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Abstrakt 

Syftet med studien är att beskriva och bidra till en förståelse av sju kvinnliga elevers 

uppfattningar om dansens betydelser. De två frågeställningar studien utgår ifrån är;	  Vilka 

betydelser tillskriver eleverna uttrycksformen dans? Hur kan dessa betydelser förstås ur ett 

sociokulturellt lärandeperspektiv? Med dans i denna studie avser jag scenkonstnärlig dans 

såsom den beskrivs i dansestetiska programmets utbildningsmål (Skolverket, 2011).	  Genom 

kvalitativa skriftliga intervjuer och en gestaltande del i examensarbetet har data samlats i två 

steg.	  Elevernas betydelser av dansen som uttrycksform var i fokus i den gestaltande delen av 

examensprojektet. I sista datainsamlingen möjliggjordes på så sätt för informanterna att 

reflektera över den betydelse detta gestaltande i sin tur kunde få för deras betydelse av 

uttrycksformen dans. Urvalsgruppen har erfarenhet av daglig dansträning vid ett dansestetiskt 

spetsgymnasium. Resultaten redovisas under kategorierna: betydelsefulla möten med dans, 

behovet av att uttrycka sig, nära relationers betydelse, dansens betydelse för välbefinnande, 

dansens betydelse för att finna sig själv och dansens betydelse för att utveckla själslig 

mognad och styrka. Resultaten vittnar om att eleverna upplever personlighetsutvecklande 

styrkor genom dansen i pågående utbildning samt att informanterna beskriver och uttrycker 

värdet av dansen för ett livslångt lärande. Detta kopplas i studien till sociokulturell teori om 

lärande tolkad av Illeris, forskning om dans och självkänsla samt styrdokument på 

internationell och nationell nivå.  
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1. Inledning 

I min undervisning som danspedagog har jag ofta mött elever där dansen tycks få stor 

betydelse för elevens personliga utveckling. Jag har sett mina elever befriats från känslor av 

dåligt självförtroende och låg självkänsla. Av alla danselever jag mött minns jag särskilt mötet 

med danseleven Vilja. Som lärare såg jag en elev som tampades med låg självkänsla och 

bristande självförtroende vilket tog sig uttryck i avsky mot sig själv och sin kropp. Vilja 

skyggade inför uppmuntrande tilltal, var väldigt sluten vid samtal och hämmad i försök att 

uttrycka sig verbalt. Prestationsångesten tycktes även hemsöka och belägra henne. Vilja fick 

hjälp av familj och skola men den terapi och medicinering hon fick mot depression tycktes 

inte hjälpa. Vi lärare upplevde Vilja fastna i ett ekorrhjul av utredningar, terapi och olika 

medicineringar.  

En av de danslärare som undervisade under hennes gymnasietid uppfattade jag vara influerad 

av en traditionell mästartradition, vilket ställde höga krav på eleverna. Vilja antog ivrigt 

utmaningarna och i takt med att hon klarade lärarens uppställda mål växte succesivt en mer 

hälsosam självkänsla fram hos Vilja. Vid studentexamen skapade hon ett danssolo som skulle 

användas till en danskomposition för hela klassen. Kompositionen blev så tekniskt avancerad 

att övriga i dansklassen inte klarade av att lära in den efter upprepade försök. Slutligen fick 

enbart Vilja framföra solodansen vid examensföreställningen. Min upplevelse av Viljas 

solodans var att hon ordlöst lyckades förmedla sin livskamp och sorg men även sin styrka och 

glädje.  Jag upplevde att hon genom dansen förmedlade sin inre resa från att varit en 

förtvivlad person till att nu var en mer hoppfull och lycklig Vilja. Som jag såg det lämnades 

ingen i publiken oberörd av Viljas ordlösa berättelse trots att den sedan tidigare inte var känd 

av publiken.   

Detta är min tolkning av Viljas resa färgad av dansens betydelse för mig personligen och av 

min erfarenhet som danspedagog. Jag ville undersöka vilka betydelser danselever själva 

tillskriver dansen. Kunde jag hitta ett sätt att låta eleverna uttrycka sig kring dansens 

betydelser fristående från mina egna erfarenheter och förutfattade meningar? Upplever 

eleverna personlighetsutvecklande styrkor hos dansen i pågående utbildning och kan de själva 

se och uttrycka värdet av dansen för ett livslångt lärande?  
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2. Bakgrund 

Med dans i denna studie avser jag scenkonstnärlig dans såsom den beskrivs i dansestetiska 

programmets utbildningsmål (Skolverket, 2011). Den scenkonstnärliga dansen ska utveckla 

elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av 

olika sociala och kulturella sammanhang. Det finns här ett samband mellan den danstekniska 

träningen, det egna skapandet och den sceniska verksamheten samt hur man kan uppleva och 

tolka dans ur olika perspektiv (Skolverket, 2011) vilket är den kontext informanterna 

dansmässigt befinner sig i vid tidpunkten för studien. När jag läser LGY11 är det framförallt 

ett citat som jag upplever beskriver vilken självklar funktion dansen kan få i gymnasieskolan 

enligt min egen yrkeserfarenhet och docka an till ett av gymnasieskolans mest övergripande 

mål med livslångt lärande.  

Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden (Skolverket, 2011, s. 6). 

I denna studie använder jag en sociokulturell definition av begreppet lärande. Knud Illeris 

(2007) ger i sin bok ”Lärande” en vid definition av begreppet: 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande 

(Illeris, 2007, s.13). 

I följande avsnitt presenteras relevant forskning kring dansens påverkan på ungdomars 

självkänsla. Därefter presenteras relevant teori för att befästa betydelsen av dans som 

uttrycksform. Därpå presenteras sociokulturell teori om lärande med fokus på Knud Illeris 

teori om lärandets processer och dimensioner.  

 2.1 Dans för ökad självkänsla 

Resultat i Dubergs (2013) forskning har visat att dans kan förbättra unga ”tjejers” psykiska 

hälsa, ge ökad självkänsla och förmåga att hantera problem i vardagen.  Av resultaten framgår 

att depression, stress, trötthet och huvudvärk tycks minska vid regelbunden dans. En slutsats 

som dragits i studien är att dans kan användas som en strategi för att förebygga och behandla 

nedstämdhet och depression hos skolungdomar. I Dubergs studie, inkluderades 112 svenska 

flickor i åldern 13 till 18 år, som vid upprepade tillfällen besökt skolsköterska för symtom 

som oro och nedstämdhet, trötthet, huvudvärk och värk i rygg, nacke och axlar. Studien 

inkluderade 59 flickor som fick dansa regelbundet tillsammans med andra två dagar i veckan. 

I studiens kontrollgrupp med 53 flickor förändrades inte skoldagen. Resultaten visade enligt 
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Duberg att dansgruppen ökade sin självskattade hälsa jämfört med kontrollgruppen. De 

positiva effekterna visade sig kvarstå vid fyra och åtta månaders uppföljning efter att 

dansträningen avslutats. Hela 91 procent av flickorna i dansgruppen som ingick i studien 

bedömde att dansen låg bakom de positiva effekterna.    

Grönlund (1991), en av dansterapins frontfigurer, beskriver i sin bok hur hon använder 

dansterapi, rörelse och lek som verktyg för att skapa en kreativ process som i sin tur ger en 

helande verkan för individen.  Inom dansterapin tillskrivs dansen kunna ha en läkande 

betydelse för deprimerade tonårsflickor som upplever prestationsångest, ser sig själva som 

misslyckade eller ogillar sig själva till kropp och själ. Dansterapin är i första hand en icke-

verbal terapiform där kroppsrörelse är den mest grundläggande formen för individen att 

uttrycka sig själv. Grönlund menar att den ordlösa terapin kan hjälpa individen finna nya 

vägar att uttrycka sig och stärka sin självkänsla  

Glädjen att ha lyckats-kompetensglädje-väcker stolthet och stärker självkänslan. 

Då självkänslan ökar vågar man erkänna alla delar av sig själv-en integrerad hel 

känsla av självet har då uppstått (Grönlund, 1991, s.32). 

En utgångspunkt är att individen genom terapin kan närma sig sina rädslor att för att 

misslyckas genom små utmaningar för att succesivt bygga upp den egna självkänslan och 

känslan av att jag duger som jag är.  Individen får genom dansen lära sig att förmedla och 

fokusera på egna positiva erfarenheter (Grönlund, 1991).  

2.2 Estetiska lärprocesser 

Lindstrand och Selander (2009) vill i sin bok öppna upp för en reflektion av gränsområdet 

estetik och lärande. Författarna menar att en grundtanke är att individen genom uttrycket 

kommer till insikt, det vill säga, uttrycket ger den skapande personen insikt i vad denne vill ge 

uttryck för.   

Tanke och känsla samverkar i skapandet, och det är i ”görandet” man får syn på vart 

man är på väg (Selander, 2009, s. 212). 

Lindstrand och Selander menar att det centrala för estetiska lärprocesser är teckenskapande, 

mediering, tolkning och meningsskapande. Förmågan att på olika kreativa sätt kunna använda 

teckensystem och medier för att skapa nya gestaltningar och med dessa visa hur man förstår 

världen blir betydelsefullt. Författarna beskriver hur en känsla eller tanke först förstås i 

uttryck genom förmågan att skapa. Människan är inte endast en reagerande varelse utan en 
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symbolskapande, tolkande och föregripande varelse. Behovet av att uttrycka sig är 

grundläggande för alla människor och att berätta, skapa och göra sig hörd blir en form av jag-

bekräftelse.  Genom beskrivna meningsskapande processer uppstår kunskap och kunnande på 

olika nivåer. Förståelsen av vart individen är på väg fullbordas först med reflektionen över det 

individen åstadkommit (Lindstrand & Selander, 2009). 

