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ABSTRAKT
Det här examensarbetet syftade till att undersöka hur danslärare tolkar två skrivningar utifrån
ämnesplanen i Dansteknik 1 i Gy11 för den svenska gymnasieskolan. Skrivningarna
behandlar relationen mellan dans och musik. Teorin som studien bygger på har varit
läroplansteori med centrala begrepp som paradigmatiska och icke-paradigmatiska ämnen,
determinanter och kvalitetsuppfattningar. Insamlad data gjordes via kvalitativa
halvstrukturerade forskningsintervjuer med danslärare som varit eller är verksamma vid
gymnasieskolors dansestetiska program i Sverige. Som analysmetod användes den
hermeneutiska cirkeln och via den kunde tre huvudresultat urskiljas. Det första
huvudresultatet visade att tolkningen av skrivningarna berodde på hur danslärarna uppfattade
relationen mellan dans och musik kopplat till dansgenre. Det andra huvudresultatet visade hur
tolkning av skrivningarna påverkades i samtal med andra yrkesverksamma. Det tredje
huvudresultatet behandlade hur tolkningar av skrivningarna i ämnesplanen förstods och hur
danslärarna reflekterade över dem utifrån kvalitetsuppfattningar, koder och konventioner.

Nyckelord: ämnesplaner i dans, läroplansteori, ämnesplaner, dans, dans i gymnasiet, tolkning
av ämnesplaner
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1. Inledning
Danslärare behöver den kunskap som krävs för en kompetent undervisning, det vill säga
lärares danskunskaper kopplade till det pedagogiska genomförandet (Fortin & Siedentorp,
1995). Jag blev intresserad av att göra den här studien som en följd av diskussioner gällande
ämnesplaner från utbildningen på ämneslärarprogrammet för gymnasiet, inriktning dans. Som
blivande danslärare har jag fått erfarenhet genom genomförda VFU-perioder på olika platser i
landet. Där har upplevelsen varit att tolkning av ämnesskrivningarna i dansämnena har skiljt
sig åt. Därför växte ett intresse fram att ta reda på mer inom området ämnesplaner och hur
lärare tolkar dessa.

Att intresset föll på relationen mellan dans och musik har att göra med min musikaliska
bakgrund från när jag själv gick på gymnasiet med inriktning musik. Under mina högskoleår i
dans har min huvudinriktning avseende dansgenre varit jazzdans och både på grund av
diskussioner med lärare och klasskamrater på programmet samt egna reflektioner upplever jag
att det finns en tydlig relation mellan de två, dans och musik. På grund av det ville jag mer
djupgående utforska hur danslärare tolkarämnesplaner för dans på gymnasiet.

Min förförståelse inför studien grundar sig i min utbildning på ämneslärarprogrammet där jag
själv arbetat med och tolkat ämnesplaner för Gy11. Min förförståelse av ämnesplanerna är att
det finns mycket som ska behandlas under varje ämne och dessa skrivningar är för mig
komplexa. Utrymmet för tolkning i ämnesplanerna i dans är stort och jag upplever att
skrivningarna kan tolkas på flera olika sätt. Fejes och Thornberg (2015) skriver att ”vi bär alla
på övertygelser, fördomar och förutfattade meningar som det gäller att förhålla sig till genom
hela tolkningsprocessen” (s. 80). Min förförståelse blir en del av dessa övertygelser som finns
med under arbetets gång. Jag vinnlägger mig dock om att inte lägga in några personliga
värderingar utifrån den förförståelsen som jag har.

Blumenfeld-Jones och Liang (2007) skriver att det behövs mer vetenskaplig forskning
gällande bedömning i dans utifrån läroplanen. Vid avslut kan den här studien bidra till ny
kunskap gällande specifika ämnesskrivningar samt skapa en samsyn och uppfattning av
skrivningarna i ämnesplanen för Dansteknik 1. Som blivande danslärare är förhoppningen att
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studien kan bidra till större förståelse för både mig själv och andra danslärare gällande
skrivningar i ämnesplanen Dansteknik 1 kopplat till relationen dans och musik.

1.1.

Bakgrund

I detta kapitel presenteras styrdokument för den svenska gymnasieskolan med fokus på
ämnesplanerna, närmare bestämt vad en ämnesplan är och hur lärare arbetar med
ämnesplanerna.

1.1.1. Ämnesplaner i Gy11
Stensmo (2007) skriver att ”en läroplan (eng. Curriculum) är ett program för att styra och
kontrollera en utbildning, särskilt dess innehåll” (s. 18). Läroplanen består av flera delar,
bland annat del 1 (värdegrundsdel) och ämnesplanen. Ämnesplanen består i sin tur av tre
delar: Syftet, som är skrivet för hela ämnet, centralt innehåll, som är skrivet för varje kurs
samt kunskapskrav. Det är viktigt att se hur alla delarna i ämnesplanen är sammankopplade
till en helhet istället för enskilda delar (Skolverket, 2016a). När ämnesplanerna läses enligt
Skolverket (2011a) sker detta också i relation till värdegrundsdelen i läroplanen där följande
går att läsa:

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den
anordnas … En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar,
behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. (Skolverket, 2011a, s. 6)

Andersson (2016) tar upp läroplanens (Gy11) innehåll som består av kunskapskrav, centralt
innehåll, ämnets syfte samt mål (ibid.). Ämnets syfte har mål som står numrerade och utgör
konkretiseringen av den löpande texten som kopplas till kunskapskraven. Den löpande texten
behandlar också, utöver det som ska kopplas till kunskapskraven, skrivningar som inte ska
betygssättas men ska uppmuntras och stöttas av lärare. Det centrala innehållet kopplas till
kunskapskraven (Skolverket, 2016a). Det som läraren behöver innefatta under sina lektioner
finns beskrivet i det centrala innehållet. Det centrala innehållet går att återfinna i
kunskapskraven. Det eleverna arbetar med under lektionstid behöver anpassas utifrån de olika
betygsnivåerna/kriterierna beskrivna i kunskapskraven. Ämnesplanerna ses som ett stöd för
både elever och lärare i den faktiska undervisningssituationen (Styrke, 2015a).
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Att transformera ämnesplanerna till realisering skapar möjligheter för och krav på tolkning av
läraren. Denna tolkning sker på olika sätt beroende på lärare samt i relation till situation och
elever (Styrke, 2015a). Tolkning är centralt vid läsning av ämnesplaner. För att underlätta
tolkning av ämnesplaner kan dialog med kollegor vara ett stöd, liksom rådgivning från
Skolverket eller stöd i kommentarmaterial. Vid rådgivning från Skolverket ges inte alltid
distinkta förhållningsregler och lärare är möjligtvis inte överens gällande tolkning av
ämnesplanerna. Trots detta det betyder det inte att dialogen som sker är utan mening, utan
detta utbyte kan leda till nya insikter. I slutändan gäller det för läraren som ska undervisa i
ämnet att ha gjort en tolkning av ämnesplanen (Svensson, 2016).

1.1.2. Dansteknik 1
Dansteknik 1 är en kurs som erbjuds till de som läser på dansestetiska programmet på
gymnasiet (Skolverket 2011b). Fokus i föreliggande studie är inriktat på ämnesskrivningarna i
Dansteknik 1, ett utdrag ur ämnets syfte samt ett ur det centrala innehållet. I ämnets
syftesbeskrivning nämns att eleverna ska få: ”Kunskaper om musik och relationen till dans”
(Skolverket, 2011b, s. 1). Detta inrymmer att eleven ska utveckla en förmåga att ”genom
dansen uppfatta och använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm” (Skolverket,
2011b, s. 1). Detta kunskapsinnehåll är något som ska behandlas under kursens gång. Under
rubriken centralt innehåll står det uttryckt: ”Dansens relation till och samspel med ljud,
tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad utifrån genrernas konventioner. Hur
man följer musikens puls och taktarter” (Skolverket, 2011b, s. 3). I båda skrivningarna
förfaller det vara troligt att det finns utrymme för tolkning. I andra skrivningen behandlas
förhållningssätt, tid, dynamik och rytm (Skolverket, 2011b) som kanske mer specifikt smalnar
av vad läraren ska arbeta med. I den andra skrivningen förefaller tolkningsmöjligheterna som
framträdande, ” … samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad
utifrån genrernas konventioner” (Skolverket, 2011b). Det står, som nämnts, även i
skrivningen att musiken är kopplad till genrernas konventioner. Med konvention avses hur
personer uppför eller förhåller sig till saker i olika sammanhang (NE, 2017) och kan här ses
som en överenskommelse om vad som är typiskt för varje genre. Det kan vara troligt att
konventioner påverkas av tidigare utbildning, erfarenhet och vad läraren själv kommer ifrån
för danstradition. Om tolkningsmöjligheterna i nämnda skrivningar förefaller stora är
sannolikheten också att det kan finnas en risk med ett ”för stort tolkningsutrymme”, kopplat
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till realiseringen av skrivningens innehåll, dels för att uppnå likvärdighet i utbildningen.
Tolkningsutrymmet är samtidigt att betrakta som lärarens handlingsutrymme, det vill säga den
frihetsgrad som ingår i lärarens professionella uppdrag. Spänningen mellan lärarens
tolknings- och handlingsutrymme behöver uppmärksammas ytterligare, i denna studie
fokuseras dock danslärares tolkningsutrymme.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om danslärares tolkningar gällande
skrivningar om relationen mellan dans och musik i ämnesplanen för Dansteknik 1 i
gymnasieskolan.

Frågeställningar
•

Hur tolkar danslärare vid gymnasieskolans estetiska program två skrivningar om
relationen mellan dans och musik från ämnesplanen i kursen Dansteknik 1?

•

Hur kan eventuella skillnader och likheter i tolkningarna förklaras utifrån
kvalitetsuppfattningar, koder och konventioner?

