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Förord	

Ett stort tack riktas först och främst till eleverna och danslärarna vid den gymnasieskola där 
studien har gjorts. Jag vill tacka min fästman Andréas för allt stöd, motiverande samtal och 
din tro på mig att fullfölja det här arbetet. Ett stort tack riktas även till min familj som alltid 
finns där och uppmuntrar mina drömmar. Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till 
min handledare Cecilia Ferm Almqvist för den trygghet hon har genererat genom god 
vägledning och stöd under arbetes gång. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Abstract		

Att dansa över diagonalen är ett återkommande inslag i dansundervisning inom flera genrer. 

Vid presentation av lektionsupplägg eller vid beskrivning av dansgenrer på till exempel 

dansföreningars hemsidor nämns ofta dans över diagonalen. Detta självklara inslag i 

dansundervisning fångade mitt intresse då det, av egen erfarenhet som dansare och danslärare, 

tycks vara ett moment som förknippas med både glädje och rädsla. Med hjälp av åtta elevers 

upplevelser har fenomenet dans över diagonalen studerats. Då fokus i studien har legat på 

elevers upplevelser och hur de erfar dans över diagonalen har studien genomförts med grund i 

fenomenologi. Det fenomenologiska perspektivet har präglat hur metoden och analysen har 

tillämpats. Studien är gjord med kvalitativ ansats i form av en fallstudie. Med hjälp av 

observationer har eleverna studerats då momentet dansa över diagonalen har genomförts. 

Eleverna fick i uppdrag att skriva ned sina upplevelser i anslutning till momentet att dansa 

över diagonalen. Resultaten från analysen av det insamlade materialet visade på kategorierna: 

möjligheter för lärande, bekräftelse, förberedelser och blick, kropp och atmosfär. Möjligheter 

för lärande innefattar att diagonalen utgör ett moment som kan generera ökad kunskap i 

teknik och gestaltning. Bekräftelse syftar till elevernas behov att kroppsligt efterlikna lärarens 

rörelser. Förberedelser och blick, inrymmer elevernas varierande sätt att förbereda sig för att 

dansa samt hur de använder sin blick för att dansa och i samspel med andra. Kropp, belyser 

hur elevernas kroppar förändrades beroende på vad de gjorde i samband med momentet dans 

över diagonalen. Atmosfär innefattar bland annat elevernas vilja att lära och de känslor de 

uttryckte i samband med momentet. Elevernas upplevelser och hur de erfarit dans över 

diagonalen visade på varierande aspekter av vad fenomenet kan vara. Studien visar på att 

danslärare emellanåt bör förhålla sig kritiskt till om momentet dans över diagonalen är ett 

effektivt sätt att lära alternativt öva teknik eller gestaltning.  
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1. Inledning	
Under de år jag studerat dans har jag noterat att hur och vad jag tänker har påverkat mina 

prestationer och min utveckling i dans. Jag kom efter hand underfund med att hur jag 

presterar rent kroppsligt ofta styrs av vilka tankar som cirkulerar i mitt inre. Utifrån det 

funderade jag vidare, och kom fram till att momentet dans över diagonalen är ett inslag i 

dansundervisningen som har intresserat mig av flera anledningar. Hur upplever elever att 

dansa över diagonalen? Hur och varför använder danslärare momentet? Hur ser lärandet ut 

när dans över diagonalen används i undervisningen? Momentet har ofta fascinerat mig och 

personligen tror jag att det finns mycket att utforska kring dans över diagonalen.  

 

Att dansa över diagonalen är ett moment som används flitigt i dansträningen inom flera genrer 

(se bilaga A). Dans över diagonalen tycks vara ett självklart val för många danslärare, men 

däremot verkar bakgrunden och uppkomsten av dans över diagonalen oklar. I samband med 

att studien genomfördes har en danshistorieforskare konsulterats, där diagonalen erkänns som 

en stark tradition men att området kring dess ursprung är outforskat (M. Sörenson, personlig 

kommunikation, 7 maj 2017). En härledning av diagonalen kan göras till den tidiga klassiska 

baletten, dock är informationen bristfälligt bevarad vilket gör det svårt att säga om det kan 

erkännas som ursprunget till diagonalens användning. I föreliggande studie är ambitionen att 

försöka förstå fenomenet dans över diagonalen med hjälp av elevers upplevelser. Av egen 

erfarenhet vet jag att det är lätt att börja jämföra sina egna uttryck med andras prestationer, 

samtidigt som spegeln i danssalen visar allt. Att konstant vara i blickfånget för betraktarens 

ögon påverkar en på ett eller annat sätt. Med grund i egen erfarenhet som dansare och 

danslärare tycks fenomenet att dansa över diagonalen vara ett moment som utgör en tudelad 

upplevelse. Som danslärare har jag sett att en del elevers kroppsspråk förändras, de blir 

obekväma och oroliga inför att dansa det de nyligen lärt sig. Samtidigt finns det de elever som 

visar stor glädje, så fort läraren går till ett hörn och berättar att det är dags att dansa över 

diagonalen.  

 

Så långt mitt minne sträcker sig tillbaka har jag alltid funderat över mitt medvetande, mina 

tankar och upplevelser i min dans. Under studieåren har tillgången till egna upplevelser varit 

ett verktyg för att utvecklas som dansare och danslärare. Román (2004) lyfter fram att 

upplevelsen har betydelse för lärande i dans och belyser att såväl en negativ som en positiv 
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upplevelse i lärandesituationen stannar kvar i minnet och ”[...] att upplevelsen är central i de 

konstnärliga minnena [...]” (s. 70). Detta leder mig in på att ämnets syfte i kursen Dansteknik 

innehåller en skrivelse om att i undervisningen i dansteknik “ska eleverna också ges möjlighet 

att reflektera över sin egen kunskapsutveckling” (skolverket, 2011a). Varken i det centrala 

innehållet eller i ämnets syfte i danskurserna på gymnasiet i Lgy11 finns det några tydliga 

kopplingar mellan det mentala och elevers lärande. Med utgångspunkt i de diffusa 

skrivningarna om denna koppling och mina tidigare erfarenheter av hur mina upplevelser i 

dans har hjälpt mig i mitt lärande föddes intresset för att studera andras upplevelser i dans.   

 

Dansare skapar en tämligen speciell relation till kroppen då den utgör det huvudsakliga 

verktyget för dans. I motsats till detta kan kroppen aldrig bara vara ett instrument. Tvärtom 

behöver dansaren finnas i känslan, i upplevelsen och “vara ett med sitt jag” som Berggren 

(2004, s. 51) uttrycker det. Med detta sagt existerar en komplexitet i att dansaren själv är sitt 

verktyg i dansen. När kroppsliga rörelser utförs görs detta i samverkan med någon form av 

medvetande. Detta medvetande, förklarar Husserl och Brentano som tänkande, varsebildning, 

språkförståelse och andra intentionala företeelser i form av medvetandefenomen som är 

riktade mot något objekt (Malmgren, H & Carlsson, S.G, u.å.). För den som studerar dans på 

en högre nivå kan det troligtvis uppfattas som självklart att fundera över en form av 

medvetande och att komma i kontakt med tankar och känslor i sina upplevelser. I jakten på att 

förbättra sin teknik och att utvecklas som dansare, finns det alltid närvarande tankar. Kanske 

kan det vara så att sammanflätningen mellan kropp, sinnen och medvetande upplevs tydligare 

hos dansare?  

 

Min intention med föreliggande studie är inte att hitta en allmängiltig sanning utan min 

förhoppning är att bidra till en ökad förståelse för hur människor fungerar och reflekterar. 

Kanske kan en ökad förståelse hjälpa mig, och andra, i lärarrollen och möjliggöra mer 

positiva upplevelser i lärande bland fler elever? Som blivande ämneslärare i dans är mitt mål 

att kunna hjälpa och ledsaga elever i deras möjligheter och svårigheter. För att kunna göra det 

behöver jag goda kunskaper om hur jag kontinuerligt kan bidra till elevers utveckling i form 

av kunskapsinlärning men även som människa. Med stöd i Anderssons (2016) studie visar det 

sig att vid bedömning och i elevers lärandeprocesser bör lärare överväga att involvera elevers 

kroppsliga upplevelser i prestationer, att hela kroppen omfattas i lärandet och i prestationen.  
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Med hjälp av Horton Fraleighs tankar redogör Berggren (2004) för att det fenomenologiska 

perspektivet skildrar och ger beskrivningar av den egna upplevelsen och inte bedömningar. 

Även Román (2010) lyfter fram den fenomenologiska forskningen med härledning till 

Merleau-Pontys kroppsfenomenologi som viktigt bidrag till hur danslärare kan få kunskap 

och förståelse kring hur inlärning av dans sker. Härvid får min forskning visst stöd, med 

hänvisning till att den fenomenologiska filosofin kan öka kunskapen om och hjälpa mig förstå 

fenomenet dans över diagonalen. I läraruppdraget står det att ”i undervisningen beakta 

resultatet av utveckling inom ämnesområdet och för undervisningen relevant pedagogisk och 

annan forskning” (skolverket, 2011b, s. 11). Målet med studien är att upplysa om att 

momentet dansa över diagonalen inrymmer mer än bara ett sätt att använda och dansa över 

den längsta sträckan i rummet. Att öppna upp för vilka möjligheter och svårigheter momentet 

kan vara och innebära för elever och danslärare är med andra ord en drivkraft i arbetet. 

 

Forskning med syftet att studera dans över diagonalen ur liknande perspektiv som denna 

studie har inte förekommit då sökningar genomförts, vilket ger stöd till behovet att studera 

fenomenet då det inte har gjorts på det här sättet tidigare. Som motiv för teori i relation till 

min studie vill jag avrunda inledningen med Youngs (2000) tankar och funderingar som hon 

tar fram i slutet av sin text kring aspekter av kvinnors erfarenheter och situation. I sina 

avslutande ord ställer hon sig frågande till om typ av aktivitet har betydelse för den kvinnliga 

kroppens uttryck. För att gå vidare med “kvinnors situationsbestämda kroppslighet” (s. 276) 

krävs funderingar över kvinnors kroppsliga uttryck och kroppsliga rörelser. I sitt resonemang 

tar hon upp dans som ett exempel när det kommer till “kroppsliga rörelser som inte har till 

uppgift att lösa en specifik uppgift” (ibid) och öppnar upp för möjligheterna studera kroppen i 

en sådan situation eller sammanhang.  

 Syfte	
Syftet med studien är att beskriva och försöka förstå fenomenet dans över diagonalen ur ett 

situationsperspektiv. 

 

 Frågeställning		
Hur erfar elever fenomenet dans över diagonalen? 
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 Förankring	i	lagar	och	förordningar	
Nedan motiveras studien i relation till förankringen i lagar, där ämnesbeskrivningen av 

dansinriktningen tas upp liksom målet med dansteknik. I studien som har genomförts skedde 

dans över diagonalen under lektioner där dansteknik tränades.  

 

Ämnesbeskrivningen med inriktningen dans på estetiska programmet lyder som följer:  
Inriktningen dans 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. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil 

(skolverket, 2011b, s. 44).  

I studien som presenteras senare utfördes momentet dansa över diagonalen då dansteknik var 

förlagd på schemat. Intentionen var att eleverna i årskurs 1 och 3 skulle utveckla sina 

färdigheter och kunskaper i kurserna dansteknik 1 respektive dansteknik 4. Ämnet dansteknik 

beskrivs vara ”konstnärligt och innefattar träning i olika genrer och stilar inom 

scenkonstnärlig dans. Genrerna kan vara historiska eller samtida. Ämnet innefattar även 

hälsoaspekter med anatomi och träningslära och den delen av ämnet är till sin karaktär delvis 

naturvetenskaplig” (skolverket, 2011a). Syftet med dansteknik är att undervisningen ska 

utveckla elevens färdigheter och förhållningssätt till dansteknik på ett fysiskt och ett 

konstnärligt sätt (ibid). Hur dansläraren metodiskt lägger upp undervisningen för att eleverna 

ska få möjlighet att uppnå kunskapskraven och utveckla förmågorna som efterfrågas framgår 

inte av styrdokumenten. Metoderna för att utveckla elevernas danstekniska kunskaper är 

därför valbara och upp till varje danslärare. Skillnaden mellan dansteknik 1 och dansteknik 4 

syftar till hur utvecklade kunskaperna i dansteknik är (skolverket, 2011a). I dansteknik 1 

förväntas eleverna påvisa grundläggande kunskaper och utföra dansteknik på en 

grundläggande nivå (skolverket, 2011c) jämfört med i dansteknik 4 där eleverna förväntas 

påvisa fördjupade kunskaper samt utföra dansteknik på en avancerad nivå (skolverket, 

2011d). 

2. Teorier	och	tidigare	forskning		
I detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiven i studien, Fenomenologi och Emotionell 

sociologi. Det fenomenologiska perspektivet har genomsyrat studien och har varit 
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utgångspunkten för tillvägagångssättet. Emotionell sociologi användes för att förstå och 

beskriva elevernas upplevelser samt elevernas förhållningssätt då de dansade över diagonalen.  

 Fenomenologi	
I denna del beskrivs fenomenologin kortfattat historiskt och några namn lyfts fram som har 

haft betydelse för fenomenologins utveckling. I detta fall är det framför allt Merleau-Pontys 

inriktning inom fenomenologin som beskrivs. Den inriktning inom fenomenologin som 

Merleau-Ponty valde tycks vara användbar att luta sig i samband med undersökningar och 

studier som syftar till upplevelser i kroppen. Avsnittet om fenomenologi som presenteras är 

baserat på min egen förståelse och tolkning av den litteratur som refereras löpande i texten. 

Först ut presenteras aspekter av Livsvärld, ett begrepp som är starkt förknippat med 

fenomenologin. Därefter görs ett försök till en Definition av fenomenologi och infallsvinklar 

beskrivs till Den levda kroppen. Avslutningsvis presenteras Uttalade förväntningar om kropp, 

där framför allt Youngs tankar om hur kroppen används i förhållande till den syn som finns 

och har skapats i samhället.  

 

Levin (1983) skildrar en svårighet att referera till filosofier som syftar till dans. Han menar att 

filosofer får det problematiskt att berättiga något legitimt och intressant om dans när de har 

svårigheter att skapa en adekvat beskrivning av människokroppen. Han hävdar att många 

filosofer på ett eller annat sätt har förnekat kroppens sinnliga närvaro och att kunskap och 

förståelse om eller för kroppen har varit bristfällig. Levin (ibid) framhåller att fenomenologin 

är ensam i sitt slag i strävan att formulera och uppskatta den levda kroppen och att det är en 

av de få filosofier som erkänner människokroppens sinnlighet.  

 Livsvärld	
Edmund Husserl (1859-1938) beskrivs som den moderna fenomenologins fader (Bengtsson, 

1998). Bengtsson (ibid) benämner livsvärlden som gemensam utgångspunkt för de olika 

förgreningarna inom den fenomenologiska traditionen. Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

intresserade sig för Husserls fenomenologi, och utgick senare från ett fenomenologiskt 

betraktelsesätt i sitt arbete med att se samband mellan kunskap och kropp (Bengtsson, 2001). 

Det fenomenologiska betraktelsesättet Merleau-Ponty valde kom att kallas existensfilosofi 

(Bengtsson, 1998). Flera andra utmärkande fenomenologer såsom Heidegger och Sartre valde 

också att ta Husserls idéer om livsvärld vidare. Existensfilosofin är en sammankoppling av 

ontologi, existentiella temata och fenomenologi (ibid, s. 38). Även om Husserl, Heidegger 
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och Merleau-Ponty utgår från livsvärlden skiljer sig deras uppfattningar om hur livsvärlden 

upplevs. Merleau-Ponty var övertygad om att livsvärlden aldrig kunde överskridas (ibid) utan 

att ett cirkulärt förhållande finns mellan värld och subjekt där samhälle, kultur, natur, historia 

och subjekt möts och skapar vår livsvärld.  

 

Österling Brunström (2015) betonar att ”den personliga och den gemensamma livsvärlden är 

två aspekter på samma levda erfarenhet, vilket är grunden för fenomenologi och förståelse” 

(s.46). I Fenomenologiska utflykter (Bengtsson, 1998) presenteras människa och vetenskap ur 

ett livsvärdsperspektiv. I Sammanflätningar (Bengtsson, 2001), är Husserls och Merleau-

Pontys fenomenologi i fokus. Bengtsson (1998) härleder Merleau-ponty och Simone de 

Beauvoir till den existentiella filosofin, vars filosofi syftar till det mänskligt existentiella. 

Denna filosofi beskrivs av Bengtsson som ”[…] en teori om den egna tillvarons 

grundstruktur” (ibid, s. 39).  de Beauvoir utgick från kroppen som situation, samtidigt som 

kroppen (situationen) är placerad i situationer (de Beauvoir, 2002). Situationen är inte 

bestämd eller absolut utan lever i samklang med världen och människan. Sker en förändring 

hos människan eller i världen förändras också situationen. Enligt Young (2000) anser de 

Beauvoir att varje människa och framför allt kvinnan begränsas i sin situation av de 

begränsningar som finns inom det kulturella, ekonomiska, historiska och sociala.  

 Definition	av	Fenomenologi	
Ett fenomen beskrivs av det som blir synligt, det som uppenbarar sig (Stensmo, 2007) och i 

denna beskrivning finns en ömsesidighet mellan subjekt och objekt, eftersom det som visar 

sig förutsätter någon som det kan visa sig för (Bengtsson & Brolinson, u.å., NE). Horton 

Fraleigh (1987) betonar att ”phenomenology aims at insightful description of that which 

presents itself to consciousness, isolation of ”the thing itself” ” (s. 6). Fenomenologen strävar 

med andra ord efter en så klar beskrivning som möjligt av de fenomen som visar sig i 

människans medvetande (Stensmo, 2007) och lyfter fram vikten av att inte tillskriva det som 

visar sig egenskaper (Merleau-Ponty, 1997). För att kunna förstå eller beskriva fenomenet 

behöver forskare ”parentes-sätta det vi tidigare trott om fenomenet för att kunna se hur det 

framträder” (Leijonhufvud, 2013, s. 29). Fenomenologin har ambitionen att som filosofi vara 

en ”exakt vetenskap” (Österling Brunström, 2015, s. 46) och är en redogörelse för rummet, 

tiden och den levda världen. Leijonhufvud (2013) förklarar att fenomenologin vill upptäcka 

gemensamma drag hos ett antal enskilda upplevelser av ett fenomen för att slutligen kunna se 

gemensamma drag hos fenomenet. Genom att använda fenomenologiska tankemetoder skapas 



 7 
 

möjligheter för att fenomenet kan erfaras intersubjektivt (Leijonhufvud, 2013). 

