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Abstrakt 

Studiens syfte är att undersöka relationen mellan dansföreställningar, skapade för att visas för 

gymnasieelever, och gymnasieskolans verksamhet. Syftet är även att undersöka hur 

koreograferna till dessa föreställningar använder sig av gymnasieskolans styrdokument, vad 

koreograferna tänker om lärares syn på en dansföreställnings relation till gymnasieskolan 

samt vilka relationer författaren ser mellan föreställningarna och styrdokumenten. I studien 

används kvalitativa intervjuer med tre koreografer och observationer av dansföreställningar 

som koreograferna skapat. Resultatet visar att ingen av koreograferna använt sig av skolans 

styrdokument när de skapat föreställningarna, två av koreograferna kan dock tänka sig att 

göra det. Föreställningarna relateras istället till skolans verksamhet genom koreografernas 

uppfattningar om ungdomars liv och genom uppfattningen att skolelever bör få se dans. 

Författaren såg flera möjliga relationer mellan föreställningarna och skolans styrdokument. 

Två av koreograferna tror att ju starkare knuten till skolans styrdokument en föreställning är 

desto troligare är det att lärare vill använda sig av den i undervisningen. Den tredje 

koreografen menar istället att själva fenomenet att eleverna får se dans är överordnat 

innehållet eller styrdokumentkopplingen i föreställningen. Ingen generell slutsats kan dras 

utifrån studien men studien pekar mot att dansföreställningar, som vid skapandet utgår från 

skolans styrdokument, inte förekommer i stor utsträckning. Att arbeta på det viset, direkt 

utifrån skolans behov och styrdokument, är något som lämnas till koreografer i framtiden. 

Nyckelord: Dans, Dansföreställning, Gymnasieskolan, Koreograf, Läroplan, Styrdokument 

 

 

  



 
 

Abstract 

This study aims to investigate the relationship between dance performances, created to be 

shown to secondary school pupils, and secondary school activity. It also claims to investigate 

in what way the choreographers of these performances use the school governing documents, 

what the choreographers think about teachers’ view of a dance performance’s relation to 

secondary school activity and the relations between the performances and the school 

governing documents seen by the author. The study used qualitative interviews with three 

choreographers and observations of dance performances that the choreographers had created. 

The result shows that none of the choreographers made use of the school governing 

documents when they created the performances, two of the choreographers, however, 

consider doing so in the future. The performances are instead related to school activities by 

the choreographers' perceptions of young people's lives, and by the opinion that students 

should watch dance. The author saw several connections between the performances and the 

school governing documents. Two of the choreographers believe that the stronger related to 

the school governing documents a performance is, the more likely it is that the teacher wants 

to use it in class. The third choreographer rather believes that the very fact that students have 

the opportunity to watch the dance is superior to the attachment between a performance and 

the school governing documents. No overall conclusion can be drawn from the study, but the 

study indicates that dance performances, at creation based on the school governing 

documents, does not occur to any large extent. To work in this way, directly from the school's 

needs and governing documents, is left to choreographers in the future. 

 

Keywords: Choreograph, Curriculum, Dance, Dance Performance, School governing 

documents, Secondary School  
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Inledning 

Många yrkesdansare skapar föreställningar som riktar sig till skolelever. De spelas på skolor 

eller på en scen där skolor bjuds in. För att få en skola intresserad av att köpa in en sådan 

föreställning måste både tid, pengar och intresse från skolledare och lärare finnas. I 

gymnasieskolan där schemat ska organiseras för att passa alla klasser, lärare och ämnen kan 

därför sådana föreställningar ofta prioriteras bort. Trots att det står med i Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy11 (Skolverket, 

2011), att flexibla arbetsformer, olika metoder och kulturutbud ska vara en del av 

verksamheten samt att det är ”skolans ansvar att varje elev kan hämta stimulans ur kulturella 

upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden” (s.9) så förekommer dans generellt sätt i 

väldigt liten utsträckning.  

 

Kultur är ”sammanfattningen av allt som skapats av människor för att ge (högre) [sic] andliga 

upplevelser” (NE, u.å. – a). Kultur kan även vara musik, filmkonst, skulptering och mycket 

annat så att kultur, kulturutbud och kulturella upplevelser ska vara en del av skolans 

verksamhet säger inte nödvändigtvis att dans måste vara det. Dans är en kulturyttring som, 

vad jag själv erfarit, vuxit sig större och större i Sverige på senare år. Trots detta är min egen 

uppfattning att dans inte får någon stor plats i skolan, ibland ingen alls. Musik, drama och 

bildkonst upplever jag däremot som vanligare inslag i skolans verksamhet, dessa kulturformer 

är också de som elever kanske i störst utsträckning möter själva, utanför skolan, exempelvis i 

medier som radio, filmer och magasin. För att få mer allmänbildade elever kanske skolan 

istället skulle satsa mer på sådan kultur som eleverna inte själva i lika stor utsträckning tar 

initiativ till, som exempelvis dans. 

Jag nämnde tidigare att lärare kan ha svårt att organisera vardagsarbetet så att utrymme för 

dans, i någon form, skapas. Om en dansföreställning utgår från skolans läroplan och även från 

specifika ämnesplaner och är framtagen för att hjälpa eleverna att nå målen i dessa ämnen, 

borde det då inte finnas ett betydligt större intresse och tidsmässigt spelrum för 

föreställningen? 

Då elever lär sig på olika sätt och genom varierade undervisningsmetoder (Pettersen, 2010) 

skulle dans kunna vara ett givande komplement till den undervisning som normalt bedrivs i 

klassrummet. Som lärarstudent med inriktningarna dans och naturkunskap är jag särskilt 

intresserad av hur målen i naturkunskapens ämnesplaner kan arbetas mot med hjälp av att 

eleverna får uppleva dans. Men för att som naturkunskapslärare (eller annan lärare) våga satsa 

tid, engagemang och pengar på att bjuda in dans som en del i undervisningen behöver jag 

någon form av kvalitetssäkring. Jag vill veta innan att den alternativa inlärningsmetod jag 

erbjuder mina elever faktiskt kan bidra till ökad måluppfyllelse. Att tydligt få beskrivet vilka 

mål, som berör mina elever, som dansen arbetar mot är ingen garanti för mina elevers ökade 

måluppfyllelse, men det kan vara ett sätt att våga satsa på dansen. Därför vill jag med den här 

studien undersöka hur koreografer idag arbetar gentemot gymnasieskolan. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att belysa hur dansgrupper, som riktar sina föreställningar till 

gymnasieelever, relaterar, eller skulle kunnat relatera, föreställningarna till gymnasieskolans 

verksamhet. 

Forskningsfrågor 

 Hur relaterar koreografer dansföreställningar som de själva skapat till skolans 

verksamhet? 

 Vilka uppfattningar har koreografer om lärares syn på en dansföreställnings relation 

till skolans styrdokument?  

 I vilken omfattning samt hur använder sig dansgrupper av skolans styrdokument i 

samband med dansföreställningar?  

 Vilka relationer ser författaren mellan dansföreställningarna och skolans 

styrdokument? 

 

Begreppsförklaring 

Här följer en kort förklaring av vad som i detta arbete menas med följande begrepp: 

Dansare: Den som dansar i en föreställning. Kan både vara professionell dansare, person med 

annan dansutbildning och amatör samt exempelvis skådespelare eller musiker som i den 

aktuella föreställningen dansar. 

Dansgrupp: Innefattar danskompanier, dansföreningar, solodansare och andra som skapar och 

framför dans. 

Dansworkshop: Enstaka tillfälle där elever under ledning får prova på dans. 

Elever: Elever från gymnasieskolans alla program, inte enbart elever från estetiska 

programmets dansinriktning som regelbundet möter dans i olika former. 

Koreograf: Den eller de som skapat en föreställning. Det kan vara samma person som också 

är producent, dansare eller har någon annan funktion i föreställningssammanhanget. 

Koreografen kan vara professionell eller amatör. 

Koreografi: Dansstycke skapat genom exempelvis kombinationer av steg, rörelser, mönster 

och formationer. 

Skolans styrdokument: Dokument som reglerar gymnasieskolans verksamhet. Läroplan för 

gymnasieskola 2011, Gy11. Ämnes- och kursplaner för gymnasieskolan. Skollagen.  

Traditionell klassrumsundervisning: Undervisning med hjälp av läsning, skrivning och 

föreläsning. Läraren föreläser och eleverna antecknar individuellt alternativt arbetar enskilt, 

skriftligt, med datorer.  
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Bakgrund 

Här presenteras först den kunskapssyn som genomsyrar studien samt de vetenskapliga teorier 

undersökningen bygger på. Sedan följer ett avsnitt med tidigare forskning. 

 

Kunskapssyn 

Enligt Selghed (2011) ses kunskap ur en konstruktivistisk syn som  

[i]nte bara ett resultat av mänskligt tänkande, ej heller enbart en avbildning eller återspegling av 

verkligheten … I stället bearbetas upplevelser genom en subjektiv tolkningsprocess, det vill säga 

individen konstruerar uppfattningar av fenomen i omvärlden. Kunskap är alltså något som kan 

beskrivas som en mänsklig konstruktion i vårt subjektiva medvetande. Resultatet av de uppfattningar vi 

på detta sätt tillägnar oss kallas förståelse (ibid., s.42). 

Selghed menar vidare att vårt nuvarande mål- och kriterierelaterade betygssystem till största 

delen bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn. Då det är de nuvarande läro-, ämnes- och 

kursplanerna med tillhörande betygssystem som den här studien intresserar sig för är det 

därför lämpligt att utgå från kunskap som konstruktivistisk. Claesson (2007) beskriver skolan 

ur ett konstruktivistiskt synsätt. Lärarens roll är då att tillhandahålla ”erfarenheter som gör det 

möjligt för eleverna att skapa mening” (s.26) medan elevernas roll är att aktivt konstruera 

mening utifrån tidigare erfarenheter. Kunskap ses som ”något som konstrueras av varje 

individ” (s.26) där relationer mellan fenomen samt kunskapens användbarhet i nya situationer 

är av största vikt. Att lära beskrivs som ”att justera eller byta existerande idéer och 

erfarenheter” (s.26). Att se dans kan vara en hjälp för en elev att börja reflektera över ett 

fenomen i empirin. Dans, som alla konstformer, återspeglar verkligheten på ett nytt sätt. Om 

eleven observerat något tidigare som nu belyses i dansen kan elevens analysprocess tas ett 

steg längre och möjligheten till en fördjupad kunskapsinsikt fås. 

 

Vetenskaplig teori 

Fenomenologin hör till hermeneutiken och studerar människors uppfattningar av fenomen i 

omvärlden. Genom att uppfatta företeelser i vår omgivning skapar vi en mening utifrån dem, 

vilket vi kan utgå från när vi som människor handlar och resonerar (Patel & Davidson, 2003). 

Fenomenologin utvecklades av filosofen Edmund Husserl som menade att människor 

tankemässigt kompletterar det de erfar med sinnena. Någon som iakttar en stol ser exempelvis 

dess storlek och färg men synintrycken kompletteras med personens erfarenhet av vad en stol 

är och vad den har för uppgift, till exempel att sitta på. För den som genomför en studie är 

uppgiften inom fenomenologin att söka kunskap om ”strukturen och essensen i erfarenheten 

hos en grupp människor. Fenomen som studeras kan exempelvis vara en känsla, eller en 

erfarenhet” (Hartman, 2004, s.194). Den här studien undersöker koreografers erfarenhet av 

hur skapandet av en föreställning går till och vilka kopplingar som finns mellan 

föreställningen och gymnasieskolan. Då inställer sig också frågan vad som ligger bakom 
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koreografens handlingar och beslut. Varför, varför inte eller på vilket sätt koreografen 

relaterat sitt arbete med dansföreställningen till gymnasieskolans verksamhet och 

styrdokument har att göra med koreografens sätt att uppfatta exempelvis sitt uppdrag, elevers 

lärande och vad som kan uttryckas med dans. Ur en fenomenologisk synvinkel är förståelsen 

för dessa bakomliggande orsaker till handling viktig (Hartman, 2004). Enligt Stensmo (2002) 

är en intervjustudie ”alltid i någon mening fenomenologisk. Intervjuaren söker med sina 

frågor tillträde till den intervjuades medvetande och den intervjuade delger sin 

uppfattning[sic] om hur något är, inte hur något är i sig” (s.16). 

Inom hermeneutiken finns också teorin interaktiv induktion som liksom det empirinära 

grundad teori innebär att ”att utgå från empiri och att formulera en lokal teori som främst har 

täckning för det unika fallet, dvs. den omvända ambitionen till att bygga teoretiska 

superstrukturer” (Patel & Davidson, 2003, s.32). Det här är en kvalitativ studie som 

undersöker ett lokalt fenomen. Studien baseras i huvudsak på en hermeneutisk 

fenomenologisk vetenskapsteori men även på empirinära grundad teori och interaktiv 

induktion.  

 

Tidigare forskning 

Här presenteras först dans för dansens egen skull och dans som verktyg för att nå andra mål 

samt koreografiska arbetsmetoder. Efter det redogörs kortfattat för ett antal lärstilar, 

intelligenser och kognitiva stilar. De som är väsentliga för dans inom skolans verksamhet lyfts 

sedan fram i avsnittet Varför dans i undervisningen? Författaren har valt att presentera fler 

lärstilar, intelligenser och kognitiva stilar än de som har en direkt koppling till dans i skolan 

för att läsaren ska få en bild av den bredd som finns inom området. 