3. Teori
I följande avsnitt presenteras teorier och begrepp som ligger till grund för den metod och
analys som studien kom att behandla. Först presenteras läroplansteori med ramfaktorteori som
en del av läroplansteori, och därefter presenteras ett avsnitt gällande läroplanen och
begreppen paradigmatiska samt icke paradigmatiska ämnen. Till sist behandlas användbara
begrepp som determinanter och kvalitetsuppfattningar. Begreppen används som stöd för att
besvara studiens syfte och forskningsfrågor.
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3.1.

Läroplansteori

Nedanstående avsnitt introducerar området läroplansteori samt redogör för de
läroplansteoretiska begrepp som är centrala i studien.
Med begreppet läroplansteori menas ”forskning inriktad på de skrivna läroplanerna samt, inte
minst, på villkoren för det pedagogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet. Denna
forskning ligger i linje med anglosaxisk ’curriculum theory’, vilken fokuserar såväl
styrdokument och undervisningsplanering som läromedel och undervisningsförlopp” (NE,
2017). Läroplansteoretisk forskning behandlar ofta didaktiska frågor. Didaktiken har flera
grenar, från ”hermeneutisk och fenomenologiskt inriktad didaktik, med betoning på tolkning
och omvärldsuppfattning till mer strukturalistiskt orienterad didaktik, med inspiration från
utbildningssociologiska och läroplansteoretiska ansatser” (Selander, 2012). Didaktik, har
enligt Stensmo (2007) huvudsakligen riktat fokus på frågorna: Vad? (som ser till
undervisningsinnehållet) Hur? (vilket söker svar på undervisningens utformning) och Varför?
(som söker svar på syftet med undervisningens frågor) som ligger nära läroplansteoretisk
forskning som, enligt Stensmo (2007), fokuserar på lärandets struktur eller innehåll. Med
struktur menas att eleven (den som lär) ska erfara processer gällande lärande som läroplanen
beskriver. Detta kallas för den processorienterade läroplanen. Fokus på innehåll syftar till
bakgrund och motiv gällande kunskapsområden eller ämnen som läroplanen innehåller.

Historiskt sett har läroplansteorins inriktning berört det som råder i skoldebatten, vilket
innebär diskussioner och frågor som rör skola och utbildning. Främst har debatten uppstått
utifrån olika krav från samhället och hur de som har makt, som till exempel regering, är med
och kan påverka utbildningen. Traditionellt sett har bara en liten del av uppmärksamheten
riktats mot vad som påverkar urvalet av stoff, det vill säga vad som exempelvis påverkar
innehållet i styrdokumenten. Sedan 1960-talet och fram till idag har fokus mer riktats mot det
faktiska innehållet, med det menas det som sker i undervisningen och vilka faktorer som
påverkar detta. Idag har läroplansteori börjat närma sig forskning om undervisningsförlopp
(Linde, 2006).

Läroplansteori är en del av studiens teori, då läroplansteori behandlar struktur och innehåll i
undervisningen samt det pedagogiska sättet att tänka kring styrdokument så som ämnesplaner.

5

Då studien syftar till att undersöka hur danslärare tolkar två skrivningar ur ämnesplanen för
Dansteknik 1 blir läroplansteori relevant i relationen mellan tolkning, struktur och innehåll.

3.1.1. Ramfaktorteori
Relation mellan undervisningsförlopp, begränsade villkor och förutsättningar för
undervisning samt resultat i undervisningen benämns som ramfaktorer (Linde, 2006). Olika
faktorer och former påverkar resultatet i undervisningen och detta utrymme för handling kan
göras synligt när ramfaktorteori används som modell (Wahlström, 2015).

Tiden till förfogande är en viktig faktor för tolkningen av läroplanen. Andra yttre begränsningar är
antalet elever i klassen, utrustningen såsom laboratorier, bibliotek etc. Dessa fysiska ramar begränsar
lärarens handlingsutrymme. Även reglerande ramar som t.ex. betygssystem och formella
kompetenskrav på lärarna påverkar innehållet. (Linde, 2006, s. 15)

Dahllöf (1994) skriver att ramar av tid och rum upplevs och kan hanteras på olika sätt.
Undervisningen som sker i skolan hålls främst i klassrummen och tiden för lärande är
bestämt. Olika typer av läromedel, kursplaner, tid, och miljö etcetera är det som skapar
förutsättningar för lärandet. Linde (2006) skriver att undervisningen påverkas av flera olika
faktorer, bland annat möjligheterna i klassrummet och hur lång tid olika moment tar. När
lärare väljer ut innehåll för undervisningen blir innehållet olika utifrån hur läroplanen tolkas,
men valet av innehåll är också kopplat till skolans undervisning, planeringsarbete och rutiner
(Linde, 2006). Planering av lärares arbete i skolan skiljer sig åt. En del lärare gör långsiktiga
planeringar medan andra planerar moment för moment. Lärare tenderar att till stor del hålla
sig till sina planeringar. De kan ta sig an ett sidospår men sedan komma tillbaka till det som
de hade planerat för sin undervisning (Dahllöf, 1994).

Något som, enligt Dahllöf (1994), är möjligt att se, är hur lärarens personliga intressen kan
visa sig i deras arbete med innehållet i ämnesplanerna. Hur ramarna för undervisningen
uppfattas och används i själva processen är något som blir synligt med hjälp av ramfaktorteori
(Dahllöf, 1994). Ramfaktorteoretisk forskning kan användas när svar gällande urval av stoff
och realisering av stoffets användning eftersöks.

Läroplansteori och ramfaktorteori utgör en del av studiens teori då det teoretiska ramverket
riktar fokus på hur läroplansarbetet i undervisningssituationer ser ut, samt hur formuleringar i
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styrdokumenten för skolan kan påverkas när de realiseras. Flera faktorer som det faktiska
klassrummet, tid och lärarens egen tolkning av skrivningarna påverkar hur de omvandlas från
teori till praktik.

3.1.2. Läroplan och paradigmatiska respektive icke-paradigmatiska ämnen
Läroplanen Lgy11 är ett styrdokument som anger riktlinjer och mål för den svenska
gymnasieskolan och anses som ett specifikt dokument om vad verksamheten inom skolan ska
förmedla (Lundgren, 1983). Läroplanen ska inte bara ses som ett styrdokument utan alla idéer
och filosofin bakom den konkreta läroplanen bör tas i beaktning (Wahlström, 2015). När valet
om vad som ska stå i läroplanen väljs ut är detta sådant som anses vara viktig kunskap. Med
Stensmos (2007) ord skulle kunskap kunna tolkas som vad-frågan (s. 15). Den kunskap som
preciserats i läroplanen behandlas olika, Linde (2006) skriver att ”olika skolämnen kräver
olika behandling av stoffet och undervisningsformerna varierar” (s. 9). Vissa ämnen beskrivs
ibland som paradigmatiska, bland annat naturvetenskap. Detta innebär att de som arbetar med
ämnet har samma uppfattning om vad som är antagna teorier och grundläggande begrepp. Om
ett vetenskapligt genombrott skulle ske och begrepp förnyas inom dessa ämnen är de som
arbetar med detta ämnet kollektivt överens om förändringen. I ämnen som kan ses som
paradigmatiska, är lärare och läroplan väl överens och via examinationer finns väl vedertagna
sätt att arbeta (Linde, 2006).

I icke- paradigmatiska ämnen finns mer utrymme för tolkning och stoffurvalet är olika inom
respektive ämne. Urvalet färgas av lärarens personliga intressen och bakgrund. Varierande
perspektiv och skolbildningar blir tydliga i sådana ämnestyper. I icke-paradigmatiska ämnen
ses olika tolkningar av styrdokumenten oftare bland lärare. Lärarens utgångspunkt för
undervisning gällande perspektiv eller skolbildning har alltså större utrymme i dessa ämnen
(Linde, 2006).

Paradigmatiska och icke-paradigmatiska ämnen är en del av föreliggande studies teoretiska
begrepp. Då syftet med studien ämnar öka kunskap om hur lärare tolkar specifika skrivningar
inom dansämnet behöver det belysas att alla ämnen i skolan inte ser likadana ut. Lärares
tolkningar av ämnesplanen kan diskuteraras med utgångspunkt i dessa begrepp.
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3.1.3. Determinanter och kvalitetsuppfattningar
Linde (2006) konstaterar att när läraren undervisar har denne gjort ett urval av stoff vad gäller
vad undervisningen kommer att behandla. Läraren gör alltså ett val i vad som ska undervisas i
relation till läroplanen och undervisningen gör att läroplanen realiseras. Vad som påverkar
lärarens urval av stoff i undervisningen och lärarens förhållningssätt till läroplanen kan
förklaras via begreppet determinanter. Determinanter beskriver Linde (2006) som
”bestämmande faktorer som styr mänskliga handlingar” (s. 61). Utifrån handlingsteorin av
filosofen Georg Henrik von Wright presenterar Linde (2006) fyra olika determinanter:
•
•
•

•

Wants eller önskningar, vad den handlande vill uppnå med sitt handlande.
Duties, vilka refererar till den handlandes uppfattning om sin plikt och sina rollförväntningar, vad
hon förväntas göra och om som i omvärldens ögon är legitimt att göra.
Abilities, som är frågan om vad en handlande kan göra. Det är lätt att vilja handla på ett visst sätt
men det är meningslöst att planera det om handlingen ligger utanför vad den handlande kan
förmodas gå iland med.
Possibilities, som handlar om yttre betingelser och begränsningar (s. 61)

Dessa determinanter består av olika faktorer, både inre och yttre. Med inre menas ”individens
preferenser” och med yttre ” samhälleligt och strukturellt beroende”, det vill säga yttre
begränsningar som inverkar på individens handlande (Linde, 2006, s. 62–63). De fyra
determinanterna visar på hur olika faktorer påverkar lärarens användning samt tolkning av en
ämnesplan. Läraren kan ha någonting som denne mer än gärna vill förmedla och då finns det
risk för att tolkningen av en ämnesplan och det som väljs ut påverkas av lärarens vilja. Men
det är inte enbart lärarens vilja som styr, utan detta i sin tur påverkas av de förväntningar som
finns på läraren och vad hen besitter för kunskap och förmåga. Dessa faktorer påverkas sedan
av andra faktorer, exempelvis klassrummets möjligheter och tidsåtgången till att kunna
genomföra något. Även om läraren planerat undervisning eller har en vilja att undervisa ett
specifikt område eller stoff kanske det inte alltid fungerar när det sker i praktiken. Lärarens
tolkning av ämnesplanen och planeringen av undervisning påverkas alltså av flera olika
faktorer, det vill säga determinanter (Linde, 2006).