Lindstrand och Selander (2009) beskriver vidare aspekter i ungdomars identitetsskapande 

kreativa processer; estetisk produktion, uttrycksfulla aktiviteter som ungdomar ägnar sig åt i 

för dem en sluten värld med likasinnade. Sinnlig upplevelse i praktiken, denna känsla 

återfinns i själva görandet (undersöka, pröva, behärska och utveckla) ungdomar vill att 

upplevelsen ska fortsätta i ett kontinuerligt flöde även om priset kan vara högt. Denna 

kreativa process kopplas till begreppet flow som beskriver en upplevelse där man uppslukas 

av det njutbara i görandet som får en oerhörd betydelse (Csikzentmihalyi, 1996). Med hjälp 

av denna indelning kan andra former av estetisk verksamhet analyseras. På den individuella 

nivån blir behovet att berätta, skapa och göra sig hörd en form av jag-bekräftelse, känslan av 

självbekräftelse ger tillfredställelse. Den sociala nivån, kontexten där detta sker och kulturella 

nivån det vill säga hur ungdomar kommunicerar sin praktik och gestaltningar, häri sker 

meningsskapandet (Lindstrand & Selander, 2009). Följande definition av estetiska 

lärprocesser använder jag mig av i min studie i linje med författarna när de 

sammanfattningsvis ger estetiska lärprocesser betydelsen att kunna kommentera och 

reflektera över kvaliteter i livet med hjälp av sinnen och intellekt. Människans grundläggande 

behov av att ge uttryck för sig själva och skapa identitet (Lindstrand och Selander, 2009). 

Enligt Eriksson (2000) är dans en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor 

författaren beskriver hur Dansen fungerar som ett språk och uttrycksmedel för individen med 

utrymme att uttrycka känslor och stämningar. Eriksson (2000) menar att dansen är ett 

konstnärligt symbolspråk men som tenderar att komma i skymundan för exempelvis 

matematikens mer logiska symbolspråk. I de övergripande styrdokumenten för gymnasiet 

(Skolverket, 2011) påpekas att kunskap är ett mångfacetterat begrepp som kommer till uttryck 

i olika former-såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet-och att dessa 

kunskapsformer förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt 

betona den ena eller den andra kunskapsformen. Enligt Danshögskolans metodikskrift (1990) 

kan danselever uttrycka sig, förmedla något och kommunicera med andra genom dansen 

oavsett om de kan uttrycka sig verbalt eller inte. Berit Uddén (2004) framhåller att resultat 

från hjärnforskning visar att de ”musiska elementen” i hjärnan är utspridda och utgör en 
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bidragande del i samarbetet mellan hjärnans olika system. Detta leder sammanfattningsvis till 

att musisk lek och musik är ett kommunicerande system för det samarbetet mellan hjärnans 

olika system vilket generellt kan gynna vår förmåga att lära. Uddén (2004) menar även att 

barn kommunicerar på många olika plan samtidigt när de framför vad de vill säga och för att 

gestalta sina upplevelser, de förtydligar sina ord och tankar med hjälp av sång, rytm och 

rörelse. 

2.3 Sociokulturell teori om lärande 

I studien har jag valt att använda sociokulturell teori om lärande när jag sökt svar på mina 

forskningsfrågor och studiens syfte. En av sociokulturella teorins främsta förespråkare Knud 

Illeris tar dessa teorier vidare och ger mig analysredskap för att på djupet förstå det som sker i 

mötet med mina danselever. Knud Illeris (2007) teorier om lärprocessen är användbara i 

arbetet med att inringa, analysera beskriva och systematisera det lärande eleverna beskriver i 

sina texter och ger mig en förståelse och analysverktyg av de lärosituationer och läroförlopp 

eleverna beskrev i koppling till dans. 

Lev Vygotskij var den första teoretikern att tillämpa ett sociokulturellt perspektiv på 

kunskapsutveckling och lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med deras 

omgivning. Mediering är ett för Vygotskij centralt begrepp där språket och det individuella 

uttrycket blir det viktigaste kulturella budskapet som medierar lärande. Lärande och 

utveckling sker i det sociala, i interaktion med andra. Kunskap medieras från omvärlden i 

speciella kulturella kontexter(Strandberg, 2009). I boken ”Dialog, samspel och lärande” 

(Dysthe, 2009) står lärande i samspel med andra i fokus här identifierar Dysthe några centrala 

sidor hos sociokulturell teori och hur de påverkat praktisk pedagogik. Enligt Dysthe är 

situationen där personen lär är en fundamental del av det som lärs. Kunskapen är distribuerad 

bland människorna inom en grupp. Kunskapen medieras, kommuniceras och konstrueras i 

sociala sammanhang. Författaren beskriver hur individens kunskap formas i interaktion 

mellan människor. Lärandet uppkommer på två plan först på det sociala planet och därefter på 

det inre planet, från ett yttre samtal med andra till ett inre samtal allt i ett dialektiskt 

förhållande dvs. som en bro mellan två parter (Dysthe,2009). 

I Illeris bok Lärande (2007) behandlar han de grundläggande frågorna kring lärandets 

processer och dimensioner. Författaren vill hålla fast vid komplexiteten i detta mycket 

omfattande fält och försöker inringa, analysera beskriva och systematisera lärande. Illeris 

teori om lärandets tre dimensioner ger mig en djupare förståelse av resultatet och dansens 
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betydelse för elevens lärande. llleris (2007) framhåller särskilt tre dimensioner i lärprocessen 

som har betydelse för lärandets utfall. En grundläggande tes i hans bok är att allt lärande 

involverar följande tre dimensioner; innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och 

samspelsdimensionen. Samtliga dimensioner måste man ta hänsyn till för att kunna förstå en 

lärosituation eller en lärprocess (Illeris, 2007).  

Den första dimensionen, innehållsdimensionen menar Illeris (2007) handlar om individens 

förmåga att fungera adekvat i förhållande till den omgivning individen befinner sig i. 

Människan strävar efter att skapa mening och bemästra sin tillvaro genom kunskap, förståelse 

och färdighet. Författaren beskriver hur den lärande utvecklar sin insikt, förståelse och 

kapacitet, det som den vet, förstår och kan. Individen strävar efter att skapa mening och 

förståelse av tillvaron och blir på så sätt funktionella för att klara livets praktiska utmaningar. 

Ett fält inom innehållsdimensionen som blir allt mer angeläget är lärandet om självet, att vi lär 

känna oss själva. Läromässiga utmaningar som får stor betydelse enligt Illeris blir därav 

reflexivitet, självreflektion, och biograficitet. Enligt författaren handlar det om hur personen i 

fråga upplever och tolkar sin levnadsbana i förhållande till sina möjligheter och de val 

personen gör.  

Den andra av Illeris (2007) dimensioner, drivkraftsdimensionen, omfattar motivation, känslor 

och vilja. Hur det individen lär sig alltid präglas av den mentala energi som investeras i 

lärandet som är nödvändigt för lärprocessen (Illeris, 2007). Detta kan till exempel vara ett 

lustbetonat engagemang eller en irriterande nödvändighet. Störningar, utmaningar och 

bristande överensstämmelser appellerar minst lika mycket till känslor och motivation som 

insikt och förståelse. Det avgörande för lärandets drivkraftsdimension tycks vara att 

utmaningarna appellerar till den lärandes intressen och förutsättningar på varken för lätt eller 

svårt sätt.  

Den tredje av Illeris (2007) dimensioner, samspelsdimensionen beskriver hur omvärlden utgör 

scenen. Handlingen är individens agerande i förhållande till denna omvärld. Allt lärande är 

situerat, lärande sker i samspel med den lärande och blir en integrerad del av denne vilket 

bidrar till deltagarnas socialisation och anpassningsförmåga i existerande 

samhällsförhållanden.  

Dessa analysverktyg gav mig verktyg att på djupet förstå vad som sker i elevens möte med 

dansen och på så vis koppla dansen till sociokulturell teori om lärande. Det ger även mig 

chans att medvetandegöra och utveckla min egen undervisning, en ökad förståelse för det som 
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sker i mina elever hjälper mig i min profession att utveckla metoder som tar hänsyn till 

lärandets grundläggande mekanismer. Inringa, förstå det som sker i mötet med dansen, de 

processer som sker i individen för att ett gynnsamt lärande ska kunna uppstå. 

2.4 Styrdokument  

Följande stycke ger en glimt av hur dansen framträder i styrdokument på internationell-, 

europeisk- och nationell nivå. FN:s konvention om barnets rättigheter(1989) har fastslagit att 

begreppet barn omfattar barn upp till 18 år vilket innebär att även gymnasieelever är 

inkluderade av Barnkonventionen. I denna finns skrivningar som knyter an till 

dansutbildningens möjligheter att bidra till att förverkliga intentionerna i konventionen. 

Barnkonventionen fastslår att alla barn skall ha rätt till gratis utbildning för att utveckla 

barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. 

Konventionsstaterna skall verka för att respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i 

det kulturella- och konstnärliga livet men skall även uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 

och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 

fritidsverksamhet. Även om inte dansen nämns som enskild konstform i konventionen har jag 

inledningsvis i bakgrunden beskrivit att barn och ungdomar genom dansen och med stöd av 

dansutbildningen kan vara en väg för att uppnå Barnkonventionens mål.  

I direktiven från EU (2007) fann jag att stor vikt läggs vid kultur.  Enligt EU:s direktiv är det 

viktigt att kulturen ställs i centrum för att främja dialog och individen är den som har störst 

glädje av den kulturella mångfald som utvecklas. I EU:s direktiv finner vi inte dansen som 

specifik aspekt av kulturen men i ljuset av dessa policytexter menar jag att dansen som 

konstform och dansutbildningen kan vara en väg för att leva upp till direktiven om samhällets 

ansvar för individens utveckling av sin identitet. Kultur spelar enligt EU:s direktiv en 

grundläggande roll i mänsklig utveckling och i det komplicerade system som bildas av 

identiteter och seder hos både individer och samhällen.  