 

Dansens två sidor i skolan 

Dans inom ramen för skolans verksamhet kan användas på två sätt. Det ena sättet är att 

använda dans för dansen egen skull, därför att det är ett mänskligt språk och en kulturyttring 

som bör få upplevas av alla (Arnaud Reid, 2008). Dansen får då ta plats som en konstform, ett 

estetiskt uttryck, som i sig självt är meningsfullt. 

 

When we apprehend – perceive, and imagine – things and enjoy them for their own sakes – for their 

form – the forms seem to be meaningful to us, and this is an aesthetic situation. What we thus 

apprehend as meaningful is meaningful not in the sense that the perceived forms point to something 

else, their meaning, as ordinary words or other symbols do: the forms are in themselves delightful and 

significant – a poem, a picture, a dance, a shell on the seashore. This then is the aesthetic (Arnaud Reid, 

2008, s.295). 

 

Det andra sättet är att använda dans som ett verktyg för att uppnå mål i andra ämnen, som 

komplement till exempelvis talspråk och skriftspråk. Rhodes (2006) har tittat på hur dans 

tillsammans med ett annat ämne kan göra undervisningen mer meningsfull i skolan. Genom 

att använda dans tillsammans med andra ämnen kan dansen även få en utökad roll i skolan 
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(ibid.). Nedan behandlas dansens båda delar, själständig konstform och hjälpmedel i andra 

ämnen, tillsammans om inget annat anges. 

 

Koreografi 

Det finns många sätt att koreografera och koreografer använder olika metoder och 

inspirationssätt för att skapa dans. Risner (2000) använder exempelvis dansarnas lek med 

möten mellan olika kroppsdelar och rörelser utifrån talade ord som en del av sin 

koreografimetod. Risner menar att många dansare själva vill vara en del av 

koreografiprocessen. Koreografi kan sägas vara en koreografs sätt att uttrycka sig. Hur, 

utifrån vad och varför dans skapas är därför viktiga frågor för att förstå koreografens 

förhållningssätt till världen. “It should be clear that the ways in which we rehearse, 

choreograph, teach, and write signify the ways in which we encounter the world, and more 

importantly, shape the totality of the world in which we live” (Risner, 2000, s.155). En 

människas livsvärld beskrivs inom fenomenologin bestå av hennes förhållande till kropp, tid, 

rum och relationer (Stensmo, 2002). Dessa fyra parametrar är även något en koreograf har att 

förhålla sig till vid skapandet av koreografier. Hur ska dansarna använda sin kropp, vilket 

tempo och tidsförhållande finns i dansen, hur rör sig dansarnas kroppar i rummet och hur ser 

förhållandet mellan dansarna ut?  

 

Lärstilar 

Det finns mycket forskning kring lärstilar, Boström och Svantesson (2007) har sammanfattat 

några forskningsresultat med utgångspunkt från The Dunn & Dunn Learning Style Model. De 

menar att alla människor inte lär sig lika bra med samma metod eller samma arbetssätt. Därför 

måste undervisningen anpassas och varieras för att alla elever ska få möjlighet att utnyttja sin 

maximala lärkapacitet. Något som påverkar inlärning är miljöfaktorer, 

emotionella/känslomässiga faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer och psykologiska 

faktorer. En elev lär sig kanske bäst i ett ljust rum, med en tydlig yttre struktur på uppgiften, 

ensam, genom att lyssna och reflektera. En annan elev lär sig istället bäst i ett rum med 

dämpad belysning, med en flexibel arbetsuppgift, i grupp, genom att röra sig eller känna och 

genom att impulsivt ta sig an uppgiften.  

Pettersen (2010) beskriver flera olika forskares syn på lärstilar varav några här kortfattat 

presenteras:  

 Kolbs fyra lärstilar: divergerande: kreativ och idéutvecklande, assimilierande: läsande 

och analyserande, konvergent: logiskt resonerande och problemlösande samt 

ackommoderande: praktiskt handlande.  

 Honey och Mumfords fyra lärstilar: aktivist: vill agera och göra nytt, reflekterare: 

arbetar noggrant och eftertänksamt, teoretiker: utför arbetet stegvist och praktiker: vill 

rättframt kunna använda kunskaper i praktiken.  
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 Dunn och Dunns (som ovan) många lärstilar där begreppet VAKT används: VAKT 

står för Visuellt, Auditivt, Kinestetiskt, Taktilt och handlar om människors olika sätt 

att lära sig och ta till sig information. Kortfattat kan sägas att visuellt starka vill se och 

bearbeta information med bilder, auditivt starka vill läsa och lyssna, kinestetiskt starka 

vill göra med hela kroppen och taktilt starka vill pyssla och använda finmotorik 

(Pettersen, 2010).  

Oavsett vilken av modellerna ovan vi väljer kan vi konstatera att de alla beskriver olika sätt 

att lära. En annan modell som Pettersen (2010) beskriver är Ridings. Riding skiljer på 

holistisk och analytisk dimension samt verbal och visuell dimension. Ser vi helheten eller 

delarna först och bearbetar vi information med hjälp av bilder eller ord.  

I samband med lärstilar vill författaren också nämna estetiska lärprocesser. Lindstrand och 

Selander (2009) beskriver detta relativt nya forskningsområde som ”skärningspunkterna 

mellan estetiska processer och lärprocesser, men också gränslandet mellan estetiska och 

konstnärliga verksamheter och olika slags vetenskapliga verksamheter” (s.9). Att se en 

dansföreställning kan, enligt författaren, sägas ha samband med estetiska lärprocesser då detta 

kan vara en lärandesituation med hjälp av ett estetiskt uttrycksmedel. Dock är eleverna då 

åskådare och inte aktivt deltagande i en estetisk process, vilket de till exempel skulle vara om 

de själva var med och skapade dans. 

 

Multipla intelligenser 

Som Pettersen skriver finns det ingen allmänt vedertagen förklaring till ordet intelligens. Men 

”det råder stor enighet om att intelligens [sic] och skillnader i mentala förmågor och anlag 

[sic] är särskilt avgörande faktorer när det gäller lärande” (Pettersen, 2010, s.36). Gustafsson 

skriver i Nationalencyklopedin om intelligens som: 

[i] dagligt tal det samma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga. Förslag till 

definitioner av intelligens har ofta betonat abstrakt tänkande, relationstänkande, lärande, anpassning till 

nya situationer och effektivt utnyttjande av erfarenhet. Enighet om en definition har dock inte nåtts 

(Gustafsson, u.å.). 

Howard Gardner har försökt skapa ordning kring begreppet och menar att vi inte kan prata om 

en intelligens utan om sju skilda intelligenser, detta brukar kallas multipla intelligenser. Dessa 

är lingvistisk/språklig, logisk/matematisk, musikalisk, kinestetisk/kroppslig, spatial/rumslig, 

social (interpersonell) och personlig (intrapersonell) (Gardner, 1994). Gardner är medveten 

om problematiken kring begreppet intelligens och skriver att han har ”formulerat en egen 

definition på det jag kallar en ’intelligens’ [sic]. En intelligens är förmågan att lösa problem 

eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang” (s.X). 

Intelligens är alltså något som berör lösningar av reella problem i den egna kulturen.  

Ytterligare ett begrepp som kommer upp i litteratur om intelligens, lärstilar och lärande är 

kognitiv stil. Pettersen (2010) beskriver det som mellantinget mellan intelligens och 

personlighet och hur dessa tar sig uttryck vid individens lärande. Till skillnad från intelligens, 

där högre intelligens generellt sätt värderas starkare än lägre intelligens, så är olika kognitiva 
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stilar inte rangordnade utan helt enkelt skilda. Kognitiv stil kan vara en människas 

impulsivitet kontra reflektionsbenägenhet. Det kan också vara hennes fältberoende kontra 

fältoberoende, det vill säga hur beroende av mönster och strukturer i omgivningen en person 

är. 

 

Dans som kommunikation och kunskap 

Förkroppsligad kunskap, eller kinestetisk kunskap, är enligt Majeed Assaf (2013) inte något 

som enbart kommer till användning när vi själva rör oss. Denna kunskap kan också användas 

för att förstå det någon annan kommunicerar med sin kropp. Även när talspråk används är 

kroppsspråket betydande för vår förståelse av kommunikationen. “The physical (including 

gestures and facial expression) is essential in allowing the overall meaning to be understood” 

(ibid., s.237). Vidare belyser Majeed Assaf hur dansen är en dimension av kommunicerande 

genom att 

 

[a]udience reactions are directly linked to embodied knowledge. The feelings an audience member 

develops while watching movement is referred to as kinesthetic empathy. Kinesthetic empathy is 

actually the knowledge one has of the movement she/he sees and what that makes her/him feel. Words 

cannot always say all that is intended. Dancer/choreographer Isadora Duncan once famously quipped, 

“If I could tell you what it means, there would be no point in dancing it.” This illustrates the notion that 

body movement adds a level to the communication realm that could not be dealt with otherwise (ibid., 

s.235). 

 

Illeris (2009) menar att ungdomar, när det handlar om kulturkonsumtion, vill ha starka 

sinnliga upplevelser som gör dem tillfredställda. Men ”[ä]ven om dessa upplevelser i hög grad 

bör respekteras måste lärandesammanhanget gå längre, genom att engagera eleverna i mindre 

självcentrerade och mer socialt orienterade former av kommunikation” (s.97). Eleverna måste 

bli utmanade genom det sceniska framförandet för att tänka själva och kunna lära något nytt.  

 

Dans är inte bara ett sätt att kommunicera, dans är också en kunskap i sig. Enligt Arnaud Reid 

(2008) är det en kunskap som, liksom andra konstformer, går djupt in i människan som 

känner, är och vet. “In experience of art (as artist or spectator) the whole embodied person 

participates by feeling and by being as well as by knowing. It is knowledge in which 

embodied imaginative feeling and being is an essential part of knowing” (s.298).  

 

 

Varför dans i undervisningen? 

 

Arnaud Reid (2008) menar att traditionen i skolan har varit att se alltför snävt på vad kunskap 

är. Endast exakt och tydlig kunskap som kan beskrivas med ord, som exempelvis historia, 

matematik och geografi har fått ta plats framför mer abstrakt kunskap som den inom olika 

konstformer. 

What does art do? Art ‘expresses the emotions; it is a nice relaxation; it is good for spare time; but you 

do not really know anything; you do not really learn anything’. I think this is profoundly false, and I 

want to insist … that art experience is a kind of knowledge, and that it is a kind of knowledge which is 
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unique. You have got to enter into it; you have got to be inside it, and if you are inside it, aspects of the 

world, the world of the whole span of possible human experience, are revealed in a way in which they 

cannot be revealed in any other way. And I think to ignore this is to leave a dimension out of education: 

it has happened far too much (Arnaud Reid, 2008, s.297). 

 

Utifrån detta tillsammans med ovan nämnda forskning och Gy11 (se avsnitt Förankring i 

styrdokument nedan) framstår det för författaren som självklart att erbjuda elever olika 

kunskapsformer i skolan och även varierade arbetssätt. Här kan dansen, genom att 

komplettera traditionell klassrumsundervisning, erbjuda hjälp för elever med andra typer av 

lärstilar och för elever med andra intelligensstyrkor än de som uppmärksammas mest vid den 

traditionella klassrumsundervisningen. 

Av Gardners sju intelligenser är det elever med logisk/matematisk och lingvistisk intelligens 

som gynnas mest av den traditionella klassrumsundervisningen (Gardner, 1994). Att se en 

dansföreställning och därigenom tillägna sig kunskaper på andra sätt gynnar till exempel den 

spatialt intelligenta genom att dansarna rör sig i mönster genom rummet, den musikaliskt 

intelligenta genom att musik ofta används och den interpersonella genom kontakten med 

dansarna som människor. Den kinestetiskt/kroppsligt intelligenta kan gynnas genom att se och 

leva sig in i dansarnas rörelser, men den intelligensen kommer nog, enligt författaren, ännu 

mer till sin rätt om eleven själv får dansa med kroppen. Likaså kan den intrapersonellt 

intelligenta eleven lära känna sig själv och sin kropp mer genom att själv få dansa. Ett 

exempel på hur multipla intelligenser kan användas i danssamanhang är 

dansworkshopprojektet Intelligent Moves i USA. Projektet syftar till att stärka elevernas 

intellekt i flera av skolans ämnen genom undervisning i dans. Utgångspunkten är Gardners sju 

intelligenser som alla kan stärkas genom dans enligt Lynne Hanna (2002). I 

workshopprojektet får eleverna själva dansa och inte se en föreställning, den intresserade kan 

läsa mer om hur de multipla intelligenserna då används i Lynne Hanna (2002). 

När vi applicerar Majeed Assafs (2013) tankar om kroppsspråk på undervisning i skolan ser vi 

hur viktigt kroppsspråket är som komplement till tal- och skriftspråk. En lärare använder 

vanligen alla tre språken i en undervisningssituation, kanske mest medvetet och planerat tal- 

och skriftspråk men även gester, mimik och annat kroppsspråk. Om förkroppsligad kunskap 

och, för att använda Majeed Assafs uttryck, kinestetisk empati är något så starkt som ett eget 

uttrycksmedel bör lärare använda även detta kommunikationssätt aktivt och planerat i 

undervisningen för att nå ut till alla elever. Om detta inte är genomförbart i det dagliga arbetet 

kan undervisning genom dans till viss del fylla den funktionen. 