Då föreliggande studie syftar till att öka kunskap om hur lärare tolkar två skrivningar ur
ämnet Dansteknik 1 blir determinanter ett relevant begrepp för att nå ökad förståelse för hur
denna tolkning påverkas av olika faktorer.
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Zandén skriver om kvalitetsuppfattningar som ett centralt begrepp i sin avhandling Samtal om
samspel (2010). Zandén skriver om ”normativa kvalitetsuppfattningar, det vill säga kvaliteter
satta i relation till kontextuellt grundade estetiska, etiska eller pragmatiska normer” (s. 26).
Kvalitetsuppfattningar är, enligt Zandén, något som sker utan att människor tänker på det, det
vill säga något som kan ske omedvetet. De tar sig till exempel i uttryck via aktion eller vad
olika personer väljer att lyssna på för musik. Kvalitetsuppfattningar kan visa sig med både
röst och användande av kroppen som uttryck för handling. Det olika individer lägger fokus på
och hur detta sker påverkas också av tradition eller beroende på vilken situation en människa
befinner sig i. ”Kvalitetsuppfattningar kan ses som normerande uttryck för en människas,
grupps eller kulturs uppfattning om vad som i en viss kontext är gott, vackert, sant eller
nödvändigt” (s. 27). I samtal mellan människor kan kvalitetsuppfattningar visa sig i uttryck av
något som väcker intresse i en situation och blir då värt att uppmärksamma.

Kvalitetsuppfattningar är ett begrepp som föreliggande studie använder sig av. Utifrån
Zandéns (2010) begreppsförklaring ovan kommer kvalitetsuppfattningar användas om något
som anses viktigt för grupp och/eller för en individ samt att detta blir kopplat till den situation
gruppen eller personen befinner sig i. Då studien söker svar på hur lärare tolkar skrivningar i
en ämnesplan kan det finnas en relevans i att använda kvalitetsuppfattningar då tolkningen
kan påverkas av vad som är anses viktigt och värdefullt för individen eller gruppen, i relation
till den kontext de medverkande befinner sig i.

4. Tidigare forskning
I denna del presenteras tidigare forskning som genomförts på området med relevans för
föreliggande studie. Först behandlas tidigare forskning där fokus ligger på läroplansteori
kopplat till läroplaner, undervisning och bedömning. Därefter presenteras tidigare forskning
om lärares tolkning, arbete och syn på ämnesplaner i dans med fokus på den svenska
gymnasieskolan.
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4.1.1. Uppfattningar om kvalitet och kunskap i skolan
Ekberg (2009) undersöker i sin avhandling Mellan fysisk bildning och aktivering vilken
kunskap som är legitim inom ämnet Idrott och hälsa utifrån hur lärare talar om ämnet,
läroplanen och ämnesplanen samt utifrån lektioner i Idrott- och hälsa. Utifrån de tre olika
synsätten undersöker Ekberg sedan likheter och olikheter. Som teoretisk grund använder sig
Ekberg (2009) av läroplansteori med fokus på lärobjekt. Med lärobjekt avser Ekberg mindre
stoffenheter som utgör utgångspunkt för undervisning. Dessa stoffenheter utformas sedan till
det som ska bli föremål för undervisningen. Med en läroplansteoretisk ansats som grund
undersöker Ekberg (ibid.) vad som blir synligt i praktiken, baserat på ledande
samhällsströmningar som sätter ramar och präglar undervisningen. Studien visar att det som
lärs ut i ämnet påverkas av flera faktorer, exempelvis skiljer sig lärares uppfattning om vad
som ska läras ut och ömsesidig överenskommelse kring det saknas. Det visar sig i studien att
lärarna har tolkningsföreträde och baserar det som ska läras ut på sin egen förståelse och sina
egna intressen inom fältet idrott och hälsa.

I den tidigare nämnda avhandlingen skriver Zandén (2010) om kvalitetsuppfattningar och
bedömningskriterier i relation till styrdokument för gymnasieskolan och försöker att placera
in dessa uppfattningar i ett didaktiskt sammanhang. Studien har två teoretiska perspektiv: det
didaktiska och dialogism. Via intervjuer och samtal med gymnasielärare är syftet med studien
är att se hur musiklärare samtalar om musik, musikaliskt klingande, spelglädje och musikalisk
utveckling utifrån att musiklärarna har lyssnat på ensemblegrupper i gymnasieskolan. När
lärarna diskuterar musicerandet framkommer olika kvalitetsuppfattningar, där spelglädje är ett
återkommande tema, medan musikaliskt klingade (hur musiken låter) knappt blir omtalat.
Lärarna menar också att övning för att spela är något eleven själv ska kunna ta initiativ till
och göra. Enligt lärarna leder det egna initiativet till spelglädje och fysiska uttryck vid
musicerandet men det verkar svårt att nå i undervisningen. Om eleverna musicerar på fritiden
utöver undervisningen verkade spelglädje och fysiska uttryck, enligt lärarna, komma mer
naturligt (Zandén, 2010).

4.1.2. Lärares tolkning av, arbete med och syn på ämnesplaner i dans
Styrke (2015b) skriver om didaktik, dans och lärares kunskap i gymnasieskolan i Sverige. I
sin studie har hon intervjuat erfarna danslärare utifrån två teoretiska utgångspunkter. Den ena
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där didaktiken är i fokus gällande rum, tid, och subjekt och den andra gällande danslärares
kunskap utifrån Schulmans (1938) syn på kunskap. Det som går att uttyda i Styrkes (2015b)
studie är att didaktiken kan användas som en utvecklingsplattform för att arbeta med dans i
den svenska gymnasieskolan. Analytiska modeller, struktur och didaktik öppnar möjligheten
för att utveckla dans som ett ämne i skolan. Styrke (ibid.) skriver att dans ofta kan ses som
implicit ämneskunskap men via pedagogisk ämneskunskap, kopplad till didaktik kan dans
transformeras och tydliggöras som ett kontextualiserat ämne i den svenska gymnasieskolan.
Det som ter sig vara en svårighet, enligt Styrke (2015b), är att omvandla kunskapen om dans
och dansen i sig till ett ämne i skolan, kopplat till läroplanen. Lärarna som intervjuades i
studien uttrycker en osäkerhet gällande att omvandla det som står skrivet i varje ämnesplan
till det praktiska i klassrummet.

En annan studie som genomförts är Anderssons (2016) fenomenologiskt inriktade avhandling
Communication and shared understanding of assessment som behandlar danslärares, vid
gymnasieskolor i Sverige, erfarenheter av kvalitet och kunskap i undervisning. De metoder
som användes i studien för att samla in data var observationer, dokumentanalyser, intervjuer
samt lärares muntliga och skriftliga reflektioner. Det som går att se i studien är att i lärarens
undervisning och bedömning i dans är deras uppfattningar gällande kvalitet grundat på
tidigare erfarenhet och i vilken kontext dessa befinner sig i.

Enligt Andersson (2016) blir synen på kvalitet och kunskap i undervisning viktig för lärarens
bedömning - en specifik kunskap blir tolkad av läraren och påverkar upplägget och
bedömningen av olika nivåer för progression. En holistisk syn på ämnet blir viktigt för
bedömningen. Andersson (2016) skriver att detta är komplext och kräver kunskap om såväl
specifika delar i ämnet som en helhetsförståelse för ämnet. Hon skriver också att dansläraren
behöver ha en holistisk syn på dansämnet och basera denna kunskap på både ämnesspecifika
områden, allmänna förmågor samt sin fantasi. Detta för att kunna kombinera kunskapen på
flera olika sätt (Andersson, 2016). På samma sätt lyfter också Andersson och Ferm
Thorgersen (2015) den holistiska synen på dans. De skriver i sin fenomenologiska studie om
hur formuleringar i styrdokument bestämmer vad som ska undervisas. Detta har visat sig
kunna skapa konsekvenser gällande struktur och innehåll för läraren då styrdokumenten ligger
till grund för undervisningen. Studien har begränsat sig till två läroplaner, Lpf94 och Gy11,
och med fenomenologisk textanalys studeras fenomenet danskunskap. Enligt Andersson och
Ferm Thorgersen (ibid.) visar det sig att danskunskap kan ses på flera olika sätt. I Lpf94 syns
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det en skillnad gällande kunskap i eller om dans, dans som kunskapsform och dans som
konstnärlig form, medan Gy11 ansågs bygga på ett mer holistiskt perspektiv. Studien lyfter
fram vad en danslärare behöver ha för kunskap för att undervisa i dans utifrån Gy11 och
uttrycker då att dansläraren inte bara kan beta av en checklista, utan ständigt behöver
balansera och göra val för att ha ett mer holistiskt synsätt på dans.

5. Metod
I följande kapitel presenteras den metod föreliggande studie använt sig av. Först presenteras
hermeneutik som använts som analysmetod. Därefter beskrivs kvalitativa halvstrukturerade
intervjuer, där både för- och nackdelar med insamlingsmetoden presenteras. Det påföljande
avsnittet presenterar hur urvalet av informanter gick till, de avgränsningar som har gjorts samt
ger en presentation av informanterna. Därefter beskrivs studiens genomförande och detta följs
av etiska överväganden som genomsyrat studiens design och genomförande. Till slut
presenteras de olika strategierna för analysprocesserna som har realiserats.

5.1.