När vi ser till den nationella policyn finner vi i läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) 

det framhållas att elevens kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till 

eget skapande och framförande ska vara centralt i estetiska programmets utbildning. Vidare 

fastslås att varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas 

efter sina förutsättningar. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden. Det 

är även skolans ansvar att varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.  
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Eleven ska kunna hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla 

känsla för estetiska värden och nyttja kulturutbud som en källa till kunskap, 

självinsikt och glädje (Skolverket, 2011, s.6). 

Enligt Lgy11 ska skolan även sträva efter att ge eleverna förutsättningar att regelbundet 

bedriva fysiska aktiviteter vilket ger kunskaper och förutsättningar för en god hälsa. 

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande.  

Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. Skolans uppgift är 

att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse (Skolverket, 2011). 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. I Lgy11 kopplas 

begreppet estetik samman med dans och beskrivs handla om hur olika uttryck uppfattas av 

människans sinnen. Lgy 11 beskriver hur estetiken kan förstås som specifika konstformer 

likaväl som en del av kulturen, definierad som formerna för kommunikation, samexistens och 

gemensam förståelse mellan människor (Skolverket, 2011). Estetiska programmet dans i 

gymnasieskolan ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Den ska utveckla 

elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av 

olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, 

skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans 

ur olika perspektiv (Skolverket, 2011).  
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3. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva och bidra till en förståelse av sju kvinnliga elevers 

uppfattningar om dansens betydelser.  

1. Vilka betydelser tillskriver eleverna uttrycksformen dans? 

2. Hur kan dessa betydelser förstås ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv? 

 

4. METOD 

4.1 Studiens ansats 

För att beskriva och ge en förståelse för hur eleven uppfattar dansens betydelse har jag valt en 

kvalitativ ansats för att samla data i två steg med stöd av kvalitativa intervjuer med den 

gestaltande delen av examensprojektet som ett led till den andra och avslutande 

datainsamlingen. I ett första och andra steg samlades data med stöd av öppna och 

semistrukturerade skriftliga frågor som eleverna skriftligen besvarade. De öppna intervjuer 

som använts för att samla data kan liknas vid det Kvale (1997) betecknar för 

semistrukturerade öppna intervjuer som han menar lämpar sig för forskningsintervjuer.  

Kvale (1997) beskriver att ”den kvalitativa forskningsintervjun har unika möjligheter att 

träda in i och beskriva den levda vardagsverkligheten (s. 55)”. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig för att undersöka aspekter av den 

intervjuades livsvärld. Den intervjuade får möjlighet att beskriva hur hon handlar, upplever 

eller känner med egna ord och ger på så vis en förståelse för en specifik situation eller 

handling. Vilket i min studie handlar om att ur elevens livshorisont beskriva och ge en 

förståelse för dansens betydelse. Mellan de två datainsamlingarna skedde processen med den 

gestaltande delen i mitt examenarbete. Ändamålet var här att låta eleverna dansa sina egna 

texter insamlade i steg 1 för att med dansen som uttrycksform gestalta sina egna betydelser 

för att i steg 2 reflektera över denna process i andra och datainsamlingen. Detta är en ny 

metod med en kvalitativ ansats och öppnar upp för så kallad metareflektion (Illeris, 2007). 

Här fanns chans för mig att ge studien dubbla bottnar då eleverna själva får uttrycka vad de 

lärt sig av att delta i den gestaltande delen av mitt examensprojekt. 
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4.2 Urval 

Vid urvalet av intervjupersoner avgränsade jag mig till en årkurs tre med sju elever vid en 

dansestisk spetsutbildning. Bell (2006) framhäver att antalet personer som ska ingå i en 

undersökning beror på hur mycket tid man har på sitt förfogande. Med tanke på mina 

forskningsfrågor var det följande faktorer som gjorde denna klass till ett lämpligt urval för 

min studie. Jag kunde integrera studien som ett inslag i elevernas utbildning. Alla elever i 

gruppen hade under sin skoltid erfarenhet av daglig avancerad dansträning vilket möjliggjorde 

att jag kunde få svar på mina forskningsfrågor. Denna klass med sju kvinnliga kunde blicka 

tillbaka på tidiga möten med dans samtidigt som de stod inför avgörande framtidsval på väg 

in i vuxen livet.  Jag hade inte en tidigare relation med eleverna som danspedagog, vilket kan 

tänkas riskera att inverka på studiens resultat.   

4.3 Etiska överväganden 

Inför studien informerades eleverna om gällande etik. I lagen om etisk prövning om forskning 

som avser människor framgår det att personer som ska ingå i en studie ska informeras om 

studiens övergripande plan (Vetenskapsrådet, 2002). Allt deltagande i studien ska vara 

frivilligt och den person som deltar har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. I linje 

med vetenskapsrådets policy efterfrågades elevernas samtycke samt informerades om rätten 

att vara anonym, att deltagandet var frivilligt och rätten att avbryta sin medverkan. Eleverna 

upplystes även om syftet och förutsättningarna för intervjun i likhet med Kvale (1997) och 

vetenskapsrådets policy (2002).  

4.4 Genomförande  

I perioden mellan datainsamlingen i steg 1 och 2 gavs eleverna tillfälle att ytterligare 

reflektera över dansens betydelse dels genom att ta del av hur de beskrivit dansens betydelse 

för att i ett nästa steg välja ut ett avsnitt som de gestaltade genom en egen komponerad dans 

vilket resulterade i den gestaltande delen av mitt examensarbete. Elevernas gestaltningar 

framfördes inför publik i en gemensam dansföreställning.  Denna föreställning filmades och 

användes som utgångspunkt för ett samtal i elevgruppen om dansens betydelse. Samtalet 

avrundades med att eleverna åter skrev ner sina tankar om dansens betydelse. I steg 2 

användes dessa intervjutexter som underlag för de data som analyseras i steg 2. 

I samråd med elevernas danslärare planerade vi hur studien skulle integreras i elevernas 

undervisning. Fem undervisningstillfällen integrerades med studien och planerades in på 
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ordinarie schemalagda lektionstillfällen. Detta med tanke på att eleverna hade ett pressat 

gymnasieschema i årskurs tre och att studien inte skulle kännetecknas av ett stressande inslag 

i elevens skolliv.  

4.4.1 Datainsamling i steg 1 

Vid första mötet för datainsamlingen informerades eleverna om syftet med studien och de fick 

direkt sätta sig ner för att skriftligen besvara intervjufrågorna. Vi möttes i deras danssal som 

var en miljö de var bekanta med och där de kunde känna sig trygga. Jag gick kort igenom 

intervjufrågorna för att eleverna skulle få chansen att ställa frågor om själva frågorna. Vid 

genomgången var jag noga med att inte påverka eleverna hur de skulle svara utan att det vara 

elevernas egna uppfattningar som jag var intresserad att få ta del av.  Jag försökte 

avdramatisera skrivtillfället och betonade att det var hur de tänkte kring frågorna som var 

intressant och att de skulle känna sig fria att skriva ner sina tankar utan att bedöma sig själva 

och sitt språk. Eleverna informerades även rätten om att vara anonyma eftersom det föreföll 

viktigt att de skulle våga” djupdyka” i sig själva för att reflektera över sin relation till dansen. 

De fick även information om att dessa texter skulle ligga till grund för min gestaltande del i 

examensarbetet. 

I denna fas av datainsamlingen gavs eleverna följande fyra frågeställningar med öppna 

svarsalternativ som de skriftligen besvarade.  

1)Berätta om händelser i ditt liv som har haft betydelse för ditt intresse att utöva dans. 

2)Berätta om hur ditt intresse för att utöva dans påverkat ditt val av linje vid gymnasiet. 

3) Berätta om vilken betydelse dansen har för dig idag. 

4)Berätta om vilken betydelse du tror att dansen kommer att ha för dig i framtiden. 

4.4.2 Gestaltande del i examensarbetet 

Elevernas egna texter skulle ligga till grund för det gestaltande projektet. Det var viktigt att 

deras betydelser av dansen skulle ligga i fokus i den gestaltande delen av examensprojektet. 

Jag ville ge eleverna chans att dansa sina egna röster. Vilken betydelse kunde detta 

gestaltande i sin tur få för deras betydelse av dansen? Syftet för den gestaltande metoden var 

att det skulle finnas chans för eleverna att visa på en reflektion över deras reflektion. 

Resultatinsamlingen var upplagd så att studien kunde få dubbla bottnar då de reflekterade-
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/gestaltade sina egna resultat och använde dansen som uttrycksform i en estetisk lärprocess så 

som den definieras i bakgrunden. Med denna metod för den gestaltande delen av 

examensprojektet fanns förhoppningar om att den gestaltande processen kunde visa på ett 

slags metalärande. 

Eleverna och jag möttes vid tre tillfällen för det gestaltande arbetet. Vid de första två 

tillfällena som kom under en veckas tid gavs chans till ett fördjupat arbete med eleverna. De 

kunde behålla koncentrationen på uppgiften och det var lätt att ta upp tråden där vi slutat. 

Eleverna visade stort engagemang, intresse och lust inför projektet. De uttalade speciellt det 

intressant med att deras känslor om dansen stod i fokus, inte deras rörelsemässiga prestation.  

Gestaltning från text till tal till rörelse 

Vid första tillfället fick de läsa igenom sin egen renskrivna resultattext och välja ett avsnitt i 

sin text som de uppfattade bäst beskrev dansens betydelse för dem just denna dag. Spontant 

var eleverna imponerade över sina egna texter, att de fått fram så många betydelser. Hur de i 

skrivande stund upplevt sina texter som osammanhängande men nu kändes mycket tydligare. 

Följande citat valde de att arbeta med:	   

Det är på något sätt för mig en frihet att kunna uttrycka mig genom rörelse. Utan att 

använda ord men ändå kunna berätta en historia. 

Dansen kommer alltid vara en jättestor del av mig och vara något som har format mig 

till den person jag är. 

Dansen knyter samman folk med olika bakgrund, etnicitet, religion, språk. Jag hoppas 

att jag i framtiden kommer genom dansen lära känna nya platser, kulturer och 

människor. 