Fenomenologin kan ses som både teoretisk och praktisk filosofi. I fenomenologin behövs 

orden för att skapa teoretisk förståelse precis som kroppen behövs för en kroppslig förståelse. 

Österling Brunström (2015) understryker att fenomen ska upplevas och erfaras men att 

förståelsen skapas först i situationer i vardagen.  

 

Kunskap som söks inom fenomenologin är essensen och själva strukturen i erfarenheter hos 

de människor som studerats enligt Hartman (2004). Österling Brunströms (2015) förståelse 

för vad fenomenologin ämnar att göra är att skapa förståelse för världen genom att ställa 

frågor och därmed öppnar upp för världen att tala. När frågorna ställs kan ”svårigheter, 

motsättningar och motsägelser” (ibid, s. 20) skapas, vilket även Pickard (2015) belyser utifrån 

Merleau-Pontys perspektiv ”the body allows us to open upon and be in touch with our 

surrondings, but it is stimultaineously influenced and moulded by them” (s. 52). I Bengtssons 

(1998) skildring av Merleau-Pontys perspektiv beskrivs mötet mellan värld och subjekt som 

en konkret situation. När värld och subjekt möts sker det i ett levt förhållande i relation till 

handling och erfarenhet och endast då kan en påverkan av normer, värderingar och betydelser 

uppstå eller förändras.  

 Den	levda	kroppen	
Fenomenologin tar fasta på det som riktar sig mot kroppen och hur den kan ses som ett fält 

där världen framträder (Österling Brunström, 2015). Young (2000) menar att Merleau-Pontys 

syn på kroppens rörelseförmåga hänger ihop med intentionalitet, vilket definieras av Young 

som de möjligheter som visar sig för en människa ”beror på hur hans eller hennes kroppsliga 

”jag kan” ser ut” (s. 266). Merleau-Ponty (1997) understryker att kroppen först behöver förstå 

en rörelse för att kunna lära sig rörelsen och när den är förstådd har rörelsen införlivats i 

kroppen, i sin värld. I Merleau-Pontys fenomenologi beskrivs subjektet som den egna levda 

kroppen (Bengtsson, 1998). Den levda kroppen, det vill säga subjektet, är inte föremål som 

kan möbleras runt eller förflyttas likt en stol. Kroppen kan alltså inte flyttas runt på samma 

sätt som saker eftersom det är den egna kroppen, subjektet som flyttar runt sakerna (Merleau-

Ponty, 1997). Bengtsson (1998) beskriver det som ”i den betydelsen utgör kroppen det 

inkarnerande subjekt som vi aldrig kan fjärma oss ifrån […] ..utan som hela livet igenom är 

ständigt närvarande i allt vi gör” (s. 49). Kroppen percipieras oavbrutet och skiljer sig därför 

från andra ting (Merleau-Ponty, 1997). Trots det ses kroppen genom andras ögon som ett 

föremål vilket Merleau-Ponty (ibid) ifrågasätter när han ställer sig undrande till varför det 
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finns två syner på hans kropp: en kropp för honom och hans kropp för andra fastän att de 

existerar i samma levda värld.  

 Uttalade	förväntningar	om	kropp	
I Att kasta tjejkast (2000) diskuterar Young kroppen i relation till samhälleliga praktiker och 

hindrande mekanismer samt vilken påverkan dessa har haft på hur kroppen används. I sin text 

framhäver Young (ibid) bland annat, att kvinnor inte tycks använda eller utnyttja all sin 

maximala kroppsliga kraft. I texten tydliggörs detta påstående genom att förklara skillnaden i 

hur män och kvinnor kastar en boll. Young menar att kvinnor inte använder hela sin kropp i 

en riktad och koordinerad rörelse utan att kraften och rörelsen komprimeras till enstaka 

kroppsdelar och att tendenser finns att inte göra rörelsen fullt ut. Young tydliggör att när en 

man kastar en boll använder han hela sin kroppsliga kraft. Kroppslängd, muskelkraft och en 

mer öppen kropp gör att möjligheten att kunna använda hela sin kroppsliga kraft blir större. I 

sina resonemang är Young dock tydlig med att hon inte syftar till att generalisera hur kvinnor 

eller män använder sin kropp. Hon menar att det inte finns ett underliggande ”mystiskt 

samband mellan typiska rörelsemönster och det faktum att en människa är en kvinna” (ibid, s. 

264) utan att det snarare handlar om en avsaknad av kunskap om hur människor använder 

kroppen. Young tar upp idrottsliga sammanhang som exempel på situationer då kvinnor tror 

sig vara omgivna av gränser och att dessa gränser inte får överträdas, vilket i sin tur begränsar 

möjligheterna för hur kvinnan använder kroppen i rörelser.  

 

Young (2000) skildrar bland annat att känslor som osäkerhet och ängslan uppenbarar sig inom 

kvinnor när de ska utföra någon fysiskt krävande aktivitet. Hon förklarar att:  
vår tvekan är tvåfaldig. För det första litar vi inte på att vi klarar av att göra vad som göras. /.../ 

För det andra tror jag att vår tvekan beror på en rädsla för att göra oss illa, en rädsla som är 

mer framträdande hos kvinnor än hos män” (ibid, s. 263).  

 

Vidare skildrar Young (2000) att det även finns tendenser hos kvinnor att underskatta sina 

kroppsförmågor och att de beslutar sig i ett tidigt skede och ofta i förväg, att uppgiften som 

ska tas an ligger bortom ens förmåga och av den anledningen blir inte ansträngningen av full 

kraft. På grund av den inställningen skapas färre förutsättningar att lyckas och kanske till och 

med resulterar i ett misslyckande, vilket i sin tur bekräftar förutsägelsen. Foster (1997) hävdar 

att en vanlig känsla hos dansare är förlust, vilket även utgör en direkt konsekvens av en 

genomförd gestaltning eller teknikträning. Denna upplevelse återspeglas när en dansare slits 

mellan vad den kan göra och vad den vill göra. Slitningen kan liknas vid en kamp mellan 
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ambition och faktiskt dansresultat. Foster menar att stimulans skapas av en tydlig upplevelse 

av förbättring och utveckling. När fysisk styrka, kunskap och medvetenhet i kroppen 

kombineras skapar detta likväl en uppmuntran hos dansaren (ibid). Horton Fraleigh (1987) 

framhäver sin vilja att göra rätt, att dansa rätt, att förhålla sig rätt till känsla, rytm, form och 

att undvika att göra fel. I diskussionen om att göra rätt eller fel ifrågasätter hon samtidigt om 

konst kan vara rätt eller fel. För trots denna konsensus menar Horton Fraleigh att i hennes 

skapande av dans söker hon efter rätt rörelser, precis som en dansare strävar efter att dansa 

rätt. I denna hängivenhet av att göra rätt inträffar fel som ofta resulterar i känslor som 

anpassas eller begränsas i relation till dansens krav. Horton Fraleigh beskriver denna känsla 

likt att misslyckas med att vara dansen, och att i misslyckandet står först och främst individen 

och inte dansen.  

 Emotionell	Sociologi	
För att skapa en förståelse för elevernas upplevelser samt den situationen de befinner sig i då 

fenomenet dans över diagonalen tillämpas har Emotionell sociologi använts. Hur människan 

känner och upplever påverkas av de sociala och kulturella banden som finns i vår omgivning. 

Nedan förklaras Emotioner och Skam, varvid skam har ansetts vara ett intressant 

känslobegrepp att förstå och sätta i perspektiv till fenomenet som har undersökts.  

 

Emotionell sociologi består av varierande sociologiska teorier om emotioner och syftar till att 

förklara social handling, förändring, förnyelse, stabilitet, mental hälsa och ohälsa för att 

nämna några områden (Engdahl, u.å., NE). Inom emotionernas sociologi förekommer tre 

olika teoretiska huvudriktningar  Positivister, Symboliska interaktionister och 

Socialkonstruktivister. Den sistnämnda inriktningen har upplevts användbar som teori till de 

upplevelser som har förståtts, beskrivits och analyserats. Inom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet framhävs sociala definitioner av emotioner och de beskrivs som fenomen. 

Emotionerna bör förstås utifrån kulturella betydelser och varierande sociala former och inte 

separeras från dem (ibid). I boken Det sociala livets emotionella grunder (Lindgren, Starrin 

och Wettergren, 2008) beskrivs vikten av att studera och förstå emotioner av erkända 

sociologier och forskare i sociologi. I Perspektiv på sociala problem (Meeuwisse & Swärd, 

2002) framhävs Scheff och Starrin skildring av skam och definitionen av emotioner.  
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 Emotioner	
Emotioner har sitt ursprung i socialpsykologiska och psykologiska teorier och beskrivs av 

Scheff & Starrin (2002) som biologiskt och konstitutionellt grundade. Tankarna inom det 

socialpsykologiska perspektivet riktar sig till hur omgivningen och människans relation ser ut 

medan de psykologiska teorierna syftar till hur människans mentala värld konstrueras i 

samverkan med andra. Scheff & Starrin (ibid) belyser att vissa av de somatiska uttrycken för 

känslor är desamma, uttalade eller igenkännbara i skilda kulturer. Kroppsspråket, kroppsliga 

uttryck och reaktioner i kroppen ger signaler vad gäller vilken emotion som uttrycks. 

Emellertid är ansiktsuttrycket att ta i beaktande för att identifiera känslor och anses även vara 

den huvudsakliga sociala markören.  

 Skam	
Ett begrepp inom sociologin som tycks ha intresserat flertalet sociologer och forskare är 

känslobegreppet skam (Lindgren m.fl., 2008). Simmel lyfts fram som en av de stora 

företrädarna inom forskning kring skamkänslans mångsidighet. Simmel beskrev begreppet 

skam som ett brett begrepp, som inrymmer allt från mindre pinsamheter till stor förnedring. 

Scheff & Starrin (2002) menar att skam fungerar som ett samlingsnamn för en förhållandevis 

stor grupp känslor och emotioner som upplevs då individen ser sig själv negativt genom 

andras ögon.  

 

Ur ett interaktionistiskt perspektiv ses skam och stolthet som varandras motsatser och 

beskrivs som de två emotioner som inverkar på individens självkänsla och den sociala 

interaktionen mest. Dessa känslor trycks dock bort i det moderna samhället där fokus istället 

riktas mot handlingar och tankar (Scheff & Starrin, 2002). Spegeljaget är ett begrepp Cooley 

(1983) baserar på jagets sociala natur och som innefattar tre delar med koppling till skam och 

stolthet. Den första delen syftar till känslan av hur individen framstår för den andra personen, 

den andra delen om uppfattningen om den andras bedömning, och den tredje föreställningen 

syftar till självkänsla. Spegeljaget kommer av Cooley’s tankar om att människan ser sig själv 

genom andras ögon. Enligt Cooley (ibid) anpassar sig människan efter andras bedömningar 

och uppfattningar om en, vilket bland annat visar sig i hur individen framställer sig eller hur 

den berättar om något. En åstadkommen bedrift kan berättas med stolthet för somliga medan 

andra får höra berättelsen ur ett annat perspektiv och med andra känslor (ibid). Skam beskrivs 

som den moraliska kompassen, eftersom skamkänslan tillkännager moraliska överträdelser 

utan att tankar eller ord behöver tillämpas (Scheff & Starrin, 2002). Vidare betraktas skam 
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som en huvudemotion på grund av att emotionen anses innehålla fler sociala och psykosociala 

funktioner än med övriga emotioner. Andra situationer där skam uppstår kan vara då 

människan upplever ett imaginärt eller reellt hot mot sitt sociala band. Ett annat exempel som 

tas upp är att skam har en betydande roll vad gäller hur människan förhåller sig till andra 

emotioner och vid att kontrollera sina uttryck.  

 

Scheff & Starrin (2002) förtydligar att skam inte behöver betyda kris eller förnedring utan att 

skam ofta yttrar sig i låg självkänsla, dåligt samvete eller i anspråkslöshet för att nämna några 

exempel. Goffman tillhör en av de sociologier som pekade ut förlägenhet som en viktig 

beståndsdel till att förstå varför skam anses vara den viktigaste emotionen vid social 

interaktion (Scheff & Starrin, 2002). Med hjälp av Goffmans tankar menar Lindgren m.fl 

(2008) att det som människa finns en intention att undvika att hamna i eller skapa situationer 

som är pinsamma. Samma intention driver människan att visa sig från sin bästa sida för att 

undvika skam eftersom en vanlig känsla människan tenderar att ha syftar till att ständigt oroa 

sig över vilken bild andra har av oss (Lindgren m.fl., 2008).  

 Tidigare	forskning	
I detta avsnitt presenteras tidigare danspedagogisk forskning som har anknytning till kroppen, 

dansundervisning, lärande och upplevelser. Forskningen som skildras visar på kroppsliga 

upplevelser ur ett fenomenologiska perspektiv. Vidare beskrivs hur dansarkroppen skapas, att 

kroppen blir betraktad utifrån i fokus för andras ögon, samt de outtalade reglerna i 

dansundervisning. En helhetssyn på hur människokroppen lär sig kroppsligt och genom 

minnet tas upp liksom samhällets påverkan om uppdelning av kropp och själ och hur det har 

påverkat synen på att se kroppen som helhet med tankar, känslor, själ och fysisk kropp. Nedan 

presenteras Kroppslig upplevelse, Syn på hur människan som kropp lär i undervisning, 

Uttalade förväntningar om kropp, Betraktad kropp i undervisningssammanhang och Syn på 

människan som hel.  

 Kroppslig	upplevelse	
Anderssons (2016) avhandling Communication and Shared understanding of Assessment 

handlar om att beskriva och undersöka fenomenet bedömning i dans inom den svenska 

gymnasieskolan. Resultatet i avhandlingen visar olika villkor för bedömning i dans. 

Andersson (ibid) har använt sig av ett fenomenologiskt perspektiv i sin undersökning vilket 

också lyfts fram nedan i de utvalda delar av resultatet som presenteras. Två teman presenteras 
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i resultatet, The design of the assessment practice och Communication within the assessment 

practice. Dessa teman innefattar resultat från fyra artiklar som har skrivits av Andersson de 

senaste åren. I sitt resultat öppnar Andersson upp för att lärare bör överväga eller ta hänsyn 

till elevers kroppsliga upplevelser i prestationer vid underlag i bedömning och i elevers 

inlärningsprocesser. Härmed gör Andersson (ibid) kopplingar till begreppet livsvärld och 

aspekterna av att hela kroppens upplevelse omfattas i beskrivningen av ett fenomen. I 

Lindqvist avhandling Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck (2010) har fokus riktats 

mot danslärares uppfattningar om och erfarenheter av dansundervisning i förhållande till 

genus. Utifrån detta fokus har Lindqvist försökt förstå och tolka dans som uttrycksform och 

fenomen i skolan, med utgångspunkt i danslärares perspektiv och dans som kunskapsområde i 

skolan. I diskussionen tar Lindqvist upp att danslärarna i studien benämner att dans ofta 

associeras med oro. I vissa fall har barnens subjektiva känsla av kroppen avtagit när kroppen 

har blivit betraktad och hamnat i fokus för andra. Studien påvisar att flickors oro att göra bort 

sig inför andra tycks vara mer uttalad än pojkars, vilket bottnar i att flickor ofta tvivlar på den 

egna kroppen. Flickor upplever oftare att kroppen blir ett objekt, i form av att de upplever att 

hamna i fokus för andras blickar (ibid). I Dancing Bodies skildrar Foster (1997) hur den 

dansande kroppen skapas. Skildringen delas upp i två kategorier och de är baserade på den 

västerländska uppfattningen om dansens värde och syfte. Den första kategorin koncentrerar 

sig på hur medvetenhet skapas hos den dansande kroppen och den andra kategorin placeras 

den kroppsliga medvetenheten i ett estetiskt och kulturellt sammanhang. Foster (ibid) 

beskriver hur dansträning skapar tre kroppar hos dansaren, ”en förnimbar och verklig, en 

estetisk idealisk samt en disciplinerad/iscensatt kropp” (s. 17-18). Processen som skapar dessa 

kroppar sker enligt forskaren under dansklasser, i samtal om dans och i att se dans. I takt med 

att den förnimbara och verkliga samt den estetiska och ideala kroppen skapas utvecklas 

förmågan att memorera, kopiera, repetera till en kunnighet som dansare behärskar. Den tredje 

kroppen, den disciplinerade/iscensatta kroppen, pendlar mellan förmågorna, sökandes efter att 

belysa korrekt och inkorrekt rörelse. Foster menar att dansaren pendlar mellan dessa tre 

kroppar när de observerar och uppmärksammar egna och andras kroppsrörelser i sin 

dansträning.  

 

Dahlbergs (2013) Vad är kött? behandlar kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi. 

Dahlberg (ibid) tolkar Merleau-Pontys intention med begreppet kött som ett sätt att kritisera 

den dualistiska filosofin som delar världen i subjekt och objekt. Enligt Dahlberg verkar 

forskare dessvärre inte vara överens om vad Merleau-Pontys begrepp kött egentliga innebörd 
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eller betydelse är. Österling Brunström (2015) tar hjälp av Dahlberg då hon försöker närma 

sig en förståelse av begreppets innebörd, ”[...] att kropp och värld inte är separerade från 

varandra, utan sammanflätade då all varseblivning är ”köttslig” i någon form” (s. 55). Enligt 

de danslärare som medverkade i Anderssons (2016) studie förehöll det sig svårt att ställa sig 

utanför livsvärlden och att verka likt en observatör under danslektioner. I detta avseende 

använder sig Andersson av begreppet kött, för att betona vår livsvärld och samverkan ”human 

beings, teachers and students, are intertwined with each other and the world, the so called 

flesh” (ibid, s. 72). Österling Brunström (2015) skildrar den levda livsvärlden i sin avhandling 

Kropp, varande och musik och menar att hennes upplevelser som hon kallar för sina är 

kroppens upplevelser. I sitt resonemang förklarar hon att “kroppen tolkar sig själv” (ibid, s. 

55) precis som kroppen endast tillhör henne själv, samtidigt som kroppen är synlig för 

omvärlden och för andra. I Österling Brunströms (ibid) avhandling har fyra musikaliska 

kontexter undersökts utifrån syftet hur deltagarna erfar sin kropp vid musicering. Det visade 

sig bland annat att deltagarna erfar kroppen som en utgångspunkt för kunskap vid musicering 

och deras levda erfarenhet i musik. Österling Brunström (ibid) lyfter fram att deltagarna i 

studien beskrev att deras estetiska upplevelser erfars i och med kroppen. I resultatet påvisas 

att deltagarna menar att de emotionella aspekterna av musik ofta tar ett kroppsligt uttryck. 