Hermeneutik

Fejes och Thornberg skriver att ”hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och
kan användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen, till exempel inom skolans värld”
(Fejes & Thornberg, 2015, s. 62). Hermeneutikens ontologi används såväl i studiens design,
där kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts, som i tolkningen av materialet. Nedan
beskrivs grundstenarna i hermeneutiken gällande förförståelse, tolkning, livsvärld samt den
hermeneutiska cirkeln. Detta för att underlätta läsarens förståelse av analysmetoden som
föreliggande studie använt sig av.

5.1.1. Förförståelse, tolkning och livsvärld
Förförståelse grundar sig i en människas erfarenheter och dessa erfarenheter erhålls både via
sociala, historiska och kulturella erfarenheter (Vikström, 2005). Den tolkning individer gör
grundar sig i vad hen har för erfarenheter, har kunskap om eller trosföreställningar om
(Hartman, 2004). Den tolkning som görs blir således förståelsen för något, men utan
förförståelse skulle förståelsen vara svåråtkomlig (Hartman, 2004; Vikström, 2005)
Förförståelse behövs för att kunna tolka och sedan förstå något som sker (Vikström, 2005).
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Via tolkning kan förståelse för en annans människa och dennes livsvärld skapas (Hartman,
2004). Förförståelsen är något som inte går att komma ifrån (Hartman, 2004). ”Detta innebär,
vilket är av stor vikt, att vi aldrig kan nå en fullständig förståelse för en annan människa,
eftersom vi aldrig kan lägga vår egen förförståelse för världen åt sidan” (Hartman, 2004, s.
191). Så även om strävan är att förstå en annan människa kan den aldrig bli fullständig på
grund av vår egen förförståelse (Hartman, 2004).
Hartman (2004) skriver att ”en hermeneutisk teori skall uttrycka en individs eller grupp
individers livsvärld. Detta gör den genom att innehålla termer som beskriver hur individen
eller individerna i gruppen uppfattar sin situation” (Hartman, 2004, s. 188). Det innebär att en
hermeneutisk teori ska fokusera hur människor föreställer sig världen snarare än att säga hur
världen är beskaffad (Hartman, 2004).

5.1.2. Hermeneutisk cirkel
Hartman (2004) skriver att en hermeneutisk cirkel kan beskrivas som ett skeende mellan delar
och helhet för ”att beskriva hur det vetenskapligt går till att förstå en annan människa och att
rättfärdiga den tolkning vi gör”. Detta kan, enligt Georgii-Hemming (2005, s. 88), hänvisa till
den hermeneutiska cirkeln. För att kunna förstå helheten behöver de olika delarna bli synliga
och en förståelse för dessa behövs. I samma skeende behöver också helheten bli synlig för
förståelse för de olika delarna, både var för sig men också deras sammankoppling (Hartman,
2004).

Den hermeneutiska cirkeln beskriver både hur tänkandet och tolkningar i en forskningsprocess består
av rörelser mellan helhet och del. Endast genom att sätta delen i relation till helheten kan vi förstå
delen. Men det är inte heller möjligt att förstå helheten utan förståelse för dess delar. (GeorgiiHemming, 2005, s. 89)

Utifrån den förförståelse som den som tolkar har kan delarna bli synliggjorda och skapa
förståelse för den som tolkar. Delarna bildar sedan förståelse av helhetsuppfattningen
(Ödman, 2007).

För att analysera samt tolka den kvalitativa data som samlats in i föreliggande studie används
den hermeneutiska cirkeln. Syftet är att kunna se både delar och helhet för att sedan skapa en
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ny helhetsförståelse för de svar som framkommit vid intervjuerna.

5.2.

Kvalitativ forskningsintervju

Kvalitativa forskningsintervjuer valdes med utgångspunkt i den hermeneutiska ontologin och
dess tolkningslära. Då studiens syfte är att öka kunskap om danslärares tolkningar valdes
kvalitativa forskningsintervjuer som metod för att kunna skapa förståelse för danslärarnas
tolkningar samt för att kunna söka svar på studiens forskningsfrågor.

Nyberg och Tidström (2012) skriver i sin bok Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten
och avhandlingar att ”avsikten med kvalitativa ansatser är att uttyda och förstå fenomen.
Undersökningens ansats kommer till uttryck i frågor, variabler och svar” (s. 125). Att få reda
på hur en person upplever och uppfattar sin omvärld ter sig bäst via en kvalitativ ansats
(Nyberg & Tidström, 2012). Det den som intervjuar söker efter är nyanserande beskrivningar
utifrån respondentens livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014). Därför kopplas valet av metod
samman med den hermeneutiska ansatsen.

Bell (2006) skriver att det finns olika typer av intervjuer, från strukturerade till ostrukturerade.
Strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren ställer specifika frågor eller liknande i ett
redan färdigt frågedokument, medan ostrukturerade frågor innebär det motsatta, det vill säga
att respondenten kan tala fritt (Bell, 2006). Halvstrukturerade intervjuer hamnar enligt Kvale
och Brinkman (2014) någonstans mitt emellan. En guide med överblick över de teman som
intervjuaren har valt att fokusera på samt förslag på frågor brukar skapas innan
datainsamlingen påbörjats. Det beror sedan på den faktiska studien om intervjuaren gör val
där hen strikt följer guiden, till exempel för att det finns en specifik ordningsföljd för frågorna
eller om intervjuaren går ifrån den för att följa upp respondentens svar (Kvale & Brinkman,
2014). Personen som intervjuar behöver formulera sina frågor och kan ibland behöva
förtydliga och specificera dem så att respondenten tydligare förstår och får hjälp med att
förstå frågan. Respondenten får en del frihet inom den struktur som intervjuaren har skapat
innan intervjun påbörjats. Frågor ställs men det finns också utrymme för svarspersonen att
prata omkring frågorna och de tankar som uppkommer (Bell, 2006).

Att genomföra intervjuer tar tid. Har studien en begränsad tidsram är det viktigt att tänka att
bara ett fåtal intervjuer kan hinnas med. Det finns också en risk att det tillstöter svårigheter i
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analys av materialet samt att intervjuer kan ses som subjektiva, vilket kan skapa stor bias. Å
andra sidan kan forskaren få djupare förståelse och mer material än till exempel via en enkät
(Bell, 2006). Inom hermeneutiken är det av stor vikt att ha tillräckligt med material att tolka.
Hermeneutikens samhörighet med intervjuer fungerar väl som datainsamlingsmetod då
intervjuer kan ge tillräckligt med tolkningsbar data (Fejes & Thornberg, 2015; Ödman, 2007).

Att spela in intervjun istället för att anteckna under dess gång gör att konversationen mellan
intervjuare och respondent kan fortsättas utan något som bryter samtalet (Kvale & Brinkman,
2014). Respondenten måste ge sin tillåtelse till den som intervjuar att få spela in intervjun
(Bell, 2006).

Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer valdes på grund av den tolkande traditionen inom
hermeneutiken för att söka svar på forskningsfrågorna Då syftet med studien var att öka
kunskapen om danslärares tolkningar gällande skrivningar om relationen mellan dans och
musik i ämnesplanen för Dansteknik 1 i gymnasieskolan, användes läroplansteori. Teorin
bidrar till kunskap om danslärarens egen tolkning av styrdokumenten.

5.3.

Urval av informanter

De medverkande i studien valdes på grund av att de undervisar eller har gjort i den svenska
gymnasieskolan samt att de arbetar eller har arbetat med ämnesplanerna i dans i Gy11, vilket
ledde till ett urval av fyra informanter. De fyra informanterna är eller har varit anställda vid
det estetiska programmet som danslärare och arbetar eller har arbetat på olika skolor utspridda
över Sverige. På grund av det specificerade syftet mot en ämnesplan i dans i den svenska
gymnasieskolan begränsades urvalet av informanter. Utifrån ovanstående kriterier
begränsades också antalet medverkande på grund av de tillfrågade danslärarnas tidsbrist.
Nyberg och Tidström (2012) betonar att intervjuer kan ta lång tid att genomföra, samtidigt
som dekan ge kvalitativ och djupgående data och därav skedde också en begränsning av
informanter i studien.

Urvalet gick till på så sätt att jag kontaktade gymnasieskolor efter att ha sökt på internet vilka
svenska gymnasieskolor som innefattar programmet estet dans. Skolorna kontaktades via epost och telefon (se bilaga 1), och efterfrågade danslärare. En förfrågan lades också ut i en
Facebook-grupp för danslärare i Sverige. De som valde att medverka återkopplade till mig
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och intervjuerna skedde via Skype efter avtalad tid och var cirka 30 minuter långa. Nedan
presenteras informanterna som deltog i studien. Varje respondent tilldelades ett fiktivt namn
vid transkribering av intervjuerna och presenteras således under tilldelade fiktiva namn nedan
(jfr. Vetenskapsrådet, 2002).

Vanja arbetar som danslärare vid estetiska programmet i en medelstor kommun och har gjort
det i tolv år. Vanja är i grunden danspedagog och har sedan lagt till lärarbehörighet. Vanjas
undervisningsgenre är jazzdans (Skype, 20 mars 2017).

Olga arbetar som danslärare vid estetiska programmet i en liten kommun. Olga har jobbat vid
gymnasieskolan sedan det estetiska programmet med inriktning dans startade och hon
undervisar i stilarna jazzdans, modern- och nutida dans, improvisation samt balett (Skype, 24
mars 2017).

Eva arbetar som danslärare vid estetiska programmet i en stor kommun. Hon har arbetat vid
det estetiska programmet i nio år och läser till sin lärarbehörighet nu. Evas
undervisningsgenre vid programmet är jazzdans (Skype, 28 mars 2017).

Kajsa har arbetat som danslärare vid det estetiska programmet i en medelstor kommun, men
jobbar inte där just nu. När hon arbetade var det med Gy11. Hon har en pedagogutbildning.
Kajsa undervisade främst i balett men till viss del berördes också jazzdans (Skype, 24 mars
2017).

5.4.

