använda blicken och 

vara medveten om hur den används är det möjligt att öva på att vara närvarande. Blicken kan 

användas både internt och externt, och det är ett beslut dansaren behöver i relation till varje 

rörelse (Parkinson & Roos, 2013). Chrysa Parkinson beskriver i sin tur att det visuella fältet 

och synen används på olika sätt hos olika koreografer. Hon ger exempel på upplevelser av hur 

två olika koreografer arbetar med blicken. En utav koreograferna diskuterar inte alls med sina 

dansare om vad de ser, och menar att det inte spelar någon roll vad dansaren faktiskt ser, utan 

att det som spelar roll är hur publiken tolkar det som dansaren gör. För en annan koreograf, 

berättar Chrysa har vad dansaren ser större betydelse, och denna koreograf tar med vad 

dansaren ser i sina koreografiska instruktioner (Parkinson & Roos, 2013) Som jag nämnde i 

förra avsnittet var det särskilt en lärare som betonade att en medvetenhet i användningen av 

blicken var viktigt och ett sätt att bli närvarande i dans. Det är intressant att seendet kan ha så 

olika betydelse för olika koreografer. Holmgren (2006) skriver att Jackson (1993) i en studie 

har visat att ögonen och området runt ögonen är det ställe på kroppen som är mest 

uttrycksfullt, och att när vi försöker få kontakt med någon så är det till detta område vår blick 

söker sig. Holmgren (2006) förklarar att det är relevant kunskap att ta till sig i skolan och 

klassrummet, eftersom det kan avslöja vad som finns i vårt inre. Danslärarna talade mycket 

om att känslorna skulle komma inifrån, om ansiktet och att blicken är det mest uttrycksfulla 

kanske det faktiskt är här, som närvaron visar sig, här syns vårt inre, våra känslor. 

Det framkom i resultatet, vilket nämnts tidigare, att en dansares känslor ska komma inifrån 

och vara äkta för att det ska vara närvaro. Letiche, (2012) förklarar att en dansare måste kunna 

ge helt av sig själv, och frigöra en passion, här finns en koppling till det danslärarna talade 

om. Efva Lilja (1999) berättar också att hon vill att en dansare ska dansa som om det vore det 

sista den gjorde i sitt liv. Berggren beskriver att dansaren måste vara ett med sig själv och 

befinna sig i känslan och upplevelsen (Berggren, 2004). Danslärarna nämnde att vissa elever 

kunde ha svårt att släppa fram sådana äkta känslor. Det verkar som att det är viktigt med äkta 

känslor och att passion både för dansen i sig men också för närvaron. 
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5.2.6. Konstnärlig upplevelse 

När det gäller bland annat dansgestaltning och dansteknik på gymnasiet uttrycks det i 

styrdokument att ämnet till sin karaktär ska vara konstnärligt (Skolverket, 2011). I Románs 

(2004) artikel beskrivs att konstnärliga upplevelser handlar om att hänge sig totalt åt det man 

håller på med, med full koncentration, utan störningar och med obegränsad tid. Denna 

beskrivning liknar beskrivningar danslärarna uttryckte om närvaro i dans att avbrott och 

störande moment under danslektioner inverkar på elevernas närvaro, att koncentration är 

viktig. Resultatet i studien betonar också kroppen, fokus och känslor bland annat, och att det 

var möjligt att både som dansare och som åskådare kunde uppleva närvaro. Så här skriver 

Roman om dans som konstnärligt uttryck ”Dans som konstnärligt uttryck använder och 

integrerar kropp, tanke, och känsla i sin kommunikation med omvärlden - för både utövare 

och åskådare” (Román, 2004, s. 60). Det blir uppenbart att beskrivningar av konstnärliga 

upplevelser liknar beskrivningar av närvaroupplevelser, så vad är det som skiljer konstnärliga 

upplevelser från upplevelser av närvaro åt? 

Konstnärliga upplevelser verkar till stor del behöva innefatta kommunikation av något slag. 

Skolverkets rapport nr 51 (1994) understryker att dans som konstform är ett uttrycksmedel 

och ett språk, och även Sjöstedt (2015) förklarar att konstnärliga ämnen utvecklar 

kommunikation. Närvaro i dans verkar vara avgörande för kommunikation mellan dansare 

och publik, kan det då vara så att om inte närvaron i dans finns, så finns inte heller ett 

konstnärligt uttryck? I ett bedömningsstöd på skolverkets hemsida för modern och nutida dans 

att står det att ”Eleven förlänger och fördjupar även detaljer och genom att ha en närvaro i 

rörelsen skapas också ett rörelseuttryck som kommunicerar.” (s. 8 bedömningsstöd modern 

nutida dans skolverket). Här framgår det att genom närvarande dans skapas ett uttryck som 

kommunicerar, vilket dels stärker de intervjuade danslärarnas upplevelser om att närvaro i 

dans är avgörande för kommunikation och kontakt med åskådare. Men det skulle också styrka 

resonemanget att konstnärliga upplevelser och närvaroupplevelser är samma sak, eller står i 

förbindelse med varandra. 