Den är en stor del av mig idag. Ibland lever jag för den, den tar över mig, blir en 

livsstil. Medan andra dagar så kommer den utanför mig och man känner trötthet, 

smärta, slitigt, är det värt att satsa på? Och trots det står man fortfarande kvar, kämpar 

och fullkomligt älskar dansen.  

Det känns helt omöjligt att släppa taget om någonting som gett mig så många känslor 

och upplevelser. Dansen kommer aldrig släppa sitt grepp om mig heller.  

Det är ett sätt att uttrycka mig hur jag känner, som terapi typ. Om jag har en dålig dag 

tycker jag att det är jätteskönt att dansa, man kopplar bort det. 
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Stunden när dansen och musiken smälter ihop och skapar magi, det är perfektion för 

mig. 

Som uppvärmning använde jag improvisation och olika rösttekniker för att komma över 

eventuella spärrar att ta plats med rösten i rummet. Eleverna fick sedan experimentera med att 

sätta fasta rörelser till textfraser-/citat jag hade med mig. Sedan övergick arbetet med 

elevernas egna valda betydelser i citatform. 

Eleverna fick en kort stund att memorera sin fras och sätta rörelser till sina ord. I gruppen fick 

de visa upp för varandra i tre steg.  

1) Berätta den valda betydelsen  

2) Dansa den valda betydelsen i tystnad 

3) Dansa och berätta den valda betydelsen 

Utmaningen för mig i denna process var att förbli forskare då jag lätt går in i danslärar-

/koreograf rollen. Syftet var att de rörelsemässigt skulle komma så nära sina känslor och 

betydelser som möjligt. Målet var att de skulle våga låta dansen bli ett uttryck för deras 

känslor inte ett medel för att imponera på en publik. 

förstärka dansens betydelser med röst och rörelse 

Vi spelade in deras röst fraser på min dator då vi var överens om att det skulle förenkla att 

arbeta med deras inspelade röster då tekniken på skolan är något begränsad och myggor till 

alla inte finns att tillgå på föreställningen. 

Eleverna fick två och två lära ut fraserna till varandra för att kunna se sin fras utifrån och 

kunna arbeta med eventuella förändringar för att kunna förstärka deras betydelser 

rörelsemässigt och röstmässigt. Eleverna arbetade exempelvis med att lägga in en pauser, 

fördjupa något eller lägga till förflyttningar i rummet. När eleverna ansåg att rörelsefraserna 

var färdiga filmades rörelsefraserna som minnesanteckningar. Jag märkte till en början 

blygsel hos eleverna med att höra sig själva och genom att arbeta med materialet genom 

någon annan kunde ett mindre prestationsinriktat arbete ske och fokus låg starkare för dem att 

ta fram-/förstärka betydelserna de valt med röst och rörelse. 

Överraskande var att se hur små, enkla och intima, mjuka rörelser de valde med tanke på 

dansens alla valmöjligheter. Hur rörelserna visade på harmoni, eftertänksamhet och lust till 
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dansen. Resultatet blev väldigt berörande i all sin enkelhet då de dansade sina sanningar-

/betydelser om dansen. På grund av tidsbristen tog jag på mig att arbeta fram förslag på en 

kompositionsform som de skulle få ta ställning till vid sista tillfället vi sågs. Tanken var att 

detta skulle framställas på deras julföreställning. 

Komposition och filmning 

Vid sista tillfället var eleverna stressade över julföreställningen och gruppen upplevde att 

stycket skulle försvinna i mängden. Eleverna ville spara stycket till sin slutföreställning på 

vårterminen för att vara säkra på att det hamnade i rätt sammanhang. Betydelsen av detta 

arbete hade växt för dem och de kände att det var viktigt att detta fick framföras i 

avslutningsföreställningen i samband med deras studentexamen.    

Rösterna spelades in på en ganska neutral bakgrunds musik, enkelt piano, på grund av att 

fokus skulle hållas på elevernas berättelser. Konstnärligt hade de uttryckt att de ville komma 

så nära betydelserna som möjligt. Kompositionsformen utgick från elevernas egna 

rörelsefraser i olika rumsliga konstellationer, då de ibland dansade sina egna och ibland andra 

elevers rörelsefraser.  I den gestaltande delen fungerade jag mer som en coach än koreograf 

och jag förhöll mig neutral i skapande processen . Som coach arbetade jag, på grund av deras 

pressade schema, fram förslag som de fick ta ställning till. När eleverna upplevde att de 

arbetat fram en färdigställd kompositonsform filmade jag det slutgiltiga stycket. 

4.4.3 Datainsamling i steg 2 

Vid sista tillfället för datainsamling två beskrev sig eleverna vara utslitna efter allt arbete med 

sin julföreställning. Elevernas energi och lust inför dansen upplevdes ha minskat avsevärt i 

jämförelse med första tillfällena vi sågs vilket kändes intressant för studien.  

Inför datainsamlingen i steg två fick eleverna åter läsa igenom sina texter och ta del av den 

inspelade danskompositionen för att därefter skriva ner sina tankar och känslor om dansens 

betydelse. Som stöd för den skriftliga reflektionen utgick eleverna från följande frågor:  

1)Vilka ytterligare tankar väcks om dansens betydelse för dig när du läser din text om detta?  

2) Vilka tankar väcks hos dig om vad dansen betyder för dig efter du sett dig dansa detta? 

3)Vilka tankar väcks om vad dansen betyder för dig efter du sett gruppen dansa detta? 
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4.5 Bearbetning och analys av data 

4.5.1 Steg 1 

Intervjutexterna lästes upprepade gånger igenom i sin helhet för att kunna skapa en första 

uppfattning om elevernas tankar kring dansens betydelse. I metodboken (Svenning, 2007) kan 

detta kännas igen som öppen kodning där forskaren i det inledande analysarbetet bekantar sig 

med data och med ett öppet sinnelag söker finna mönster i data. I ett andra steg tog jag fasta 

på begrepp och situationer som var sammankopplade med dansens betydelse och sökte på så 

sätt skapa samband och mening i elevernas texter. Denna fas i analysarbetet beskrivs i 

Svenning (2007) som axiell kodning där forskaren söker länka mellan begrepp och sekvenser 

i data. Denna fas av analysarbetet avslutades när jag funnit hållbara mönster i elevernas texter 

med typiska kännetecken vilket i Svenning (2007) kan kännas igen som selektiv kodning.  I 

anslutning till kategorierna som framträdde i den selektiva kodningen har jag även lyft fram 

citat ur elevernas ursprungliga texter för att illustrera olika kvaliteter i respektive kategori.  

4.5.2 Steg 2 

I steg två följde en liknande analysprocess men där kategoriseringen av resultaten gav ett 

annat utfall.  

4.6 Tolkning av resultaten 

Med tanke på att mitt syfte även var att ge en fördjupad förståelse av dansens betydelse för 

elevens lärande har jag tolkat resultaten med stöd av Illeris (2007) dimensioner av 

lärprocessen. Jag har även, när jag i diskussionen tolkat resultaten, återkopplat till övriga delar 

i studiens bakgrund som belyst dansen betydelser för att svara på denna del av syftet.  

4.7 Presentation av resultaten 

Resultaten vilka kom fram under analysarbetet från datainsamlingen i steg 1 har jag valt att 

redovisa under kategorierna: Tidiga dansupplevelser, behov att uttrycka sig, nära relationer, 

välbefinnande, att finna sig själv samt själslig mognad och styrka. 

Resultaten från analysarbetet av datainsamlingen i steg två har jag valt att redovisa i följande 

kategorier: Elevens reflektion över dansens betydelse i mötet med sina texter. elevernas 

reflektion över att se sig själva gestalta sina texter om dansens betydelse, eleverna reflekterar 

över att se gruppen gestalta de valda betydelserna. 
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4.8 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Ett grundläggande krav i en kvalitativ studie är att den är trovärdig och tillförlitlig. Med 

trovärdighet i min studie avser jag hur väl jag lyckats formulera frågeställningar som ger svar 

på studiens syfte. I min studie handlar det om att på ett trovärdigt sätt fånga elevernas 

uppfattningar om dansens betydelser. Intervjufrågorna kan vara formulerade så att det mer 

eller mindre är svåra att uppfatta för eleven vilket riskerar att eleven inte svarar på det studien 

avser belysa. Hur studien utformas, det vill säga, studiens design har stor betydelse för dess 

trovärdighet. Svenning (2003) beskriver att ”Kopplingen mellan det teoretiska- och empiriska 

planet är erkänt svår, men utan en sådan koppling blir forskningen meningslös (Svenning, 

2003, s. 63).   

Tillförlitligheten i min studie kan ses handla om hur data samlats in när informanterna 

intervjuats.  Är intervjusituationen olämpligt utformad kan den negativt påverka elevernas 

intresse och engagemang för att svara på studiens forskningsfrågor. I studien skulle detta 

kunna leda till att resultaten med elevernas uppfattningar om dansen betydelser inte blir 

tillförlitliga. Svenning (2003) pekar på vikten av att vara noggrann i processen med att samla- 

och bearbeta data för att undvika att det smyger sig in fel i arbetet som riskerar att leda till att 

resultaten inte blir tillförlitliga. Gällande tillförlitligheten i studien diskuteras förtjänster och 

brister vid val av metoder i metoddiskussionen. 

 

5. RESULTAT 

Nedan följer en sammanställning av resultaten från analysen som redovisas under 

kategorierna: Tidiga dansupplevelser, behov att uttrycka sig, nära relationer, välbefinnande, 

att finna sig själv samt själslig mognad och styrka.  

5.1 Tidiga dansupplevelser 

Mötet med olika former av dansföreställningar har visat sig vara ett betydelsefullt inslag i 

elevernas tidigare möten med dansen. I samtliga intervjupersoners texter framkommer hur 

tidiga minnen som åskådare fått eleverna att upptäcka styrkan i dansen som uttrycksform. 