Deltagarna menade att känslor uttrycks med grund i kroppen liksom känslor som upplevs 

kroppsligen. Studien har gjorts utifrån en förståelse om att människan är ”kroppsliga 

varanden-till-världen” (s. 214) vilket Österling Brunström (2015) kopplar till att kroppen ses 

och förstås ur ett holistiskt perspektiv. 

 Syn	på	hur	människan	som	kropp	lär	i	undervisning	
I Dans – modern mästarlära beskriver Román (2010) hur dans överförs från kropp till kropp 

och hur processen går till för att minnas det material som lärts ut. Mer precist uttrycker sig 

Román (ibid) att ”kroppsvanor överförs, själva kroppen minns. Det blir ett slags minne under 

handling” (s. 26). Detta baserar Román (2004) på Merleau-Pontys tankar om hur kroppen tar 

sig an och förstår rörelse. Vidare menar Román (ibid) att det finns likheter i den 

fenomenologiska filosofin och den neurofysiologiska forskningens syn på hur kroppen lär. 

Fenomenologin och den neurofysiologiska forskningen har den gemensamma utgångspunkten 

att både hjärna och kropp inkluderas i tankeverksamhet. Andersson (2016) lyfter fram i sin 

studie att under de observationer som gjordes visade det sig att eleverna till övervägande del 

imiterade lärarens rörelser. Andersson (ibid) beskriver att elevernas tidigare erfarenheter är 

delaktiga i deras tolkning och memorering av dansmaterial. Därvid avser hon att de rörelser 
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som imiterades skapade en meningsfullhet genom människans erfarenheter och betonar 

därmed att kunskap internaliseras genom den levda kroppen och att hela kroppen innefattas i 

en lärandeprocess. På ett mer filosofiskt plan i Material of Movement and Thought (2013) 

diskuterar Parkinson & Roos sina upplevelser och erfarenheter av ett rörelsematerial. Roos 

beskriver sin inlärning som ett konstant pendlande mellan att se och att göra då hon tar sig an 

ett nytt material. Hon tydliggör att avståndet för henne är avgörande då hon befinner sig i 

skiftet mellan att se och att göra. Hennes upplevelse av rummet när hon möter materialet i sin 

kropp förändras och hon förklarar att hon behöver ge tid till att förstå och känna riktningar i 

rummet och i sin kropp vilket i slutändan gör att rörelsen inte får samma uppmärksamhet.   

 

I Lindqvists (2010) studie visar det sig att en tydlig danstradition lever vidare, att kunskapen 

förs över från kropp till kropp. I danstraditionen och i utlärningen förekommer vad Lindqvist  

beskriver ”dansundervisningens oskrivna regler” (ibid, s. 128), vilket hänvisar till Stinsons 

(2005) översättning av Hidden curriculum. Dansundervisningens oskrivna regler syftar till 

kunskap och förhållningssätt som dansläraren inte uttalat lär ut i danssalen (Lindqvist, 2010). 

Trots det lär sig eleverna denna kunskap och anpassar sig efter det när dansundervisning sker. 

Dansundervisningens oskrivna regler innebär att eleverna är tysta och frågor ställs under ett 

fåtal gånger under lektionen vilket Stinson (2005) anser sig bekräfta lärarens auktoritära roll. 

De oskrivna reglerna innebär att eleverna följer instruktioner, att de undviker småprat och 

andra personliga angelägenheter under lektionstid. Dansläraren lär ut och eleverna härmar 

danslärarens rörelser, sedan korrigerar dansläraren elevernas rörelser för att eleverna slutligen 

ska kunna imitera rörelserna i stil med danslärarens. Enligt Stinson (ibid) förekommer denna 

typ av struktur och oskrivna regler i mer eller mindre alla undervisningssammanhang även om 

det i detta fall har talats om danssal och dansundervisning. Vidare framhäver Stinson (ibid) att 

tystnaden kring Hidden curriculum orsakas av att både lärare och elever inte reflekterat över 

eller kritiserat den struktur som finns i klassrummet. Danslärare verkar som rörelsemodeller 

och framför allt flickor tycks eftersträva att härma eller efterlikna danslärarens rörelser 

(Lindqvist, 2010). Denna efterlikning flickorna gör menar hon kan härledas från den tidigare 

nämnda danstraditionen och att flickor i högre grad än pojkar tränar dans på sin fritid. Foster 

(1997) återger att lärarens instruktioner och övningar som görs ofta är repetitiva. Dansläraren 

mer eller mindre drillar eleverna vilket hon menar är oundvikligt när målet blir att skapa 

kroppen.  
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 Betraktad	kropp	i	undervisningssammanhang		
I Anderssons (2016) artikel Making space for assessment som finns med i hennes avhandling, 

tar hon upp att en del av lärarna i studien fick hjälp med bedömning av att använda momentet 

dansa över i diagonalen i rummet. Genom att använda diagonalen skapades möjligheter för 

lärarna att hinna se alla elever vilket många av lärarna annars uttryckt som en svårighet. När 

dansa över diagonalen används i undervisningen får eleverna ofta göra dansfraserna flertalet 

gånger vilket ökar möjligheterna för lärarna att se alla elever (ibid). I The Hidden Curriculum 

of Gender in Dance Education ämnar Stinson (2005) att beskriva konceptet med Hidden 

curriculum och att avslöja vad begreppet skapar för svårigheter i dansutbildning. Stinson 

(ibid) framhäver att dans innebär att visa sin kropp och att det inte enbart handlar om en 

prestation. I blickfånget finns kroppen och strävan efter en danskropp och ett ideal som ofta är 

ouppnåeligt. Dansaren möter korrigeringar under sina försök att närma sig denna kropp. 

Stinson (ibid) lyfter vidare fram att dansare är vana vid kritik av sin kropp och beskriver det 

som en integrerad del av en dansklass. I Positioner i Dans har Gripson Pastorek (2016) 

undersökt hur dansundervisning och barns dansande i grundskolan har bidragit till att forma 

genussubjektivitet. Hon har studerat vad som underordnas, framhävs och utmanas med 

utgångspunkt i genus hos grundskoleelever i deras skapande praktik. Studien visade bland 

annat på att en förändring skedde i elevernas kroppar då kroppen blev ett föremål för 

betraktelse. I detta avseende förekom det likheter mellan tjejer och killar i hur deras rörelser 

och uttryck förändrades. Kroppen får en annan symbolisk betydelse, när kroppen inte enbart 

ses som funktionell, fysisk och mekanisk. I resultatet beskrivs den betraktade kroppen, varvid 

Gripson Pastorek bland annat framhåller att flickor ofta förutsätter att de ska betraktas och att 

dansen framförs i första hand för åskådare och inte huvudsakligen för de dansande. Hon 

beskriver att flickor tenderar att anpassa sina kroppsliga positioner och uttryck utifrån vad 

som anses vara normalt för åskådaren. Pojkar och män tycks inte dela samma erfarenheter av 

att anpassa kroppen till vad Gripson Pastorek kallar ”en värderande utifrånkommande blick” 

(ibid, s. 201). Kroppspositioner, uttryck, rörelser anpassas efter vad Gripson Pastorek (ibid) 

beskriver som normerande blickar och syftar till Foucaults tankar om att disciplin skapas och 

etableras när blicken verkar betvingande och blir därför till ett styrande redskap för våra 

handlingar och makt (Foucault, 2009). Enligt Foster (1997) har spegeln i danssalen emellertid 

blivit en symbol för narcissism och således frambringat självälskande tendenser hos dansaren. 

Däremot minskas ofta dessa narcissistiska tendenser då fokus skiftas mot att anmärka på 

kroppsliga ofullkomligheter.  
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 Syn	på	människan	som	hel		
Under den sista rubriken i tidigare forskning behandlas forskares resonemang om människan 

som hel i dansforskning samt filosofiers påverkan av uppdelning av kropp.  

 

Av tradition har dansaren och dennes kropp setts som ett instrument och inte som en individ i 

dansundervisning (Berggren, 2004). I avhandlingen Dansföreställningar framhäver Olsson 

(1993) Levins (1983) filosofiska resonemang om kristendomen och att dess påverkan har styrt 

uppdelningen av kropp och själ och det motsatsförhållande som har skapats. Pickard (2015) 

beskriver uppdelningen som ”mind-body-dualism” (s. 46) varvid sinnet används för att 

hänvisa till processer som styrs av tankar, resonemang och till exempel reflektion. Levin 

(1983) menar att denna dualism har genomsyrat det västerländska tänkandet och skapat ett 

förenklat synsätt på kroppen där den uteslutande har setts som en komplex maskin. Denna syn 

på kroppen tycks även förekomma i det mer naturalistiska tänkandet ”the naturalistic view of 

the body then is ‘body-as-machine’ or object” (Pickard, 2015, s. 46). Denna uppfattning delar 

inte Horton Fraleigh då hon argumenterar för att dansa innebär att hela kroppen används, en 

så kallad minded-body och inte att en själ är i kommando över kroppen (1987). I Horton 

Fraleighs Dance and the lived body resonerar hon kring den levda kroppen utifrån 

fenomenologisk och existentiell litteratur och hennes erfarenheter av dans; 
Another consequence of dualism is that it encourages the all too common view that the traning 

of a dancer is the traning of the body, simply understood as physical. The body then is 

conceived mechanistically, as a thing to be whipped, honed, and molded into shape. But in 

reality the whole self is shaped in the experience of dance, since the body is besouled, 

bespirited, and beminded. Simply started, the body is lived through all of these aspects in 

dance. Soul, spirit, and mind (of varying aspects of the psyche, if you will) are not separate 

from what we call the physical; rather, they are intrinsically tied up with it. A closer look at 

dance, which reduces (or sets aside) traditional dualism, should allow us to see this more 

clearly (1987, s. 11). 

 

Från den dualistiska och naturalistiska synen på kropp problematiserar Österling Brunström 

kroppens absoluta självklarhet (2015). I sin tolkning använder Österling Brunström Merleau-

Pontys kroppsfenomenologi för att koppla människans existens till kroppen ”kroppen är mitt 

absoluta här, något jag inte kan skilja mig ifrån men jag står inte framför min kropp, jag är i 

min kropp, eller rättare sagt: jag är min kropp” (2015, s. 19). Minded-body (Horton Fraleigh, 

1987) beskrivs av Berggren (2004) som att dansen är i kroppen och i hela människan. Horton 

Fraleigh (1987) framhäver att dansen och kroppen inte går att skilja åt utan att ”the body is 
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the dance, as the dancer is the dance; the body is concretely there in the dance” (s. 31-32). 

Hon tydliggör att kroppen är ämnet för dans och hävdar att kroppen inte kan vara ett 

instrument eftersom kroppen inte kan beskrivas som ett objekt till skillnad från andra 

instrument. Horton Fraleigh (ibid) kritiserar den vanliga uppdelningen som råder mellan 

kropp och sinne, och menar att det inte finns som alternativ att enbart vara närvarande med 

bara en av de utan att dans kräver koncentration av hela kroppen, en själslig kropp; minded-

body. 

 

Till skillnad från tidigare presenterade teoretiska perspektiv på relationen mellan kropp och 

själ menar Román (2004) att människan består utav ett nätverk av nerver vilka sammanlänkar 

själ och kropp, tanke och känsla. Med hjälp av denna sammanlänkning mellan själ och kropp, 

tanke och känsla kopplar Román (ibid) det nära sambandet som finns inom konstnärlig 

verksamhet till känslor och menar att det är det känslomässiga engagemanget som skiljer 

mellan en intellektuell övning och dans. Parkinson & Roos (2013) menar att det inte enbart är 

den fysiska kroppen, positioner och kroppsdelar som bidrar till en rörelse utan att det är i 

samklang med det inbäddade minnet och sinnet i vår kropp. Minnen är alltså inbäddade i 

kroppen, liksom våra sinnen är inbäddade i våra kroppar. Román (2004) menar att vilka 

känslor som finns förankrade i minnet påverkar inlärningen i nästkommande situation precis 

som de känslor som upplevdes i stunden under en lärandesituation. Härmed skapas 

minnesupplevelser förankrade i känslor vilket i sin tur kan påverka inlärningssituationer av 

liknande slag (Román, 2004). I minnet återskapar människor kontinuerligt vad de har upplevt 

och rekonstruerar vad de har varit med om (Säljö, 2012). 

3. Metod	
I detta avsnitt redogörs för arbetets tillvägagångssätt, val av metod och hur genomförandet har 

gått till. Inledningsvis beskrivs Kvalitativ forskning på fenomenologisk grund i anslutning till 

det studerade fenomenet. Därefter presenteras rubrikerna Fallstudie med underrubrikerna 

Observation, Elevernas dagboksanteckningar samt Urval.  

 
Min avsikt med studien är att försöka förstå och beskriva fenomenet dans över diagonalen ur 

ett situationsperspektiv. Elevernas perspektiv och upplevelser har bidragit till att utsikterna för 

att skapa en förståelse för fenomenet, genom att se det från olika vinklar och att finna 

essensen i fenomenet, har möjliggjorts.  
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 Kvalitativ	forskning	på	fenomenologisk	grund	
I den kvalitativa studie som har genomförts har fenomenologisk filosofi använts för skapa 

förutsättningar för att bidra med förståelse och beskriva fenomenet dans över diagonalen ur 

ett elev- och situationsperspektiv. Människors upplevelser och erfarenheter används inom 

fenomenologin för att skapa förståelse för det fenomen som undersöks (Hartman, 2004). Med 

hjälp av elevernas upplevelser och erfarenheter kunde en beskrivning och förståelse av 

fenomenet formuleras. Det fenomenologiska perspektivet har möjliggjort att synliggöra och 

utöka förståelsen för vad momentet att dansa över diagonalen innebär. Med utgångspunkt i 

fenomenologisk grund har studien genomförts med kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 

strävar efter att förstå människors livsvärld och ”den mening de knyter till sig själva och till 

sin situation” (Hartman, 2004, s. 273) vilket också har varit fallet för den forskning som har 

bedrivits. Hartman (ibid) klargör i Vetenskapligt tänkande för vad som definierar en kvalitativ 

undersökning jämfört med en kvantitativ. En kvalitativ undersökning syftar till hur något är 

beskaffat, till skillnad från den kvantitativa som strävar efter det numeriska sambandet mellan 

mätbara egenskaper. En kvalitativ studie syftar till att söka en förståelse för “hur människan 

upplever sin situation” (ibid, s. 273) och har inte som mål att ta reda på hur mycket eller hur 

många. Forskning med en kvantitativ ansats undersöks ofta med tekniker som är 

kvantifierbara och som kan resultera i generaliserbara resultat (Hartman, 2004). Kritik som 

riktas mot den kvalitativa forskningen är bland annat en bristande transparens (Bryman, 

2015). En annan uttalad kritik mot den kvalitativa forskningen är att kvalitativa forskare på 

fältet tenderar att styras av en egen uppfattning av vad de uppfattar som viktigt vilket ofta inte 

överensstämmer med vad andra forskare anser. I en kvalitativ ansats kan det vara gynnsamt 

att ange detaljerade beskrivningar av om vad som har ägt rum i den miljö som har studerats 

för att få en kontextuell förståelse av det sociala beteendet (Bryman, 2015).  

 Fallstudie	
Som tidigare nämnt ämnar fenomenologen att göra en så klar och fullödig beskrivning som 

möjligt av det som visar sig (Stensmo, 2007). För att närma sig ett fenomenologiskt 

perspektiv behövs det som studeras erfaras och upplevas enligt Österling Brunström (2015). 

Förståelsen för fenomenet skapas således i de vardagliga situationerna där det som visar sig 

inte ska tillskrivas egenskaper (Merleau-Ponty, 1997). I valet av metod passade en fallstudie 

in som det mest lämpliga sättet att studera fenomenet att dansa över diagonalen. En fallstudie 

innebär  ”[...] att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad 
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tidsrymd [...]” (Bell & Waters, 2016, s. 23). Den fallstudiemetod som har valts ut till 

forskningsproblemet heter det representativa eller typiska fallet (Bryman, 2015). Bryman 

själv anser att det exemplifierande fallet är ett tydligare begrepp då det typiska eller det 

representativa ibland kan upplevas som förvirrande. En aktuell fråga att ställa sig enligt 

Bryman (ibid) är huruvida ett enda fall kan anses vara representativt, och i så fall hur det kan 

praktiseras på andra fall? Bryman (2015) beskriver att en forskare som använder sig av 

fallstudiemetod har som syfte klarlägga organisationer och individers egenskaper och deras 

unika drag. I denna studie ämnar jag som forskare att belysa individers tillvägagångssätt, 

beteende och egenskaper och urskilja olika samspelsprocesser (ibid) med hjälp av elever och 

deras upplevelser utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Öppenheten hos forskaren som 

fenomenologin strävar efter gör det möjligt att studera olika tolkningsprocesser som 

människan genomgår (Hartman, 2004). I tolkningsprocesserna skapas en förståelse för 

världen i form av hur människan ser sig själva i förhållande till våra erfarenheter och världen. 

Med hjälp av Bell & Waters (2016) beskrevs tidigare vad som ramar in en fallstudie, det vill 

säga att studera något avgränsat under en begränsad tid. Att studera fenomenet dans över 

diagonalen ur ett situationsperspektiv utgör en avgränsad aspekt av undervisning. 

Situationsperspektivet i studien har kopplats till vad de Beauvoir menade med att kroppen kan 

beskrivas som en situation och inte ett ting (de Beauvoir, 2002). Alltså, att dansa över 

diagonalen blir en situation där kroppar (situationer) har studerats samtidigt som elevernas 

upplevelser har varit i fokus.  

 Observation	
För att studera och kunna beskriva fenomenet dans över diagonalen valdes observation ut som 

datainsamlingsmetod. Med observationer sågs möjligheter att få kunskap om det som visar 

sig. Något som bör nämnas enligt Hartman (2004) då observation används som 

datainsamlingsmetod, är det som inte är möjligt att observera som till exempel tankar eller 

introverta känslor. Elevernas upplevelser kunde bara till en viss grad studeras genom 

observation då det endast var möjligt att observera det eleverna yttrade och visade. 