”Eleven förhåller sig med god säkerhet konstnärligt till rörelsevokabulär och varierar, 

undersöker och utvecklar konsekvent rörelseuttryck efter olika krav.” (Skolverket, 2011, s. 8). 

Som bedömningsunderlag till ovanstående betygskriterium används följande citat: ”Eleven 

förlänger och fördjupar även detaljer och genom att ha en närvaro i rörelsen skapas också ett 

rörelseuttryck som kommunicerar” (Skolverket, 2011, s. 8). Här har skolverket i ett 

bedömningsstöd för att förtydliga ”konstnärligt rörelsevokabulär” översatt det till ”närvaro i 
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rörelsen” vilket stödjer resonemanget att fenomenet närvaro i dans är samma som konstnärligt 

uttryck. 

När danslärarna under intervjuerna skulle berätta hur det gick att koppla närvaro i dans till 

styrdokumenten var det vid flera tillfällen aningen problematiskt, närvaro står kanske inte 

uttryckligen, menade någon, men att det ändå ingick var alla, utom en övertygade om. Om 

man då tänker sig att konstnärligt uttryck och närvaro är samma sak blir kopplingen mellan 

närvaro i dans och styrdokumenten för dans tydligare, eftersom att det står skrivet att 

dansundervisningen ska vara konstnärlig. Om man också utgår från det som föreliggande 

studie visade, att närvaron är avgörande för kommunikation och kontakt mellan dansare och 

publik, finns det även där en stark koppling till de estetiska kursernas styrdokument, inte 

minst i kursen Estetisk kommunikation. Letiche (2012) säger att om närvaro inträffar, finns 

fortfarande kravet på kommunikation kvar. Vilket indikerar på att närvaro inte är desamma 

som kommunikation utan snarare endast fördel när man i dans vill få kontakt med publiken. 

5.3. Sammanfattning  

Sammanfattningsvis var danslärarnas olika definitioner av närvaro i dans dels kropp, ansikte 

och blick. Och det visade sig att kroppen som helhet, som hel kropp med ögon och ansikte, 

var viktigt för närvaro i dans som konstform. I deras definitioner av dans som konstform 

ingick även känsla, danglädje, fokus, medvetenhet och kommunikation. Danslärarna beskrev 

en positiv upplevelse av att själva dansa och av att vara närvarande i dans. Danslärarna 

berättade att helheten och kombinationen av olika aspekter var av värde för att förstärka 

närvaroupplevelsen både från dansarens perspektiv samt ur publikperspektiv. Lärarna 

uttryckte själva att de tyckte närvaron kom ifrån dansaren själv, att det var möjligt att vara 

närvarande i ett rum utan någon annan i rummet. Dock antydde mycket i deras svar på att 

åskådare eller mottagare av dansen faktiskt var viktigt för närvaron. Danslärarna hanterar 

närvaro i dans olika i sin undervisning. Vissa danslärare förklarade att när de arbetar med 

närvaro så låter dem eleverna utgå från känslor eller privata upplevelser så som drömmar eller 

minnen eller liknande för att nå deras inre. Detta överensstämmer med Liljas (1999) 

resonemang att dansares personlighet och tidigare livserfarenheter är avgörande när det gäller 

dansens uttryck. Även Letiche (2012) förklarar att det inte är dansteknisk skicklighet som gör 

en dansare duktig, utan dansarens personlighet och förmåga att hänge sig totalt åt dansen. 

Danslärarna i föreliggande studie talade om övningar som gör att dansarens känslor blir äkta, 

och sådana övningar var exempelvis att framkalla minnen hos danseleverna. Att arbeta med 

minnen i dansundervisning är ett sätt att nå konstnärlighet och kommunikation, till exempel 
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att nå konst i dansundervisning, förklarar Román (2010). Det visade sig även att danslärarna 

använder improvisationsövningar för att öva på närvaro, för att det är ett sätt att få eleverna att 

gå in i sig själva. Flera berättade att de ibland arbetar med att göra avbrott i sin undervisning 

för att få elevernas uppmärksamhet och fokus. De beskrevs även att en variationsrik 

undervisning kan få eleverna att bli mer närvarande på danslektionerna.  