Dessa upplevelser beskrivs tidigt gjort ett djupt intryck på eleven. 
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 Jag tror att mitt intresse väcktes när jag var och såg en dansföreställning för väldigt 

många år sen. Jag kommer ihåg hur fränt jag tyckte att det var. Hur de rörde sig till 

musiken, alla häftiga moves. 

 Att själva vara åskådare och uppleva dans har väckt en önskan om att själv dansa. Många av 

intervjupersonerna beskriver hur deras intresse för dans och lust till att dansa väcktes när de 

såg sin första dansföreställning. Även fortsatta möten med dansen genom olika enligt eleverna 

fantastiska sceniska uppträdande och föreställningar beskrivs skapa intresset för att själv 

dansa.   

Tex. Om jag sett någon dansfilm, eller vanlig film så har jag blivit jättesugen på att 

dansa. Eller om jag känt en känsla. Ibland när jag lyssnar på musik så vill jag bara 

dansa. 

Även mötet med dans i dansfilmer och filmer med inslag av dans har varit betydelsefullt för 

att väcka och stärka intresset för dans.   

Musiken har alltid varit ett stort intresse för mig. När jag lyssnar på musik kan jag helt 

försvinna in i en annan värld. Och när jag hör musik så är det naturligt att vilja dansa. 

Musikupplevelser beskrivs som en viktig inspirationskälla till att vilja uttrycka sig med dans. 

5.2 Behovet av att uttrycka sig  

Eleverna vittnar om tidigt behov av att få uttrycka en spontan inre rörelseglädje och som 

bidragit till en växande positiv känsla av att kunna uttrycka sig.  

Sen jag var liten var mitt drömyrke att bli artist, konstnär, skådespelerska eller 

författare. Jag har alltid tyckt om det kreativa och jag bjöd alltid upp på shower i 

vardagsrummet som familj och släkt alltid skulle titta på. 

Skapandet av egna danslekar inför den närmaste omgivningen har gett eleven den positiva 

uppmärksamheten som bidragit till en inre längtan efter att få uttrycka sin dansglädje inför en 

större publik och kunna stå på en riktig scen. Under gymnasietiden framträder dansen som 

viktig för att få vara i nuet.  

Det är på något sätt för mig en frihet att kunna uttrycka mig genom rörelse. Utan att 

använda ord men ändå kunna berätta en historia. 
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Dansen beskrivs även som en fristad där eleverna kan bearbeta och uttrycka sina inre känslor. 

Eleverna beskriver en känsla av frihet som följer med dansens rörelser när de uttrycker sina 

tankar och känslor.  

Det är ett sätt att uttrycka mig hur jag känner, som terapi typ. Om jag har en dålig dag 

tycker jag det är jätteskönt att dansa, man kopplar bort det. Det är jätteskönt att inte 

bara uttrycka sig med rösten, utan även med kroppen. 

Dansen framhålls som ett viktigt språk som de intervjuade kommunicerar med sin kropp för 

att uttrycka sig.  Även händelser sammankopplade med starka upplevelser och känslor 

beskrivs i texterna som bidragande till elevens behov och vilja uttrycka sig med dans. 

5.3 Nära relationer  

Betydelsen av nära relationer framträder som ett gemensamt drag i elevernas berättelser där 

uppmuntrande från omgivningen har bidragit till att stärka intresset för att dansa.   

När jag var liten så dansade ofta morfar med mig, det var då jag förknippade dans med 

glädje. 

Dansglädjen beskrivs ha vuxit fram tillsammans med vänner och nära anhöriga. De har 

öppnat elevens ögon för att ta vara på den inneboende rörelseglädjen genom att dansa. Även 

elevens förmåga att hålla i intresset för att utöva beskrivs hänga samman med att de blivit 

synliggjorda och fått stöd för dansen av sin omgivning och då främst i nära relationer till 

anhöriga och vänner.  

Mamma ville inte se min dröm gå till spillo så hon släpade med mig till dansen en gång 

i veckan och satt där och väntade tills lektionen var klar. Detta är jag väldigt glad för 

idag och man kan nästan säga att det är tack vare mamma som jag började dansen. 

Eleverna beskriver mental stöttning från nära anhöriga för att hantera exempelvis blygsel för 

att våga börja dansa tillsammans med andra i en dansgrupp. Elever beskriver hur de följt med 

sina vänner till första dansträningen och hur detta fått en avgörande betydelse för att eleven 

nu dansar.  

Under tiden jag har dansat har jag träffat många olika lärare och dansare. Alla med egna 

unika bakgrundshistorier och framtidsplaner. De har alla påverkat mig på olika sätt och 

fått mig att tro att jag kan. De har också lärt mig att kämpa för att nå mina mål och 
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alltid göra mitt yttersta för att bli bättre. Det är en av orsakerna till att jag fortsatte att 

dansa, för att bevisa för mig att jag kan för att jag vill. 

Även relationen med andra dansare och danslärare har varit betydelsefulla för det fortsatta 

intresset för att dansa och kämpa för sina drömmar inom dansen.  

5.4 Välbefinnande  

Dans är även starkt kopplat till elevens välbefinnande. Dansen får eleven att må bra. Det har i 

sin tur haft stor betydelse för att eleven valt dans på gymnasiet.  

Jag gjorde helt rätt val när jag valde att fortsätta med dansen, jag kan verkligen inte, 

inte dansa. Det är det bästa jag vet. 

Att få göra något kul, och som står en varmt om hjärtat, varje dag i skolan är en unik 

möjlighet och jag kunde inte låta den gå till spillo. 

Eleverna beskriver det självklara i att välja dans på gymnasiet, något som får dem att må bra. 

Dansen berikar även den övriga skoltiden genom att de med möjligheten att utöva dans får 

fortsätta utvecklas och göra det roligaste, att dansa. 

Med dansen kan jag uttrycka mina känslor vare sig det är glädje eller sorg. I nian gjorde 

jag ett solo till min morfar som just hade dött, detta hjälpte mig enormt mycket att 

komma över den sorg och saknad jag hade inom mig. 

Dansen uppfattas vara en stimulerande fysisk träningsform som i sig leder till välbefinnande. 

Eleverna uttrycker att dansen hjälper dem att bearbeta känslor och händelser som både berör 

glädje och sorg. Genom dansen kan de kanalisera sina känslor och får hjälp med att förstå vad 

de känner. I dansen kan de möta och förstå sina känslor och har på så vis lärt känna sig själva, 

på ett oslagbart sätt. De tillskriver dansen betydelsen att ge dem en tillhörighet och fristad i 

tillvaron. 
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5.5 Att finna sig själv  

I resultaten beskriver intervjupersonerna hur dansen på flera sätt blivit en del av dem, en del 

av deras identitet, vilka de upplever sig vara.  

Jag var blyg när jag var yngre, dans fick mig att bli mer självsäker. 

Dansen för mig är en stor del av mitt liv och har format mig till den jag är idag. Dans är 

en del av mig och en del av den jag är på något sätt. Jag känner mig hel när jag får 

utöva dans. 

I många av intervjupersonernas texter beskrivs hur dansen bidrar till att forma deras identitet 

samt utvecklar och stärker deras självförtroende.  

När jag skulle välja gymnasieprogram var dansen en stor del av mitt liv. Den hade blivit 

en del av mig och därför var det ett självklart val att fortsätta. 

Utan dansen idag hade jag känt mig vilse, förvirrad och rädd. Den har som växt fram 

och ihop med min personlighet. 

Dansen beskrivs som en del av elevernas personligheter i med- och motgångar. Genom 

dansen har de funnit sig själva och upplever att dansen format deras starka identiteter. 

Eleverna ger uttryck för att dansen betyder allt och har blivit en stor del av dem som personer. 

Dansen är också en väldigt social grej. På samma sätt som musiken knyter dansen 

samman folk med olika bakgrund, etnicitet, religion, språk mm. På grund av alla de 

sakerna har dansen blivit nått som jag vill vara en del av och fortsätta med. Man skulle 

kunna säga att dansen inte längre betyder någonting för mig, den är mig. Men därför 

betyder den ju även allt. 

Jag hoppas framförallt att jag i framtiden kommer att prova många olika typer av dans 

och genom dansen lära känna nya platser, kulturer och människor. 

I resultaten beskriver intervjupersonerna även att de genom dansens gemenskap även lättare 

kunnat möta världen utanför sig själv. Dansen beskrivs kunna förena människor utan 

gemensamt talspråk och blir ett redskap för att möta och förstå andra människor oberoende av 

språk och bakgrund.  

Dansen har även hjälpt mig att hitta mina fantastiska vänner, mina allra bästa vänner. 

Genom dansen upplever informanterna en stark och viktig känsla av social delaktighet. 
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5.6 Själslig mognad och styrka 

I denna kategori blickar eleverna mot dansens framtida betydelse.  Dansen har stor betydelse 

för egna framtidsdrömmar.  

Jag har tur som kan gå till skolan varje dag och få dansa, och att få veta att det tar mig 

någonstans. 

Eleverna ger uttryck för att vara motiverade och ha ambitioner för att dansen kommer att ha 

en given plats i deras framtida liv. De har en stark önskan om att få fortsätta utvecklas genom 

dansen och att lyfta dansandet till en högre nivå.   

Dansen har ändrat och inspirerat mig på ett sätt som aldrig kommer försvinna. Jag tror 

att är man en gång dansare, alltid dansare, fastän det bara lever kvar i själen, huvudet. 

Eleverna hoppas att dansen kommer att fortsätta vara en del av deras liv men beskriver även 

att dansen gjort dem till de personer de är idag oavsett om de i framtiden kommer arbeta med 

dans.  

Den är en stor del av mig idag. Ibland lever jag för den, den tar över mig, blir en 

livsstil. Medans andra dagar så kommer den utanför mig och man känner trötthet, 

smärta, slitigt, är det värt att satsa på? Och trots det står man fortfarande kvar kämpar 

och fullkomligt älskar dansen. 

Stora utmaningar och motgångar vid dansutövandet har varit en drivkraft och utvecklat en 

personlig styrka. Dansutövandet utvecklar elevens kunskap om sig själva, uppfattas stärka 

dem som personer.  