Pettersen (2010) skriver att vissa elever, på grund av sin lärstil, ”befinner sig på kollisionskurs 

med det sätt på vilket skolarbetet och studier vanligtvis är upplagda” (s.24). För de eleverna 

behövs en annan undervisningsmetod än traditionell klassrumsundervisning. Exempelvis kan 

en elev med visuellt tänkande (Ridings modell, se ovan) få hjälp av att se en dansföreställning 

där just synen och det visuella är det starkaste kommunikationsverktyget. För en elev med 

kinestetisk lärstil (Dunn & Dunns modell, se ovan) kanske inte att se en dansföreställning är 

det bästa sättet att lära sig. Den eleven skulle kanske hellre själv dansa 

undervisningsinnehållet. Pettersen (2010) skriver vidare om svårigheterna med att anpassa 

lärosituationer och läromaterial till alla elevers olika lärstilar. Men om inte en sådan 
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anpassning är praktisk möjlig för en lärare vid varje lektionstillfälle är det desto viktigare att 

undervisningen över tid sker i varierade former så att inte elever med en specifik lärstil 

ständigt gynnas medan andra missgynnas. Variation, till exempel att regelbundet ta in 

dansföreställningar som komplement till övrig skolverksamhet, är ett sätt att försöka anpassa 

undervisningen till alla elever. Enligt Ridings teori (Pettersen, 2010) spelar svårighetsgraden 

på uppgiften roll för hur viktigt det är att ta hänsyn till skilda kognitiva stilar, lärare kan därför 

fokusera på det eleverna generellt sett har svårast att ta till sig och där fundera över vilka 

alternativa undervisningsmetoder som kan användas. 

Motivation tas upp som en nödvändighet för lärande av Pettersen (2010). Det kan vara 

ytterligare ett skäl att erbjuda sina elever dansföreställningar. Det varierade undervisningssätt 

det erbjuder kan i sig skapa motivation hos eleverna att lära sig mer om det behandlade temat. 

Dansen kan hjälpa eleverna att hitta en inre motivation till fortsatta studier inom området 

istället för att drivas av yttre motivation, vilket annars förekommer mer frekvent i skolan 

(Pettersen, 2010). De fem C:na curiosity, challenge, choice, control och collaboration 

behandlas av Pettersen. Det första C:t, curiosity, handlar om att skapa nyfikenhet och elevens 

vilja att utforska genom val av undervisningsmetod och situation. Andersson (2009) skriver 

att  

[d]rivkraften för kunskap är det spänningsförhållande mellan det kända och det okända som genererar 

intresse, motivation, nyfikenhet; dvs. det som skapar förmågan att ställa frågor. Ett antagande jag utgår 

ifrån är att en konstnärlig/estetisk gestaltning utanför ordinarie ramar och institutionsbundna 

begränsningar kan tillföra något i lärande/kunskapssammanhang (s.25).  

För att bli nyfiken och vilja lära nytt behövs något att utgå från, nämligen elevens tidigare 

erfarenheter och kunskaper. De uppfattningar en elev redan har innan en lärandesituation 

fungerar som utgångspunkt och påverkar hur eleven konstruerar nya tankestrukturer och på så 

sätt tillägnar sig ny kunskap (Claesson, 2007).  

Ett estetiskt uttryck innebär inte någon reproduktion i meningen återskapa så likt som möjligt. Ett 

estetiskt uttryck lägger något till världen som inte fanns där tidigare (Molander 1996:128) [sic]. Här 

finns också en likhet med en lärprocess, som lägger något till individens förståelse av världen som inte 

fanns i dennes medvetande tidigare (Lindstrand & Selander, 2009, s.12). 

Ett område som belyses med hjälp av dans kan visa en annan sida av kunskapen som eleven 

redan var på väg att tillägna sig och på så sätt fördjupa elevens förståelse för det området. 

 

Förankring i styrdokument 

De styrdokument för gymnasieskolan som fokuseras på i den här studien, om inte annat 

uppges av informanterna, är Gymnasieskolans läroplan, Gy11, samt ämnesplaner för de 

gymnasiegemensamma ämnena, det vill säga de ämnen som alla elever, oavsett program, 

läser. Dessa är: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, 

Religionskunskap, Samhällskunskap och Svenska/Svenska som andra språk.  
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Dansföreställningar är som redan beskrivits ovan ett sätt att variera undervisningen utifrån 

elevernas skilda lärstilar och intelligenser. Att använda varierade undervisningssätt styrks 

även av Gy11 (Skolverket, 2011) genom dessa utdrag: 

 ”Det finns också olika vägar att nå målen” (s.6),  

 ”Skolan ska sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och 

arbetsformer” (s.8),  

 ”Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenhet och 

tänkande” (s.10),  

 ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” 

(s.11),  

 ”Läraren ska låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (s.13) och  

 ”rektorn … har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att lärarna anpassar 

undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande 

behov och förutsättningar” (s.15).  

Vidare står också att kultur ska vara ett inslag i skolans verksamhet:  

 ”Det är även skolans ansvar att varje elev -kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur 

och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje, -kan hämta 

stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden” (s.9),  

 Skolan ska ”ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 

samhället” (s.8) och  

 ”Personalen ska … i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och 

dess arbets-, förenings- och kulturliv” (s.14)  

Dans är en av de kulturyttringar elever generellt sätt inte regelbundet kommer i kontakt med 

till skillnad från exempelvis musik, film och bildkonst. Därför borde dans, enligt författaren, 

redan vara ett återkommande inslag på alla skolor. 

 

Projekt, dans utifrån styrdokument 

Författaren har inte hittat beskrivningen av något projekt där en dansföreställning som spelas 

för skolelever utgår från skolans styrdokument. Liknande projekt är dock en dansworkshop 

för elever som utgår från aktuell skolas likabehandlingsplan. Den syftar till att stärka 

elevernas självkänsla. Den intresserade kan läsa mer om dansworkshopen på 

http://kulturdirekt.se/kulan 

Föreställningen Läroplanen har spelats för grundskoleelever. Det är en teaterföreställning som 

utgick från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 

(Skolverket, 2011). Den intresserade kan läsa mer om den på http://kulturhusetstadsteatern.se 

  

http://kulturdirekt.se/kulan
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Metod 

Studien är en explorativ undersökning som försöker belysa om och hur arbete med skolans 

styrdokument i samband med dansföreställningar förekommer/skulle kunna förekomma. 

Vidare undersöks vad koreografer annars utgår från när de skapar föreställningar som ska 

spelas för skolelever samt vad koreografer tror om lärares syn på förhållandet mellan 

föreställningarna och skolans styrdokument. Studien är kvalitativ vilket innebär att den 

”karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

individer” (Hartman, 2004, s.273). 

Kylén (2004) menar att vi både måste välja undersökningsmetod och djupet på vald metod. I 

den här induktiva studien används kvalitativa intervjuer och icke deltagande observationer. 

Intervjuer används för att ta del av informanternas erfarenheter och tankar kring 

dansföreställningar och skola. Observationer används för att författaren själv ska kunna se 

relationen mellan föreställningarna och gymnasieskolan samt för att författaren ska kunna 

observera det som vid intervjuerna framkommit om föreställningarna. 

Vid intervjuer och observationer används enbart primärkällor. Även vid observation av 

inspelat material rör det sig om inspelningar utan redigeringar vilket, på ett så korrekt sätt det 

är möjligt genom en filmkamera, återspeglar verkligheten. Att observera inspelat material kan 

även sägas vara dokumentgranskning eftersom film klassas som dokument i 

undersökningssammanhang (Patel & Davidson, 2003). I den här studien står, för enkelhetens 

och konsekvensens skull, observation för att granska både inspelade föreställningar och 

liveföreställningar. Samma observationsmall (se Bilaga 2) används vid de båda typerna av 

observation. 

Genom att både nyttja intervju och observation för att besvara studiens forskningsfrågor 

används metodtriangulering vilket innebär ”att man använder flera metoder för att samla in 

data om samma aspekt av verkligheten” (Stensmo, 2002, s.33).  

   

Kvalitativ intervju 

I en intervjuguide kan man skriva ner de områden intervjun ska handla om med stödfrågor 

under varje punkt för att på så sätt få med allt intervjuaren vill få med utan att exakta frågor 

behöver användas (Kylén, 2004). Detta arbetssätt ger intervjun mer av en samtalskaraktär än 

en förhörskaraktär och den intervjuade kan påverka i vilken ordning saker tas upp samtidigt 

som intervjuaren försöker få en överblick och se till att all relevant information kommer med. 

Till den här studien används en intervjuguide (se Bilaga 1) som ger intervjun låg grad av både 

standardisering och strukturering. Det vill säga det finns ingen bestämd ordning eller helt 

exakta frågor för det som tas upp under intervjun. Svarsutrymmet för den intervjuade är också 

stort (Patel & Davidson, 2003). Vissa inslag med högre grad av strukturering finns då svar 

önskas på frågorna om och hur Gy11 och ämnes-, och kursplaner används i arbete med 

dansföreställningen. 
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Intervjustrukturen bygger löst på trattmodellen som enligt Kylén (2004) fungerar så att 

områden först behandlas brett, sen smalnar av till mer specifika delar och sist avslutas bredare 

igen. Strukturen, där de mittersta punkterna kan upprepas flera gånger är: 

1. Öppna brett med presentation av intervjun.  

2. Be om en fri berättelse utifrån ämnet.  

3. Hitta en precisering i det som sagts, smalna av.  

4. Kontrollera svaren genom följdfrågor och se till att du uppfattat rätt.  

5. Ge information om undersökningen och öppna för frågor från den intervjuade.  

6. Avsluta med att tacka för intervjun (ibid.). 

Punkterna 2-4 upprepas för varje område i intervjumallen. 

 

Observation 

Enligt en konstruktivistisk kunskapssyn tillägnar sig observatören kunskap om området 

genom att observera det som sker i empirin, bearbeta den informationen med hjälp av 

förförståelse och undersökningens forskningsfrågor för att sedan kunna göra en analys av 

detta. 

En människa kan observera och redovisa händelser, beteenden, ord, kontaktmönster, frekvenser och 

flöden. Observationen kan inte förklara det som händer. Däremot kan en observatör använda sin 

erfarenhet för att förstå samband eller se vad vissa beteenden leder till och jämföra det med vad som är 

önskvärt. Observatören kan också med sina personliga värderingar välja att enbart redovisa det som 

intresserar honom eller henne. Observationen i sig innehåller således inga värderingar, tolkningar och 

slutsatser, men de kan noteras i protokollet. Som utredare är det vår sak att analysera hur de kommit till 

och hur de ska användas (Kylén, 2004, s.97).  

Observationerna i den här undersökningen görs av dansföreställningar både live och genom 

observation av inspelade föreställningar. Samma utgångspunkt tas vid de olika typerna av 

observationer, nämligen en observationsmall utifrån intervjun med berörd koreograf. En 

skillnad blir emellertid att rollen som observatör vid liveföreställning blir känd då dansarna 

vet att de blir observerade. På grund av intervjun som genomförts innan vet de också ungefär 

vad observatören fokuserar på, åtminstone om den intervjuade koreografen själv medverkar 

som dansare eller förmedlat intervjuns innehåll till dansarna, något författaren inte kan 

påverka. Vid observation av inspelat material blir rollen som observatör istället okänd då 

ingen av dansarna visste vid inspelningstillfället att de skulle bli observerade utifrån den här 

studiens ramar. Båda inspelningarna skedde innan kontakt togs med dansgrupperna, den ena 

under 2014 och den andra under 2013. Föreställningarna spelades inte in i syfte att användas 

som observationsunderlag i just den här studien. Men precis som vid liveföreställningar så 

dansas de inspelade föreställningarna för en publik, vilket är en annat slags observatörer. Vid 

både liveföreställning och inspelad föreställning är observatörsrollen i den här studien icke 

deltagande (Patel & Davidson, 2003). 
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Analysmetod 

Materialet från intervjuer och observationer bearbetas under studiens gång. Anteckningar förs 

och rapporten, som skrivs under processen, fylls hela tiden på med material. Enligt ett 

empirinära arbetssätt kan stöd i tidigare forskning och teori tas allteftersom (Patel & 

Davidson, 2003) och de olika delarna som teori, tidigare forskning, datainsamling och analys 

kan pågå, till viss del, parallellt. I en kvalitativ studie är det en hjälp vid bearbetning av 

materialet att till exempel göra löpande analyser av intervjuer och observationer direkt efter 

genomförandet för att ”få ett ’levande’ [sic] förhållande till sitt material” (ibid. s.119). När 

alla intervjuer och observationer sedan är genomförda och analyserade kan en slutbearbetning 

av materialet göras. Mönster hittas bland de empiristiska pusselbitarna som sorteras i 

kategorier. I undersökningens analysfas hittas relationer mellan de olika kategorierna. Denna 

tolkning kan resultera i en teori (Hartman, 2004).  

Fördelen med att analysera löpande är att ändringar, för att bättre kunna undersöka det som 

avses att undersöka, kan göras, exempelvis modifieringar av intervjumallen, 

observationsmallen eller forskningsfrågorna. Detta utifrån grundad teori och interaktiv 

induktion (Hartman, 2004). I den här studien kan analysen sägas vara gjord i tre steg. Första 

steget är när intervjuerna genomlyssnas för att få underlag till observationerna, andra steget är 

när intervjuerna återigen lyssnas igenom för att författaren ska kunna bedöma vad som är 

relevant att transkribera och tredje steget är när en övergripande analys av resultatet görs. 

Intervjuerna och observationerna sker omlott. 

 

Förförståelse 

Då jag i det undersökande arbetet använder mig av intervjuer och observationer, båda på ett 

kvalitativt sätt, är det viktigt för mig att vara medveten om min egen bakgrund och hur det 

kan påverka mig som intervjuare och observatör.   