Studiens design och genomförande

I denna del presenteras genomförandet av studien, först presenteras hur genomförandet av
intervjuerna gick till och därefter de val som gjorts under själva intervjutillfället.

I föreliggande studie användes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som metod. När
respondent delgett ett intresse för studien skickades informerat samtycke (se bilaga 2) ut så att
respondenten skulle veta sina rättigheter för deltagandet i studien. Detta skickades ut
tillsammans med ett dokument (se bilaga 3) som skulle beröra det intervjun skulle behandla så
att respondenten till viss del kunde känna sig förberedd och trygg i intervjun. Skrivningarna
från ämnesplanen (se bilaga 3) skickades också med så att respondenten hade möjlighet i att
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tänka fritt kring dessa skrivningar innan vårt möte. Respondenten fick bestämma en tid när
det passade att genomföra intervjun. Delvis så att informanten inte skulle uppleva en stor
påtryckning från mig eller stress av att behöva vara tillgänglig vid en specifik tidpunkt. Skype
blev ett medel för intervju då min förfrågan efter deltagande sökt sig runtom i hela Sverige.
Att använda Skype gjorde att jag under själva intervjutillfället kunde lägga märke till
gestikulerande och ansiktsuttryck under samtalets gång som jag kort kunde anteckna vid sidan
av om det vid behov ansågs nödvändigt eller relevant för samtalet. Intervjun spelades in för
att samtalet skulle flyta mer naturligt och inte behöva avbrytas av att jag skulle anteckna det
respondenten sa vilket är något som Kvale och Brinkman (2014) förespråkar. Då undveks
också att behöva göra avbrott i ett flytande och pågående samtal, utan enbart (vid behov)
markera om respondenten visade något uttryck som upplevdes som markant och relevant för
det samtalet behandlade.

I förväg hade ett intervjuunderlag skapats (se bilaga 4), detta för att jag inte skulle tappa bort
mig i intervjun eller upplevas som ostrukturerad. Det fanns en frihet i intervjuunderlaget som
gjorde det möjligt för mig att ställa följdfrågor. Om respondenten gled ut på ett sidospår
skulle hon få lov att tala till punkt innan nästa del berördes. Först fick respondenten presentera
sig själv och sin dansbakgrund innan arbetslivet, sedan pratade vi om arbetslivet och vilken
bana det tagit för respondenten. Därefter följde några frågor gällande arbete med ämnesplaner
och upplägg av undervisning mer generellt, detta för att få en uppfattning om informantens
roll och arbete i skolan, samt ge mig information om de kände sig trygga med att prata om
ämnesplaner och sin undervisning. Under intervjun riktades frågorna främst mot kursen
Dansteknik 1 och två skriftliga citat från ämnesplanen. Detta för att söka svar på de
forskningsfrågor föreliggande studie valt att behandla. Bilaga 3 som skickats ut med
skrivningarna från ämnesplanen var för att informanten skulle kunna ha materialet framför sig
under själva intervjun. Detta för att respondenten lättare skulle kunna se skrivningarna
framför sig och diskutera dem, snarare än att jag skulle läsa upp det en gång och sedan måste
respondenten försöka memorera skrivningarna. Då skulle fokus från samtalet gå mot att
behöva memorera ett citat snarare än att tolkning och yttranden om skrivningarna skulle vara i
fokus. Respondenten hade antingen dokumentet med teman för intervjun och skrivningarna ur
ämnesplanen (se bilaga 3) framför sig på datorn eller hade skrivit ut det i pappersform.

17

5.5.

Etiska överväganden

I denna del redogörs för de etiska övervägande som studien har präglats av. Alla informanter i
studien har fått skriftligt utskick gällande informerat samtycke (se bilaga 2). Vid start av varje
intervju har det informerade samtycket upprepats muntligt med respondenten. Därefter har
informanten muntligt uttryckt om hon vill medverka i studien samt bekräfta att hon förstår
vad medverkan innebär.

Personen som forskar ska upplysa de medverkande som väljer att delta i forskningen om vad
deras uppdrag i studien är och vilka villkor som gäller, detta benämns som
informationskravet. Medverkan för personer som deltar är frivillig och de kan när som
avbryta. Den som väljer att medverka i studien ska få information om det som kan påverka
informantens vilja att delta (Vetenskapsrådet, 2002).

I det informativa samtycket (se bilaga 2) som skickades ut via e-post innan intervjutillfället
stod det skriftligt om vad studien kom att behandla. Respondenten fick vetskap om vad deras
roll i studien skulle innebära och kunde därav sedan fatta ett beslut om medverkan.

Den som deltar i en studie eller undersökning behöver ge sitt samtycke. Om den deltagande
vill avsluta eller avbryta sin medverkan sker detta utan konsekvenser. En person som väljer
att delta i en studie eller undersökning ska själv bestämma på vilka villkor denna medverkan
sker (Vetenskapsrådet, 2002).

Får att få respondentens samtycke gicks detta, som nämnts, igenom muntligt vid start av varje
intervju och där kunde informanten bekräfta att hon tilldelats informationen gällande
informerat samtycke (se bilaga 2). Utifrån den bekräftelsen kunde sedan informanten svara på
om hon ville medverka samt yttra sig om det var några specifika skäl för att begränsa sin
medverkan eller på vilka villkor respondenten kunde tänka sig medverka.

Med konfidentialitet menas att en person inte kan identifieras eller att en medverkande i
studien/undersökningen blir beskriven på ett sätt som gör identifikation möjlig (Sapsford &
Abbott 1996, refererade i Bell, 2006, s. 57).
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I denna studie tillgodosågs också konfidentialitetskravet. I det informerade samtycket (se
bilaga 2) samt vid uppstart av intervjun informerades respondenten om att deras identitet
skulle skyddas genom att namn på person, kommun och arbetsplats fingerats. Respondenten
skulle kunna känna sig trygg med att prata fritt utan oro för framtida konsekvenser av att ha
medverkat i studien.

De uppgifter och data som samlats in för forskning får inte lov att lånas ut, säljas eller
användas till något annat än själva forskningen och benämns som nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002).

Respondenten fick veta att insamlad data enbart skulle användas i denna studie och inte någon
annanstans (se bilaga 2). De som medverkade fick information om att materialet, i form av
rådata, inte skulle laddas upp digitalt eller kunna återfinnas på någon annan domän samt att
behandlingen av materialet skulle hanteras med vördnad samt vara skyddat på min
lösenordskyddade personliga dator för att undvika någon som helst form av spridning av
materialet.

Den publicerade studien har genomförts med beaktande av dessa etiska överväganden.

5.6.

Analysprocess

Nedan presenteras den analysprocess som föreliggande studie använt sig av. Först presenteras
transkribering som gjordes efter intervjuerna och därefter presenteras analys av insamlade
data med hermeneutisk cirkel som ansats för att kategorisera de huvudresultat som presenteras
i slutet av detta kapitel.

5.6.1. Transkribering
Att transkribera och skriva ut intervjuer skapar enligt Kvale och Brinkman (2014) en struktur
som gör det möjligt att analysera data närmre. Via programmet Inqscribe transkriberades
materialet, där möjlighet för att pausa, spela upp och spola tillbaka gjorde transkriptionen
möjlig att skriva ner i ett dokument på min personliga dator samt att lyssna på det inspelade
materialet flera gånger. ”Tal kan transkriberas på olika sätt (framför allt på olika detaljnivåer),
vilket gör att analysen också blir skiftande” (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 58–59). I
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transkriptionen av insamlad data gjordes valet att inte skriva ut uttryck såsom ”eh” när
respondenten påbörjade sitt svar såvida det inte var en situation där respondenten ändrade sig/
tog en annan riktning i sitt utlåtande. Dialektala ord eller slang skrevs inte ut för att säkra
informanternas konfidentialitet. Bell (2006) menar att transkribering bör göras så att det går
att granska materialet i efterhand. Att göra en transkribering av insamlad data gör att citat kan
gå att kontrollera.

5.7.

Bearbetning av data

Analysprocessen påbörjas redan enligt Kvale och Brinkman (2014) under intervjun, där den
som intervjuar tolkar det svar som respondenten ger. Då kan intervjuaren ställa följdfrågor
eller bolla tillbaka det respondenten gav till svar för förtydligande eller ytterligare djupgående
tolkning.
Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) ”umgås” och bekantar sig forskaren med sin
insamlade data via bearbetning samt sortering av materialet. En utskrift av alla transkriberade
intervjuer gjordes för att lättare strukturera och sortera data. Istället för att använda ett digitalt
verktyg för sortering skrevs allting ut i pappersform. Genom att ha intervjuerna fysiskt
framför mig var min upplevelse att något inte skulle kunna bli förbisett eller missas.

Att skriva ner min förförståelse (se inledning) skapar enligt Fejes och Thornberg en förståelse
för hur jag tolkat och analyserat mitt material (Fejes & Thornberg 2015). Med hermeneutisk
cirkel som analysmetod tolkades materialet. Den ständiga rörelsen mellan del och helhet har
varit närvarande under hela analysprocessen (Georgii-Hemming, 2005). Först lästes alla
intervjutranskribtioner igenom ytligt för att få en överblick av materialet. Därefter lästes varje
intervjutranskription mer ingående och enskilt. Enligt Ödman (2007) bildar delarna förståelse
för helheten. Intervjutranskriptionerna lästes också enskilt för att skapa en egen helhet över en
respondents svar. Detta skedde med varje intervju och är enligt Fejes och Thornberg (2015)
viktigt för ökad förståelse för helheten. Enligt Georgii-Hemming (2005) förändras
definitionen av del och helhet ständigt. Vilket gjorde att helheten skiftade från en enskild
intervju till alla intervjuer tillsammans.

Efter genomläsningen av alla intervjuer mer ingående, delades varje intervju upp i mindre
delar, mening för mening och ord för ord, där materialet enligt figur 2 (se nästa sida)
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markerades med olika färger. När materialet markerades med olika färger gjordes detta utifrån
det som upptäcktes vara återkommande vid den första läsningen av intervjuerna. Därefter
lästes intervjuerna igenom via den färgkodning som ses i figur 2 där alla informanters
intervjuer låg framför mig och följde dem då via färgkodning för att skapa en
helhetsförståelse över allas svar utifrån tabellen på nästa nedan.