Livsvärlden och hur den är anknuten till människan och till sin situation kan inte endast 

undersökas med enbart observation, eftersom det endast kan ge en viss mängd av information 

och kunskap av ett fenomen (Hartman, ibid). Av den orsaken tillfrågades eleverna skriva ned 

sin upplevelse i dagboksform efter att ha dansat över diagonalen. På så vis skapades fler 

möjligheter för att få en större förståelse för vilka delar som konstituerar fenomenet.  
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Hartman (2004) tar upp två variationer av observationer med hänvisning till kvalitativa och 

kvantitativa ansatser; den strukturerade och ostrukturerade observationen. Den strukturerade 

observationen speglas av att forskaren studerar ett begränsat och definierat  beteende eller 

skeende ofta i samband med en hypotestestning. Till en strukturerad observationen används 

tidigare bestämda kategorier som hjälper forskaren att skapa ett observationsschema. I 

schemat bockas beteenden och skeenden av samtidigt som tid och ordning noteras för när 

beteendet och skeendena hände. En ostrukturerad observation används i samband med 

explorativa undersökningar och kan verka som en grund för en strukturerad observation. 

Anteckningarna som görs under observationen är av friare karaktär och förs inte in i ett 

observationsschema. Till studien som genomförts användes en ostrukturerad observation. 

Fördelen som beskrivs med en ostrukturerad observation är att ett fenomen kan studeras från 

början till slut och att okända händelser som annars inte hade registrerats kan visa sig. 

Nackdelen kan vara att forskaren inte alltid är beredd då oväntade händelser inträffar, eller att 

den bestämda tidsrymden för observationen begränsar för det oväntade som kan visa sig. 

Hartman (2004) understryker att observation ofta görs med hänvisning till två motiv. I det 

första avseendet syftar observationen till att synliggöra kunskap om skeenden och beteenden i 

naturliga miljöer. I det andra avseendet ämnar observationen att synliggöra kunskap och 

skeenden i laborativa situationer där beteendemässiga reaktioner söks i förhållande till olika 

slags påverkan men även i en naturlig miljö.  

 

Bell och Waters (2016) hävdar att det som observatör kan vara omöjligt att vara ”en fluga på 

väggen” även om syftet är att påverka informanterna i så liten omfattning som möjligt. Under 

observationerna togs rollen som fullständig observatör, vilket innebär risker ”att inte förstå 

eller missförstå olika sociala situationer” (Bryman, 2015, s. 390). I detta fall reduceras 

riskerna att inte förstå eller missförstå eleverna då en förförståelse och kompetens inom dans 

har skapats sedan många år tillbaka i form av studier i dans, arbetslivserfarenhet, och eget 

utövande i dans. Även om riskerna i detta fall har reducerats finns det en risk att bli beskylld 

för feltolkningar då forskaren verkar som ensam observatör (Bell & Waters, 2016). Andra 

roller som kan antas förutom fullständig observatör beskrivs av Bryman (2015) som 

fullständig deltagare, deltagare-som-observatör och observatör-som-deltagare (Gold, 1958: 

Bryman, 2015). En fullständig deltagare innebär att bli ett med den sociala miljö som 

undersöks varvid forskaren antar rollen som en dold observatör i sitt aktiva deltagande. 

Deltagare-som-observatör har samma funktion som den tidigare nämnda rollen samtidigt som 

deltagarna är medvetna om forskarens uppgift. Observatör-som-deltagare, forskaren fungerar 
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som intervjuare samtidigt som observationer förekommer. För att undvika felkällor i 

forskning hjälper det att vara medveten om vilka felkällor som finns till varje 

datainsamlingsmetod (Hartman, 2004). En risk vid observationer är att sätta samman delar till 

helheter i ett för tidigt skede. Andra felkällor Hartman tar upp är “selektiv uppmärksamhet” 

(ibid, s. 147) vilket dels grundar sig i att forskaren inte har ett öppet sinne under 

observationen utan att uttalade förväntningar finns i vad som ska visa sig. Detta kan orsaka att 

forskaren inte lägger märke till beteende eller händelser vilket gör att den sanna bilden av vad 

som visade sig inte noterades. Det kan också innebära att forskaren läser in förväntningar i 

observationen vilket inte heller ger en sanningsenlig bild. Samtidigt så utgör våra sinnen en 

restriktion för vad vi kan se, varvid ett komplement till denna limitation är att använda olika 

instrument som till exempel videokamera. Björndahl (2005) understryker att videoinspelning 

kan hjälpa till att registrera den verbala och den icke-verbala kommunikationen som sker i 

situationen som observeras. Till studien som har genomförts användes ett instrument i form 

av datorns videokamera för att reducera eventuella risker med att verka ensam som 

observatör. Det inspelade videomaterialet har haft en viktig funktion i analysprocessen då 

bilden av vad som visade sig under observationerna har varit lätt att gå tillbaka till.   

 

Under observationerna fördes fältanteckningar  med syfte att dokumentera olika beteenden 

och skeenden samt egna reflektioner kring dessa (Bryman, 2015). Det finns olika 

rekommendationer för hur anteckningarna ska skrivas varvid Bryman (ibid) menar att den 

viktigaste uppgiften med anteckningar är att de ska vara tydliga och utförliga. Exempel på 

typer av anteckningar är provisoriska och preliminära anteckningar och fullständiga 

anteckningar (ibid). Provisoriska och preliminära anteckningar innefattar att forskaren skriver 

ned korta noteringar för att i ett senare skeende skriva ned mer utförligt vad som har 

observerats. Fullständiga anteckningar innebär att skriva ned detaljerade anteckningar så snart 

som möjligt i samband med observationen. I samband med att anteckningar förs menar Bell & 

Waters (2016) att forskaren bör vara införstådd med vad det är den ska observera ”Vad var 

det jag vill ta reda på? Vad är möjligt och enkelt att registrera?” (s. 229). Att skapa egna 

kategorier för det som ska observeras och nedtecknas kan underlätta processen då 

observationen äger rum. Till föreliggande studie krävdes en öppet sinne för att beskriva vad 

som visade sig. Därför ansågs det inte lämpligt att i förväg skapa kategorier till 

observationerna.  
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 Elevernas	dagboksanteckningar	
I en fenomenologisk undersökning betonas vikten av att förstå deltagarnas upplevelser ur 

deras perspektiv (Hartman, 2004). Av denna anledning fick eleverna kortfattat skriva ned sina 

upplevelser i form av dagboksanteckningar efter att momentet dansa över diagonalen var 

avslutat under danslektionerna. Dagboksanteckningar valdes ut som datainsamlingsmetod för 

att förstå fenomenet att dansa över diagonalen ur ett elevperspektiv. Dagboksanteckningarna 

syftar till att synliggöra och skapa förståelse kring informanternas tankar av upplevelsen.  
 

En dagbok innebär att man ber / . . . / människor att skriva ned sina erfarenheter i samband 

med ett visst tema under en viss tidsrymd. Det är ett användbart verktyg för att lära sig något 

om hur de brukar bära sig åt genom att det leder till en beskrivning av tankar och beteende i en 

kontext (Bell & Waters, 2016, s. 207).  

 

I detta fall valdes dagboksanteckningar framför exempelvis loggbok, då dagboksanteckningar 

syftar till att ta fram mer personliga och beskrivande tankar. Loggboken innefattar en enklare 

beskrivning av en händelse utan att personliga kommentarer skrivs ned (ibid). Oavsett val av 

personlig redogörelse behöver instruktionerna vara tydliga, annars ökar risken att deltagarna 

inte förstår eller inte fullföljer sitt åtagande att skriva. Skälet till att dagboksanteckningar 

valdes grundar sig i att synliggöra elevernas upplevelser, att få fram information som annars 

hade varit svårt att få tillgång till.   

 Urval	
Deltagarna till studien har bestått av elever från en gymnasieskola med inriktning mot det 

estetiska programmet i dans, där samtliga elever var tjejer. Antalet deltagare till studien var 

åtta, med åldern femton till sexton år samt arton till nitton år. Var och en av eleverna som 

deltog i studien har förhållit sig varierande till att dansa över diagonalen. 

 Genomförande	av	fältstudier	
Nedan presenteras hur genomförandet av fallstudien har gått till. Först redovisas hur 

Informations- och samtyckesdokumenten har skapats, därefter presenteras Genomförande av 

metod, Fullständig observatör, Observationstillfällen, Elevernas dagboksanteckningar under 

studiens gång, Beslut under studiens gång och Etiska överväganden.  

 

Arbetet har genomförts i linje med analytisk induktion (Hartman, 2004) vilket harmonierar 

med ett fenomenologiskt angreppssätt. I den första fasen formulerades först en fråga som 



 23 
 

studien skulle ge svar på, samt vad som skulle undersökas och om vem. Därefter utformades 

studien samt vilka datainsamlingsmetoder som skulle användas för att få så bred tillgång till 

fenomenet som möjligt. Nästa steg blev urval, det vill säga vilka som skulle deltaga i studien. 

I andra fasen av studien genomfördes datainsamling och till slut analys. I en analytisk 

induktion undviks teoretiserande medan produktionen av materialet samlas in. Detta för att 

inte medvetet eller omedvetet påverka deltagarna i observationen, och få full tillgång till 

fenomenet.  

 Informations-	och	samtyckesdokument	
Skapande av informations- och samtyckesdokumentet till de medverkande skedde med hjälp 

av en mall och rekommendationer från Codex hemsida via Vetenskapsrådet gällande 

informerat samtycke (www.codex.vr.se, se bilaga B). Informations- och samtyckesdoku-

mentet utformades i två versioner, varav den andra versionen innefattade en beskrivning och 

ett klargörande av att videoinspelning skulle ske i samband med observationerna (se bilaga 

C). Utöver dessa två dokument skapades också ett brev till vårdnadshavare, med syftet för och 

information om studien, vad som skulle göras med insamlad data hur insamlad data förvaras 

innan den förstörs, samt att eleverna villkorslöst kunde hoppa av studien när de ville (se 

bilaga D). Brevet skickades hem med eleverna så att vårdnadshavare kunde ta del av 

informationen och ge sitt samtycke med underskrifter, för att sedan tas med tillbaka till skolan 

och överlämnas innan observationen ägde rum.  

 Fullständig	observatör	
Rollen jag tog under observationerna innebar att vara fullständig observatör, vilket menas 

med att forskaren inte samspelade med eleverna som studerades och eleverna behövde i sin 

tur inte samspela eller ta hänsyn till forskaren (Bryman, 2015). Även om intentionen som 

forskare var att vara fullständig observatör så var det inte möjligt att bortse att en indirekt 

påverkan skapades då deras vetskap om min forskarroll blev synlig. Varför rollen som 

fullständig observatör valdes grundar sig i att observationerna skulle möjliggöra för eleverna 

att agera som de vanligtvis brukade göra under danslektionerna. Därför har det varit viktigt att 

under observationen vara så diskret som möjligt för att undvika påverkan av elevernas 

ageranden och beteenden. Som tidigare nämnts görs ofta observation utifrån två avseenden, 

det vill säga naturliga situationer och laborativa situationer (Hartman, 2004). Observationerna 

som genomfördes skedde under den reguljära undervisningen vilket kan beskrivas för 

eleverna som att bli observerad i en naturlig situation. Huruvida situationen upplevdes som 
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naturlig för eleverna är svårt att säga, dock genomfördes observationen med grund i en 

naturlig situation.  

 Observationstillfällen	
Observationerna har ägt rum under tre tillfällen. Det första tillfället involverade endast åk 3 på 

gymnasiet medan de andra två tillfällena innefattade två observationer per tillfälle. Totalt 

genomfördes fem observationer, varav fyra filmades. Orsaken till att ett tillfälle inte filmades 

bottnade i att eleverna inte hade med sig det informations- och samtyckesbrevet med 

vårdnadshavares underskrifter. Vid ett tidigare tillfälle delades informations- och 

samtyckesbrevet ut och eleverna ombads då att ta med brevet hem för att sedan ta med brevet 

till tillfället vi skulle ses. Observationerna har genomförts med hänsyn till att uppfylla kraven 

för reliabilitet och validitet. För att observationen ska kunna uppfylla krav gällande reliabilitet 

och validitet, krävs till exempel att en genomförd observation ska kunna utföras på samma vis 

igen alltså upprepade gånger (Hartman, 2004). För att den bedrivna forskningens reliabilitet 

ska kunna styrkas krävs det att andra forskare ska kunna genomföra identiska observationer. 

Validiteten i en observation styrs av hur regelrätt observationen har gjorts och att det visar en 

sann bild av hur världen är.  

 

Fyra av fem observationer har gett utrymme till att fältanteckningar har kunnat skrivas ned. 

Vid det tillfälle som inte gav det utrymmet behövdes mitt fokus till att justera datorn 

kontinuerligt under observationen för att få med alla kroppar i rörelse. Fältanteckningarna 

som skrevs ned blev förhållandevis tydliga, ibland nedtecknades mest stödord då det 

emellanåt hände mycket samtidigt i danssalen. Ett komplement till fältanteckningarna var 

videofilmningen som kunde reda ut eventuella kortfattade anteckningar precis som 

videofilmningen hjälpte till att inte utelämna händelser som skedde då anteckningarna skrevs.  

 

Innan första observationstillfället skulle äga rum, placerades datorn  på olika ställen i 

danssalen för att undersöka vilken plats som lättast kunde fånga flest vinklar av eleverna. I 

samråd med den undervisande läraren enades vi om att placera datorn i mitten längst bak i 

rummet. Vid sidan av datorn fanns de hörn där diagonalerna skulle starta samtidigt som 

spegeln fanns rakt över i rummet, vilket kunde hjälpa att fånga elevernas dansade. I början 

och i slutet av dansfraserna som eleverna dansade över diagonalerna krävdes det viss manuell 

vinkling för att fånga så mycket av eleverna som möjligt.  
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 Elevernas	dagboksanteckningar	under	studiens	gång	
Eleverna fick i uppdrag att skriva ned sina upplevelser genom att svara på frågan “Hur 

upplever du att dansa över diagonalen idag?”. En del av eleverna började skriva direkt medan 

andra satt en stund och funderade. Vid ett tillfälle sa en av eleverna att “det var svårt att skriva 

ned sin upplevelse” och kanske var det så att eleverna fick en svår uppgift att utföra, att 

beskriva sin upplevelse. Av de fem observationer som genomfördes var det två tillfällen då 

eleverna inte skrev ned sin upplevelse i direkt anslutning till att ha dansat över diagonalen. De 

andra tre tillfällen skedde nedskrivningen av deras upplevelser efter att momentet att dansa 

över diagonalen var avslutat. Komplimenterade frågor hade behövts ställas till eleverna i 

samband med deras upplevelser för att se om detta tidsspann påverkade elevernas minne av 

upplevelsen. 

 

Efter första transkriberingen av årskurs 3’s upplevelser i dagboksanteckningarna framgick det 

att eleverna inte utgick från dagens upplevelse. Studenterna uttryckte sina tankar generellt 

kring att dansa över diagonalen och inte från dagens upplevelse. Varför detta gick att utläsa så 

tydligt handlade framför att de hänvisade till elever som står och tittar på vid sidan i rummet 

och att det blev ett övningstillfälle att visa upp sig. Då eleverna dansade fanns det inga andra 

elever i rummet, det fanns alltså inte elever som stod vid sidan och tittade. Frågor väcktes, 

skulle frågan formuleras om? Behövs en mer tydlig styrning i frågan? Hur ska denna 

förändring i elevernas skrivande kommuniceras till eleverna? Svårigheterna diskuterades med 

handledaren som vägledde till hur nästa möte kunde fortskrida. Den formulerade frågan till 

eleverna kvarstod i sitt ursprungliga format och förändras inte. Vid nästa observationstillfälle 

och då det var dags för eleverna att skriva ned sina upplevelser ombads eleverna att beskriva 

sina upplevelser i form av dagbokstänk; ju personligare och mer syftande på deras upplevelser 

desto bättre.  

 Beslut	under	studiens	gång	
Tidigare beskrevs att arbetet hade genomförts i linje med analytisk induktion. Varför det 

uttrycktes på det viset har att göra med att produktionen av materialet från observationer, det 

inspelade materialet, fältanteckningar samt dagboksanteckningarna transkriberades successivt 

och inte när alla observationer var genomförda. Detta val styrdes av ett tidspressat schema 

samt hur observatören kunde utveckla sitt sätt att observera genom att ständigt gå tillbaka till 

att vara öppen för vad som visade sig. Att läsa elevernas nedskriva dagboksanteckningar var 

också ett genomtänkt val för att kunna ge viss styrning om eleverna inte svarade på frågan, 
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det vill säga inte beskrev sin upplevelse. Denna styrning behövdes då det uppdagades att 

eleverna hade vissa svårigheter med både att beskriva sin upplevelse från dagen samt att 

förklara vad upplevelsen handlade om. På så vis frångicks den induktiva analysen under delar 

av analysens gång. Den finns med andra ord en antydan till att ha närmat sig en interaktiv 

induktion, där resultatet av vad som tidigare har visat sig påverkar den kommande processen. 

Dessa val som gjordes kan alltså ha utgjort en risk då analysen påbörjades i ett tidigt skede. 

Det kan vara så att idéer har planterats i mitt minne och påverkat vad som observerades.  

 Reflektioner	över	egen	roll		
Tankar och funderingarna som fanns runt fenomenet att dansa över diagonalen var det som 

gav upphov till studien. Dessa funderingar och tankar härstammade från egen erfarenhet att 

dansa över diagonalen och från undervisningssituationer där elevernas uttryck och 

kroppsspråk har satt sina spår. Att förstå situationen ur deltagarnas perspektiv kan öka risken 

för det som kallas “going native” (Bryman, 2015, s. 363) vilket med andra ord innebär att 

forskaren identifierar sig med de deltagare som studerats. Trots ingången till de förutfattade 

tankarna och funderingarna vart det från början tydligt att dessa tankar inte skulle påverka vad 

som tittades efter, det vill säga att jag som forskare inte skulle leta efter eller bekräfta mina 

förutfattade meningar. Däremot skedde en annan krock i medvetandet under den första 

observationen. Vad som hände under observationen var ett ifrågasättande – Vad är det jag 

observerar? Vad tittar jag efter? Hur kan jag vara öppen för något om jag inte vet vad jag tittar 

efter? Under det skedet bearbetades många tankar vilket mynnade ut i, vad möjliggör kunskap 

och förståelse för fenomenet? Utifrån denna konkretisering av tankar och tillvägagångssätt i 

mitt inre antogs en tydligare öppenhet från min sida. Min roll i studien blev att lyfta fram 

fenomenet och att verka som en åskådare för att samla in material som kunde belysa fler och 

nya perspektiv till vad fenomenet dansa över diagonalen kan vara. Frågan om hur jag som 

forskare har förhållit mig till tidigare erfarenheter under studien har varit svår att besvara. 

Personligen vet jag inte hur jag har förhållit mig till mina tidigare erfarenheter mer än valet att 

se bort från dem. Därför kan upplevelsen och funderingarna runt hur tidigare erfarenheter har 

använts varit svårdefinierad eftersom förförståelse eller tidigare erfarenheter inte skulle 

användas då metoden genomfördes, i analysen eller i presentationen av resultatet.  