Eftersom jag nu, efter 13 år av dansande, har fått problem med min rygg vet jag inte hur 

mycket jag kan dansa i framtiden. Vad jag dock vet är att dansen kommer alltid vara en 

jättestor del av mig och vara något som har format mig till den person jag är. 

Dansen utgör en värdefull drivkraft och skapar en positiv press för nya tekniska utmaningar. 

Dansen uppfattas utveckla en inre själslig mognad och styrka som följer eleven utanför 

danssalen och är inte enbart bundet till utövandet.   

Dansen kommer alltid ha stor betydelse. Det är så många nya upplevelser inom dansen 

och man går igenom så mycket både fram och motgångar. Dansen har hjälpt mig att 

växa som människa efter alla utmaningar. Jag är säker på att mina erfarenheter som jag 

skaffar på mig nu kommer följa med mig och spela roll i framtiden. 



	   22	  

Med dansen har eleverna utvecklat en stark passion för dans vilken de anser vara användbar 

inom många områden i livet. De poängterar vikten av ett brinnande intresse som en viktig 

egenskap inför framtida livsval.  I mötet med dansen beskriver eleverna att det lärt sig att inte 

vara rädda utan snarare inspireras av motgångar och att detta bidragit till att våga möta 

utmaningar med all sin kraft. De beskriver sig stärkta i sina identiteter för framtiden, väl 

förberedda att möta utmaningar. Eleverna ser sig stärkta att med dansens ögon möta framtiden 

och omvärlden.  

 

5.7 Resultat från sista datainsamling 

Resultaten från analysen av intervjutexterna som samlades in efter det gestaltande arbetet i 

mitt examensprojekt presenteras under kategorierna. Elevens reflektion över dansens 

betydelse i mötet med sina texter, elevernas reflektion över att se sig själva gestalta sina 

texter om dansens betydelse, eleverna reflekterar över att se gruppen gestalta de valda 

betydelserna. 

 5.7.1 Elevens reflektion över dansens betydelse i mötet med sina texter 

Eleverna beskriver den starka känslan och närvaron av sin existens när de dansar och 

framträder på scenen. Dansen uppfattas bära med sig en viktig och betydelsefull kraft som 

väcker känslor. Eleverna vittnar om en växande passion för dansen och hur denna passion 

beskrivs ge styrka för att bana väg mot deras framtidsdrömmar.  

Det som tidigare bara varit en framtidsdröm är nu mycket närmare, men tack vare min 

passion till dansen, som bara blir starkare för varje dag i princip, så vet jag att jag inte 

kommer ge upp i motgångar och att dansen alltid kommer att finnas med mig i både bra 

och dåliga stunder. 

Det hårda fysiska arbete som krävs i föreställningstider, känslan av utmattning fysiskt och 

psykiskt kan i samma mening uppfattas med tillfredställelsen och lyckan över att uppnått 

tydliga sceniska mål.  Ett hårt fysiskt och psykiskt arbete uppfattas i vissa fall leda till en 

mättnad för skolad dansträning samtidigt som den hårda träningens tydliga resultat uppfattas 

som en motiverande belöning.  Vikten av att känna inspiration inför fortsatt utbildning 

understryks i texterna.  Mötet med dansen beskrivs ge eleven hopp om att de inte kommer ge 

upp i möten med motgångar.  
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5.7.2 Elevernas reflektion över att se sig själva gestalta sina texter om dansens betydelse  

Efter att eleverna sett sig själva gestalta sin text om dansens betydelse så beskriver de en 

förstärkt känsla av dansens betydelse när den uttrycks med elevens röst och kropp.  Den egna 

gestaltningen beskrivs som en film om deras liv som på ett förstärkt sätt berör dem.   

När jag såg mig dansa så kände jag vad jag hade sagt, och dansat. Det var en helt annan 

sak att se det än att göra det, det blev emotionellt. Jag känner att jag har utvecklats i 

dansen. 

Det blir en stark känslomässig upplevelse för eleven att så tydligt se sig gestalta dansens 

betydelse. De känner sig stolta över att kunnat dela med sig av sina innersta tankar om 

dansens betydelse och ger uttryck för att de djupnat i en förnyad förståelse över dansens kraft 

och möjligheter att påverka oss människor. Dansen framhålls som ett fantastiskt sätt att på 

alla plan få utvecklas som människa och de uttrycker även en önskan om att fler ska få 

upptäcka och uppleva dans. Att se sin egen gestaltning påminner dem om dansens viktiga 

betydelse i den allmänt stressiga livsperiod de beskriver sig vara i. De ger även uttryck för en 

oro och sorg över om de inte skulle kunna fortsätta dansa på grund av skador men är samtidigt 

tacksamma över vad de upplever genom dansen.  Dansen uppfattas ha format dem som 

personer och mötet med dansens mot- och framgångar ses ha bidragit till att växa som 

människor.  

5.7.3 Eleverna reflekterar över att se gruppen gestalta de valda betydelserna 

Eleverna beskriver det speciella i att få ta del av hela gruppens gestaltning av dansens 

betydelse.  

Den här dansen känns som ett slut på den trygghet vi har haft tillsammans så för mig 

blir den starkare än bara min kärlek jag har till dansen. Den visar också min kärlek till 

de andra tjejerna och får mig att uppskatta alla (dåliga som bra) de stunder som vi, tack 

var dansen, har fått uppleva tillsammans. För det har verkligen gjort mig till den jag är 

idag. 

Gruppens olika gestaltningar av dansens betydelse uppfattas som personliga och 

känslosamma och uttrycks beröra dem på ett djupare plan.  

Det blir också en speciell känsla att se de andra dansa mina ord. Även få sätta sig in i 

och dansa de andras ord. 
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Känslan förstärks när eleven får betrakta hela gruppens gestaltning. Eleverna finner det 

intressant att dansen kan vara så olika men ändå uttrycka kärnan i dansens betydelse.  

Det var känsligt att se hela gruppen dansa och eftersom vi har hållit ihop så pass bra 

och länge blev känslan förstärkt, varje ord alla känner menar de verkligen, man känner 

det. Man har ju gått igenom så mycket tillsammans. Dansen har fört oss närmare 

varandra. 

Eleverna vittnar om att de även kan känna igen sig i andra gestaltningar trots att variationen 

av hur dansens betydelse gestaltades i gruppen visade sig vara så stor. Intervjupersonerna 

uttrycker en fascination över hur ren och vacker dans de skapat genom att gestalta sina egna 

tankar.  

 

6. DISKUSSION/ANALYS 

6.1 Metoddiskussion 

I studien valde jag en kvalitativ ansats vilket jag menar jag var en förutsättning för att kunna 

beskriva och ge en djupare förståelse av hur eleven uppfattar dansens betydelse. Kvale och 

Brinkmann, (2009) menar att den kvalitativa forskningsansatsen används för att undersöka 

aspekter av den intervjuades livsvärld. Av studiens resultat framgår att dansens betydelse som 

en aspekt av elevernas livsvärld kommit till uttryck genom att använda den kvalitativa 

ansatsen.   

När vi ser till urvalet för att undersöka elevernas livsvärldar så vände jag mig till 7 elever i 

årskurs 3 på gymnasiet inom ramen för en dansestetisk spetsutbildning. Det innebär att de 

elever som deltagit i studien är särskilt intresserade av dans vilket har påverkat hur de 

uppfattar dansens betydelser genom att de är särskilt intresserade av dans. Hade jag vänt mig 

till en grupp elever som inte intresserat sig för dans eller förlorat sitt intresse för dans hade 

resultaten naturligtvis blivit annorlunda.  Med tanke på studiens syfte bedömer jag att urvalet 

var rimligt eftersom dessa elever under en längre sammanhängande period intresserat sig för 

dans och därmed kunde antas ha väl grundade uppfattningar om dansens betydelser.  Att 

urvalet omfattar sju kvinnliga elever förklaras av att den grupp i årskurs tre som fanns att 

tillgå utgjordes av dessa elever. Å andra sidan så ser jag att avgränsningen till sju elever har 

bidragit till att rent praktiskt kunna genomföra studien samt kunna gå på djupet i mitt 

analysarbete inom ramen för denna studie. Bell (2006) framhäver att antalet personer som ska 
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ingå i en undersökning beror på hur mycket tid man har på sitt förfogande. Att urvalet 

utgjordes av kvinnliga elever kan även tänkas påverka resultaten.  Det är perspektiv jag inte 

valt att lyfta eftersom det inte ligger inom ramen för studiens syfte. 

Genom personliga och yrkesmässiga kopplingar till dansens betydelser finns en risk att jag 

som forskare skulle kommat att påverka elevernas uppfattningar. I Kvale (1997) beskrivs 

problemet kunna leda till att det i forskningsprocessen smyger sig in en, så kallad, snedvriden 

subjektivitet. För att minimera dessa risker styrdes urvalet av elever av att jag själv inte 

undervisade i gruppen. 

I min studie valde jag att formulera frågor i förväg då jag valt att utföra intervjuerna enskilt, 

vilket Kvale (1997) betecknar som semistrukturerade öppna intervjuer vilka lämpar sig för 

forskningsintervjuer med en kvalitativ ansats 8 (se bilaga 1). Min strävan var att formulera 

skriftliga frågor som var enkla för eleverna att förstå men som samtidigt kunde ge 

innehållsrika svar. Genom att låta eleverna själva skriftligt svara på de öppna frågorna var 

ambitionen att undvika att färga in mina egna uppfattningar och på så vis säkerställa att 

elevernas röster om dansens betydelser kom till uttryck. Resultaten vittnar om att metoden för 

att samla data genom de skriftliga intervjufrågorna i olika steg genomsyras av svar där 

elevernas egna uppfattningar kommer till utryck.  Det första datainsamlingstillfället 

kännetecknades av att eleverna befann sig i början av terminen och som jag uppfattade 

situationen var eleverna fylld av energi när de besvarade frågeformuläret.  Vid det andra 

datainsamlingstillfället gav eleverna uttryck för att de slitit hårt med repetitioner och avverkat 

flera föreställningar. De beskrev sig mentalt trötta efter en termins hårt och fysiskt utmanande 

arbetet i samband med dansföreställningar i slutet av terminen. Trots dessa skillnader vid 

insamlingen i början och slutet av terminen finner jag att elevernas uppfattningar om dansens 

betydelser har kommit till uttryck och även tycks ”djupnat” mellan datainsamlingen vid steg 

ett och två vilket jag menar framgår av studiens resultat. Här menar jag att den gestaltande 

delen mellan datainsamlingarna har bidragit till att eleverna lyckats lyfta fram dansens 

betydelse på ett djupare plan jämfört med om jag enbart skulle samla data i det första steget.  