Figur 2
Allmänt om ämnesplaner

Färg: Grön

Olika dansgenrer

Färg: Rosa

Förhållningssättet dans och

Färg: Lila

musik
Två skrivningar från ämnet

Färg: Blå

Dansteknik 1
I praktiken

Färg: Mörkgrön

Tillsammans med andra

Färg: Gul

Figur 2. Färgkodning och struktur av respondenternas svar.

Efter genomläsning kopplat till varje färgkodning gjordes anteckningar vid sidan om under
tiden av mig där respondentens/ eller respondenternas svar tolkades och sammanfattades av
mig med mina egna ord. Exempel:

Eva: Ja, ämnesplanerna, säkert finns det olika tolkningar för dom är så komplicerade och det är bra att
varje lärare kan göra egna tolkningar men i kurser som delas med flera kan det vara svårt när alla ska
tolka också, för alla tänker olika … Men det är jätteskönt att prata med andra. Hur jobbar du med det
här? Att få fram olika aspekter av skrivningarna och sådär. Jag tänker själv men så kan man också dela
dessa tankarna med varandra.

Min tolkning: Eva ser en komplexitet i ämnesplanerna och menar att det är bra att kunna prata
med andra och bolla idéer om hur en tänker gällande ämnesskrivningarna samtidigt som hon
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kan se ett problem med att tolka ämnesplanerna. När flera lärare delar på en och samma kurs
där utrymmet för tolkning kan skilja sig åt kan det bli svårt att nå konsensus.

Egna tolkningar av respondenternas svar skrevs in i ett nytt dokument och bildade därmed en
ny helhetsförståelse av materialet. I dokumentet fanns också citat inlagda för att tydliggöra
min egen sammanfattning och förståelse av respondenternas svar. Röstmemo användes och
texten lästes in för att ha möjlighet att lyssna på den flera gånger för att tydligare få en
helhetsförståelse och inte fastna vid meningsbyggnad eller enstaka ord. Efter
genomlyssningar av det sammanfattade materialet kopplades detta till studiens syfte och
forskningsfrågor och tre huvudresultat blev synliga.
•

Relationen dans och musik kopplat till genre

•

Tolkning av skrivningarna tillsammans med andra yrkesverksamma

•

Danslärarnas tolkning av ämnesplanen

6. Resultat
Här nedan presenteras föreliggande studies resultat. Resultatet framkom via hermeneutisk
cirkel som analysprocess och gav svar på studiens forskningsfrågor och syfte. Resultatet är
uppdelat i tre rubriker: den första behandlar relationen mellan dans och musik kopplat till
genre. Därefter presenteras hur lärare tolkar och samtalar om de aktuella skrivningarna ur
ämnesplanen tillsammans med andra yrkesverksamma kollegor. Den tredje rubriken redogör
för lärarnas tolkning av ämnesplanerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning gällande
resultatet.

6.1.1. Relationen dans och musik kopplat till genre
Relationen mellan dans och musik visade sig vara kopplat till olika dansgenrer. Relationen
skiljer sig åt beroende på vilken genre som behandlas. De dansstilar som berördes var balett,
jazzdans, modern- och nutida dans samt improvisation och alla medverkande i studien har
undervisat/eller undervisar i någon utav de här stilarna. Kajsa säger:
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Det är väldigt genrespecifikt med musiken, vilket förhållningssätt genren har till musiken. Vilken slags
musik man använder i dom olika genrerna och oftast i dom genrerna som jag undervisar i som främst är
jazz och balett använder jag alltid musik för jag tycker det hör till dom här genrerna.

Kajsa uttrycker att det är genrespecifikt hur relationen mellan dans och musik ser ut och hur
detta varierar i olika stilar. Hon säger att i sina främsta undervisningsgenrer som är jazz och
balett är musiken ständigt närvarande och kvalitetsuppfattningen är att musiken hör till i dessa
genrer. Vanja tycks tänka på samma sätt som Kajsa, och hon uttrycker sig också om jazzdans
som hon undervisar i:” … som i jazz, där finns en stark relation mellan hur det låter och hur vi
gör, det är en del som är grundläggande för jazz, att det finns en tydlig musikalitet och tydlig
musikalisk intention i det man gör”. Vanja framhåller att det i jazzdans finns en stark relation
mellan musiken och det som dansas. Sambandet mellan det som låter och vad som sker
kroppsligt är sammanlänkat i jazzdans. Det är något som är en fundamental del inom genren
och det finns ett tydligt syfte med hur lärare väljer att använda sig av musiken. Eva lyfter
också fram relationen mellan dans och musik och säger utifrån hennes undervisningsgenre
jazz: ”Jag använder mig av all musik … då skapar jag den här relationen mellan dans och
musik och i jazz är musiken stor och kraftig aspekt”. Eva uttrycker som Vanja också sagt
ovan, att det i jazzdans finns en stark relation mellan musiken och det som dansas. Båda
framhåller att relationen mellan dans och musik är en fundamental del för jazzdansen. Som
både Kajsa, Vanja och Eva uttryckt visas det att i jazzdans används musik, för att det anses
vara en grundsten i genren jazzdans.

Olga uttalar sig om modern- och nutida dans samt improvisation:

Jag kan känna att musikens användning är mer fri i den moderna och nutida dansen och i improvisation,
där musiken kanske inte styr så mycket utan att det kan vara rörelsekvaliteterna medan i balett är det
mer att man följer musiken på ett tydligare sätt.

Olga framhåller att det finns en större frihet i modern och nutida dans, samt i improvisation,
där själva rörelsen ibland blir det som styr snarare än att musiken vägleder, medan baletten
har ett tydligare förhållande till hur rörelsen följer musiken. På samma sätt som Olga talar om
fokus på rörelsekvaliteter i den moderna och nutida dansen lyfter Vanja fram ett liknande
synsätt och säger:
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I modern och nutida dans kan det vara att vi mer medvetet arbetar med fokus på rörelsen och kanske
rörelsens frasering eller dynamik men inte i relation till något som ljuder. Vi kan ha musiken som en
ljudmatta eller så jobbar vi väldigt traditionellt med musik som vi gör på jazzen. Det är både och.

Vanja uttrycker att fokus i modern och nutida dans kan vara på själva rörelsen och dess
kvaliteter. Hon säger att rörelsen kan ske utan musik, eller att musiken existerar som en
ljudmatta i bakgrunden. Valmöjligheten gällande relationen mellan dans och musik medför ett
större utrymme för hur lärare väljer att arbeta. Fokus kan ligga på en rörelses dynamik eller
hur den fraseras, men behöver inte ha en relation till ljud, medan valet också kan vara att ha
ett traditionellt förhållningssätt som följer genrens koder och konventioner. Med det
traditionella förhållningssättet framhålls att arbetet med musik kan se ut som det gör i
dansgenren jazz, där musiken används konstant och rörelsen oftast följer musiken. Materialet
visar att det finns en tydlig relation mellan dans och musik. De olika dansgenrernas
förhållande till musik skiljer sig åt, danslärarna uttrycker att jazzdans och balett jobbar mer
följsamt till musiken medan den moderna och nutida dansen har en friare relation till
musiken. Kajsa samtalar utifrån balett:
Balett tror jag alltid haft musik … i balett så gör man med musik och försöker inte gå emot den tänker
jag som man gör i jazz ibland till exempel och det tycker jag hänger ihop med genrernas koder och
konventioner … man har väldigt mycket möjligheter för man har färdig balettmusik, tusentals skivor
där det finns olika taktarter och musik komponerat till ett visst slags hopp, det blir lätt att hitta musik
och använda den.

Kajsa säger att baletten inte bryter eller går emot musiken, utan är följsam. Kajsa uttrycker
också hur det finns speciella cd-skivor med musik som är anpassat för en specifik
balettövning och anser också på grund av detta att musiken är mer lättillgänglig att jobba med.
På samma sätt framhåller Vanja att ”klassisk balett har kanske en ännu tydligare form, alltså
musikalisk form och karaktär i relation till övningar”. Hon framhäver att baletten har en tydlig
musikalisk struktur som relaterar till de övningar som görs. Baletten visar sig utifrån lärarnas
svar ha en tydlig relation till musiken och varje övning kan skapas utifrån redan
färdigproducerad musik.
I ämnesplanen lyfter en av skrivningarna fram relationen med olika typer av musik: ”Dansens
relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och inspelad
utifrån genrernas konventioner” (Skolverket, 2011b, s. 3). Olga talar om levande musik och
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säger: ”Nu har vi haft en slagverkare här några gånger … det är jättebra att både ha inspelad
musik men också känna hur man gör till levande musik”. Olga uttrycker hur de på hennes
skola har haft ett samarbete med en slagverkare och hon framhåller att upplevelsen av att röra
sig till levande musik är viktigt att få erfara då det skiljer sig ifrån röra sig till inspelad musik.
Det blir två olika upplevelser som eleverna kan erfara och Olga anser att det är viktigt att de
får uppleva båda.
Eva säger att ”Många föreställningar använder sig av levande musik, så vi har ett samtal med
eleverna om det. Dom har en uppfattning om hur det skulle kunna vara men svårt att fysiskt
genomföra den upplevelsen på grund av ekonomin”. Hon framhåller alltså att på grund av
ekonomiska förhållanden har eleverna inte fått möta levande musik att dansa till, men ändå
fått en uppfattning om dans och levande musik utifrån föreställningar som de fått reflektera
över. Vanja säger ”Vi har ingen musiker här, ibland har vi bjudit in någon musiklärare. Någon
gång då och då har jag haft handtrumma”. Det finns inte en anställd musiker som
ackompanjerar på dansklasserna hos Vanja men musiklärare har ibland bjudits in, samt att
hon använt sig av en trumma vid vissa tillfällen för att eleverna ska få möta levande musik.