 Analys	av	empiriskt	material	
Analysen har gått i linje med en induktiv ansats där utgångspunkten för att studera och 

analysera produktionen av materialet har legat på en fenomenologisk grund. 
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Materialet har analyserats på ett fenomenologiskt hermeneutiskt sätt i fyra steg: 

• Naiv läsning 

• Strukturerad analys 

• Mångsidig förståelse 

• Formulering av ett enhetligt resultat (Ferm Thorgensen, 2014) 

 
För att analysen kunde genomföras sammanställdes vad som visat sig under observationerna, i 

videomaterialet och från nedskrivna fältanteckningar. En fenomenologisk analys baseras på 

förståelse och kräver enligt Hartman (2004) ett engagemang för att förstå de motiv och 

trosföreställningar som leder till människors agerande. Utgångspunkten i analysen har varit att 

vara öppen för vad som visade sig i elevernas upplevelser samt det som uppenbarade sig 

under diagonalen och att inte addera tolkningar eller tankar om varför.  

 

I det första steget, naiv läsning lästes elevernas upplevelser samt det sammanställda materialet 

om och om igen, för att successivt skapa en förståelse för vad det är eleverna skriver om och 

vad det är som visar sig.  Allt inspelat videomaterial studerades ett flertal gånger för att inte 

förbise någon händelse eller beteende. I läsningen av elevernas upplevelser samt det 

insamlade metodmaterialet var det lätt att göra felsteg i form av att närma sig tolkningar eller 

spekulationer. Det krävdes en stor ansträngning av mig och ett ständigt ifrågasättande för att 

se att det som slutligen kom fram ur läsningen var ett beskrivande av vad som har visat sig. I 

nästa steg, strukturerad analys ställdes frågorna, Vad handlar elevernas upplevelse om? Vad 

är det eleverna beskriver? Utifrån det kunde en färgkodning ske av elevernas upplevelser, där 

exempelvis känslor, beskrivande ord om att dansa över diagonalen och åsikter fick olika 

färger. Med hjälp av färgkodningen kunde sedan beskrivningar av vad fenomenet kan vara 

börja tydas. Ett första utkast gjordes med förslag på teman och utifrån vad som visade sig. I 

det sammanställda materialet började processen med att förstå vad upplevelserna handlade om 

och beskriva det. Inom fenomenologin behövs ett öppet sinne för att förstå och hitta essensen 

i ett fenomen. För att hålla ett öppet sinne genomfördes analysen utan att tolka eller spekulera 

i det som visade sig, och därefter beskrevs materialet med samma öppenhet. Den öppna synen 

gjorde det möjligt att kunna ge insiktsfulla beskrivningar av vad som visat sig för 

medvetandet (Horton Fraleigh, 1987). Inspiration till hur redovisningen av det insamlade 

materialet skulle genomföras fanns I den levda kroppen i det musikpedagogiska rummet  

(Ferm, 2005). I det tredje steget, mångsidig förståelse ställs teman och deras aspekter mot 
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varandra för att se vilka helheter som finns (Ferm Thorgensen, 2014). I processen knyts teman 

och aspekter tillbaka till det insamlade materialet för att jämföra och se om något saknas eller 

är felaktigt framskrivet. Jämförelsen och att studera ifall några felaktigheter var framskrivet 

tog tid, däremot visade det sig att noggrannheten vid tidigare analyssteg hade lönat sig då inga 

felaktigheter framkom. Slutligen skapades formulering av ett enhetligt resultat där analysen 

har lett fram till vad fenomenet är. Momentet visade på fler aspekter än att enbart vara ett 

effektivt sätt att träna teknik på, vilket ofta anses vara det huvudsakliga målet med 

användningen av dans över diagonalen.  

 Etiska	överväganden	
Vetenskapsrådet och Codex har tillsammans skapat forskningsetiska principer för att ge 

”normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att 

vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Forskningskravet innebär att forskning ska bedrivas och hålla 

hög kvalité samt att fokusera på centrala frågor som nyttjar individerna i samhället och 

samhället i sig.  I det grundläggande individskyddskravet har fyra huvudkrav formulerats - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 Kontakt	med	skolan	
Det första steget mot att närma mig deltagare till studien togs genom att kontakta en av de 

undervisande danslärarna som fanns inom det geografiska området på det estetiska 

programmet i dans. Detta upplevdes som enklaste steget att ta tack vare att det sedan tidigare 

fanns en god relation med dansläraren. Kontakt med rektorn togs via e-post där syftet med 

studien förklarades och information om metod och hur studien skulle gå tillväga tydliggjordes 

(se bilaga E). Rektorn informerades om önskan att involvera årskurs 3 i studien och att deras 

potentiella medverkan skulle följas i linje med informations-, samtyckes-, nyttjande- och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen belyste bland annat eleverna 

kunde avbryta sin medverkan under studiens gång utan några som helst förbindelser gentemot 

studien eller sin egen medverkan. Ett förtydligande gjordes gällande att det insamlade 

materialet från studien skulle analyseras av den som utför studien samt dennes handledare. Då 

det framgick att årskurs 3 var förhållandevis få till antalet föddes idéen att även involvera 

årskurs 1 i studien. I det skedet skickades ett nytt e-postmeddelande till rektorn, som även 

innefattade årskurs 1 med tillägg om att ett brev skulle skickas ut till vårdnadshavare (se 

bilaga D, F) för att garantera att forskningen gick i god etisk sed och enligt skollagen. Rektor 
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gav klartecken till att årskurs 3 fick medverka i studien, däremot gavs inget svar gällande 

årskurs 1. Veckan efter kom beskedet om samtycke från rektorns sida gällande årskurs 1, 

kommunicerat via dansläraren.  

 Godkännande	från	årskurs	3	
Vid första mötet med årskurs 3 delgavs eleverna informationen om studien muntligt och 

skriftligt enligt informations-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eleverna fick möjligheter att ställa frågor som besvarades i samma stund. Kort därefter gav 

eleverna sitt godkännande och skrev under samtyckesdokumenten vilket gick i linje med 

samtyckeskravet. Senare under danslektionen skedde det första observationstillfället med 

videoinspelning av eleverna då de dansade över diagonalen. När momentet att dansa över 

diagonalen var avslutat ombads eleverna att skriva ned sin upplevelse av att dansa över 

diagonalen, som nämnts ovan.  

 Godkännande	från	årskurs	1	
Mötet med eleverna i årskurs 1 ägde rum veckan innan sportlovet, där de fick information om 

studien muntligt och skriftlig enligt informations-, konfidentialitets- och nyttjandekravet samt 

tillfälle att ställa frågor rörande studien (Vetenskapsrådet, 2002). Under mötet med eleverna 

förklarades att för att få filma under lektionstid behöver vårdnadshavare underrättas om 

studien samt att de behövde ge sitt samtycke till sina barns medverkan. Vid det tillfället 

lämnades ett informations- och samtyckesdokument ut i brevform till eleverna med 

intentionen att de skulle överlämna dessa brev till sina vårdnadshavare. Under det mötet 

förklarades det för eleverna att det första observationstillfället var ämnat att ske efter 

sportlovet, vilket krävde att brevet med vårdnadshavares underskrifter måste tas med till det 

tillfället för att kunna genomföra filmning av dansen över diagonalen. Då informationen kring 

studien gavs ut, förklarades det för eleverna att de själva behöver göra ett ställningstagande 

om de vill medverka eller ej med hänsyn till samtyckeskravet. Då andra mötet med eleverna 

skedde hade inte någon av eleverna med sig underskrifter hemifrån. Frågan ställdes då till 

eleverna om de gav sitt godkännande att enbart bli observerade under lektionen och inte 

filmade. Fem elever var positiva och gav sitt samtycke genom att skriva på 

samtyckesdokumentet till att vara med i studien. Två av eleverna ville inte vara delaktiga i 

forskningen och en elev var sjuk. När momentet att dansa över diagonalen var avslutat 

ombads eleverna att fundera ut fiktiva namn för att garantera elevernas anonymitet i studien. 

När andra observationen med åk 1 ägde rum hade tre elever med sig brevet med 
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vårdnadshavares underskrifter på, vilket möjliggjorde att de kunde filmas. De tre eleverna fick 

skriva under ett ytterligare ett dokument där det stod att de samtyckte till att bli filmade.  

 Konfidentialitetskravet	
Det insamlade materialet från studien, det vill säga videoklipp från lektionstillfällena, 

fältanteckningar från observationerna samt dagboksanteckningar har sparats och har hanterats 

digitalt. Det insamlade materialet har aldrig laddats upp i ett lagringsutrymme eller molntjänst 

online. En säkerhetskopia på min personliga externa hårddisk har funnits i händelse av att 

något oförutsett skulle hända. Det insamlade materialet och säkerhetskopian raderas i slutet av 

kursen. I samband med dagboksanteckningarna som eleverna skrev fick de själva fundera ut 

fiktiva namn till underteckna sin upplevelse med. Eleverna som har medverkat i studien 

förblir anonyma i analys, resultat och diskussion som har presenterats och är anonyma i 

dokumentationen av examensarbetet.  

 

I samband med andra observationstillfället med årskurs 1 blev det problematiskt att enbart 

filma de tre elever som var godkända till att medverka i studien, därför fick kameran filma de 

fem elever som deltog i dansundervisningen den dagen. I transkriberingen av videomaterialet 

förblev mitt fokus enbart på de tre elever som hade godkännande att bli filmade i studien. De 

andra två eleverna hade sedan tidigare gett sitt godkännande att bli observerade under 

lektionen, vilket gjorde att de kunde observeras där och då.   

4. Resultat	
Analysens resultat presenteras i detta avsnitt. Då studien har fenomenologisk ansats har fokus 

varit att lyfta fram en bredd av aspekter för att förstå helheten. Analysens resultat har 

placerats i teman, där aspekter av varje tema har beskrivits och förtydligats med citat från 

elever och noteringar från det producerade materialet.  

 

Med utgångspunkt från teman och aspekter som har visat sig har de skrivits in i en tabell med 

inspirationen av hur Ferm (2005) redogör för teman och aspekter.  De teman och aspekter 

som presenteras nedan innehåller resultatet av metodmaterial och elevernas erfarande av att 

dansa över diagonalen.  

 

Teman Aspekter  
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Möjligheter för lärande Dansläraren lär ut rörelser och eleverna lyssnar/tittar/använder 

sin kropp och ställer frågor. Eleverna testar/gör/härmar 

rörelserna varvid dansläraren visar eleverna hur det ska se ut och 

eleverna efterliknar. Dansa över diagonalen blir ett repetitivt 

övningstillfälle där danssalen blir ett verktyg för lärandet.  

Bekräftelse Eleverna frågar dansläraren om de gör rätt och uttrycker ofta 

orden att de inte kan. Spegeln används för lärandet, eleverna ser 

sig själva, rörelsen, läraren för att kontrollera att de gör rätt.  

Förberedelser och blick  Eleverna förbereder sig inför att dansa över diagonalen och går 

igenom rörelser och försöker utföra rörelsen mer likt läraren, en 

testa-sig-fram-kunskap pågår. Blicken används av eleverna för 

att se varandra och läraren, studera sig själv och andra.  

Kropp Kroppens positioner, språk och rörelser skiljer sig i förhållande 

till vilka instruktioner eller uppgifter som skall genomföras. Fyra 

varierande kroppar har urskilts i samband med att dansa över 

diagonalen.  

Atmosfär I danssalen visade eleverna en vilja att lära, hängivenhet, 

koncentration och ansträngning kroppsligt. Det förekom tystnad, 

musik och småprat. Känslor uttrycktes i ord, ljud, kropp, blick 

och i ansikte.  

	
Således följer en beskrivning om vad analysen har lett fram till och vad innehållet handlar om. 

I det fjärde steget i analysen formulera ett enhetligt resultat, är målet att så nära som möjligt 

beskriva de levda erfarenheterna eller upplevelserna. I beskrivningen av resultatet har jag tagit 

hjälp av min förförståelse för att förstå vilka delar som har skapat en helhet. Följande teman 

har visat sig: Möjligheter för lärande, Bekräftelse, Förberedelser och blick, Kropp och 

atmosfär. Aspekterna som förklaras flätas samman vid olika tidpunkter, ibland pågår flera 

aspekter samtidigt eller så skapas en aspekt på grund en annan aspekt. Korta citat från 

eleverna som innefattade ett fåtal ord skrevs ut med citationstecken. 
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 Möjligheter	för	lärande	
Situationen som uppstår då momentet att dansa över diagonalen äger rum inrymmer enligt 

analysen möjligheter för lärande hos elever. I mötet mellan elever och dansläraren delas 

erfarenheter när deras kroppar utför rörelser tillsammans. Situationen när diagonalsträckan 

används i undervisningssammanhang tyder på att elever ges utrymme till att förbättra, 

bibehålla och utveckla sin dansteknik och gestaltning.  

 Delade	erfarenheter		
Dansläraren visar en dansfras eller ett steg och eleverna lyssnar, tittar och använder kroppen 

för att närma sig uppgiften. Eleverna och dansläraren gör tillsammans. Om frågor finns ställs 

de, eleverna testar sedan, gör eller härmar rörelserna. Dansläraren visar eleverna hur det ska 

se ut och eleverna efterliknar.  

 
Det var roligt med diagonaler idag för vi fick testa nya saker och en lite längre fras där vi fick 

träna nya moment tillsammans med fler rörelser vilket jag tycker är bra eftersom, man tränar 

koordinationen och muskelminnet. (Lovisa) 

 

Lovisa uttrycker en glädje över att få göra och uppleva nya rörelser i sin kropp som utmanar 

henne och ger möjligheter att öva på olika moment i dansträningen. Under den tid eleverna 

dansar över diagonalen ges verbalt stöd eller till exempel berömmande ord av läraren. Efter 

genomförda diagonaler ges feedback till eleverna enskilt eller i grupp. Eleverna lyfter ibland 

fram varandras positiva prestationer och ger berömmande ord. Kunskap visas genom att 

eleverna hjälper och undervisar varandra. De hjälps åt att minnas en rörelseslinga 

tillsammans, eller om en fråga ställs, exempelvis ”vilken arm?” visar de armens rörelseväg 

eller position.  

 Repetition	
Att dansa över diagonalen kan med grund i analysen beskrivas som ett repetitivt 

övningstillfälle av teknik och gestaltning som emellanåt ser ut att vara fysiskt påfrestande på 

grund av den repetitiva karaktären. Det är en rörelse eller fras som tar dansaren i en 

framåtgående riktning i rummet på något sätt, i ett flöde över diagonalen. En av eleverna 

berättar: 

 
Den var jobbig men kul! Början gick inte alls bra men det blev bättre sen […]. (Lilly) 
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För Lilly skedde en utveckling vad gäller hur hon utförde rörelsen genom att få tid till att göra 

rörelsen repeterande gånger och uppleva flödet. En återkommande situation som förekommer 

förhållandevis ofta är då ett avbrott i flödet inträffar och eleven kommer av sig av någon 

anledning. Avbrotten kan till exempel utgöras av en minneslucka, riktningsbyten, okunskap 

om rörelsen, trötthet, svaghet muskulärt, en teknisk svårighet eller tappad balans. Repetition 

visar sig vara effektivt och gynnsamt för att öva och lära sig steg/rörelser eller att förbättra sin 

teknik på.  

 
Jag tyckte det var roligt eftersom det var lite mer utmanade, man får en chans att träna på nya 

moment på ett bra sätt genom att ta sig över diagonalen. Jag tycker det är bra att få repetera 

momenten på det här sättet. Det var roligt för man gör ofta olika saker och jag kan därför 

utveckla min teknik. (Lovisa)  

 

Analysen tyder på att momentet att dansa över diagonalen tycks komma i vägen för lärandet 

när eleven inte förstår eller kan uppgiften. Att göra samma sak om och om igen tenderar att 

skapa en påfrestning mentalt och en utsatthet vilket eleverna bland annat uttrycker med en 

uppgivenhet i kropp och kroppsspråket, blick och genom ljud. Elina beskriver sin upplevelse: 
  

Jag tycker att det kan vara roligt och lärorikt när det är något nytt eller när man kan 

diagonalen. Jag tycker inte det är kul när man själv inte kan diagonalen medan alla andra kan 

den och då känner man sig sämst och man längtar tills den är slut. Idag gick det inte bra för 

det var en sån dag så allt går dåligt, fast så är ju dock alla dagar. Man känner sig så 

misslyckad.  

 

Med grund i analysen visade sig med andra ord upplevelsen av att dansa över diagonalen en 

negativ upplevelse där Elina identifierade sin prestation med sig själv och den syn hon har på 

sig själv.  

 Verktyg	
Danssalen blir till ett verktyg för elevernas lärande där golv, rum, yta och högt i tak skapar 

förutsättningar för momentet att dansa över diagonalen. I salen fanns spegel och 

musikanläggning som två hjälpande verktyg för elevernas dansande över diagonalen. Med 

grund i analysen tycks musiken bli vägledande om eleverna har hunnit notera sambandet 

mellan musiken och den uppgift som görs. Förutom att verka vägledande kan musiken 

inspirera, stimulera och motivera eleverna då de dansar över diagonalen. I en av Lisas 

upplevelser av att dansa över diagonalen, nämner hon det positiva med en större yta: 
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Jag tycker att det roliga med att dansa över diagonalen är att man får större yta att dansa på 

eftersom att alla inte dansar samtidigt. Det är också bra att man får träna många gånger när 

man dansar på diagonalen, om man tex fått lära sig en slinga/kort koreografi. Det är en kul 

omväxling också att dansa på diagonalen då man nästan alltid dansar rakt fram mot spegeln 

annars, och då hamnar fokuset oftast bara på hur det ser ut i spegeln. 

 

Med grund i analysen visar det sig att momentet att dansa över diagonalen beskrivs som en 

positiv förändring i lektionen, där fokus skiftas mot rummet och riktningar istället för en front 

mot spegeln. I den sista meningen Lisa har skrivit antyder hon att då fokus är mot spegeln 

finns det tendenser att fastna i att begrunda hur rörelser i kroppen ser ut.  

 Bekräftelse	
I strävan efter att utveckla sin teknik och gestaltning visar eleverna sitt behov av att bli sedda 

och bekräftade då de dansar över diagonalen.  