Ingen forskare börjar som ett tomt blad … de som arbetar med … empirinära ansatser … antar att 

forskaren kan ”sätta parentes” kring sin förförståelse. Om forskaren ska kunna göra detta krävs det dock 

av denne att i möjligaste mån bli medveten om sin förförståelse så att denna färgar den kvalitativa 

intervjun i så låg grad som möjligt (Patel & Davidson, 2003, s.79). 

Det kan vara positivt att jag själv har en dansutbildning eftersom jag då kan förstå facktermer 

som kan förekomma vid intervjuer. Det kan också hjälpa mig att koppla dansrörelser som jag 

observerar vid föreställningarna till det som framkommit vid intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att  

[k]unskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för konsten att ställa andrafrågor, att följa upp 

intervjupersons svar. Kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ intervju beror på kvaliteten 

hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. Det krävs omfattande träning för att bli en högt 

kvalificerad intervjuare (s.98). 

Jag som intervjuare har kunskap både om dans, att skapa föreställningar och om 

gymnasieskolans styrdokument och övriga verksamhet. Kvale och Brinkmann (2009) menare 

vidare att ”[i]ntervjuaren som behärskar sitt yrke tänker mindre på intervjuteknik än på 
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intervjupersonen och den kunskap som eftersöks” (s.103). Detta försöker jag utgå från genom 

att skapa en god och lättsam relation till de intervjuade samtidigt som jag lyssnar noga på vad 

de säger. 

Att vara väl förtrogen med dans och ha tittat på många dansföreställningar tidigare kan göra 

att jag ser saker som eleverna, varav många saknar dansvana, inte uppfattar på samma sätt. Då 

denna studie handlar om hur dansföreställningar relateras till gymnasieskolan och till dennas 

styrdokument finns risken att jag som är mitt uppe i studien färgas av det och ser kopplingar 

och relationer som egentligen kanske är väldigt vaga. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta” 

(NE, u.å. -c).  När det gäller validitet i kvalitativa studier, till skillnad från kvantitativa, är 

”ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att 

beskriva uppfattningar eller en kultur” enligt Patel och Davidson (2003, s.103). Reliabiliteten 

beskriver ” hur väl testet mäter det som det mäter” (NE, u.å. -b). Det handlar om hur 

undersökningen genomförs och om metoden som används gör att svar på det undersökta 

erhålls. Inom kvalitativa studier menar Patel och Davidson (2003) att reliabilitetsbegreppet 

och validitetsbegreppet är så nära sammankopplade att bara validiteten behöver betraktas. De 

påpekar att vissa forskare istället väljer ”autenticitet eller förståelse” (s.103) som alternativ 

när det gäller en kvalitativ studie. 

 

Etik 

I undersökningen tillämpas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som beskriver hur 

åtta regler samlade under fyra huvudkrav bör användas. De fyra huvudkraven rör information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie hanterar 

ingen information av etiskt känslig karaktär. Informanterna behandlas ändå konfidentiellt, det 

vill säga: de inte är anonyma för intervjuaren/observatören men de anonymiseras i den 

skriftliga rapporten (Patel & Davidson, 2003). Genom att redan i samtyckesbrevet (se Bilaga 

4) informera informanterna samt påminna om detta i början av respektive intervju hoppas 

författaren att informanterna ska känna sig friare att delge sina erfarenheter och åsikter än om 

så inte vore fallet. Genom att informera informanterna om studien syfte, tillhandahålla ett 

samtyckesbrev, behandla informanterna konfidentiellt och endast använda informationen 

erhållen från informanterna i aktuell studie, uppfyller författaren Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav. 
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Urval och bortfall 

Urvalet av informanter sker genom att danskonsulenterna i Uppsala och Stockholm kontaktas 

för information om vilka dansgrupper som riktar sig mot gymnasieelever inom deras 

respektive område. Personliga kontakter och sökning på dansrelaterade hemsidor utnyttjas 

också för att få reda på vilka föreställningar som spelas/spelats för gymnasieelever. De 

dansgrupper som är aktuella, det vill säga dansar för rätt målgrupp, i Uppsala och/eller 

Stockholmsområdet, kontaktas via e-post (se Bilaga 3) med bifogat Samtyckesbrev (se Bilaga 

4). Dialog förs med dansgrupperna via e-post och/eller telefon, och intervju plus eventuell 

observationstid bokas. Från de dansgrupper som under detta arbetes tidsperiod inte spelar 

föreställningen erhålls istället en inspelning av föreställningen. Urvalet av dansgrupper att 

intervjua och observera sker genom att de första fyra svarande dansgrupperna används som 

informanter. En av dansgrupperna som först tackat ja till medverkan hoppar dock av innan 

intervju eller observation genomförts vilket resulterar i att tre informanter med tre olika 

föreställningar ingår i studien.  

 

Genomförande 

En pilotintervju genomfördes med dansare som inte medverkade i resten av studien. Detta för 

att testa upplägget på intervjumallen och för att öva intervjuaren vid intervjusituationen. 

Intervjuer genomfördes sedan, med koreografer från de olika dansgrupperna, enligt 

intervjumall, se (Bilaga 1). Vid både pilotintervjun och de andra intervjuerna skedde 

ljudupptagning med mobiltelefon. 

Observationsmallen för den aktuella dansgruppen kompletterades utifrån intervjun genom att 

inspelningen av intervjun lyssnades på och det som var av vikt antecknades i 

observationsmallens vänstra kolumn. Observation genomfördes sedan enligt 

observationsmall, se (Bilaga 2). Varje föreställning observerades en gång och 

observationsmallens övriga kolumner fylldes sedan i efteråt. Vad gäller sista delen i 

observationsmallen, Observationer av koppling till skolans verksamhet, läro-, ämnes- och 

kursplaner som inte uppgetts av dansgruppen, fokuserades framförallt på kopplingar till Gy11 

samt ytligt till de gymnasiegemensamma ämnena. 

Intervjuinspelningarna lyssnades återigen igenom och det som var av intresse för studien 

transkriberades. Det transkriberade delades in under ett antal rubriker med olika teman (se 

avsnitt Intervju- och observationssammanställning nedan). Under rubrikerna fördes även 

utvalda delar av observationsmallarna samt kommentarer från författaren in. Analyserandet av 

insamlad data vävs ofta in i resultatbeskrivningen vid kvalitativa undersökningar (Patel & 

Davidson 2003). I denna studie har detta gjorts i någon mån men framförallt presenteras 

analysen i avsnittet Tolkning av resultat. 
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Koreograferna och föreställningarna 

Här följer en kort sammanfattning av informanterna och deras föreställningar utifrån vad 

informanterna själva beskrivit, vad författaren observerat och vilken information som finns 

om föreställningarna öppet på hemsidor och i informationsblad. 

Föreställning 1 där koreograf 1 intervjuades spelas för ungdomar från 10 år och uppåt. Fem 

dansare/musiker deltar och skolorna erbjuds en kortare workshop i samband med 

föreställningen. Handledningsmaterial för lärare finns med förslag på hur det går att arbeta 

vidare i klassrummet efter föreställningen. Koreograf 1, som själv medverkar i 

föreställningen, har tidigare arbetat några år som lärare i gymnasieskolan. Föreställning 1 

syftar till att visa flamenco, både traditionellt och hur den utvecklas, för en bred publik. 

Traditionella könsroller utmanas och en mångkulturell aspekt finns även med som 

utgångspunkt. 

Föreställning 2 där koreograf 2 intervjuades spelas för elever i årskurs 9 och för 

gymnasieelever. Fem dansare/musiker deltar och en workshop erbjuds i samband med 

föreställningen. Koreograf 2 var inte med när föreställningen spelades utan hade enbart rollen 

som koreograf. Koreograf 2 har inte arbetat direkt ute på skolor. Föreställning 2 vill lyfta den 

sceniska folkdansen och gränsen mellan barn och vuxen, mellan lek och tvång, ifrågasätts. 

Föreställning 3 där koreograf 3 intervjuades spelas för elever i grundskolans senare år och för 

gymnasieskolan. Fem dansare deltar och samtal med psykolog eller terapeut erbjuds i 

samband med föreställningen. Handledningsmaterial för lärare finns med förslag på hur det 

går att arbeta vidare i klassrummet efter föreställningen. Koreograf 3 medverkar själv i 

föreställningen och arbetar i övrigt ute i skolor endast vid enstaka kortare projekt. 

Föreställning 3 behandlar psykisk ohälsa som oro och ångest samtidigt som en dansbredd och 

allas olikheter får ta plats.  

Föreställning 2 och föreställning 3 skapades på uppdrag utifrån medan förställning 1 skapades 

på initiativ av koreograf 1. Koreograferna och dansgrupperna kontaktade inte själva skolorna 

utan de hade uppdragsgivare/organisationer bakom sig som skötte skolkontakten, eller som 

fungerade som mellanhänder mellan dansgruppen och skolan. Därför var inte alla koreografer 

helt säkra på hur föreställningen presenterats för skolor. 
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Resultat 

Här presenteras en sammanställning utifrån intervjuerna och observationerna. Citaten från 

intervjuerna är omskrivna till ett mer skriftspråksanpassat format. Det innebär att till exempel 

enstaka hummanden och upprepningar av ord har utelämnats. Detta för att få mer flyt i texten 

för att underlätta för läsaren. Författaren har ändå försökt att göra de intervjuades uttalanden 

rättvisa i så stor mån det går. Hela intervjuerna och observationsprotokollen redovisas inte, 

författaren har istället valt ut de delar som är av intresse för studien och försöker leda läsaren 

genom kommentarer. Koreograferna hänvisas till som K1, K2 respektive K3, intervjuaren 

som I. Föreställningarna hänvisas till som F1, F2 respektive F3 där F1 är den föreställning K1 

koreograferat och så vidare. 

 

Föreställningens relation till skolan 

F1 och F3 är de som till sin form tydligast är anpassade till skolan enligt koreograferna själva. 

Längden på föreställningarna är korta för att vara möjlig att genomföra under en skoltimme. 

Själva formatet på föreställningarna är också medvetet tydligt och avsett att passa skolelever.  

Sen är det ett såhär ganska undervisande, alltså vi har gjort den utifrån att vi ska visa den för skolor. Så 

då är det också liksom just det här med den är väldigt tydlig just som jag sa. Det blir ju på nåt sätt 

pedagogiskt, i sig, bara det (K3).  

Det ska passa in i skolans ramar tidsmässigt. Sen också, om man ser till själva föreställningens olika 

delar, så gjorde vi den i populärmusiksformat, det vill säga, treminutersdelar. Och det spelar stor roll för 

den unga publiken, man är så van vid det här att en låt på radion är tre minuter så det är väl ett gyllene 

snitt nästan (K1). 

För att nå den unga publiken tycker K1 att humor även är ett bra verktyg. 

Det blir informativt men samtidigt som det blir komiskt och det är också via komiken som jag känner 

att det är lättare att nå en ung publik. Att man har distans till det man gör. Att man gör det man gör fullt 

ut och starkt men ändå med glimten i ögat. Det har jag upplevt som väldigt bra just med flamencon för 

att nå ut. Många kan bli skrämda annars om det blir för gravalvarligt hela tiden, det känner jag (K1). 

De skämtsamma inslagen observeras bland annat som dansarnas mimik. K3 berättar om att 

föreställningen inte bara generellt är tänkt att nå en ung publik utan att de arbetat för att 

verkligen nå alla unga. ”Trycker man också på att det är en sådan mångfald i föreställningen, 

det är sån bredd, det spelar ingen roll vem man är, det är en föreställning som passar alla. Och 

det är ett ämne som rör alla” (K3). Vidare kommer K3 in på dansen som medel och som 

visuellt språk. ”Jag tror att man behandlar ett tungt ämne med någonting, en dansstil eller 

något liksom visuellt som tilltalar de (ungdomarna), som är lätt att ta till sig … och då tror jag 

också att det bli lätt att ta till sig det ämnet som annars är någonting som kanske ungdomar 

bara stöter ifrån sig” (K3). K3 fortsätter med att dansen inte bara borde finnas i skolan för att 

det står att kultur ska vara inslag i verksamheten. 

Jag tycker också väldigt mycket det handlar om, det finns väldigt mycket att hämta från dans. Dels att 

det ska vara en egen grej som man ska introduceras till inom skolan. Men att utifrån det, det handlar ju 

om att röra, det är ju fysikalitet, alltså på något sätt att vara fysisk. Och kreativ. Och det, att ta in det i, 

alltså själva läroprocesserna, det känns som att det vill man gärna tillämpa, eller man vill gärna 
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presentera det. Men det känns som att hela den grejen går väldigt långsamt. … För någon som står 

utifrån så kan man ibland känna att, ibland undrar man liksom bara: men fattar vi att men vissa tar ju in 

information, eller vissa, alla, tar in information olika. Och att kunna vara lite mer ibland, alltså kunna ta 

på saker, det hjälper ju vissa nåt så enormt (K3). 

 

Ingen av koreograferna säger sig ha jobbat direkt utifrån skolans styrdokument vid skapandet 

av föreställningarna. K1 och K3 berättar dock att de hela tiden utgått från att den ska spelas 

för elever. K1 tar inte upp det själv under intervjun men i en presentation av föreställningen 

på dansförmedlares hemsida står det att den lämpar sig för undervisning i historia och 

samhällsorienterade ämnen. K2 fick som uppdrag att skapa en konstnärlig föreställning, med 

tillägget att den ska gå att spela för en ung publik.  