När lärarna talar utifrån levande musik visar sig skillnader som beror på olika förutsättningar
och ekonomiska begränsningar. Mötet med levande musik har för en lärare varit möjligt
genom att samarbeta med en slagverkare medan en annan lärare själv har fått agera
slagverkare under sin egen lektion, då det inte funnits några ekonomiska förutsättningar att
kunna samarbeta med en musiker. En annan skillnad i tolkningen av skrivningen gällande
mötet med levande musik visar sig genom att elever istället fått gå och se på föreställningar
som innehåller levande musik, men inte fått uppleva att röra sig till levande musik i
klassrummet.

Vanja uttrycker att olika dansgenrer skapar möjligheter till att möta varierande musikgenrer:
”Så det är väl just att genren i sig också ger en möjlighet att jobba med olika musik. Alltså,
dansgenren ger en möjlighet att gå in i olika musikaliska genrers eller fokus och begrepp”.
Vanja framhåller att det är beroende på genrer som relationen mellan dans och musik ser olika
ut och skapar olika möjligheter för att möta olika musikgenrer, fokus på olika saker inom
varje stil samt begrepp som är specifika för den dansgenre och musikgenre som används.
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6.1.2. Tolkning av skrivningarna i ämnesplanen tillsammans med andra
yrkesverksamma
Något som visade vid lärarnas tolkning av skrivningarna från ämnesplanen var hur tolkningen
påverkades av samtal med andra lärare eller i ett arbetslag. Vanja uttrycker följande gällande
tolkning av ämnes- och kursplanerna:

Ska du jobba med tolkning av ämnes- och kursplaner behövs detta göras i gemenskap, med andra
ämneskunniga … Vi har ett utbyte med en annan skola med danslärare där. Jag har också dialog ibland
med andra lärare på skolan om det handlar om reflektionsuppgifter eller värdeord, hur dom har gjort
och tänkt kring. Det är jätteviktigt att det sker i ett kollegialt forum tycker jag.

Vanja uttrycker att tolkning av ämnes- och kursplaner behöver ske tillsammans med andra
som är kunniga inom ämnet. De ämneskunniga som Vanja syftar till är lokaliserade på en
annan skola i Sverige. Detta visar att danslärare kan behöva ha ett nätverk med andra
danslärare någon annanstans i Sverige när de inte arbetar tillsammans i skolan. Att samtala
om ämnes- och kursplaner med någon som inte är insatt i ämnesplanerna skulle antagligen
inte kunna ge samma tankar, idéer och förståelse för ämnet som med andra verksamma inom
det. Vanja lyfter fram att det är viktigt att samtala med andra ämneskunniga för att få veta hur
andra tänkt och hur de har gått tillväga i olika situationer gällande styrdokument och kursoch ämnesplaner.

Att samtala med andra kollegor på skolan som inte jobbar specifikt med ämnet blir relevant i
den meningen att det går att samtala om bland annat reflektionsuppgifter eller värdeord. Eva
säger, likt Vanja, att det är bra att kunna prata med andra inom samma område:
Säkert finns det olika tolkningar för dem är så komplicerade de där ämnesplanerna och varje
lärare tolkar olika. Men det är jätteskönt att ha någon att prata med och fråga, hur jobbar du
med det här? Olika aspekter av skrivningarna och sådär. Jag tänker och kan sedan dela dessa
tankar med varandra … det skulle vara svårare att vara själv.

Eva lyfter fram att det är skönt att ha någon att prata med gällande olika syn på ämnes- och
kursplaner, samt att ha möjligheten att kunna ställa frågor och funderingar och bolla dessa
tillsammans med någon annan. Hon framhåller att ämnesplanerna upplevs komplexa och
menar att alla tolkar olika, därför är det bra att kunna möta någon annan i den tolkning man
själv har gjort. Olga säger att:
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Man tolkar ju ibland olika och jag har inte någon danskollega här just nu men pratar med mina andra
kollegor. Sen träffar jag andra dansmänniskor och samtalar med andra inom dans från olika platser i
landet nästan varje vecka så då kommer det ofta upp där och vi pratar om det där.

Olga uttrycker, likt Eva, att tolkningarna kan vara olika och diskuterar också ämnesplanerna
med sina kollegor. Hon säger dock att hon just nu inte har en kollega inom det ämnes- och
begreppsspecifika området men möter människor inom dans från andra platser i landet och
har då möjlighet att dryfta sina funderingar och frågor där. På samma sätt som Vanja innan
framhöll att hon fick vända sig till kollegor någon annanstans i Sverige för att kunna samtala
med andra uttrycker Olga samma sak; ett nätverk utanför arbetsplatsen visar sig vara viktigt
där frågor och funderingar kring ämnesplanerna kan dryftas med andra inom samma
kunskapsområde.

Danslärarna uttrycker hur det finns något positivt med att kunna samtala med andra lärare,
både gällande andra kollegor utanför sitt ämne, men främst relevansen av att kunna samtala
och diskutera med de inom samma ämnesområde. Danslärarna framhåller att de själva gör en
tolkning av ämnesplanen, att allting som står i styrdokumenten är tolkningsbart och detta ter
sig olika för varje lärare och kan därför variera. På grund av tolkningsbarheten är samtal med
andra lärare och yrkesverksamma relevant för att delvis få nya ingångssätt, tankar och idéer
kring tolkningarna men också som en bekräftelse på deras egna tolkningar av ämnesplanerna.

6.1.3. Danslärarnas tolkning av ämnesplanen
Utifrån skrivningarna från ämnesplanen Dansteknik 1, som varje respondent hade framför sig
vid tillfället av intervjun, lästes följande från ämnets syfte. Elever ska ha: ”Kunskaper om
musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och använda olika
förhållningssätt till tid, dynamik och rytm” (Skolverket, 2011b, s. 1) samt det centrala
innehållet: ”Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik,
levande och inspelad utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och
taktarter” (Skolverket, 2011b, s. 3). Den första delen behandlar ”Kunskaper om musik och
relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och använda olika förhållningssätt till
tid, dynamik och rytm” (Skolverket, 2011b, s. 1). När informanterna talar om något i följande
text är det utifrån ovanstående citat. Kajsa säger:
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Jag tycker det känns tydligt för mig i balett, jag gjorde en piruettövning till eleverna och använde en
tretakt och förklarade att det finns olika typer av tretakt, där delar jag med mig av, eller från mig,
kunskaper om musik. Det blir tydligt i balett på något sätt, speciellt när jag pratar om det, vilken typ av
musik jag använder och oftast kan musiken stödja dynamiken i mina övningar och hur jag betonar vissa
rörelser.

Kajsa framhåller att kunskaper om musik kopplat till dans är något hon kan dela med sig av i
olika danssituationer. Att det i till exempel balett finns en medvetet uppbyggd övning efter en
viss typ av musik som genomförs och i samband med detta samtalas det om musiken. Det blir
tydligt hur samtalet om musik blir en viktig faktor i undervisningen, att läraren samtalar om
musik för att förstärka förståelsen för det arbete som utförs eller hur läraren använder rösten
för att betona vissa rörelser. Eva uttrycker sig utifrån sin dansgenre jazzdans:

Jag tänker utifrån jazz, då jag främst undervisar i det. Jag använder all typ av musik så eleverna får
möta ganska blandad musik direkt från första stund. Vi pratar ofta om vad det är för musik, stil, varför
använder jag just den här? När det kommer till förhållningsätt, då tänker jag att eleverna ska förstå
olika typer av musik och kunna prata om det och göra egna val, när de skapar eget utifrån den
förståelsen. Jag kopplar det direkt till praktiken, vad och hur vi gör i klassrummet.

Likt Kajsa samtalar Eva med sina elever om musik och frågor som: Varför? ställs till
eleverna. Eva säger att samtal om musik skapar en förståelse som sedan gör att eleverna kan
motivera sina egna val när de står inför situationer av musikval och eget skapande. Utifrån
skrivningen i Dansteknik 1 blir detta direkt kopplat vad som sker i praktiken, alltså vad Eva
gör tillsammans med eleverna i klassrummet. På samma sätt som Eva kopplar Vanja
skrivningen till praktiken: ”Jag upplever att fokuset ligger på det praktiska. Jag tänker att det
handlar om procedurkunskap, att praktiskt kunna jobba med musik, i relation till dans och
rörelsekvalitéer”. Vanja framhåller att skrivningen behandlar något som ska utföras praktiskt,
snarare än teoretiskt. Med detta uttrycker Vanja hur hon i praktiken jobbar med musik i
relation till dans och de olika kvaliteterna som finns inom dans och hur de förhåller sig till
musiken. Olgas tankar om den första skrivningen tyder på samma tankebana som Vanja och
Eva har gällande kopplingen till praktiken:

Jag tänker hur jag ska orientera mina elever utifrån det här. Vad för typ av saker vi behöver göra för att
omfamna det som står. Det blir ju på något sätt att jag direkt tänker på vad jag ska göra i själva
undervisningen, alltså vilka övningar, vilken musik och sådär.
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När Olga läser skrivningen framhåller hon att hennes tankar går direkt till hur hon tänker göra
i undervisning, hur hon ska lägga upp sin undervisning och göra olika val för att möta
skrivningen. Det visar sig att flertalet av lärarna gör en direkt koppling till det praktiska
arbetet, deras förståelse för skrivningen är något som står i direkt relation till ett praktiskt
utförande.
Nästa del behandlar följande skrivning ”Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad
och olika typer av musik, levande och inspelad utifrån genrernas konventioner. Hur man
följer musikens puls och taktarter” (Skolverket, 2011b, s. 3) utifrån det centrala innehållet i
Dansteknik 1. När informanterna talar om hur de tänker är det utifrån ovanstående skrivning
ur ämnesplanen.