 Sökande	efter	bekräftelse	
Genomgående under observationerna uppstår händelser eller situationer där eleverna tenderar 

att söka bekräftelse. Likväl som att detta sökande efter bekräftelse sker omedvetet märks 

också ett aktivt medvetet sökande som ibland kan pågå under större delar av momentet att 

dansa över diagonalen. Bekräftelsen söks genom ögonkontakt, i kroppsspråket genom att 

uttalat visa att rörelsen inte ser ut som danslärarens. Eleverna använder ofta ord som ”gör jag 

rätt?” eller uttrycker ”jag kan inte/det går inte”. Dansläraren bemöter bekräftelsen genom att 

motivera och hjälpa eleverna att försöka lyckas med rörelsen. Eleverna visar till synes 

gladeligen för varandra när de gjorde fel i ett steg eller i en dansfras. Det blir ett förtydligande 

av felet de gjorde och ibland ett mer överdrivet fel än vad de egentligen gjorde. Detta sätt att 

visa hur de gjorde fel förstärktes även emellanåt med skratt och för att avväpna situationen.   

 Med	hjälp	av	spegeln	
I elevernas lärande användes spegeln ofta som ett verktyg där de kunde se rörelsen samt sig 

själva och andra utföra rörelsen. Med grund i analysen och noteringar från observationer 

visade det sig att nyttjandet av spegeln hjälpte Sonja att fokusera på flera moment samtidigt. 

Sonja upplevde att när kunskapen om rörelsemönstret är tydligare i kroppen upplever hon ha 

lättare att koncentrera sig på andra mål. 
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Jag tyckte att dagens diagonal var väldigt utmanade men rolig. Att fokusera mycket på blicken 

och fokus i rummet är viktigt och idag när vi gjorde denna diagonalen för kanske 3e lektionen 

i rad är vi hyfsat bekanta med stegen. Detta gör då att vi hade möjligheten att utmana oss mer 

med fokus i rummet (Sonja).   

 

I spegeln kan eleverna se dansläraren och sig själva liksom hur de förhåller sig till de rörelser 

dansläraren visar och deras strävan att efterlikna rörelserna. Analysen har visat att spegeln på 

så vis tycks generera en trygghet hos eleverna då den kan vägleda och bekräfta att de är i rätt 

riktning. Noteringar som fördes under observationer visade på att spegeln ofta är till en hjälp 

för eleverna:  

 
Eleverna tar hjälp av spegeln när lär sig en rörelse eller fras, och för att bekräfta så att de gör 

rätt eller liknande som dansläraren gör/…/Eleverna tittar ofta in i spegeln för att studera sig 

själva./  

 

Spegeln används samtidigt av eleverna för att studera sig själva, sina kroppar och sitt 

utseende.  

 Förberedelser	och	blick	
I anslutning till att dansa över diagonalen inleder eleverna med någon typ av förberedelse. I 

strävan efter att tillägna sig kunskap och att utvecklas som dansare används blicken för olika 

syften.  

 Blicken	
Blicken används på flera sätt bland eleverna. De studerar rörelser, hur de ska göra och hur det 

ska se ut. De tittar på läraren och hens kropp, de tittar på sina klasskamraters kroppar, 

eleverna tittar dit de ska i rummet som till exempel mot ett hörn. Lisa beskriver en tudelad 

känsla över att dansa över diagonalen samtidigt som hon uttrycker en svårighet att förhålla sig 

till riktningar och blick: 

 
Jag tyckte att det kändes både bra och dåligt att dansa över diagonalen idag. Jag tyckte att jag 

lyckades sätta stegen bättre på höger sida men vänster var lite svårare. Något jag upplevde 

idag som jag ofta kan tycka är svårt med att dansa över diagonalen är att veta vart man ska ha 

blicken och vilka riktningar allt ska vara mot.  
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Med blicken tittar eleverna runt sig och på andra, bedömer och tar in skeenden och andra 

händelser i rummet. Eleverna kan också titta ned av någon anledning eller välja att inte möta 

andras blickar när de dansar. Signe beskriver en upplevelse där hon känner sig utsatt och i 

blickfånget för andras blickar. 

 
Jag upplevde dagens diagonaler aningen jobbiga psykiskt för jag är inte är den bästa dansaren 

i klassen och vet inte hur jag ska göra tekniken väl vissa gånger. Jag jämför mig även med 

andra just i dansen vilket inte är så bra. Men dock tyckte jag att jag känner framsteg från 

tidigare diagonaler. Generellt får jag mer press under diagonaler för det känns som att man blir 

mer ”utstirrad” då.  

 

I detta fall användes blicken till viss del av eleverna för att jämföra sig själva med andra. 

Samtidigt som Signe beskrev sin upplevelse av att vara betraktad och granskad och att det 

skapade en större känsla av att prestera. Med grund i analysen visar det sig att Signe upplevde 

krav då hon dansade över diagonalen.  Känslorna och upplevelsen hon beskrev tog sig uttryck 

på olika vis, där det synligt kan visas i kroppen eller i blicken. Eleverna visade exempel på att 

utstråla tomhet, rädsla eller glädje med sin blick.   

 Förbättra	förutsättningar	
Innan eleverna dansar över diagonaler pågår någon form av förberedelse. Det kan vara synligt 

kroppsligt då eleverna går igenom steg, det kan vara en preparation eller att eleverna gör en 

minnesanalys kroppsligt av det som ska göras. Andra förberedelser som har visat sig var att 

eleverna står och tittar, att de fixa till håret eller rätta till kläder, eller att eleverna i ansiktet 

visar en förberedelse i form av en inräkning med läppar alternativt ord, att de uttalar 

dansstegets namn, eller genom att skapa ljud med munnen. Eleverna går igenom rörelser för 

att förstå eller utveckla rörelsen, för att kunna utföra den bättre eller mer likt så som läraren 

gör. Ibland introducerades ett steg av läraren som krävde ett förhållningssätt i stil med testa-

sig-fram-kunskap, där eleverna fick mer utrymme till att successivt bygga upp sin kunskap. 

  
Det var kul men jobbigt eftersom vi hoppa och det var tufft. Det var lite jobbigt också för den 

grejen vi gjorde hade jag aldrig gjort tidigare så jag kände mig lite borta. (Fia) 

 

Att dansa över diagonalen kan vara en utmaning för eleverna då utrymmet och tiden för att 

lära sig en ny rörelse eller nya steg är begränsad. För vissa elever verkade tidpunkten att 

dansa över diagonalen inträffa för nära i samband med utlärningen medan andra elever inte 
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hade någon svårighet att direkt dansa den visade rörelsen eller frasen. Fia skildrar en glädje 

över att utmanas fysiskt i hopp, samtidigt som hon beskriver dilemmat och oron förenat med 

att göra en rörelse hon aldrig tidigare har utfört. Utrymmet till förberedelser varierade för 

eleverna precis som behovet av förberedelser skiftade hos eleverna.  

 Kropp	
Analysen visar på att elevernas kroppar förändrades i hur de rörde sig, hur de uppfattades och 

användes i anslutning till att dansa över diagonalen. Från observationerna beskrivs olika 

ingångssätt och förhållningssätt till kroppen som verkar kunna ske medvetet som omedvetet 

och där utgångspunkterna är kroppsspråk, kroppspositioner, användandet av kropp och 

uttryck i kroppen. Eleverna förhöll sig till varandra spatialt och i rummet då de dansade 

tillsammans och individuellt i grupp över diagonalen.  

 Lyssna/få	instruktioner	
Eleverna lyssnar på vad läraren säger och inväntar instruktioner. Elevernas kroppspositioner 

och kroppsspråk kan beskrivas personliga och lyssnande. Kroppsspråk och kroppspositioner 

är stilla, övergående och förändras då och då.  

 Nytt	material	eller	repetition	
Med grund i analysen visar eleverna en slags aktivering i kroppen och de blir alerta när de ska 

lära sig något nytt eller repetera en tidigare rörelse. Denna vaksamhet påvisas då de aktivt 

använder sina sinnen som till exempel syn och hörsel och lyssnar in kroppsligt samtidigt som 

de dansar med dansläraren. Eleven noterar musik/ljud/räkning och härmar kroppsligt för att 

minnas och sedan utföra stegen i sin kropp. Rörelserna som görs kan vara bekanta för 

kroppen, alternativt nya för kroppen.  

 Den	dansande	kroppen	
Eleverna utför steg/fras med säkerhet, med viss säkerhet eller med ett osäkert intryck. Den 

dansande kroppen rör sig över diagonalen medvetet eller omedvetet och eleven använder hela 

kroppen på sitt sätt. Eleverna dansar tillsammans i en grupp över diagonalen eller två och tre 

åt gången över sträckan i rummet. 
 

Jag tycker väldigt mycket om att dansa över diagonalen då man får lära sig korta stycken på 

kort tid. Detta hjälper en att ta koreografi snabbt plus att man får träna på att hålla riktningar i 

rummet. Sedan är det också ett bra sätt att träna steg utan att det ska bli trångt eftersom att 

man oftast är 2 och 2 eller ensam när man dansar över diagonalen. Sist men inte minst tränar 
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man faktiskt lite på att visa upp sig för andra då resterande danskompisar kikar på från sidan. 

(Sonja) 

 

När den dansade kroppen rör sig över diagonalen visar sig elevernas svagheter och styrkor. 

Kroppen blir synlig för andra, den visas upp i sin prestation. Sonja beskriver i sin upplevelse 

att momentet att dansa över diagonalen hjälper henne att tränas på att visa upp sig för andra. 

 I	väntan	på	att	dansa		
 Eleverna förbereder sig för att dansa igen, de går igenom steg/teknik, frågar klasskamrat eller 

lärare om en rörelse. I årskurs 3 gjorde eleverna sig redo i form av en preparation inför varje 

dansfras som startade från hörnet. Varierande kroppspositioner och kroppsspråk visades som 

till exempel händerna på höften, luta mot väggen, hämta andan, torka bort svett, fixa till hår 

eller rätta till kläder. Noteringar från en av observationerna med årskurs 1; 

 
I väntan på uppgift eller inför elevernas tur att dansa över diagonalen förekommer 

kroppspositioner som till exempel händerna i kors. Då väntan förekommer tycks vissa 

eleverna titta på sig själva i spegeln.  

 

Väntan på att få dansa över diagonalen tenderar att skapa utrymme till att begrunda sig själv 

eller andra i spegeln.  

 Atmosfär	
Under det att momentet dansa över diagonalen pågick visade eleverna känslor på varierande 

sätt, där utloppen för uttryck och sättet att vara under momentet skapade atmosfären.  

 Känsloyttringar	
Elevernas beskrivningar av sina upplevelser inleddes med ord som syftade till en känsla som 

till exempel kul, inte kul, roligt, jobbigt, svårt, bra, dåligt. Under elevernas dansande över 

diagonalen förekom relativt ofta antydningar om känslor i form av ord, uttryck i kropp och i 

ansikte. Dessa antydningar förekom innan, under och efter genomförd diagonal. Årskurs 3 

dansade balett under de lektioner som observerades och kan beskrivas som mer 

återhållsamma och samlade i sitt uttryck, än eleverna i årskurs 1 som dansade modernt. 

Tystnaden markerade ofta elevernas koncentration. Anteckningar från producerat material 

visar på årskurs 3s engagemang:   
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Eleverna är ganska tysta. Pratar inte så mycket med varandra. Disciplinerade. Eleverna 

hängivna och och lyssnar intensivt på vad läraren säger. Eleverna visar en koncentration och 

fokus. De har en rak hållning.   

 

Tystnaden bröts stundtals då eleverna kom av sig i flödet, i form av att missa ett steg eller 

genom att tappa kontrollen. Noteringar från från två observationer visar på en känsloyttring då 

denna händelse inträffade i kontrast till den annars tysta atmosfären:  

 
En av eleverna skrattar till vid ett litet ”misslyckat” avslut då hon ramlar ur piruetten och 

tappar balansen. /…/ En elev skrattar till när hon kommer av sig.  

 

Årskurs 1 var fler till antalet vilket öppnade upp för en annan dynamik i rummet. Atmosfären 

kan beskrivas som mer avslappnad och balanserad. Eleverna yttrade ofta ljud i form av 

suckar, pust, stön, fniss då de tog sig över golvet. Som tidigare nämnt dansade årskurs 1 

modernt under de lektioner som observerades, och övningarna som gjordes var fysiskt tunga i 

sig självt eller blev ansträngande och fysiska då övningarna gjordes om och om igen. 

Känsloyttringarna varierade under momentets lopp i relation till uppgift och känslor inför det: 

 
Eleverna visade mer glädje när deras uppgift innehöll mer fart. Glädje skratt yttrades när det 

blev en nivå tekniskt svårare. Små skratt förekom när vissa elever inte lyckades med uppgiften 

de fick. Jag såg och hörde förtröstan i form av suckar och svordomar.   

 

Frustration, glädje, skratt och småprat gav sken av en levande klass samtidigt som orden ”jag 

kan inte” uttrycktes flertalet gånger under varje lektion. Hur eleverna visade om de lyckades 

med en uppgift eller ej varierade. Vissa elever visade tydligt glädje i ansikte och i kropp, 

medan andra elever visade det mer diskret och fortsatte att försöka lyckas med rörelsen. I 

vissa fall när de tekniska kunskaperna inte var tillräckliga för att fullt ut kunna hantera ett steg 

visade sig känslorna i kroppsspråket och i ansiktet. I de fallen antydde elevernas beteende att 

det var svårt att dölja känslorna som även emellanåt yttrades verbalt.  

 Viljan	att	lära	
I danssalen var atmosfären överlag positiv och eleverna visade en vilja och ivrighet att lära. 

Eleverna var hängivna, fokuserade, koncentrerade och de verkade anstränga sig för att 

utvecklas tekniskt och i sin dansgestaltning. Eleverna nämner ofta i sina dagböcker att det 

repetitiva arbetet som sker då de dansar över diagonalen tycks gynna deras lärande. Dessutom 
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uttrycker de att de motiveras av det repetitiva arbetet och upplever att det möjliggör en 

snabbare utveckling av deras tekniska färdigheter.  

 
Jag tyckte det var kul att dansa över diagonalen. Det var också ganska tungt fysiskt. Eftersom 

man repeterar diagonaler om och om igen så upplever jag att man kan för varje gång känna sig 

bättre eller komma på ett knep för att göra det bättre. Det kändes också som att man vinner 

mycket av det och blir fysiskt stark av det. (Fia) 

 

Som tidigare nämnt uttalades orden ”jag kan inte” eller ”det går inte” varvid läraren försökte 

uppmuntra eleverna och ge råd. Emellertid tydde atmosfären på att att eleverna redan hade 

bestämt sig för att de inte skulle lyckas. En annan iakttagelse är att vissa av eleverna verkade 

brytas ned mentalt av att göra samma rörelse gång på gång då deras insats inte liknade den 

visade rörelsen. Tillslut verkade eleverna sluta anstränga sig, tröttheten såg ut att ta över och 

de gav upp.  

 Delar	som	skapar	helhet	
Momentet att dansa över diagonalen innebär ett möte mellan dansläraren och eleverna där 

kunskap delas och utvecklas, eller där instruktioner, påminnelser om tidigare rörelser eller 

dansfraser ges från dansläraren till eleverna. Dansa över diagonalen beskrivs som ett repetitivt 

moment där teknik och gestaltning tränas. Danssalen som rum och andra verktyg såsom 

musikanläggning skapar förutsättningar och möjligheter för momentet att dansa över 

diagonalen. Elevernas känslor och upplevelser från att dansa över diagonalen beskrivs till 

övervägande del som positiva, vilket tycks generera disciplin, motivation och glädje hos 

eleverna. Däremot framstår inte momentet att dansa över diagonalen som en enbart positiv 

lärandeupplevelse då eleverna ibland inte förstår eller kan utföra rörelsen eller dansfrasen. 

Emellertid påvisar elevernas upplevelser och deras känsloyttringar att momentet innehåller en 

negativ sida, där en utsatthet och känslan att ”jag kan inte” skapar svårigheter för lärandet.  

Det visade sig att samspelet mellan självförtroendet och självkänslan och viljan att göra rätt 

hos en del eleverna skapade ett behov att bli bekräftade i sina rörelser. Eleverna vände sig ofta 

till dansläraren och yttrade känslor i sina försök att likna eller göra den visade rörelsen. Innan 

och efter diagonaler dansas pågår någon form av förberedelser hos eleverna genom ord eller i 

kropp. Med blicken studerar eleverna dansläraren och sina klasskamrater, i spegeln studerar 

de rörelser, sin kropp och sitt utseende. Momentet att dansa över diagonalen visade på att 

elevernas kroppar och kroppsspråk förändrades beroende på i vilken situation de befann sig i 

eller på vad som förväntades av dem.  
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5. Diskussion		
Den valda metoden diskuteras först i detta kapitel vilket följs av en diskussion av intressanta 

resultat som visat sig. I resultatdiskussionen vävs tidigare forskning in liksom studiens 

relation till pedagogisk praktik.  

 Metoddiskussion	
Då mina tidigare kunskaper och erfarenheter av att tillämpa ett fenomenologiskt 

förhållningssätt är små, har jag förhållit mig kritiskt till om min insats och mitt sinne har visat 

den öppenhet som fenomenologin eftersträvar. Under det första tillfället observation ägde rum 

kom danslärarrollen och arbetslivserfarenheten att stå i vägen för min öppenhet för vad som 

visade sig. Blicken och tankarna styrdes av att vara i rollen som danslärare istället för att vara 

i rollen som observatör. Denna insikt kom dock i ett tidigt skede under observationerna vilket 

möjliggjorde en bearbetning av denna erfarenhet som uppenbarade i sig i danssalen, för att 

successivt jobba mot en nollställning av sinnet och tankarna. En total nollställning av tidigare 

erfarenheter är mer eller mindre omöjlig att uppnå men försöken att närma mig öppenhet 

gjordes aktivt innan, under och efter observationernas gång. Som tidigare nämnts syftar 

fenomenologin till att förstå och beskriva det som uppenbarar sig, vilket kräver att alla 

tidigare förutfattade meningar ska göras medvetna och sättas åt sidan då fenomenet studeras 

(Stensmo, 2007). Under observationer och instudering av metodmaterial var målet att skriva 

ned det jag såg och inte tolka det jag såg. Björndahl (2005) understryker att när en bild av 

andra människor skapas adderas information om de personer som observeras. Sådana 

”standardiserande uppfattningar” (ibid, s. 31) överensstämmer ofta med verkligenheten men 

kan också vara felaktiga tolkningar av det som har observerats. Uppgiften att skriva ned det 

som jag betraktade och inte tolka det visade sig vara en svårare uppgift än vad jag hade 

kunnat förutse. Björndahls (ibid) checklista för goda observationer har varit vägledande och 

har genomsyrat genomförandet. Checklistan innefattar följande råd; vad deltagarna gör går att 

se men inte varför de gör det, värderingen av vad andra gör är något som skapas och upplevs 

av mig och det går inte att se vad andra upplever eller tänker (ibid). Dessa ord har varit med i 

processen under observationerna och under arbetet med att transkribera det inspelade 

videomaterialet. Under genomförandet kunde fler videokameror använts för att möjliggöra 

observation av samtliga elever i samma stund. Fler videokameror hade utökat möjligheten att 

skapa en större förståelse och en mer omfattande beskrivning av fenomenet. Däremot hade 

fler videokameror med största sannolikhet påverkat elevernas agerande och beteende i ännu 
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högre grad under momentets genomförande. En av fördelarna med att använda datorns 

kamera var att den inte var så utmärkande för eleverna, den stod inte på något stativ eller tog 

stor plats i rummet. Flera synliga kameror hade ramat in ytan där eleverna dansade, mer likt 

en scen vilket kunde ha skrämt eller stressat eleverna.  