Precis som andra har både K1 och K2 själva gått i skolan och de har därför en viss kännedom 

om vad skolan arbetar med. 

Perspektiv som vi hade med oss, eller jag hade med mig, i processen med föreställningen, det var just 

genusperspektiv, och det vet man ju också att det är sådant som, som liksom finns i, omnämnt i 

läroplaner. Respekt för flerkulturalitet och genusperspektiv kan man väl säga var det som vi förhöll oss 

till (K1). 

Även K2 säger sig ha en uppfattning om skolans arbete. ”Jag tycker att förväntningar på 

parbildning, vem får välja vem, vem blir utanför, tänker jag är jättestarkt i hela skolgången” 

(K2). Vem som får vara med i leken och vem som bestämmer är ett tema som observeras 

genom hela F2 genom dansarnas relationer till varandra på scen. Att som koreograf utgå från 

sina egna erfarenheter och tankar kring skolan är ett sätt att relatera föreställningen till skolan 

eller till elever. K3 relaterar bland annat F3 till skolan så här: 

Sen är det också det här med välmående bland ungdomar, kanske speciellt då, liksom man fastnar, 

anledningen till att man mår dåligt kanske inte har med skolan att göra, eller så har det det, det kan ju 

vara hundra olika anledningar, men det påverkar ju en ändå 24 timmar om dygnet. Man är i en fas där 

vad det än är man lider av, eller, så att det är ju, det påverkar ju skolan även om det inte är på grund av 

eller sådär (K3). 

En skola skulle således kunna motiveras att låta eleverna se F3 genom att det skulle kunna 

hjälpa eleverna i allmänhet i skolan. K1 kommer också in på att motivera skolor. ”Men just 

det där jag berättade om engelskan och spanskan, att även det kommer in i en 

dansföreställning, det är väl någonting man kan liksom motivera med, att eleverna får höra 

olika språk och sådär också” (K1). I F1 observeras de två talande rösterna tydligt, det rör sig 

om korta sekvenser i inledningen och i mitten av föreställningen. F1 har redan på ett sätt 

utgått från vissa grundläggande punkter som gör den skolanpassad enligt K1, som beskriver 

att för att få bidrag till projektet/föreställningen ska de kunna förklara hur föreställningen 

arbetar med exempelvis ett flerkulturellt perspektiv, jämställdhet mellan könen och att nå ut 

till människor med olika behov. ”Så redan i bidragsstadiet så har man ju tänkt igenom det där, 

… det finns ju då naturligt i det man håller på med. Om man har fått stöd (bidrag) i alla fall” 

(K1). Jämställdheten i föreställningen observeras exempelvis som att både män och kvinnor 

på scen visar känslor och har maktpositioner. När dansarna leder varandra är det både en man 

och en kvinna som vid skilda tillfällen är ledaren. Ett flerkulturellt perspektiv kan sägas finnas 

med i hela föreställningen då dans och musik från en annan kultur än den svenska visas. F1 är 
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en föreställning som lämpar sig för exempelvis syn- eller hörselskadade då både de visuella 

och de auditiva uttrycken som föreställningen använder sig av är starka i sig. 

Att knyta föreställningen starkare till skolan genom samarbete vid föreställningens skapande 

menar K2 kunde vara givande. ”Jag tänker nu som alltid att vi verkligen hade kunnat jobba 

kanske tidigare med referensgrupper från skolan” (K2). I den här föreställningens skapande 

gjorde de inte det. ”Här var det vi som jobbade och tänkte att vi gjorde allting tillsammans 

medan jag idag nog skulle så här: nämen vi hittar några elever som vi kunde prata med under 

processen” (K2). 

Till både F1 och F3 finns ett handledarmaterial som skolorna kan använda för att arbeta 

vidare kring det som föreställningen tar upp. På det sättet stannar inte det föreställningen kan 

ge eleverna vid själva föreställningstillfället. 

Det ska ju vara att de ska ta med sig det vidare, så att det inte bara blir den här upplevelsen … utan de 

ska fortsätta kunna prata om det, så att de får själva också prata har varit tanken. När jag läst det här 

lärarmaterialet så har det varit att de har fått se, de har fått lyssna, sen går de till klassrummet och då är 

tanken att de själva ska få prata (K3). 

F3 är en stark föreställning som kan väcka många tankar och känslor hos elever som ser 

den. Att låta eleverna prata om vad de upplevt efteråt kan ge dem möjlighet att bearbeta 

intrycken från föreställningen. 

 

För vem görs föreställningen? 

En konstnärlig föreställning behöver inte betyda samma sak för alla inblandade. Olika 

personer kan se den på olika sätt. ”Det vi kanske ska visa då är väl att alla, vem man än är 

eller hur man än ser ut, kan må dåligt” (K3). ”Så det är det som gestaltas i föreställningen?” 

(I). ”Ja det skulle jag säga, det är så jag själv tolkar föreställningen, hur den är uppbyggd” 

(K3). Här visar K3 på sin tolkning av föreställningen, men är det säkert att eleverna, eller för 

den delen, de andra dansarna, tolkar föreställningen på samma sätt, och är det viktigt att den 

tolkas lika av alla? K2 tar frågan längre,  

Projektet hade väldigt många behov som skulle tillfredsställas, det var elva organisationer med i 

styrgruppen, det var ju tre län som stod bakom. Så min fråga är också: för vems skull gör vi det här? Är 

det för publikens skull, är det för dansarnas skull, är det för de här organisationernas skull, vem ska 

tycka att det här projektet är roligt egentligen? (K2) 

Både K1 och K3 menar att deras respektive föreställning i första hand är till för eleverna. 

 

Kultur kontra skola 

K3 säger sig uppleva en frustration över krocken mellan skola och kultur. När hen arbetat i 

skolprojekt som koreograf för att elever ska få vara med om ett skapande projekt som mynnar 

ut i en föreställning ifrågasätts arbetet ibland av lärarna  
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Om jag kommer och säger att: Jag är koreograf och ska koreografera med era elever. Då är det väldigt 

svårt för de (lärarna) att placera in det här. Återigen: hur får vi in det i skolplanen? Men om det är en 

danspedagog och vi ska lära oss dans.. , för det har jag fått sitta i flera möten innan. I det här projektet, 

om det är det ni vill ha … det finns inga krav på att man måste ha lärt sig vissa danssteg, efter den här 

tiden, projekttiden. Och de är väldigt, väldigt, det är svårt, det är svårt att förstå det här när man tar in 

kulturen eller skapandeprocessen. Allting måste vara pedagogiskt, allting måste vara undervisning, vi 

måste lära de någonting konkret (K3). 

Att allt som rör skolan ska behöva ha en pedagogisk utgångspunkt är något även K2 reagerar 

på när vi pratar om dans utifrån specifika ämnesplaner 

Jag tycker absolut att det skapar en ny plats för reflektion, att gå och se på scenkonst, det skapar ett nytt 

rum … Det kanske inte alls händer det jag trodde men det är kanske jättespännande också. Folk kanske 

blir så här avtända på matematik eller naturkunskap … Jag diggar, självklart tänkte jag säga, idén om 

det goda men … jag tycker att det är spännande och viktigt som dans och konst och kultur, den platsen 

eller det rummet. Men det är ju inget pedagogiskt material, det är ju kultur eller konst. … Jag tycker att 

det är fantastiskt att få in det i undervisningen, jag tänker att det kan frigöra eller skapa frågeställningar 

eller ge nya perspektiv på frågeställningar mer än att det ger svar (K2). 

Att det just är kultur eller konst som en dansföreställning är och att det kan bli en krock när 

det ska passa in i skolans ramar tänker K3 så här kring 

Det är väldigt, jag upplever det som strikt, men att det är väldigt tydligt vad de har för ramar att förhålla 

sig till. Och det här enorma pusslandet, det är ju props till alla som jobbar som lärare … (K3). 

Skulle du kunna tänka dig att jobba så, med någon föreställning i framtiden, alltså utgå från skolans.. 

(styrdokument) (I). 

Ja det skulle vara jättespännande. Kanske lite mer ur ett danspolitiskt perspektiv i sådana fall, eller 

liksom politiskt perspektiv. Hela den här kultur-i-skola-debatten, nu blir det jätteflummigt och 

filosofiskt, men då blir det ju genast liksom skola kontra kultur. Och vi som jobbar med kultur hur 

mycket behöver vi då anpassa oss. Ska vi också bli totalt inramade? Och vad händer i sådana fall med 

konstverket? (K3) 

K1 nämner inte, som de andra koreograferna, något om kulturpolitik i skolan eller 

skolpolitik i kulturen. 

 

Dansföreställningar som utgår från styrdokument 

Alla koreograferna tycker att det vore intressant att höra vad andra dansgrupper tänker, eller 

hur de jobbar med skolans styrdokument. Eftersom koreograferna själva inte är i direkt 

kontakt med skolorna när föreställningen säljs in har de svårt att göra sig en uppfattning om 

skolpersonalens inställning till relationen mellan föreställningen och skolans styrdokument. 

”Jag vet inte, eftersom jag inte är i direkt kontakt just från början i säljögonblicket som är med 

skolan, så vet jag inte hur betydelsefullt det är just det du frågar om, det här med läroplan, om 

det verkligen är direkt anknytet till skolans uppdrag” (K1). Något som framkommer är 

koreografernas tankar om lärarnas ständiga organiserande i vardagen och att lärarna måste få 

allt att gå ihop. ”Man måste ju vara realistisk för lärarna har ju begränsat med tid och de har 

sitt uppdrag. Man förstår ju att de vill ju fullfölja sitt uppdrag” (K1). K3 berättar om sitt 

arbetar ute i skolor med dansprojekt: 
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Jag upplever de som väldigt låsta till just det här och är det någonting som de inte direkt, om det inte är 

jättetydligt hur de kan koppla det här till skolplanen då blir det oftast direkt ett nej, det skapas väldiga 

osäkerheter kring om det här kan vara lämpligt eller inte eller: Är det här möjligt över huvud taget? Så 

jag tror absolut att är man övertydlig i och kommer man med någonting som så här: Nu har vi utgått 

från den här punkten! Då tror jag att det är: inget snack om saken! då tar de in den. Jag tror att det är 

hur lättsålt som helst (K3). 

K3 är inne på att en direkt koppling mellan föreställningen och skolans styrdokument 

(benämndes som skolplan) gör att lärare kan se det som mer legitimt att använda 

föreställningen i undervisningen. K1 är mer inne på variationsperspektivet. 

Om jag tänker mig in i en lärares situation så, det är ju en stress, eller jag vet inte, det är ju ett uppdrag 

läraren har att följa läroplanen. Och det är klart att om en föreställning verkligen, på ett direkt sätt, 

motsvarar det som uppdraget är då blir det väl lockande tänker jag för en lärare, men jag vet inte, 

samtidigt så är det nog framförallt, framförallt innehållet i föreställningen som ändå är intressant tror 

jag. Och just att man kan erbjuda sina elever en variation av kulturella upplevelser. … Jag hoppas ändå 

att skolpersonalen, lärare och andra aktörer på skolorna, att de väljer utifrån ett variationsperspektiv 

också (K1). 

Variationsperspektivet är något som står med i Gy11. Så gör även att eleverna ska uppleva 

scenkonst, vilket K2 menar är kärnan i dansföreställningars plats i skolor, även om hen inte 

hänvisar till Gy11. 

Min erfarenhet är att en skolas benägenhet att, framförallt gymnasiet kämpar ju jättemycket, det är 

jättesvårt att sälja till gymnasiet, de har lite tid och lite pengar. Så jag tror att det är andra strukturer som 

är mer dominanta än kanske tematiken. Jag tror att som, även om jag tror att det är klart att det skulle 

påverka, men jag tänker att det är själva fenomenet att du som gymnasieelev eller gymnasielärare eller 

gymnasieskola ska uppleva scenkonst. Den diskussionen, säg varför det ska ske! Det är där jag tänker 

att skon klämmer och inte så mycket vad föreställningen handlar om (K2). 

Även om lärare har som yrke att skapa undervisningssituationer som gynnar elevers lärande 

har K2 också tankar om vem föreställningen egentligen spelas för. Hen menar att det ibland 

kanske blir missvisande att lärarna ska bestämma vad eleverna ska se och berättar om en 

tidigare föreställning: ”Så det är ju också en diskussion, vem spelar vi den för? Och att 

föreställningen var jättebekräftande för målgruppen men kanske inte för lärarna” (K2). Vidare 

är K2 orolig att om en föreställning är alltför starkt knuten till skolans styrdokument ger det 

ett annat slags ansvar, ”lärarna har ju såklart jättemycket förväntningar på att den 

(föreställningen) kanske ska ge svar eller lösa problem” (K2). En föreställning ska kanske 

istället, enligt K2, vara det den är, en bit kultur som är till för att upplevas och reflektera över, 

inte ett pedagogiskt verktyg tänkt att lära någon någonting. 

 

Arbeta utifrån styrdokumenten 

Ingen av koreograferna har arbetat utifrån skolans styrdokument någon gång men K1 och K3 

tror att det skulle vara ett intressant arbetssätt, kreativt, och framförallt ett sätt att legitimera 

inköp av dansföreställningar till skolan 

Jag har aldrig tänkt på att nu går vi och luskar vad som står i skolplanen och så gör vi någonting på det. 