För att medvetandegöra närvaro i dansundervisning tror jag att danslärare aktivt behöver rikta 

fokus och ge plats åt närvaro både i lektionsplanering och undervisning. Jag tror att danslärare 

behöver samtala med sina elever om närvaro, för att synliggöra det, och samtala kring dess 

värde för danskonsten. Om eleverna får bli medvetna om närvaro, och sätta ord på det, och att 

de tillsammans får begreppsligöra fenomenet kan det inte bara bli mer hanterbart i 

dansundervisning och bedömning, utan även bidra till fler närvarande dansare i världen. 

Konstnärliga upplevelser handlar om att hänge sig totalt åt något, och det är viktigt för 

konstnärliga upplevelser att man får hålla på med en och samma aktivitet under obegränsad 

tid och med full koncentration (Román, 2004). Likt Román talade även danslärarna i 

föreliggande studie om att koncentration och tid kunde påverka huruvida närvaro inträffade 

eller inte hos en dansare. Som resultatet visar förklarade flera danslärare att ett sätt att få 

eleverna koncentrerade var att variera och göra avbrott i undervisningen, men kanske är det 

tvärtom, mer tid och färre avbrott som är vägen till närvaro? Eventuellt skulle danslektioner i 

skolan behöva bli längre för att eleverna ska kunna känna att tiden är mindre begränsad, och 

på så vis få lättare att hänge sig totalt åt dansen. Flera av danslärarna i föreliggande studie 

uttryckte att eleverna tänker på mycket under lektionerna, bland annat prov, läxor och vad 

som händer efter lektionen. Min upplevelse är att man i skolan ofta är på väg någon 

annanstans, till ett annat rum, en annan plats. Detta hindrar en elev från att känna att tiden är 

obegränsad och stoppar eleven från att vara i konstnärliga upplevelser, stoppar eleven från 

flöde och närvaro. 

Román (2004) berättar att fantasin, och utrymme för nya tankar är viktigt inom konstnärliga 

ämnen. Att danslärare aktivt utvecklar övningar där danseleverna får använda sin fantasi och 

ges utrymme att tänka nya tankar är också viktigt för dans som konstnärlig uttrycksform.  

En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att det är nödvändigt att ställa en del krav 

på dansundervisning, på lärare och på danslärarutbildningar när det gäller kunskap om 

närvaro i dans, eftersom det visade sig vara en viktig kompetens inom området dans som 

konstnärligt uttryck. Området måste bli mer beforskat så att dansundervisning kan utvecklas 

och elever får chans att bli medvetna, samt får möjlighet erfara och öva på att vara närvarande 
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i dans. I nuläget behöver danslärare utveckla egna strategier när det gäller hanteringen av 

närvaro i dans, eftersom det är viktig kompentens inom området dans som konstnärligt 

uttryck. Det är även viktigt att danslärarutbildning, utbildar och utforskar ämnet så att 

fenomenet närvara i dans som konstnärligt uttryck blir en del av dansundervisningen. 
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Bilaga 1  

Intervjumall 

 

1. Inledning 

Hur länge har du jobbar på gymnasiet som danslärare? 

Vilka ämnen/genres undervisar du i? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du jobbat tidigare? Bakgrund inom dansyrket. 

            Genrer, identifikation 

 

Se på filmklipp, samtala kring det. 

Hur tycker du att detta visar närvaro i dans som uttrycksform?  

 

 

2. Närvaro i dans 
-Beskriv dina upplevelser av närvaro i dans. Som dansare, danslärare och publik. 

-Hur kan man se att någon är närvarande?  

-Hur man träna på att vara närvarande? 1. Allmänt 2. Dans.  

-Hur känns det när man är närvarande? 1. Allmänt 2. Dans 

 Ska jag ha med denna? 

 

3. Dans som uttrycksform  
-Hur ser du på vikten av närvaro för att få kontakt med publiken?  

- vad är viktigt hos en dansare för att kunna kommunicera med en publik? 

 

4. Närvaro i dansundervisning,  

-Hur arbetar du med närvaro i dans i din undervisning? (I vilka sammanhang?) 

-Hur förhåller sig eleverna till närvaro i dans?  

-I vilka sammanhang visar sig närvaro hos danseleverna oftast? 

-Hur kan man öva på att vara närvarande i dans? 

- Hur kan man bedöma närvaro i dans?  

-Hur går det att koppla närvaro i dans till kunskapskrav eller ämnesplan? 

 

 

5. Avslutande frågor. Något att tillägga som har med närvaro i dans och 

dansundervisning att göra? 

  

 