För att undvika snedvriden subjektivitet (Kvale, 1997) vid bearbetningen av data genomlästes 

insamlade data i ett första steg genom, en så kallad, öppen kodning (Svenning, 2007). Den 

andra fasen kan kännas igen i det Svenning (2007) beskriver som axiell kodning, vilket i min 

studie innebar att jag sökte länka sekvenser av dansens betydelser och på så sätt finna mönster 

i elevernas texter. Det sista stadiet vid bearbetningen av data utgjordes av selektiv kodning 
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(Svenning, 2007) när jag som forskare letade efter fall som stödjer eller illustrerar de 

kategorier som skapats. Citat i elevernas ursprungliga texter illustrerar variationerna av 

kvaliteter i kategoriernas innehåll. Sammanfattningsvis kan hela processen i analysarbetet 

kännetecknas av det Svenning (2007) beskriver som succesiv approximation, det vill säga att 

med olika steg i analysarbetet arbeta fram till studiens resultat. Min bedömning är att 

analysarbetet som utförts i min studie lett till att resultatet inte färgats av, en så kallad, 

snedvriden subjektivitet. Således är det elevernas uppfattningar om dansens betydelser som 

framträder i resultaten, vilket innebär att jag bedömer resultaten vara trovärdiga.   

Med tanke på att studiens syfte var att ge en fördjupad förståelse av dansens betydelse för 

elevens lärande har jag tolkat resultaten med stöd av Illeris (2007) dimensioner av 

lärprocessen (innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimensionen). Jag har även tolkat resultaten 

genom att återkoppla till övriga delar i studiens bakgrund, styrdokument och forskning om 

dansen. Dessa tolkningar redovisas i studiens diskussion. När det gäller studiens trovärdighet 

är min bedömning att resultaten och den efterföljande diskussionen sammantaget svarar på 

studiens forskningsfrågor.  Resultaten vittnar dels om att eleverna svarar på vilka betydelser 

de tillskriver dansen och dels så svarar diskussionen på frågan om hur dessa betydelser kan 

förstås ur ett sociokulturellt lärande perspektiv. Vilket innebär att jag bedömer att studien har 

hög trovärdighet, det vill säga, att studien svarar på dess syfte.   

6.2 Resultatdiskussion 

Diskussionen kan ses i två steg. Inledningsvis diskuteras resultaten av data som samlades i ett 

första steg. I ett andra steg diskuteras resultaten som samlades efter att eleverna gestaltat 

dansens betydelse där diskussionen kommer att kännetecknas av ett mer övergripande 

perspektiv.  

6.2.1 Resultatdiskussion steg 1 

Syftet med studien är att beskriva och ge en förståelse av dansens betydelser för eleven och 

hur dessa betydelser kan tolkas i ljuset av elevens lärande.  

När det gäller syftet att undersöka dansens betydelse för eleven kan resultaten, som samlades 

in i ett första steg, sammanfattas i de sex kategorierna: 

Tidiga dansupplevelser, behov att uttrycka sig, nära relationer, välbefinnande, att finna sig 

själv, själslig mognad och styrka.  
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I den diskussion som följer tolkas dansens betydelser i dessa kategorier med stöd av Illeris 

(2007) teorier. Hur kan mötet med dansen förstås som betydelsefulla aspekter av elevens 

lärande? Av resultaten framgår att de tre första kategorierna i huvudsak domineras av att 

elevernas tidiga livserfarenheter har väckt intresset för dans och att dansa.  När vi ser till de 

tre sista kategorierna visar resultaten att de i huvudsak domineras av betydelser som relaterar 

till elevens aktuella livssituation och elevens visioner om framtiden.  Illeris framhåller särskilt 

tre dimensioner i lärprocessen som har betydelse för lärandets utfall. En grundläggande tes är 

att allt lärande involverar dessa dimensioner och hänsyn måste tas till samtliga dimensioner, 

om en lärosituation eller en lärprocess ska kunna förstås.  

Resultaten i kategorin tidiga dansupplevelser vittnar om att olika former av 

dansföreställningar har väckt intresset för dans och lusten att dansa.  

Jag tror att mitt intresse väcktes när jag var och såg en dansföreställning för 

väldigt många år sen. 

Vidare framkommer i kategorin att intryck genom dansfilmer och filmer med inslag av dans 

har bidragit till elevens intresse för dans. Illeris (2007) beskriver hur barn tidigt ställs inför en 

rad reella och skenbara möjligheter där massmedia spelar en stor roll. Enligt honom påverkar 

dessa intryck barnet starkt känslomässigt. Sammantaget menar jag att resultaten i kategorin 

ger exempel på en stark massmedial påverkan i form av film, musik men även 

dansföreställningar som väcker elevens drivkraft att dansa.  Det vill säga, att lärprocessen i 

elevernas möte med dansen innehåller upplevelser som väcker det Illeris benämner för 

lärandets drivkraftsdimension.   

 I kategorin behovet av att uttrycka sig visar resultaten att eleverna vittnar om tidigt behov av 

att få uttrycka en spontan inre rörelseglädje. Dansframträdande inför den närmaste 

omgivningen har gett eleven positiv uppmärksamhet. Det har i sin tur väckt en inre längtan att 

få uttrycka sin dansglädje inför en större publik och kunna stå på en riktig scen.  

Människans fantastiska möjlighet till lärande är förankrad i den biologiskt och 

genetiskt utvecklade längtan efter livsuttryck, att denna förmåga till sitt 

innersta väsen är en överlevnadspotential och att den därför också i sina 

uttryck eller i sitt förverkligande är lustbetonat, liksom andra livsuppehållande 

funktioner (Illeris, 2007, s.102). 
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I kategorin finner jag, i ljuset av Illeris citat, att dansen utgör en livsbevarande, utvecklande, 

kvalificerande och lustbetonad process som är grunden för lärandets drivkraft, det vill säga 

lärprocessens drivkraftsdimension. Dansen framhålls som ett viktigt språk som de 

kommunicerar med sin kropp för att uttrycka sig.  Även händelser sammankopplade med 

starka upplevelser och känslor beskrivs i texterna som bidragande till elevens behov och vilja 

uttrycka sig med dans. Illeris (2007) menar att ju starkare känslor och motivation som funnits 

med i lärosituationen desto kraftigare är den känslomässiga laddningen, vilket jag även finner 

i kategorins resultat.   

Det är på något sätt för mig en frihet att kunna uttrycka mig genom rörelse. 

Utan att använda ord men ändå kunna berätta en historia. 

I kategorin betydelsen av nära relationer framträder gemensamma drag i resultaten om hur 

stöd från omgivningen med anhöriga vuxna och vänner spelat en avgörande roll när intresset 

för att dansa vuxit fram.  Resultaten kopplar även fortsatt utövande till uppmuntran de upplevt 

i nära relationer. I resultaten framgår även att inspirationen från danslärare har varit 

betydelsefullt för att börja träna dans på mer avancerad nivå. Enlig Illeris (2007) är ett viktigt 

förhållande i lärprocessens samspelsdimension att barn i grunden är inställda på att låta sig 

vägledas av vuxna vad de ska lära sig och hur de ska lära sig det. Resultaten beskriver mental 

stöttning av vuxna för att t.ex. hantera sin blygsel när extra mod behövts för att våga börja 

dansa tillsammans med andra i en dansgrupp. Illeris (2007) talar om tillägnelseprocessen som 

ett lärperspektiv i barndomen då vi med vuxen guide lär känna omvärlden med dess regler, 

strukturer och funktioner.  

För att barn ska kunna genomföra denna tillägnelse krävs ett brett spektrum 

av långvariga, uppbyggande processer präglade av tillit till och stöd från de 

vuxna (Illeris, 2007, s.237). 

I kategorin elevens välbefinnande framgår att elevens erfarenheter av att ha upplevt ett 

välbefinnande när de dansar haft en avgörande betydelse för elevens gymnasieval med dans 

som inriktning. De tillskriver dansen betydelsen att ge dem en tillhörighet och fristad i 

tillvaron. Resultaten visar att eleverna med dansen kan kanalisera sina känslor och förstå vad 

de känner. På så sätt menar eleverna att de lärt känna sig själva, på ett oslagbart sätt. Illeris 

(2007) beskriver ungdomsåren som en identitetsmässigt dramatisk period med oerhört mycket 

som ungdomarna ska lära sig, ämnesmässigt, känslomässigt, socialt och samhälleligt. 

Eleverna ger uttryck för att dansen hjälper dem att bearbeta känslor och händelser som både 
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berör glädje, stress och sorg. Illeris (2007) menar att känslor är avgörande för individens 

förmåga att fungera. Våra elever bör lära känna sina egna känslor och hur de ska förhålla sig 

till dem vilket utgör ett centralt tema i drivkraftsdimensionen.  

Resultaten tillskriver även dansen att berika den övriga skoltiden genom känslan av att få 

fortsätta utvecklas och göra det för dem på roligaste sätt, att dansa. Dansen uppfattas även 

vara en stimulerande fysisk träningsform som i sig leder till välbefinnande 

Med dansen kan jag uttrycka mina känslor vare sig det är glädje eller sorg. I 

nian gjorde jag ett solo till min morfar som just hade dött, detta hjälpte mig 

enormt mycket att komma över den sorg och saknad jag hade inom mig. 