Fast nu när du säger det och när du ställer den frågan då, min spontana tanke är ju då att såhär, ah, då 

tror jag att de skulle köpa det rakt av. Eftersom man märker, man märker hur de kämpar med att såhär: 
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oj det här är ju en jättebra idé men vi måste först titta om det går att få in i, hur kan vi liksom koppla det 

här till vårt uppdrag? (K3) 

Under samtal om att utgå från specifika ämnesplaner säger K1 

Gud vad intressant, jag har aldrig tänkt på det men det skulle man ju verkligen kunna göra. Då kan man 

ju presentera det för lärare som: det här handlar om den här och den här kursen och vi har jobbat med 

de här punkterna. Det tror jag skulle kunna bli något väldigt kreativt (K1). 

Det vore intressant att prova liksom, att se hur bra man kan övertyga skolpersonalen då, om man direkt 

och konkret kan säga Historia kurs A (skratt) och så vidare (K1). 

K3 har tidigare tänkt på att hen skulle vilja göra ett projekt med matematik för yngre elever 

och då utgå från vad eleverna har svårast med inom det ämnet.  

Det här är ju ett brinnande hett ämne. Däremot har jag inte kommit så långt i mina idéer att jag gått in i 

skolplanen, eller i liksom skolverket, och sett: vad är det som händer på riktigt när det gäller de här 

svårigheterna, vad är problemen eller liksom så här. Men det kan ju vara någonting för det är ju ändå 

något som, ah man har hört… (K3). 

Att utgå från forskning och skolverkets rapporter om elevers svårigheter, vilket K3 är inne på, 

skulle kunna vara ytterligare ett sätt att legitimera dansen roll i skolan för lärare och 

skolledare.  
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Analys 

Här läggs först författarens tolkning av resultaten i förhållande till skolans styrdokument fram. 

Sedan presenteras författarens tolkning av resultaten i förhållande till kunskapssyn, 

vetenskaplig teori och tidigare forskning. 

 

Tolkning i relation till styrdokumenten 

Alla föreställningarna skulle kunna presenteras utifrån det som i avsnittet Förankring i 

styrdokument tagits med från Gy11 om varierade arbetssätt och kultur i skolan. Utöver det ser 

författaren att alla föreställningar, med tanke på det som observerats och det som framkommit 

vid intervjuerna, skulle kunnat utgå från följande ur Gy11: ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och 

förmedla” (s.5), ”Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt” (s. 6) och ”Läraren ska se till att undervisningen till innehåll 

och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” (s.10). Alla föreställningarna visade 

upp starka och jämbördiga kvinnor och män. I F1 och F2 lektes det dessutom med 

traditionella könsroller både med hjälp av attribut och genom rollerna som dansarna tog på 

scen. 

Ur de gymnasiegemensamma ämnena skulle alla föreställningar kunnat utgå från 

ämnesplanen i Svenska som beskriver språk som ett viktigt verktyg för kommunikation, 

författaren ser kroppsspråket i en dansföreställning som ett av de språk en elev har till sitt 

förfogande och som bör utvecklas tillsammans med talspråk, skriftspråk med mera. 

F1 som presenterar flamenco, vilket är en del av det spanska kulturarvet, ger eleverna 

möjlighet att ta del av en annan kultur och få förståelse för andra människor. F1 skulle kunna 

vara byggd på följande ur Gy11: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse” (s.5), ”Det är skolans ansvar att varje elev har kunskaper om och insikt 

i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (s.10), ”Skolans mål 

är att varje elev kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (s.11) samt 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka 

denna förmåga hos alla som verkar där (s.5). 

F1 var också den föreställning som mest aktivt arbetade med genusperspektiv och skulle 

kunna utgå från: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter” (s.6). I ämnesplanen för Engelska står det att eleverna ska lyssna till engelska i 

olika sammanhang vilket de här fick göra då en röst talade på engelska i föreställningen. Som 

tidigare nämnts presenteras F1 som passande för historia och samhällsorienterade ämnen. 

Flamenco kan i sig sägas passa dessa ämnen då flamencons eller Spaniens historia, eller 
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Spaniens geografi, kan behandlas men författaren hittade inget konkret i ämnesplanerna för 

Historia eller Samhällskunskap(för gymnasieskolan) som kan knytas till föreställningen. 

F2 utgår från sånglekar som är en del av det svenska kulturarvet. Även om sånglekarna till 

stor del gjorts om till sceniskt format finns ändå kärnan av tradition med. F2 skulle alltså 

kunna relateras till Gy11 med följande: ”Det historiska perspektivet i undervisningen ska 

utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden” (s.7), ”Det är 

skolans ansvar att varje elev har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, 

nordiska och västerländska kulturarvet” (s.10) och 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 

undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingsgrunder (s.5). 

Då F2 även behandlade steget från barn till vuxen, samspel mellan olika individer och sexuell 

identitet ses en koppling även till följande ur Gy11: ”Vidare ska skolan utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens” (s.7), ”Rektor ansvarar … för att eleverna får 

kunskaper om sex och samlevnad” (s.16) samt ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering 

på grund av … könsöverskridande identitet eller uttryck” (s.5). Det gymnasiegemensamma 

ämnet Historia ska ge eleverna kunskaper om kulturarvets betydelse för identitets- och 

verklighetsuppfattning, identitetsskapande samt att historien kan användas för att få 

perspektiv på nutiden vilket knyter an till F2. Ämnet Svenska behandlar språklig variation, 

olika typer av texter samt det svenska språkets uppbyggnad och ursprung och kan därför ses 

ha en anknytning till F2s användning av äldre svenska sånglekstexter. 

F3 behandlar i stor utsträckning psykisk hälsa, att vara en del av gruppen men ändå utanför 

och att det är okej att må dåligt. Genom att dansarna så öppet visa sina känslor på scen ges 

eleverna möjlighet att reflektera över sina egna och andras känslor. I Gy11 finns mycket som 

berör detta: ”Var och en som jobbar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde” (s.5), ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse” (s.5), ”Skolan ska stimulera elevernas … självförtroende” (s.7), ”Alla som 

arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande” (s.10), ”Läraren 

ska stärka varje elevs självförtroende” (s.10), ”Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i 

och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa 

för ögonen” (s.11) samt ”Alla som arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna ta ansvar för 

den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (s.13). Hälsobegreppet finns med både i Gy11: 

”Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 

uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor” (s.7) och ”Det är skolans ansvar att 

varje elev har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa” (s.9) men även i 

ämnesplanerna för Idrott och hälsa samt Naturkunskap. 
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Tolkning i relation till teori och tidigare forskning 

Alla koreograferna och framförallt K2 betonar att kultur måste få vara kultur, ”det är ju inget 

pedagogiskt material, det är ju kultur eller konst” (K2). Betonar detta gör även Arnaud Reid 

(2008) som menar att något estetiskt, vilket dans eller en annan kulturform kan vara, är något 

som är betydelsefullt och vackert i sig, det behöver inte finnas en underliggande mening. 

Koreograferna menar att en dansföreställning för skolelever måste få vara just bara en 

dansföreställning så att inte ”allting måste vara pedagogiskt, allting måste vara undervisning, 

vi måste lära de något konkret” (K3). 

 

K3 pratar om att dansen visuellt förmedlar något till ungdomar och att de på det sättet lättare 

kan ta till sig det förmedlade. Att så är fallet för en del ungdomar styrks av Riding i Pettersen 

(2010) som menar att några är mer bekväma med bilder medan andra är mer bekväma med 

ord. Dans är i högsta grad ett bildspråk och dans som undervisningsform kan underlätta för de 

som tänker visuellt, det vill säga i bilder. K3 använder begreppet ”fysikalitet” om att röra sig i 

undervisningssammanhang och att eleverna måste få ta på saker. K3 menar att alla elever tar 

in information på olika sätt. Gardner (1994) använder begreppet kinestetiskt när det handlar 

om att röra kroppen. Av de lärstilar Pettersen (2010) beskriver är vad K3 pratar om länkat till 

Kolbs ackommoderande lärstil, nämligen någon som praktiskt vill utföra saker och handla. 

Även Honey och Mumfords aktivist som vill agera och praktiker som vill använda sina 

kunskaper i praktiken samt Dunn och Dunns visuella, kinestetiska och taktila personer 

(Pettersen, 2010) stämmer med K3s syn på lärande.  

 

Alla koreograferna berättar om sin syn på lärares stressade vardag och hur allt måste passa in i 

tidsramar, de menar att konst och kultur nedprioriteras för andra mer teoretiska ämnen. 

Nedprioritering är något som Arnaud Reid (2008) ser som ett hinder för konst i skolan “In 

many schools as soon as the examinations come on the arts go, or are left aside; they go by 

the board” (s.298). En fråga värd att reflektera över är om kultur som medel för att uppnå mål 

i andra ämnen nedprioriteras lika mycket som kultur för kulturens egen skull. 

Dansföreställningar som utgår från skolans styrdokument kan, som vi redan sett, användas 

som verktyg för att lära annat eller som en scenisk kulturform i sig. Oavsett vilket kan frågan 

ställas om föreställningens relation till styrdokumenten är av vikt för hur skolpersonal 

prioriterar föreställningen. 

 

När koreograferna uttalar sig om hur de tror att lärare och elever har det i skolan tolkar de 

skolsituationen genom att använda sina egna erfarenheter. Hartman (2004) beskriver detta 

som att det krävs ”kunskap redan från början för att man skall kunna tolka. Denna kunskap, 

som man redan är i besittning av och som man använder sig av vid tolkandet, kallas ofta för 

en förförståelse” (s.191) Koreograferna kan sägas ha en förförståelse för skolan då de själva 

har gått i skolan i många år. Skolan är även en av de institutioner som får mest utrymme i 

media, varför en ganska välgrundad bild av skolans verksamhet kan has av koreograferna 

även om ingen av dem för tillfället regelbundet arbetar i skolan. 
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I För vem görs föreställningen? togs olika personers skilda tolkningar av föreställningar upp. 

Claessons (2007) beskriver tolkningsskillnaden så här  

Lärarens förståelse av ett begrepp beror på att han eller hon gjort mängder av erfarenheter i sitt liv, som 

i sin tur skapat en viss sorts helhetsbild. Barnet, med sin begränsade erfarenhet, lägger en helt annan 

innebörd i samma begrepp. Barnet har en s.k. för-uppfattning som succesivt utvecklas genom att det får 

nya erfarenheter. Denna skillnad i innebörder, mellan t.ex. lärare och elev men också mellan olika 

elever, har uppmärksammats av konstruktivistiska forskare. De menar att varje människa konstruerar 

sin egen bild av omvärlden, (s.27). 

K2 är inne på hur lärare och elever kan uppfatta föreställningen på olika sätt, ”föreställningen 

var jättebekräftande för målgruppen men kanske inte för lärarna” (K2), vilket visar att hen 

tänker i konstruktivistiska banor. Lärare och elever är olika människor, exempelvis ålders-

mässigt och i vilket skede i livet de befinner sig, som inte nödvändigtvis ser på en 

föreställning på samma sätt. Fenomenologiskt kan vi säga att olika människor ser med olika 

”glasögon”. För att ta exemplet med stolen (se avsnitt Vetenskaplig teori) associerar kanske 

elever en stol till något som hjälper en att komma högre upp medan en lärare associerar stolen 

till en inredningsdetalj som ska matcha matbordet. Självklart finns skillnader även mellan 

olika elever och mellan olika lärare, precis som mellan alla människor, i sättet att uppfatta sin 

omvärld men ju större skillnad i erfarenhet, uppväxt, minnen och så vidare som finns mellan 

två personer, desto större sannolikhet att de associerar på olika sätt (Hartman, 2004). Det 

behöver inte bara finnas en tolkningsskillnad mellan hur elever och lärare uppfattar 

dansföreställningen, skillnaden kan också ligga mellan koreografens intention och budskapet 

publiken uppfattar. Kupferberg (2009) anser att den skillnaden inte behöver vara av ondo 

”Vad är det som säger att konst ska förstås enligt konstnärens intentioner eller enligt någon 

bestämd tolkningsmall … ?” (s.104). En konstnärlig föreställning är ofta abstrakt och kan 

tolkas på flera sätt. ”Tolkning innebär att man söker tydliggöra något som inte är omedelbart 

uppenbart i det upplevda/erfarna och att man söker sätta in det i ett sammanhang, en kontext” 

(Stensmo, 2002, s.112). Själva tolkningsprocessen kan ses som ett kunskapande då det en 

person erfar bearbetas tankemässigt, se avsnitt Kunskapssyn. 

I fråga om varierad undervisning, vilket tagits upp flera gånger i studien, går K1 längre än 

Pettersen (2010) och påpekar att även de kulturella upplevelserna måste vara av varierad art. 

Alla kulturella upplevelser får inte klumpas ihop och gemensamt ses som variationen till den 

traditionella undervisningen. Om eleverna sett drama innan är det dags för dans nu, har de 

tidigare sett modern dans kanske flamenco är bra att variera med.  

 

Forskningsfrågorna 

Här följer en kort sammanfattning av forskningsfrågorna och det som i denna studie kan ses 

som svar på dem utifrån ovan redovisade resultat. 

 Hur relaterar koreografer dansföreställningar de själva skapat till skolans verksamhet? 

Föreställningarna i den här studien hade anpassats till skolans verksamhet genom tekniska 

detaljer som föreställningens längd och var den kan spelas någonstans. En av 
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föreställningarna skapades som ett konstverk som skulle kunna visas även för elever medan 

de andra skapades mer direkt med tanke på elever som publik. Alla föreställningarna hade 

syften och mål men det skilde sig åt i hur starkt dessa utgick från elevers lärande. Målen 

relaterades till skolans verksamhet genom att de exempelvis sades beröra alla elever eller 

genom att de fanns med som kriterium för bidragssökande utifrån vad bidragsgivarna ansåg 

viktigt i en föreställning för skolelever. Koreograferna använde sig vid intervjuerna även av 

egna erfarenheter och tankar om skolan för att förklara hur deras föreställningar relaterade till 

gymnasieskolans verksamhet. Något alla koreograferna menade relaterade deras 

föreställningar till skolans verksamhet är att elever bör få uppleva dans som scenkonst. 