 
Att verka som en observatör och genomföra observationer kunde ha utförts på ett mer 

tillfredställande sätt där kunskap om att vara en bättre observatör hade tagits tillvara. Följande 

aspekter kunde ha betraktats; mer medvetenhet om perceptions- och minnesprocesser, 

störningar och tillfälliga skeenden under observationen, personliga faktorer och fokus på det 

positiva (Björndahl, 2005). Aspekten personliga faktorer syftar bland annat till vilken 

inverkan min sociala bakgrund har, och om min könstillhörighet påverkar det jag ser för att 

nämna några exempel. Inom pedagogisk forskning är det vanligt att lägga fokus på det 

positiva som sker och därför förbises det negativa (ibid). Studien har varit av kvalitativ 

karaktär där syftet har varit att förstå och beskriva fenomenet med hjälp av observationer och 

elevernas upplevelser. Genom att varje elev skrev ned vad de upplevde kunde en bredd av 

elevernas upplevelser påvisas. Att enbart fokusera på de positiva upplevelserna eleverna 

berättade om skulle ha gett en skev bild. Studien kunde gjorts med en kvantitativ ansats, och 

då hade målet varit att samla in så många upplevelser som möjligt. I det fallet hade den 

fenomenologiska grunden bytts ut mot ett annat perspektiv, och syftet med studien hade fått 

ändras. Då valet av metod med grund i fenomenologin besvarade forskningsfrågan 

motiverades studiens tillvägagångssätt. Resultatet visar att fenomenet har visat på fler 

aspekter än vad de första tankarna och förutfattade meningarna inrymde samtidigt som delar 

av de förutfattade meningarna och tankarna har bekräftats med hjälp av studien.  

 Resultatdiskussion	
I resultatdiskussionen tas det mest intressanta som visat sig i det tidigare presenterade 

resultatet upp till reflektion och perspektivering. Med utgångspunkt i känslobegreppet skam 

diskuteras valda aspekter för att belysa fenomenet dansa över diagonalens olika sidor.  

 Göra	rätt	och	fel	
Värdet och vikten av känslor tycks alltmer hamna i bakgrunden av handling och tanke i 

dagens samhälle, känslorna erkänns inte trots att de är biologiskt och konstitutionellt 

förankrade (Scheff & Starrin, 2002). Skam har enligt Scheff & Starrin (ibid) en betydande roll 

vad gäller hur människan förhåller sig till andra emotioner och viljan att kontrollera sina 

uttryck. Detta leder mig in på vad denna studie har påvisat gällande elevernas handlande och 
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yttringar i kropp och känslor. Eleverna visade ofta tydligt när de inte lyckades utföra en 

rörelse som liknade det som förevisats. Eleverna yttrade det i ord eller ljud, visade med 

kroppsspråk eller i sitt ansikte. Det syntes oftast på eleverna på något sätt när de upplevde att 

de inte lyckades eller utförde rörelser med svårigheter eller felaktigt. I strävan efter att göra 

rätt verkar det uppstå en pinsam situation för eleven då den misslyckas, varpå eleven gör vad 

den kan för att undvika den skam som uppstår inombords vilket visas i kroppsspråk eller i 

ansiktet. Med skratt och genom att överdriva händelsen som skedde verkar eleverna 

avdramatisera sina fel genom att avleda uppmärksamheten från felet, samtidigt som de vill 

behålla uppmärksamheten och bekräftelsen genom att förvränga bilden av det fel de gjorde. 

Ett nästan clownlikt beteende uppstår där komik verkar användas för att undvika skammen. 

Varför är skammen i att göra fel så djupt rotad som den verkar hos eleverna? Överlag var det 

inte lika självklart att känsloyttringen förekom i kropp, ansikte, ord eller ljud när eleverna 

lyckades med rörelsen. Det förekom absolut glädje i anslutning till ”korrekt” utförd rörelse, 

och oftast visade sig denna i ansiktet. Däremot syntes en tydlig skillnad i hur eleverna förhöll 

sig till korrekt utförda rörelser och felaktigt utföra rörelser. Cooley (1983) hävdar att 

människan anpassar sig efter andras bedömningar och uppfattningar om vederbörande, vilket 

lyfts fram i individens förhållningssätt och hur den framställer sig när den berättar om något. 

Det ligger i människans natur att undvika, hamna i eller skapa situationer som är skamfulla. 

Lindgren m.fl. (2008) konstaterar att människan konstant oroar sig över vilken bild andra har 

av en vilket också skapar drivkraft att visa sig från sin bästa sida för att undvika skammen. 

Som åskådare upplevde jag att eleverna framför allt såg det som en självklarhet att tydliggöra 

när ett misslyckade eller en felaktig rörelse utfördes, jämfört med en lyckad eller en korrekt 

utförd rörelse. När eleverna utför en korrekt rörelse eller lyckas med sin prestation verkar det 

ske inom vissa känslomässiga ramar. Eleverna skriker inte ut sin glädje eller hoppar runt i 

rummet när de lyckas, trots att det stora målet att uppnå är att göra rätt. Lindqvist (2010) tar 

upp dansundervisningens oskrivna regler vilket Stinson (2005) benämner som Hidden 

curriculum. Den outtalade kunskapen och förhållningssättet i dansundervisning kanske till 

viss del förklarar de återhållsamma känslorna vid korrekt utförd rörelse. Med grund i Stinsons 

(2005) resonemang och elevernas erfarande av att dansa över diagonalen visade det sig att 

utföra rörelsen likt dansläraren och att göra rätt, är normen. Att göra ett fel blir därmed per 

automatik en större känslomässig händelse för individen än att göra rätt. Horton Fraleigh 

(1987) bekräftar bilden av att det bland dansare finns en vilja att göra rätt, att dansa rätt och 

att förhålla sig korrekt till timing, känsla, form och att i den mån det går att undvika att göra 

fel. Lindqvist (2010) lyfter fram att flickor i större grad än pojkar eftersträvar att härma eller 
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efterlikna danslärarens rörelser och att detta kan härledas från danstraditionen där fler flickor 

tränar dans på sin fritid. Samtidigt påpekar Horton Fraleigh (ibid) att det inom konstens ramar 

inte finns något rätt eller fel. I strävan att göra rätt uppstår motsättningar, fel inträffar vilket 

medför känslor som i sin tur behöver justeras eller begränsas utifrån dansens krav. Horton 

Fraleigh (ibid) belyser att i en ofullkomlig prestation står först och främst dansaren och inte 

dansen, där dansaren har misslyckats med att vara dansen. 

 Begräsningar	för	dansaren		
För att skam ska infinna sig behöver individen ifråga inte genomgå en kris eller förnedring 

utan känslan eller upplevelsen av skam yttrar sig även vid till exempel låg självkänsla, 

anspråkslöshet eller dåligt samvete (Scheff & Starrin, 2002). Många elever i studien yttrade 

och gestaltade en frustation när de inte lyckades utföra en rörelse i nuet, det blev till ett 

misslyckade. Eleverna såg sig själva i spegeln, de kände sin upplevelse av misslyckande i 

kroppen, samtidigt som de såg sina klasskamrater lyckas. Denna problematik beskrivs i 

Fosters (1997) artikel om hur den dansade kroppen skapas. Foster (ibid) lyfter fram att 

dansaren ofta slits mellan vad den vill göra och vad den kan göra, vilket åstadkommer en 

känsla av förlust. Då samverkan sker mellan den estetiska, den ideala, den förnimbara och den 

verkliga kroppen, skapas den disciplinerade kroppen där förmågorna att kopiera, memorera 

och repetera rörelser utvecklas i strävan efter en korrekt och inkorrekt rörelse (ibid). För att 

bidra till skapandet av dansarens kropp behöver läraren enligt Foster (ibid) erbjuda övningar 

av repetitiv karaktär eller repetera momenten i den dagliga dansträningen. Stimulans skapas 

hos dansaren när den upplever en förbättring eller utveckling i sin kropp, i de tekniska 

färdigheterna eller i gestaltningen. I studiens resultat framgick det att flera av eleverna 

betonade sin utveckling i till exempel styrka och förbättrade tekniska färdigheter då momentet 

att dansa över diagonalen har genomförts. Foster (1997) framhäver att upplevelsen i att känna 

sig starkare, en ökad kunskap och medvetenhet i kroppen skapar en uppmuntran hos dansaren, 

vilket även elevernas upplevelser från loggböckerna tyder på.  

 

Några av aspekterna som tidigare presenterades i resultatet såsom Blicken och Sökande efter 

bekräftelse visade bland annat på hur eleverna arbetade mot att närma sig hur en dansarkropp 

för sig över golvet med hjälp av teknikträning. Detta leder mig in på Stinsons (2005) 

resonemang om att dansare följer regler och förhållningssätt som är överenskomna inom 

dansundervisning. Stinson (ibid ) hävdar att inom dansen är kroppen något som visas upp och 

att det finns en uttalad bild av hur dansarkroppen ska se ut. Hon menar att dansaren möter 
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korrigeringar i strävan att närma sig denna kropp där den dagliga rutinen och en del av 

dansklassen innebär att få kritik av sin kropp. Stinson (ibid) framhäver att den idealiska 

dansarkroppen ofta är ouppnåelig vilket leder mig in på att eleverna vid flertalet gånger och 

vid olika situationer i anslutning till att dansa över diagonalen uttryckte ord som ”det går 

inte”, ”jag kan inte” och ”gör jag rätt?”. Dessa ord visade på en osäkerhet, en förutfattad 

mening om att inte lyckas, ett sviktande självförtroende och låg självkänsla. Eleverna i 

studien har bestått av tjejer, vilket kan ha påverkat utkomsten av det resultatet som har 

presenterats vilket nu diskuteras. Detta leder mig in på Youngs (2000) resonemang om att 

kvinnor tenderar att tro sig vara omgivna av gränser i idrottsliga sammanhang och att dessa 

gränser inte får överträdas. Gränserna skapar begränsningar i hur kvinnan använder kroppens 

rörelser. Young lyfter fram att kvinnor har en benägenhet att underskatta sina kroppsförmågor 

och att de ofta felaktigt beslutar sig för att deras förmåga inte är tillräcklig för att utföra den 

fysiska uppgift som åligger dem. Av den anledningen blir inte ansträngningen av full kraft, 

vilket i sin tur skapar färre förutsättningar att lyckas med uppgiften och att ett misslyckade i 

vissa fall sker, vilket bekräftar kvinnors inställning från första början. Några av elevernas 

upplevelser visar även på en sådan osäkerhet och inställningen att ”jag kan inte”. Ofta 

infinner sig känslorna ängslan, oro och osäkerhet i samband med en fysisk krävande aktivitet, 

och detta menar Young dels har att göra med ett bristande förtroende för sig själv vad gäller 

förmågan att utföra en uppgift och dels rädslan att göra sig illa. Young menar att rädslan att 

göra sig illa är mer framträdande hos kvinnor än hos män.  

 Det	förnimbara,	det	levda		 	
Begreppet Spegeljaget (Cooley, 1983) syftar på skam och stolthet med koppling till självets 

sociala natur. De två emotionerna anses vara de emotioner som inverkar på den sociala 

interaktionen och individens självkänsla mest. Däremot erkänns inte dessa känslor i det 

moderna samhället, utan trycks bort då fokus riktas mot tankar och handlingar (Scheff & 

Starrin, 2002). Tre delar bygger upp individens spegeljag, där den första föreställningen syftar 

till känslan av hur individen själv framstår för den andra personen (Cooley, 1983). Den andra 

delen baseras på uppfattningen om den andras bedömning och den tredje delen syftar till 

självkänsla. I Signes upplevelse av att dansa över diagonalen tydliggörs samtliga tre delar av 

spegeljaget. Upplevelsen hon beskrev innehöll flera aspekter och anses därför vara viktig att 

lyfta fram. Signe upplevde en otillräcklighet i dansteknik och av den anledningen drog hon 

slutsatsen att hon inte var en av de bättre dansarna i sin klass. Hon utgick alltså ifrån att en 

utvecklad dansteknik krävs för att räknas som en bra dansare. Vidare i sin upplevelse beskrev 
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Signe att hon jämförde sig och sin dans med de andra i klassen samtidigt som hon visade en 

medvetenhet om att det inte var bra att göra det. Signe uttryckte dock att hon gjort framsteg 

jämfört med tidigare diagonaler, vilket kan betyda att hon jämför sig i mindre utsträckning än 

hon gjort tidigare. I Lindqvists (2010) studie visade det sig att flickor ofta tvivlar på den egna 

kroppen vilket gör att de bär på en större oro än pojkar att göra bort sig inför andra. 

Följaktligen upplever flickor oftare än pojkar att de blir betraktade i dansen, att kroppen ses 

som ett objekt. Signe beskrev att hon upplevde mer prestationskrav då hon dansar över 

diagonalen och att hon blir utstirrad. Det Signe upplevde kan kopplas till vad Gripson 

Pastorek (2016) har sett i sin studie: när kroppen blir ett föremål för betraktelse med en 

värderande blick utifrån sker en förändring i kroppen. Ur den aspekten förekom det likheter 

mellan tjejer och killar vad gällde hur deras uttryck och deras rörelser förändrades. Liknande 

upptäckt gjordes i Lindqvists (2010) studie där barnens subjektiva känsla av kroppen avtog då 

kroppen blev betraktad och i fokus för andra.  

 

I Anderssons (2016) studie visade det sig att elevernas tidigare erfarenheter var delaktiga i 

deras tolkning och memorering av dansmaterial. De rörelser som imiterades generade en 

meningsfullhet genom människans erfarenheter och kunskapen internaliserades i 

lärandeprocessen genom den levda kroppen då hela kroppen används. I den levda livsvärlden 

menar Österling Brunström (2015) att hennes upplevelser utgörs av kroppens upplevelser, 

kroppen tillhör henne samtidigt som den är synlig för andra och omvärlden. I Anderssons 

(2016) studie framkom det att verka likt en observatör under danslektioner förehöll sig svårt 

för danslärare. Danslärarens livsvärld är integrerad med elevernas, det råder en samverkan i 

den levda världen vilket beskrivs av Andersson som kött. Dahlbergs (2013) tolkning av 

Merleau-Pontys begrepp kött syftar till en kritik mot den dualistiska filosofin som delar 

världen i objekt och subjekt. Horton Fraleigh (1987) menar att dansa innebär att hela kroppen 

används, minded-body, en själslig kropp. Dansen innebär att hela kroppen är närvarande 

(ibid), en sammankoppling av själ och kropp, tanke och känsla (Román, 2004). Denna 

sammankoppling förklarar hur Signes upplevelse kunde innehålla flera tankar, reflektioner 

och känslor precis som att det hjälper till att definiera komplexiteten i dans, vad det är som 

bygger upp dans och i detta fall fenomenet att dansa över diagonalen.  

 Koppling	till	pedagogisk	praktik		

Berggren (2004) framhäver att dansaren och dennes kropp i dansundervisningen har setts som 

ett instrument och inte som en individ. Denna syn på kroppen anser Levin (1983) härstamma 
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från det västerländska tänkandet, där kroppen har setts ur ett förenklat synsätt som en 

maskin.  Levin hänvisar vidare till kristendomen och dess påverkan där ett motsatsförhållande 

har skapats av uppdelningen av kropp och själ. Både Levin (ibid) och Pickard (2015) 

beskriver detta motsatsförhållande som mind-body-dualism. I inledningen diskuterades att det 

i ämnesplanerna för dans inte finns någon uttalad koppling eller hänvisning till hur hela 

kroppen omfattas i dans, det vill säga hur tanke, känsla, själ och kropp tillsammans utgör 

kroppen och skapar dansen (Román, 2004). På så vis tycks den uppdelning och 

motsatsförhållande som har skapats fortfarande genomsyra den västerländska danskulturen, 

där kunskap och förståelse för att hela kroppen används i dans fortfarande inte är erkänd och 

implementerad i skolväsendet eller i samhället (Levin, 1983). Parkinson & Roos (2013) lyfter 

fram att inlärning utgörs av ett pendlande mellan att se och att göra varvid Andersson (2016) 

poängterar att lärare bör överväga och ta hänsyn till betydelsen av att involvera upplevelsen 

av hela kroppen vid prestationer och för underlag vid bedömning. Detta leder mig in på 

Berggens (2004) resonemang om att inte se kroppen som enbart en maskin, utan som en 

helhet. Horton Fraleigh (1987) understryker att kroppen inte kan beskrivas som ett instrument, 

eftersom kroppen inte är ett objekt likt andra instrument. Román (2010) lyfter fram den 

fenomenologiska forskningen med härledning till Merleau-Pontys kroppsfenomenologi som 

viktigt bidrag till hur danslärare kan få kunskap och förståelse kring hur inlärning av dans 

sker. Härvid får min forskning visst stöd, med hänvisning om att den fenomenologiska 

filosofin har varit grunden för kunskapen om och förståelsen av fenomenet dansa över 

diagonalen. Denna studie har visat på hur elever upplever och känner när de dansar påverkar 

deras gestaltning, teknik och vad de kan prestera. Young (2000) och Scheff & Starrin (2002) 

framhäver att prestationer i allra högsta grad påverkas av känslor som skapas inom människan 

och i den situation som uppstår. Om förståelsen eller kunskapen för vilka delar som utgör 

dansen eller dansaren inte finns, kvarstår svårigheterna med att uppnå samma legitimitet i 

dans som kunskapsämne jämfört med övriga skolämnen. Horton Fraleigh (1987) menar att 

kroppen är dansen och dansaren är dansen, vilket stärker betydelsen av att ta hänsyn till 

kroppen som helhet vid bedömning i dans eller vid inlärning av dans.  