I kategorin dansens betydelse för att finna sig själv beskriver resultaten hur dansen format 

elevernas identitet, hur de upplever att dansen utvecklat och stärkt deras självförtroende. Ett 

fält inom Illeris (2007) innehållsdimension som blir allt mer angeläget är lärandet om oss 

själva, att vi lär känna oss själva. Intervjutexterna visar att genom dansen har de funnit sig 

själva och upplever att dansen format deras starka identiteter som människor och format dem 

till de personer eleverna är idag. Detta beskriver Illeris (2007) som ett centralt existentiellt 

villkor för dagens människor som ska kunna styra sin egen existens och funktion i förhållande 

till en värld i ständig förändring dvs. göra oss funktionella för att klara livets praktiska 

utmaningar. Resultaten beskriver att eleven Genom dansen upplever en stark och viktig 

känsla av social delaktighet då identitetsutvecklingen formats i och tillsammans med 

dansgruppen-/danssammanhangen. Illeris (2007) talar om en aktiv utåtriktad process där man 

speglar sig för att fördjupa sin egen självförståelse genom att observera och lyssna till andras 

reaktioner. I resultaten beskriver intervjupersonerna även att de genom dansens gemenskap 

lättare kunnat möta världen utanför sig själv. Dansen beskrivs i resultaten även kunna förena 

människor utan gemensamt talspråk och blir ett redskap för möta och förstå andra människor 

oberoende av språk och bakgrund. 

Dansen för mig är en stor del av mitt liv och har format mig till den jag är 

idag. Dans är en del av mig och en del av den jag är på något sätt. Jag känner 

mig hel när jag får utöva dans 

Man skulle kunna säga att dansen inte längre betyder någonting för mig, den 

är mig. Men därför betyder den ju även allt. 
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Illeris (2007) beskriver ett motsatsproblem som speciellt blivit tydligt i gymnasieskolan. 

Författaren menar att Utbildning tycks handla om bestämda klassiska ämnesinnehåll, men 

under ungdomsåren färgas allt lärande i relation till identitetsbildningen. I resultaten ser jag 

hur eleverna löser detta motsatsproblem som Illeris(2007) beskriver när de uttrycker sina 

tankar kring gymnasieval. Resultaten beskriver dansen som ett ämne som berikar deras 

identitetsbildning.  

I kategorin dansens betydelse för att utveckla Själslig mognad och styrka är Illeris (2007) 

drivkraftsdimension starkt representerad i resultattexterna när eleverna ger starka 

beskrivningar av den mentala energi som investeras i lärandet. Vidare i enlighet med Illeris 

(2007) ger resultaten många målande beskrivningar över hur vilja, motivation mobiliseras och 

hur känslorna är med eleverna i läroförloppet. Dansen uppfattas utveckla en inre själslig 

mognad och styrkan som följer eleven utanför danssalen och är inte enbart bundet till 

utövandet. I resultattexterna beskriver eleverna viljan att fortsätta utveckla sin identitet i en 

bestämd önskad riktning även om viktiga sociala relationer inte stöttat och förstått. Illeris 

(2007) menar att lärandet främjas av utmaningar och redogör även för störningar, konflikter 

och obalans som motivation. 

Ett lärande som samtidigt bidrar till den personliga utvecklingen utgår mycket 

ofta från en eller annan form av störning av den aktuella personliga balansen 

(Illeris, 2007, s.114). 

I resultaten framgår att stora utmaningar och motgångar vid dansutövandet har varit en 

drivkraft att utveckla en personlig styrka i att ta sig an motstånd och hinder. Eleverna 

poängterar vikten av att brinna för det man gör som en viktig egenskap inför framtida livsval. 

Resultaten beskriver eleverna stärkta i sina identiteter för att möta framtiden, väl förberedda 

att möta utmaningar. Illeris (2007) beskriver att bästa försäkringen för framtiden är att vara 

flexibel, öppen för omställningar och ta tillvara på tillfällen som ges, ständigt mottaglig för 

och inriktad på lärande och utveckling. De beskriver styrkan de finner i gemenskapen att 

fortsätta kämpa mot gemensamma mål, hur detta stärker dem på individuellt plan att ingå i 

denna gemenskap. Texterna visar på tydliga kopplingar till Illeris (2007) beskrivning av 

situerat lärande med tydliga förbindelser mellan det individuella och sociala planet. I 

resultattexterna vidgar eleverna begreppet situerat lärande till vidare perspektiv och ser sig 

socialt stå rustade att möta omvärlden i ett större globalt perspektiv, dansen blir enligt dem en 

social mötesplats där dansen kan förena människor utan gemensamt talspråk.  
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6.2.2 Resultatdiskussion steg 2  

I ett andra steg reflekterar eleverna över den gestaltande delen av dansens betydelse. I den 

följande diskussionen tar jag fasta på de reflektioner som vittnar om elevens fördjupade 

förståelse av dansens betydelser ur ett mer övergripande perspektiv eftersom delar av 

resultaten till vissa delar behandlats i resultatdiskussionens steg 1.  Resultaten i steg 2 visar att 

när eleverna reflekterar över gestaltningen av dansens betydelse så vittnar de om en djupare 

förståelse över dansens kraft och hur den kan påverka oss som människor. Eleverna uttrycker 

att de blir emotionellt berörda av att se hur de i gestaltningen utvecklat dansens betydelser och 

hur stark känslan av närvaro i sin existens de upplever i dansen och på scen. Eleverna 

reflekterar över det hårda fysiska arbete som krävs i föreställningstider, känslan av 

utmattning, fysiskt och psykiskt, men samtidigt den tillfredställelse och lycka över att uppnått 

tydliga sceniska mål. Dansen beskrivs ge eleven en kompetens att inte ge upp i motgångar och 

att detta ses stärka dem att möta framtida utmaningar. Den växande passionen för dansen ses 

ge styrka att bana väg mot deras framtidsdrömmar där passionen ger kraft att inte rädas livets 

utmaningar.  

 

6.3 Avslutande reflektion 

Avslutningsvis finner jag att resultaten i studien visar på starka kopplingar mellan 

betydelserna av att uttrycka sig med dans och ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Dansen 

leder till ett betydelsefullt livslångt lärande hos eleven där drivkrafts-, innehålls- och 

samspelsdimensionen är aktiverade i lärprocessen (Illeris, 2007). Den lärprocess som eleverna 

beskriver uppstår i mötet med dansen utvecklar en kompetens som kan kännas igen i Illeris 

som förmågan att möta situationer i framtiden som är osäkra och oförutsägbara. Framförallt 

har studien visat att dansen bidrar till en lärprocess där eleven kan finna sig själv samt inre 

själslig mognad och styrka. I det perspektivet finner jag att studien visar att dansen kan ses 

bidra till elevens livslånga lärande.  

Resultaten kan även kännas igen i Dubergs (2013) forskning som visar att dans kan förbättra 

unga ”tjejers” psykiska hälsa, ökad självkänsla och förmåga att hantera problem i vardagen. 

Även när vi ser till dansterapin (Grönlund, 1991) kan vi känna igen resultat när eleven genom 

dansen lär sig att närma sig sina rädslor för att misslyckas genom små utmaningar för att 

succesivt bygga upp den egna självkänsla och känsla av att jag duger. När jag blickar tillbaka 
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på mina erfarenheter som danspedagog så finner jag även här att resultaten vittnar om dansen 

betydelse för att succesivt utveckla en mer hälsosam självkänsla. 

Resultaten i studien visar även att dansen kan vara ett sätt att förverkliga den nationella 

policyn när vi ser till läroplanen för gymnasiet (Lgy11, Skolverket, 2011). Enlig Lgy11 ska 

inriktningen dans utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och 

förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang.  

Resultaten i min studie visar att dansen kan bidra till att uppnå målen i läroplanen, där 

utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta skapande. Både individuellt och i samverkan 

med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer 

med estetiska uttrycksmedel. Vidare fastslås i Lgy11 att varje elev ska få stimulans att växa 

med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och känna tillit till sin 

egen förmåga.  Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva, framtiden och låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart, främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse 

(Skolverket, 2011). 

Resultaten vittnar om att dansen som konstform bidrar till att uppnå barnkonventions 

mål(FN:s konvention om barnets rättigheter, 1989) om att alla barn skall ha rätt till utbildning 

som skall utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och 

psykisk förmåga. Vidare visar resultatet på att dansutbildning kan förverkliga EU:s direktiv 

(2007) om samhällets ansvar för individens utveckling av sin identitet där kultur beskrivs 

bidra till att utveckla mänskligheten. 

Avslutningsvis finner jag att studien stärkt förståelsen för min profession samt att jag djupnat 

i förståelsen av dansens betydelse för elevens livslånga lärande vilket jag anser kommer 

berika och utveckla mitt eget yrkesutövande. 

Resultaten visar att det är utbildningspolitiskt viktigt att låta eleverna uttrycka sig kring 

dansens betydelser för ett livslångt lärande i en tid då de estetiska ämnena håller på att 

försvinna ur svensk gymnasieskola(Lärarförbundet, 2009). Detta ser jag även som ett 

intressant område för den framtida forskningen att ytterligare belysa och fördjupa sig inom. 
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Bilaga 1: 

1)Berätta om händelser i ditt liv som har haft betydelse för ditt intresse att utöva dans? 

2)Berätta om hur ditt intresse för att utöva dans påverkat ditt val av linje vid gymnasiet? 

3) Berätta om vilken betydelse dansen har för dig idag? 

4)Berätta om vilken betydelse du tror att dansen kommer att ha för dig i framtiden? 
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Bilaga 2 

1)Vilka ytterligare tankar väcks om dansens betydelse för dig när du läser din text om detta?  

2) Vilka tankar väcks hos dig om vad dansen betyder för dig efter du sett dig dansa detta? 

3)Vilka tankar väcks om vad dansen betyder för dig efter du sett gruppen dansa detta? 
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