 Vilka uppfattningar har koreografer om lärares syn på en dansföreställnings relation 

till skolans styrdokument?  

Koreografernas uppfattning om hur lärare ser på en dansföreställnings relation till 

styrdokumenten skilde sig något åt i den här studien. Två av koreograferna tror att lärare 

skulle känna att det var mer legitimt och passande gentemot sitt eget uppdrag att erbjuda sina 

elever dansföreställningar om de har en tydlig förankring i styrdokumenten. Den tredje 

koreografen tror istället att innehållet i föreställningen är av underordnad betydelse till själva 

fenomenet att erbjuda en föreställning, alltså, menar hen, spelar det inte så stor roll om 

föreställningen utgått från styrdokumenten eller från något annat. 

 

 I vilken omfattning samt hur använder sig dansgrupper av skolans styrdokument i 

samband med dansföreställningar?  

Ingen av koreograferna som medverkade i den här studien har i någon omfattning använt sig 

av skolans styrdokument vid skapandet av föreställningarna. En koreograf har tidigare arbetat 

med grundskolans läroplan vid arbetet med en teaterföreställning. Två av koreograferna kan 

tänka sig att använda skolans styrdokument vid skapandet av dansföreställningar i framtiden. 

 Vilka relationer ser författaren mellan dansföreställningarna och skolans 

styrdokument? 

Författaren gjorde flera kopplingar mellan dansföreställningarna och skolans styrdokument. 

Det rörde sig om de mål i Gy11 som beskrevs i Förankring i styrdokument, men även 

exempelvis mål som berör demokratiska värden och jämställdhet. Föreställningarna kunde 

även relateras till några olika ämnesplaner som ämnesplanen för svenska, idrott och hälsa 

samt naturkunskap. Föreställningarna hade därför kunnat utgå från styrdokumenten.  



28 
 

Diskussion 

Jag valde ett, vad jag nu förstår det som, outforskat område i den här studien, det var svårt att 

hitta något liknande som gjorts tidigare. Jag letade efter litteratur om exempelvis 

koreografiska metoder att använda när specifika mål ska utgås från, om dansföreställningar i 

skolsammanhang och om liknande studier som den här, men fann inget. Att jag inte fann 

några studier om detta betyder inte nödvändigtvis att det inte finns några sådana, eller 

liknande, studier gjorda innan men med min begränsade erfarenhet av litteratursök, med de 

begränsade resurser jag som student hade och på den korta tid som fanns till förfogande fann 

jag inget. Trots detta, eller kanske just på grund av detta, har det varit en intressant studie att 

genomföra. Studien väckte många nya frågor och många tankar om hur jag själv kan arbeta 

med dans och som lärare i framtiden. 

 

Metoddiskussion 

För att få svar på forskningsfrågorna fungerade intervju med tillhörande observation bra. De 

två metoderna kompletterade varandra och gav en bredare bild av koreografernas arbete och 

av föreställningarna än vad bara en av metoderna hade gett. Att lägga intervjuerna före 

respektive observation var inget självklart val men dels ville jag först höra hur koreograferna 

tänkte om föreställningen innan jag själv hade några förutfattade meningar om den och dels 

visade det sig mer praktiskt att genomföra intervjuerna innan observationerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att den hantverksskicklige intervjuaren är kunnig, strukturerande, 

tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande. Detta försökte jag 

förhålla mig till under intervjuerna och min uppfattning är att det lyckades bra. 

Öppen intervju där informanterna ombads berätta lite eller ge sin syn på olika fenomen gav 

rikliga svar. Jag upplevde det som att informanterna tyckte om att berätta om och reflektera 

över föreställningen de varit med att skapa. Vid analys av resultaten märkte jag att jag 

saknade viss bakgrundsinformation om koreograferna, i de fall de hade olika åsikter eller 

uppfattningar hade det varit intressant att veta mer om deras utbildning samt förhållande till 

skolan, både som elever och efter att de slutat, för att se om skillnader i koreografernas 

bakgrund eventuellt kunde ha betydelse för deras svar. 

Alla informanterna berättade inte rakt på sak under intervjuerna. En av dem svarade mer med 

egna tankar som avbröts mitt i eller bytte riktning mitt i en mening medan de andra oftare 

talade mer rakt på sak. Att både intervjua och transkribera intervjun för den informant som 

svarade mer i tanke-format var svårt. Jag som intervjuare behövde hålla mig mycket mer 

skärp för att inte förlora fokus på ämnet och jag märkte efteråt att jag under den intervjun fick 

minst tydliga svar på det jag frågat efter. Där hade jag kunnat göra en kompletterande intervju 

för att följa upp med de följdfrågor jag som ovan intervjuare inte gjorde i stunden, när 

informanten kom för långt från ämnet. En kompletterande intervju kunde av praktiska skäl 

dock inte genomföras. 
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Att observera föreställningarna var bra för då kunde jag själv se kopplingar till 

gymnasieskolans verksamhet som inte informanterna tagit upp under intervjuerna. Det är här 

viktigt att vara medveten om att de kopplingar som sågs var min egen tolkning av hur 

föreställningen på något sätt kunde tänkas passa in i skolans ramar och i skolans 

styrdokument. En annan person hade kanske observerat andra saker än jag själv gjorde. Vid 

intervjusamanställningen får läsaren i den här studien ta del av min tolkning av 

intervjusvaren, men det är fortfarande uttalanden som gjorts direkt av informanterna. Vid 

observationerna är läsaren istället helt utlämnad åt min tolkning.  

Fler informanter än tre hade gett en större bredd åt studien. Det var synd att det blev ett 

bortfall under studiens gång, men med tanke på studiens ringa omfattning hade det ändå inte 

varit möjligt att göra en så pass omfattande undersökning att några generella svar på 

forskningsfrågorna hade kunnat erhållas. Det studien nu mynnade ut i är en lokal teori (se 

avsnitt Vetenskaplig teori) om de tre medverkande koreografernas syn på föreställningar och 

dess förhållande till gymnasieskolan.  

 

Validitet och Reliabilitet 

Kvalitativa studier kan aldrig bli helt lika varandra eftersom de bygger på situationer och 

kommunikationer som bara existerar vid ett givet tillfälle. För att ändå få god validitet och 

reliabilitet i studien är det viktigt med genomskinlighet, transparens, genom hela processen 

och i rapportens alla delar. I den här studien har jag försökt att så öppet som möjligt redogöra 

för genomförandet samt i den utsträckning det går hålla mig objektiv vid redovisning och 

tolkning av resultat. Metoderna för datainsamling bedöms ha givit data som var relevanta 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. En alternativ metod för att nå fler koreografer är 

exempelvis enkät. Om enkät använts kunde fler informanter nåtts och jag kunde på det sättet 

fått en större bredd i resultatet, men den ökade kvantiteten skulle också medfört minskad 

kvalitet. Koreograferna undrade under intervjuerna över vad som menades med vissa frågor 

eller begrepp som kom upp, något jag kunde förklara direkt. Detta hade inte kunnat göras vid 

enkät och de missförstånd som då kunnat uppstå hade försämrat studiens tillförlitlighet. 

Största delen av varje intervju skedde utifrån intervjumallen genom att jag som intervjuare 

kom med frågor och uppmanade med exempelvis kroppsspråk och hummanden de intervjuade 

att prata. Här var det nästan bara de intervjuade som pratade. När jag, efter att vi behandlat 

intervjumallens sista ämne, berättade lite mer om studien och dess syfte blev intervjun mer 

samtalslik där jag själv deltog mer och berättade lite om mina tankar om dans och skola, med 

mera. Genom detta kan jag ha lett in de intervjuade på tankegångar och svar som annars inte 

hade kommit fram. Ur forskningssynvinkel kan reliabiliteten på detta vis påverkas eftersom 

de intervjuade kan ha svarat det de tror att jag ville höra. Eftersom vi ändå vid alla tre 

intervjuer fick en diskussion om bland annat dans, skola, samhälle och konst där de 

intervjuade inte enbart höll med om det jag sa utan i vissa fall till och med kom med 

motargument eller visade på en annan åsikt än min egen så är min uppfattning att 

samtalsformen snarare gav intervjuerna ett större djup, vilket berikade studien. 
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Ändring av forskningsfrågor 

Under studiens gång ändrades forskningsfrågorna från att mer snävt handla om hur skolans 

styrdokument används vid dansföreställningar till att bredare relatera föreställningar till 

gymnasieskolans verksamhet och till att innefatta informanternas syn på den relationen. Detta 

för att jag under studiens gång insåg att ingen av dansgrupperna direkt hade använt sig av 

skolans styrdokument i samband med föreställningen men att de hade intressanta tankar kring 

det. Hade jag bibehållit de ursprungliga forskningsfrågorna hade validiteten i studien minskat 

då den insamlade empirin inte visade sig motsvara dessa. I och med ändringen av 

forskningsfrågorna kan studien istället sägas ha god validitet. 

 

Urval och bortfall 

Urvalet skedde genom att de tänkbara informanterna kontaktades via e-post och sedan ringdes 

upp dagen efter om de inte hade svarat. De första fyra svarande informanterna valdes att ta 

med i studien. Det kan vara så att dessa informanter är de mest aktiva eller de som själva 

kände att de kunde tillföra studien något utifrån hur den beskrevs i samtyckesbrevet(bilaga 3). 

Detta skulle kunna påverka resultaten i studien om den hade försökt påvisa en generell teori 

om dansföreställningar och koreografer i Uppsala och Stockholm, när studien nu istället visar 

på en lokal teori om de tre dansföreställningar och koreografer som medverkade så är 

urvalsmetoden av mindre vikt. Den informant som uteblev tackade först ja till medverkan i 

studien men sedan fick jag inte kontakt med personen igen förrän det var för sent att 

genomföra intervju och observation. Bortfallet hade precis som urvalsmetoden haft större 

påverkan på studiens resultat om en generell teori varit målet med studien. 

 

Olika källor 

Till avsnittet Multipla Intelligenser kan nämnas att viss kritik mot Garners intelligensteori 

förts fram av forskare genom åren. Teorin speglar mycket av variationen inom lärande, vilket 

jag velat lyfta fram i studien, därför valde jag ändå att presentera den. Jag har i den här 

studien inte tagit med något av kritiken mot varken Gardner eller några andra av mina källor. 

Skulle jag, eller någon annan, fortsätta att arbeta med en studie liknande den här, fast i större 

omfattning, är förtydligande av källornas trovärdighet viktigt. 

De tre intervjuerna skedde alla genom att jag träffade informanterna direkt och inte via 

telefon, internetbaserad kommunikation eller annan media. Observationerna skilde sig dock 

genom att två gjordes av inspelat material och en gjordes på plats vid en föreställning som 

åskådare tillsammans med annan publik. Den ena inspelningen, av F2, gick inte att få i annat 

än mycket dålig kvalitet, något jag och informanten upptäckte efter intervjun. Ljudet 

fungerade bra men bilden var gryning och hoppade. Detta gjorde att det var svårare att få en 

rättvis bild av den föreställningen. Jag fick ändå en uppfattning av helheten och bedömer att 

den dåliga kvaliteten inte var avgörande för studiens resultat.  
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Att observera på plats och med hjälp av inspelning visade sig inte skilja så mycket som jag 

innan hade befarat. Vid båda varianterna genomfördes observationerna på samma sätt, 

nämligen genom att observationsmallen för den aktuella föreställningen noga lästes igenom 

varpå föreställningen observerades i ett svep. Direkt efter fylldes den aktuella observations-

mallen i. Resultatet bör således inte i någon stor utsträckning ha påverkats av de två olika 

formerna för observation. En av informanterna hade jag, till skillnad mot de två andra, träffat 

vid flera tillfällen innan intervjun vilket kan påverka studien. Både intervjuerna och 

observationerna genomfördes dock efter samma mall och jag försökte och tror att jag lyckades 

låta bli att påverkas av detta faktum. Inget i den informantens delgivna tankar under 

intervjuerna skiljer sig mot de övriga informanternas i sådan grad eller på ett sådant sätt att 

informanten kan misstänkas ha påverkats av förhållandet till intervjuaren. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens upplägg och omfattning gör att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån 

den. Resultaten pekar dock mot att skolans styrdokument inte används vid skapandet av 

dansföreställningar även om två av koreograferna säger sig vara villiga att prova arbetssättet i 

framtiden. Relationen mellan föreställningen och skolan beskrivs istället av koreografer 

utifrån en mer allmän syn på ungdomars behov, önskemål och livsvillkor eller utifrån 

perspektivet att scenkonst bör finnas som inslag i skolan. Resultaten pekar även mot att 

koreografer ser det som svårt för lärare att använda dansföreställningar i undervisningen 

eftersom de har så strikta ramar att förhålla sig till i skolan. En föreställning knuten till 

styrdokumenten tros däremot villigare tas emot av lärare. 