I inledningen lyftes det fram att dansa över diagonalen är ett moment som används flitigt av 

danslärare inom vissa dansgenrer och att det ett självklart inslag i deras undervisning precis 

som många elever förväntar sig att få dansa över diagonalen. Då det är ett sådant självklart 

inslag är det därför viktigt att lyfta fram diagonalen som fenomen och påvisa vad momentet 

kan innebära och vara. Det studien har påvisat kan hjälpa danslärare i deras användning av 
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momentet att dansa över diagonalen. En ökad förståelse och kunskap om fenomenet kan 

generera ett mer kritiskt förhållningssätt till att använda momentet och den situation eleverna 

hamnar i då detta moment genomförs. Oavsett vilken metod som väljs för elevernas lärande 

bör lärare ha kunskap om vilka möjligheter och begränsningar som inryms i 

tillvägagångssättet. För att dans över diagonalen ska bli ett lärandetillfälle för eleverna har 

studien visat på vikten av att eleverna förstår uppgiften de ska göra samt att steget eller frasen 

i viss mån finns i det kroppsliga minnet. Annars finns risken att eleverna endast ser sina fel 

och ofullständigheter kroppsligt vilket kan påverka deras tankar och känslor. För många 

elever innebär momentet en glädje och en möjlighet att bli en bättre dansare, precis som att 

dansa över diagonalen också kan innebära ökade prestationskrav, att eleverna känner att de 

inte kan utföra rörelsen likt lärarens. Lindqvist (2010) understryker att danslärare menar att 

dans ofta förknippas med oro. Denna upptäckt är bekymmersam och det behövs mer 

forskning inom området för att undersöka om detta samband är utbrett. Min studie har visat 

att dans över diagonalen kan upplevas som utlämnade, att det kan öka prestationsångesten och 

att eleverna känner sig betraktade, vilket är något att ta hänsyn till i situationer där eleverna 

känner en oro inför att dansa. För att motverka att känslan av oro förknippad med dans bör 

möjligtvis dans över diagonalen inte genomföras i vissa fall. Om momentet trots allt 

genomförs bör det i så fall ske i grupp och inte individuellt eller i par för att behålla 

trygghetskänslan. En annan aspekt som danslärare kan ha med sig då dans över diagonalen 

genomförs är att motivera och uppmuntra sina kvinnliga elever. Denna studie har belyst att en 

vanlig yttring i samband med dans över diagonalen är ”jag kan inte” och gör jag rätt?”. 

Flickor behöver mer uppmuntran för att överskrida gränserna i idrottsliga sammanhang 

(Young, 2000). Danslärare behöver motverka tendensen hos flickor att de bestämmer sig i 

förväg att det inte kan utföra den kroppsliga uppgiften som väntar dem.  

 
Om kunskapen om fenomenet dansa över diagonalen hade synliggjorts under utbildningsåren 

på Musikhögskolan hade jag tagit det i beaktning, vilket hade förändrat mitt förhållningssätt  

till dans över diagonalen. En diskussion hade förts med klasskamrater och lärare på skolan om 

momentet för att ta del av deras tankar och erfarenheter i undervisningssammanhang. Studien 

som har genomförts har öppnat upp för att dansa över diagonalen är ett moment som kräver 

mer forskning och fördjupning för att skapa en ännu större förståelse och kunskap om 

fenomenet. Huruvida resultatet av vilka delar som har skapat helheten hade sett annorlunda ut 

om det motsatta könet hade varit representerat i studien är omöjligt att säga. Tidigare i 

examensarbetet har det dock betonats i forskning och teoretiska perspektiv att det finns 
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skillnader i hur en man och en kvinna tar sig an en fysisk uppgift. En liknande studie hade 

behövts utföras med killar och deras upplevelser av att dansa över diagonalen för att 

undersöka potentiella likheter och skillnader.  
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Bilaga	A	
 
Den svarta linjen visar diagonalen i rummet. Diagonalen används frekvent i  

dansundervisningen då den riktningen i rummet möjliggör dans på den längsta sträckan i 

rummet.  

 
Figur 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Bilaga	B	
 

Information till deltagare i  
Studien ”…” 

 
1. Bakgrund och syfte�Syftet är att beskriva och försöka förstå fenomenet dans över 
diagonalen ur ett situationsperspektiv. Forskningsfrågan som ställs är: Hur upplever elever 
fenomenet dans över diagonalen? 
 
2. Förfrågan om deltagande och metod�Du är tillfrågad att delta i studien då din inriktning 
är dans på det estetiska programmet på gymnasiet. Jag som forskare kommer att observera 
ordinarie danslektioner, med fokus mot momentet att dansa över diagonalen.  Min roll som 
observatör är att observera vad som sker samt att göra fältanteckningar under tiden. Du 
kommer bli filmad under 2-3 lektionstillfällen varpå filmmaterialet studeras av mig vid ett 
senare tillfälle. Som deltagare ska du komma som vanligt till lektionstillfällena där studien 
äger rum och där bli filmad under tiden fenomenet dansa över diagonalen pågår. Proceduren 
under lektionen skiljer sig inte från en vanlig lektion mer än att processen filmas. 
Filmmaterialet kommer att överföras från filmkameran till min dator, där materialet studeras 
och analyseras. Efter att momentet dansa över diagonalen är genomfört ombeds du att skriva 
ned dagboksanteckningar om din upplevelse att dansa över diagonalen.  
 
3. Videodokumentation�De filmklipp som spelas in under repetitionstillfällen kommer föras 
över till min dator för att sedan raderas vid kursens slut. Materialet kommer att granskas av 
mig, och av min handledare. 
 
4. Dagboksanteckningar De dagboksanteckningar som ni ombeds att göra efter genomförda 
diagonalövningar syftar till att hjälpa mig som forskare att beskriva och försöka förstå 
fenomenet dansa över diagonalen. I dagbockanteckningarna beskriver ni er upplevelse, vilket 
jag senare analyserar. Dagboksanteckningarna kommer sedan att studeras och analyseras av 
mig med hjälp av teorierna fenomenologi och emotionell sociologi.  
 
5. Hantering av data och sekretess�Den insamlade datan blir i form av filmklipp från 
lektionstillfällena, fältanteckningar från observationerna samt dagboksanteckningar. Därefter 
hanteras datan digitalt men laddas aldrig upp i något lagringsutrymme eller molntjänst online. 
Däremot kommer det finnas en säkerhetskopia på min personliga externa hårddisk ifall något 
oförutsett skulle hända materialet. Även denna säkerhetskopia raderas i slutet av kursen. Alla 
deltagare kommer att vara anonyma både under analysen av datan och i det fortsatta arbetet 
som slutligen att resulterar i ett examensarbete. Detta examensarbete kommer att finnas 
tillgängligt i Universitetets databas. I diskussion kring individerna i klippen och deras 
dagboksanteckningar  kommer fiktiva namn att användas för att individerna ska förbli 
anonyma. 
 
6. Hur får jag information om studiens resultat?�Det färdiga examensarbetet kommer att 
finnas tillgängligt offentligt vid kursens slut och deltagarna kommer att kunna få tillgång till 
kopior av uppsatsen om så önskas.�
 
7. Frivillighet�Allt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
vidare förklaring. Om deltagaren önskar att avbryta studien, då kommer beslutet att 



  
 

respekteras och inte påverka vidare observationstillfällen. För ändrat samtycke till studien tar 
man kontakt med mig genom mail eller möte. 
 
8. Ansvariga�Ansvariga för denna studien är Ida Linnér, danslärarstudent vid LTU, under 
handledning av Cecilia Ferm-Almqvist, Professor och ämnesföreträdare vid Musikhögskolan i 
Piteå.   
 
 
Ida Linnér, Danslärarstudent 
Idlins-2@student.ltu.se  
 
Cecilia Ferm-Almqvist, Professor, Ämnesföreträdare, Lärare och Handledare  
Cecilia.Ferm-Almqvist@ltu.se  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Samtyckesformulär� 
Vederbörande har tagit del av informationen kring studien och har fått möjlighet att ställa 
frågor. Dessa frågor har besvarats och vederbörande har samtyckt till deltagandet i studien.  
 
 
Ort och Datum 
 
______________________ 
 
 
Namnteckning   Namnförtydligande 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
Kontaktuppgifter  
Epost     Telefonnummer 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

Bilaga	C	
 

Information till deltagare i  
Studien ”…” 

 
1. Bakgrund och syfte�Syftet är att beskriva och försöka förstå fenomenet dans över 
diagonalen ur ett situationsperspektiv. Forskningsfrågan som ställs är: Hur upplever elever 
fenomenet dans över diagonalen? 
 
2. Förfrågan om deltagande och metod�Du är tillfrågad att delta i studien då din inriktning 
är dans på det estetiska programmet på gymnasiet. Jag som forskare kommer att observera 
ordinarie danslektioner, med fokus mot momentet att dansa över diagonalen.  Min roll som 
observatör är att observera vad som sker samt att göra fältanteckningar under tiden. Du blir 
observerad under 2 lektionstillfällen varpå jag aktivt gör fältanteckningar som senare studeras 
av mig. Som deltagare ska du komma som vanligt till lektionstillfällena där studien äger rum 
och där bli observerad under tiden fenomenet dansa över diagonalen pågår. Proceduren under 
lektionen skiljer sig inte från en vanlig lektion mer än att processen observeras. Efter att 
momentet dansa över diagonalen är genomfört ombeds du att skriva ned dagboksanteckningar 
om din upplevelse att dansa över diagonalen.  
 
3. Dagboksanteckningar De dagboksanteckningar som ni ombeds att göra efter genomförda 
diagonalövningar syftar till att hjälpa mig som forskare att beskriva och försöka förstå 
fenomenet dansa över diagonalen. I dagbockanteckningarna beskriver ni er upplevelse, vilket 
jag senare analyserar. Dagboksanteckningarna kommer sedan att studeras och analyseras av 
mig med hjälp av teorierna fenomenologi och emotionell sociologi.  
 
5. Hantering av data och sekretess�Den insamlade datan blir i form av fältanteckningar från 
observationerna samt dagboksanteckningar. Därefter hanteras datan digitalt men laddas aldrig 
upp i något lagringsutrymme eller molntjänst online. Däremot kommer det finnas en 
säkerhetskopia på min personliga externa hårddisk ifall något oförutsett skulle hända 
materialet. Även denna säkerhetskopia raderas i slutet av kursen. Alla deltagare kommer att 
vara anonyma både under analysen av datan och i det fortsatta arbetet som slutligen att 
resulterar i ett examensarbete. Detta examensarbete kommer att finnas tillgängligt i 
Universitetets databas. I diskussion kring individerna i klippen och deras 
dagboksanteckningar  kommer fiktiva namn att användas för att individerna ska förbli 
anonyma. 
 
6. Hur får jag information om studiens resultat?�Det färdiga examensarbetet kommer att 
finnas tillgängligt offentligt vid kursens slut och deltagarna kommer att kunna få tillgång till 
kopior av uppsatsen om så önskas.�
 
7. Frivillighet�Allt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
vidare förklaring. Om deltagaren önskar att avbryta studien, då kommer beslutet att 
respekteras och inte påverka vidare observationstillfällen. För ändrat samtycke till studien tar 
man kontakt med mig genom mail eller möte. 
 
8. Ansvariga�Ansvariga för denna studien är Ida Linnér, danslärarstudent vid LTU, under 
handledning av Cecilia Ferm-Almqvist, Professor och ämnesföreträdare vid Musikhögskolan i 
Piteå.   



  
 

 
 
Ida Linnér, Danslärarstudent 
Idlins-2@student.ltu.se  
 
Cecilia Ferm-Almqvist, Professor, Ämnesföreträdare, Lärare och Handledare  
Cecilia.Ferm-Almqvist@ltu.se  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Samtyckesformulär� 
Vederbörande har tagit del av informationen kring studien och har fått möjlighet att ställa 
frågor. Dessa frågor har besvarats och vederbörande har samtyckt till deltagandet i studien.  
 
 
Ort och Datum 
 
______________________ 
 
 
Namnteckning   Namnförtydligande 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
Kontaktuppgifter  
Epost     Telefonnummer 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
 
 
  



  
 

Bilaga	D	
 
Hej! 
 
Jag heter Ida Linnér och studerar det femte och sista året på ämneslärarprogrammet i dans på 
Musikhögskolan i Piteå. Det sista momentet i utbildningen är att skriva examensarbete. Jag är 
intresserad av att undersöka fenomenet att dansa över diagonalen. Mitt syfte är att beskriva 
och försöka förstå fenomenet att dansa över diagonalen ur ett situationsperspektiv. Det enda 
sättet att få veta något om det är att få ta del av elevers erfarenheter av det. Min ambition är 
observera ordinarie dansundervisning, med fokus på att dansa över diagonalen. Efter att 
eleverna har dansat över diagonalen ombeds de sedan att skriva ned sina upplevelser av att 
dansa över diagonalen. Ett önskemål från min sida är att videodokumentera det jag observerar 
för att få ut en så bred bild som möjligt. Videoinspelning ger mig möjlighet att studera 
fenomenet att dansa över diagonalen samt ge inblick i hur jag som forskare förstå och 
beskriva fenomenet. Det jag är intresserad av är alltså elevernas upplevelser och handlingar. 
 
Ett dokument med information om studien samt ett samtyckesform kommer att delas ut till 
eleverna där de får ta ställning till att medverka i studien eller ej. Forskningen sker enligt 
etikens regler och förordningar, vilket bland annat innebär att medverkande i studien som 
önskar att avsluta sin medverkan kan villkorslöst göra det utan förbindelser.  
   
För att använda videoinspelning krävs både barn och vårdnadshavares samtycke. I studien 
används videoinspelning då fenomenet att dansa över diagonalen sker under ordinarie 
danslektioner. Videoinspelningen innefattar cirka 5-20 minuter per lektionstillfälle beroende 
på hur mycket utrymme momentet dansa över diagonalen ges. Videoinspelningen kommer 
sedan att studeras och analyseras av mig, varvid min handledare också kommer att ta del av 
det inspelade materialet. Den insamlade datan, det vill säga videoinspelningar och 
dagboksanteckningar hanteras sedan digitalt men laddas aldrig upp i något lagringsutrymme 
eller molntjänst online. Däremot kommer det finnas en säkerhetskopia på min personliga 
externa hårddisk ifall något oförutsett skulle hända materialet. Även denna säkerhetskopia 
raderas i slutet av kursen. Alla deltagare kommer att vara anonyma både under analysen av 
datan och i det fortsatta arbetet som slutligen att resulterar i ett examensarbete. Detta 
examensarbete kommer vid terminens slut att finnas tillgängligt i Universitetets databas. I 
diskussion kring individerna i klippen och deras dagboksanteckningar kommer fiktiva namn 
att användas för att individerna ska förbli anonyma. 
 
Om ni har frågor kring studien är det lättast att kontakta mig via mail, idlins-2@student.ltu.se.  
 
Ida Linnér, danslärarstudent, LTU 
Cecilia Ferm-Almqvist, handledare, Professor och Ämnesföreträdare, LTU 
…………………………………………………………………………………………………... 
Härmed är jag införstådd med vad ovanstående information betyder och samtycker till 
studien,  
	
Ort och Datum:  
 
Namnteckning Vårdnadshavare  Namnförtydligande Vårdnadshavare 
 
____________________________  ____________________________ 
 



  
 

Namnteckning Vårdnadshavare  Namnförtydligande Vårdnadshavare 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

Bilaga	E	
       
Kopia på e-post som skickades till rektor 
Av etiska skäl är ett avsnitt i e-posten borttaget  
 
Hejsan! 
Jag heter Ida Linnér och studerar sista året på ämneslärareprogrammet i dans på 
Musikhögskolan i Piteå. Just nu har vi börjat skriva på vårt examensarbete. Jag är intresserad 
av att undersöka fenomenet att dansa över diagonalen. Mitt syfte är att beskriva och försöka 
förstå fenomenet att dansa över diagonalen ur ett situationsperspektiv. Det enda sättet att få 
veta något om det är att få ta del av elevers erfarenheter av det. Det handlar inte om värdering 
av verksamhet eller lärare, utan att det är elevernas upplevelser och handlingar som jag är 
intresserad av. Min önskan är få observera ordinarie dansundervisning, med fokus på att 
dansa över diagonalen. Ett önskemål är att videodokumentera det jag observerar för att få ut 
en så bred bild som möjligt. En samtyckesform kommer att delas ut till eleverna där det bland 
annat står att de när som helst får hoppa av forskningen. Det är också eleverna som får avgöra 
om videodokumentation kan ske. Jag kommer att vända mig till de elever som har fyllt 18 år.  
 
Eftersom dans är mitt huvudämne så riktar jag fokus mot elever som studerar dans på 
estetiska programmet.  
 
Så min fråga till dig som rektor är om jag får ”grönt” ljus av dig för att få göra min forskning 
på er skola. Självklart sker allt enligt etikens grunder.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Ida Linnér  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

Bilaga	F	
	
Kopia på e-post skickad till rektor  
	
Hejsan! 
Jag skickade ett mail till er igår och skickar det idag igen innehållande mer reviderad 
information.  
 
Jag heter Ida Linnér och studerar sista året på ämneslärareprogrammet i dans på 
Musikhögskolan i Piteå. Just nu har vi börjat skriva på vårt examensarbete. Jag är intresserad 
av att undersöka fenomenet att dansa över diagonalen. Mitt syfte är att beskriva och försöka 
förstå fenomenet att dansa över diagonalen ur ett situationsperspektiv. Det enda sättet att få 
veta något om det är att få ta del av elevers erfarenheter av det. Det handlar inte om värdering 
av verksamhet eller lärare, utan att det är elevernas upplevelser och handlingar som jag är 
intresserad av. Min önskan är få observera ordinarie dansundervisning, med fokus på att 
dansa över diagonalen. Ett önskemål är att videodokumentera det jag observerar för att få ut 
en så bred bild som möjligt. Ett dokument med information om studien samt en en 
samtyckesform kommer att delas ut till eleverna där det bland annat står att de när som helst 
får hoppa av forskningen. Det är också eleverna som får avgöra om videodokumentation kan 
ske. Eleverna som inte har fyllt 18 år får med sig dokumentet och samtyckesformen hem, där 
föräldrarnas/vårdnadshavare samtycke behövs för att videodokumentation kan ske. De elever 
som har fyllt 18 år får själva välja hur de ställer sig till studien.  
 
Eftersom dans är mitt huvudämne så riktar jag fokus mot elever som studerar dans på 
estetiska programmet.  

 
Så min fråga till dig som rektor är om jag får ”grönt” ljus av dig för att få göra min forskning 
på er skola. Självklart sker allt enligt etikens grunder.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Ida Linnér  
 