 

Informanterna 

När resultatet började analyseras märkte jag, som tidigare nämnts, att den information om 

informanternas bakgrund som framkommit vid intervjuerna var för knapp. Innan och under 

intervjuerna var min uppfattning att endast dansgruppernas sammansättning och 

koreografernas arbete med föreställningar samt synen på skolan och föreställningar var av 

intresse. Vid analysen fann jag dock att skillnader och likheter i svar från informanterna 

kanske kunde ha ett samband med det lilla jag ändå visste om deras bakgrund. En av de 

informanter som verkar lockas mest av idén att själv skapa en föreställning utifrån skolans 

styrdokument har till exempel själv arbetat som lärare på gymnasiet medan den informant 

som visade minst intresse för det arbetssättet aldrig arbetat inom skolan. Om mer information 

om informanternas bakgrund samlats in under studien hade fler intressanta kopplingar kunnat 

göras, även om undersökningen av sådana kopplingar inte var studiens huvudsyfte. 

Det finns säkerligen sådant som inte framkommit under informationsinsamlingen men som 

hade varit intressant information ur studiens synvinkel. Observatören kan ha missat detaljer 

vid observationerna och informanterna kan medvetet eller omedvetet ha uteslutit viss 

information vid intervjuerna. Författaren kan också ha missuppfattat något eller tolkat 
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information på ett sätt som informanterna finner felaktigt. Detta är dock något som inte gäller 

endast för denna studie utan något som alltid bör finnas i tankarna hos den som genomför 

undersökningar. 

 

Hur en föreställning tolkas 

Något som dansgrupper försöker visa med dansen är inte säkert att eleverna uppfattar. Dels är 

de i en annan ålder, i ett annat skede i livet och dels har de ett annat förhållande till dans. Det 

finns säkert många fler faktorer som påverkar hur en dansföreställning tolkas av 

dansgrupperna själva respektive eleverna. Att en dansgrupp haft som intention att till exempel 

väcka frågor om identitet eller skapa intresse för miljöfrågor är ingen garanti för att elevernas 

frågor väcks eller deras intresse skapas. Kommunikationen mellan dansarna och publiken är 

inte jämbördig, ”Audiences have no control over the sender of the message (here the 

choreographer/dancer) and the audience in turn cannot be as easily limited or determined, thus 

how can and how do they comprehend the message portrayed in the dance?” (Majeed Asaff, 

2013, s.234). Den frågan är inget den här studien kan ge svar på men det är en intressant fråga 

för alla som arbetar med dans. Ibland är det kanske inte heller så viktigt hur publiken/eleverna 

tolkar en föreställning. Som K2 är inne på så kan det viktiga för eleverna vara att se dans, att 

se en föreställning, för att få uppleva scenkonst och kultur. K2 tar, till skillnad från de övriga 

koreograferna, även upp frågan för vem föreställningen spelas. Eftersom F2 var den av 

föreställningarna i den här studien som minst hade som mål att spela för elever så är det 

kanske inte så märkligt att det är K2 som ställer den frågan. 

Upplevelsen av dansen påverkar vilken kunskap eleverna har möjlighet att tillägna sig vid en 

föreställning. Vi har tidigare(se avsnitt Kunskapssyn) sett att ”individen konstruerar 

uppfattningar av fenomen i omvärlden” Selghed (2011, s.42) och att detta är kunskap. Dessa 

fenomen bör väl, för att ge eleverna möjligheter till bred och allsidig kunskap, vara av 

varierad karaktär. Variationen har tagits upp flera gånger under studien, bland annat av K1(se 

avsnitt Dansföreställningar som utgår från skolans styrdokument). Dans kan vara ett sätt att 

variera undervisningen i skolan så att eleverna får uppleva de skilda fenomen som ger dem 

möjlighet till bred kunskap. 

Föreställningarna i den här studien ville presentera svenska folkvisor, spansk flamenco och att 

psykisk ohälsa är något som alla kan drabbas av. Underliggande mål var exempelvis 

genusperspektiv, respekt för andra kulturer och andra människor samt att visa en dansbredd. 

Hur dessa aspekter av föreställningarna uppfattades av eleverna är inte något denna studie 

undersökt. Då observation av liveföreställning gjordes uppfattade ändå författaren något av 

hur eleverna i publiken reagerade på föreställningen. En elev kommenterade att ”det handlar 

om ångest”. 
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Lägga på i efterhand 

Nu relaterade jag själv föreställningarna till skolans styrdokument i efterhand, efter att 

föreställningen skapats och visats för elever. För att en föreställning ska kunna sägas arbeta 

med skolans styrdokument på en hög kvalitetsnivå bör kopplingen finnas med redan i 

inledningsskedet av föreställningens skapande. Relaterandet i den här studien var till för att 

visa vad dessa föreställningar kunnat utgå från om koreograferna hade velat arbeta med 

skolans styrdokument inom ramen för de aktuella föreställningarna.  

 

Min egen uppfattning 

Innan studiens början trodde jag att inte att alla koreografer skulle ha utgått från 

styrdokumenten. Dock trodde jag att någon av de, i alla fall i någon mån, skulle arbeta mer 

direkt på uppdrag av skolan, eller med tydliga mål för vad eleverna skulle kunna få ut av 

föreställningen. Även de två föreställningarna som hade tydligast fokus på skolan hade 

förhållandevis vaga mål. Med det menar jag att det inte i informationsbladet om 

föreställningen tydligt stod med vilka mål som arbetades mot, inte heller fanns det tydligt 

formulerat i en mening eller i punktform utan koreograferna förklarade målen mer svävande 

och i omgångar. Detta kan själklart vara en tolkning från min sida, jag kan ha bedömt det som 

mindre tydligt än det faktiskt var. På grund av intervjusituationens avslappnade 

samtalskaraktär kan informanterna ha presenterat föreställningen mindre strikt än vad den 

exempelvis presenterats som för skolor. 

Jag hade också en förutfattad mening om att koreograferna i större utsträckning skulle ha 

direkt kontakt med skolor, åtminstone de koreografer som även var med som dansare i 

föreställningarna. Att de inte hade direkt kontakt med skolor vid tillfället när skolan bokar 

föreställningen gjorde att koreograferna inte hade så stor uppfattning om skolpersonalens 

inställning till föreställningarna. De två koreografer som även var med och dansade mötte i 

större utstäckning skolpersonal i samband med att föreställningen spelades för skolor så de 

hade mer direkt erfarenhet av åsikter från lärare som var med som publik på föreställningarna. 

Att jag trodde på det sätt som beskrivs ovan kan bero på att jag de senaste åren studerat på 

lärarutbildningen och därför vistats betydligt mer i skolmiljö än i dansarmiljö. Många av de 

föreställningar jag själv dansat i eller koreograferat har också varit starkt knutna till skolan, 

antingen genom att de varit rena skolprojekt eller genom att de spelats för elever. Precis som 

föreställningarna i studien utgick inte de jag medverkat i från skolans styrdokument. Som 

lärarstudent på praktik har jag upplevt det som att lärare överlag är mer benägna att använda 

exempelvis dans i undervisningen om tydliga mål finns för aktiviteten. Detta stämmer överens 

med två av informanternas uppfattning. 
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Ökad medvetenhet hos informanter 

Något som undersökningen kan medföra är att de dansgrupper som medverkat i studien i 

framtiden tydligare kopplar sitt koreografiska arbete till skolans styrdokument om de i och 

med studien blivit mer medvetna om ett sådant arbetssätt. Detta är enligt mig något positivt då 

jag själv tror att vägen till mer kultur i skolan behöver börja med att kulturen anpassar sig till 

skolan. Detta för att skolans värld har mer exakta ramar att förhålla sig till medan kulturens 

värld är mer flexibel. När kulturen sen genom detta får en förankring i skolan kan arbetet med 

att mötas bli mer jämlikt. 

 

Tillämpning i mitt framtida yrkesliv 

Jag kan själv koreografera en dansföreställning med sikte på specifika mål i skolan, utifrån 

gymnasieskolans styrdokument. Då jag blir lärare i dans och naturkunskap är den 

kombinationen extra spännande just för mig och förmodligen lättast att kvalitativt arbeta med 

då jag av ämnesplanerna för gymnasieskolan är mest förtrogen med just Naturkunskap. 

Exempel på innehåll i kursplanen för Naturkunskap 1b som kan passa bra att undervisa med 

hjälp av dans är till exempel hållbar utveckling, resursutnyttjande, mänskliga rättigheter, 

normer i media, sexualitet, genteknik samt hälsa. Som lärare har jag genom studien också fått 

en större medvetenhet om vikten av variation i undervisningen. När jag väljer att använda 

dansföreställning som en del i undervisningen kan jag medvetet efterfråga en tydlig koppling 

mellan föreställningen och skolans verksamhet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Något som jag hade velat dela med läsaren är information och forskning kring samarbeten 

mellan skola och kultur, vad koreografer vanligen utgår från vid skapande av dans, hur vanligt 

det är att elever erbjuds dansföreställningar som en del av undervisningen, hur många 

dansgrupper totalt som är aktiva i Uppsala och Stockholm samt hur många av dessa som 

arbetar med föreställningar för skolelever. Inom ramarna för denna studie fanns ingen tid för 

att ta reda på allt detta. Informationsinsamlingen begränsades också av bristen på källor och 

tidigare forskning.  

Det vore intressant att veta mer om föreställningars relation till styrdokument, om det finns 

några koreografer som arbetar så och hur de i så fall lägger upp arbetet samt presenterar 

föreställningen för skolor. Det vore också intressant att veta mer om dansen skulle påverkas 

av att koreografen utgått från styrdokument, går konstnärligheten att ha kvar när något så 

konkret ska utgås från? Författaren ser gärna framtida studier som utgår från frågorna: 

 Hur påverkas skolledares och lärares vilja att använda dansföreställningar i 

undervisningen av dansföreställningens koppling till läro- ämnes- och kursplaner? 
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 Går det att utarbeta en koreografisk/skapande metod där utgångspunkt tas i skolans 

läro- ämnes- och kursplaner? 

 Vad kan elever lära sig av en dansföreställning som bygger på specifika kursplansmål? 

 Vilka ämnesområden inom gymnasieskolans verksamhet har elever i allmänhet svårast 

för och skulle dans i någon form kunna hjälpa eleverna att uppnå kunskapskraven för 

det ämnesområdet? 
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Bilaga 1-Intervjumall 

Dansgruppen 

Vilka ingår?  

Koncept? 

Övrigt? 

 

Syfte med föreställningen 

Utgångspunkt vid skapandet? 

Varför föreställningen görs? 

Vad eleverna ska få ut? 

 

Målgrupp  

Fler än gymnasieelever? 

Hur syns målgruppsval i föreställningen? 

Varför just den målgruppen? 

 

Koppling till gymnasieskolan 

Läroplanen för Gymnasieskolan, Gy11? Vad används? 

Ämnes- och kursplanerna för gymnasieskolan? Vad används? 

Övriga kopplingar? 

När i skapandeprocessen?  

Hur gestaltas det i föreställningen? 

 

Skolans inställning till dansföreställningar 

Lärares inställning? 

Rektorers inställning? 

Hur inställningen påverkas av dansens koppling till styrdokument? 

 

  



 
 

Bilaga 2-Observationsmall 

Dansgruppens mål 

med föreställningen 

Observeras som Kommentarer 

   

   

   

   

Koppling mellan 

föreställningen och 

skolans verksamhet 

Observeras som Kommentarer 

   

   

   

   

Mål från Gy11 Observeras som Kommentarer 

   

   

   

   

Mål från ämnes- och 

kursplaner 

Observeras som Kommentarer 

   

   

   

   

Observationer av koppling till skolans verksamhet, läro-, 

ämnes- och kursplaner som inte uppgetts av dansgruppen 

Kommentarer 

  

  

  

  

 

  



 
 

Bilaga 3- E-post till möjliga informanter 
 

 

Hej! 

Bifogat finns ett brev om en intervju och en observation jag skulle vilja göra med er angående 

föreställningen xxx. Intervjun bör ligga någon gång innan föreställning och tar ca 20 minuter. 

Den intervjuade bör ha koreografisk eller producentroll i föreställningen. Observationen kan 

jag göra som publik på föreställningen. 

Svara gärna så snart som möjligt! 

Vänliga hälsningar 

/Ellen Sterby 

  



 
 

Bilaga 4- Samtyckesbrev 
 

 

 

 

Sikta mot målet!  

Hur dans används för att främja elevers  

måluppfyllelse på gymnasiet. 

 

Uppsala 2014-04-01 

 

Hej! 

Jag heter Ellen Sterby och läser sista terminen på Lärarprogrammet med inriktning mot 

gymnasieskolan. Undersökningen är en del av mitt examensarbete som handlar om 

dansgrupper/kompanier som riktar sina föreställningar till gymnasieelever. Jag har valt att 

arbeta med dansgrupper i Uppsala- och Stockholmsområdet. Syftet är att studera hur och 

utifrån vad dansföreställningar som riktas till gymnasieelever skapas. 

 

Undersökningen bygger på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Intervju- och 

observationsmaterialet kommer endast användas till detta arbete och inga obehöriga kommer 

ta del av materialet. I rapporten kommer ni vara anonymiserade och stå med som exempelvis 

”Dansgrupp A”. Jag kan komma att använda direkta citat och/eller en egen skriven 

sammanfattning av intervjun och observationen. Rapporten publiceras på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html  

Medverkan i undersökningen är frivillig och ni kan avbryta deltagandet när ni vill.  

Svara på mailet och skriv Jag vill delta eller Jag vill inte delta. Jag vill ha ert medgivande till 

undersökningen senast 4 april. Hör av er om ni undrar över något! 

 

Tack på förhand! 

 

Ellen Sterby 

 

ellste-8@student.ltu.se 

0736358474 
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