Det visar sig att respondenterna främst samtalade utifrån den genre som de har varit, eller är
undervisande i. Kajsa säger:
När det kommer till olika typer av musik känner jag att i baletten är det på något sätt alltid samma stuk
medan jazzen har fler möjligheter vilket jag kopplar till genrernas koder och konventioner. Men olika
taktarter och puls är något som ständigt sker när vi dansar. Medvetet som omedvetet tycker jag, men då
är det viktigt att jag pratar om det och påpekar, vad vi jobbar med och förklarar varför.

Kajsa, som undervisat i jazz och balett, tar de genrerna som ett exempel och säger att olika
typer av musik är något som inom jazzdansgenren har många möjligheter, inom balett finns
upplevelsen av att musiken alltid är densamma och använder sig av samma musikgenre. Olika
typer av musik är något som visar sig specifikt för varje genre och kopplat till dansgenrens
koder och konventioner. Att arbeta med varierande taktarter och puls är något som för Kajsa
är ständigt närvarande i tanken. Arbetet med taktarter och puls sker ständigt när det dansas
även om lärarna inte direkt reflekterar över det, dock påpekas det att samtalet med eleverna
gällande musik, puls och taktart då blir viktigt. Olga samtalar utifrån modern dans och säger:
Jag tänker att som i moderna så möter eleverna det här samspel med ljud, jobba i tystnad medan puls
och taktarter är något som finns hela tiden, i alla genrer men kanske på olika sätt. Det kan ju vara tyst
med din egen puls till exempel.

Olga använder modern dans som ett exempel på att eleverna möter samspel med både ljud
och tystnad, medan puls och taktarter finns där hela tiden – något som Kajsa också framhöll.
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Olga uttrycker att puls inte nödvändigtvis behöver komma från inspelad eller levande musik
utan kan lika gärna finnas i individen själv. Vanja talar utifrån skrivningen och säger att ”det
känns som ett förtydligande att det inte alltid behöver handla om traditionell musik utan det
kan handla om musikaliskt arbete i tystnad, inspelad men lika gärna levande”. Som Olga
uttryckte sig förut gällande puls, kan det vara något som ligger hos individen själv istället för
levande eller inspelad musik. Vanja syftar också till att skrivningen inte bara handlar om
arbete med musik utan att ett musikaliskt arbete kan ske i tystnad, att någonting musikaliskt
kan pågå utan en yttre faktor, (som exempelvis ljud från en musikanläggning) som anger
musikaliteten.

I samtal om skrivningarna från ämnesplanerna blir det tydligt att danslärarna gärna kopplade
dem till praktiken. Tolkningar av skrivningarna kopplas till arbetet med eleverna, vad som
sker i undervisningen. Utifrån vad som sker i undervisningen kopplat till styrdokumenten
säger Eva:

Jag är mycket för att göra först, prata sen. Oftast introducerar jag bara skrivningarna på ett förenklat sätt
och kortfattat i början av terminen. Jag vill att eleverna ska göra och sen kan dom förstå. Pratar man om
skrivningarna för mycket först så förstår dom ändå inte, förrän det liksom får ske i klassrummet med
kroppen. Att dom gör, vi pratar, reflekterar och kan sen återkoppla till skrivningarna.

Eva säger att hon ofta arbetar praktiskt först och samtalar efteråt, att eleverna först ska få göra
och sedan förstå. Eva framhåller att bara ett samtal om skrivningarna inte är tillräckligt för
elevernas förståelse utan det är i klassrummet när skrivningarna förkroppsligas som eleverna
förstår. I samband med den kroppsliga upplevelsen kan detta återkopplas till vad som står i
ämnesplanen och då skapa förståelse. Olga uttrycker en svårighet för eleverna med
skrivningen:
Ja, alltså den här tycker jag ändå till viss del här invecklad, i alla fall för eleverna om vi läser igenom
vad som står. Jag förenklar ofta när jag förklarar och kopplar det till exempel som vi gör när vi dansar.
På så sätt tror jag det blir lättare att förstå.

Olga anser den andra skrivningen från ämnesplanen som komplex och framhåller att den kan
vara svårförståelig för eleverna. Olga gör praktiska exempel och säger att eleverna skapar
förståelse om det kan koppla ihop det med vad som har dansats i klassrummet, att det som
skett i praktiken skapar förståelse för det som står skrivet. Både Eva och Olga uttrycker att
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praktiken gör att eleverna skapar förståelse för skrivningarna. Danslärarna framhåller att bara
ett samtal om skrivningarna inte är tillräckligt för elevernas förståelse. De uttrycker att det är i
klassrummet när skrivningarna förkroppsligas som eleverna förstår och i samband med den
kroppsliga upplevelsen kan detta återkopplas till det som står skrivet och då skapa förståelse.
Vanja säger att tolkning är något som sker hela tiden:

Det är ett ständigt återkommande arbete att se över hur man har tolkat något och hur det faller ut. Bara
det att vi försöker förstå, det är väldigt lätt att man bara tittar på centralt innehåll eller mål för kursen
men dom måste ständigt läsas tillsammans med kunskapskraven så att man förstår. Hur allting talar till
varandra.

Vanja framhåller att en skrivning tolkas och realiseras i klassrummet och efter det kan
tolkningen eller det praktiska arbetet som gjorts behöva revideras. Hon säger att det är lätt att
fastna i detaljer, att enbart mål för kursen är det som styr det som görs i praktiken. Vanja
uttrycker vidare att det är viktigt att se ämnesplanen som en helhet, att det centrala innehållet
och målen står i relation till kunskapskraven och behöver läsas gemensamt. Alla delar i
ämnesplanen hänger ihop och det blir viktigt att se helheten och inte bara fastna i separata
delar. Olga säger att det som står i båda skrivningarna skulle kunna beröras utan att det aktivt
finns med i tanken:
Jag tror att även om man inte skulle tänka på vad som står och ändå hålla i sina dansklasser blir de här
skrivningarna på riktigt ändå. Det är så mycket som flyter in i dans … Relationen dans och musik, det
händer hela tiden, på olika sätt när vi dansar. Speciellt när det kommer till olika genrers också. Så, även
om man inte skulle läsa just det här, tror jag ändå att man berör det.

Hon framhåller att det är mycket som sker i dans bara av att göra. I en danssal där dans skapas
och dans sker gör att dans och musik ständigt möts i relation till varandra. På vilket sätt
relationen sker kopplar hon till olika dansgenrer. Vidare fortsätter Eva: ”Det centrala
innehållet är något som finns i danstraditionen, i samspelet mellan dans och musik. Det är det
vi gör. Vi använder oss av musiken, förstärker intryck och arbetar med den på olika sätt,
tystnad, levande, allt”. Eva säger att det som står i exempelvis det centrala innehållet är
kopplat till den danstradition som finns idag och samspelet mellan dans och musik. Likt Olga
framhåller hon att relationen mellan dans och musik är ständigt närvarande, att musiken
används på olika sätt, både användandet av musiken som inspelad, levande eller tyst.
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6.1.4. Sammanfattning av resultat
Hur lärare som undervisar eller har undervisat i kursen Dansteknik 1 tolkar två skrivningar i
ämnesplanen visar sig i tre övergripande resultat. Det första resultatet visar att relationen
mellan dans och musik är starkt kopplad till det genrespecifika (koder och konventioner)
inom dans. Varje dansgenre har olika förhållningssätt kopplat till musik. Utifrån de
dansgenrer som lärarna undervisar i eller har undervisat i kan detta åskådliggöras. Det som
framträder är olika kvalitetsuppfattningar kopplade till det genrespecifika. Exempelvis visar
det sig i synen på hur jazz, enligt lärarna, har en tydlig korrelation till musik och ses som en
av grundstenarna för den specifika genren. Detsamma gäller för balett, där relationen mellan
dans och musik är tydlig.

Lärarna nämnde vikten av att framföra specifik musik för specifika övningar, vilket ansågs
vara ett fundament i baletten. I modern och nutida dans samt improvisation ansågs relationen
till musik friare och fokus kunde ligga på rörelsekvaliteter, medan musik ibland inte behövde
vara närvarande eller bakgrundsmässigt låg som en ljudmatta utan en tydlig relation till det
fysiska. Det som ansågs som fundamentala delar för varje genre gällande relationen mellan
dans och musik går också att koppla till dansens koder och konventioner (både uttalade och
tysta överenskommelser) om hur varje genre förhåller sig till relationen dans och musik.

Tillsammans med andra yrkesverksamma skapas en tydligare bild av tolkning av
ämnesplanerna. Att kunna diskutera sina frågor och funderingar kring skrivningarna kan öka
lärarnas förståelse för tolkning av ämnesplanerna. Alla informanter uttrycker en positiv vilja
för att samtala med andra, både med kollegor i andra ämnen men också med andra
ämneskunniga. Respondenterna menar på att alla tolkar olika och det kan grunda sig
kvalitetsuppfattningar, beroende på vilken situationen en befinner sig i eller vad varje specifik
lärare anser vara viktigt när tolkning av ämnesplanerna görs. Att tolka för sin egen del är
något som görs men tillsammans med andra kan tolkningen en själv har gjort bli tydligare.
Läraren kan få nya infallsvinklar och förändra den tolkning som funnits förut eller hitta en
samstämmighet med andras tolkningar så att de liknar varandra.

Vid tolkning av ämnesplanerna kopplade informanterna ihop skrivningarna med praktik. Att
utföra något praktiskt och sedan samtala om det i samband med det praktiska utövandet
visade sig vara återkommande. Tolkningen ledde också till tanken på eleverna, hur
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informanterna tänker kring att hjälpa eleverna till förståelse av det som står i skrivningarna.
Informanterna uttycker en positiv vilja att kunna realisera skrivningarna och göra det på ett
sådant sätt så att eleverna kan förstå det praktiska arbetet kopplat till skrivningarna.

Informanterna talade främst utifrån den dansgenre de själva undervisade eller undervisar i, då
det är där skrivningarna har realiserats. Att förenkla skrivningarna för eleverna var
återkommande och informanterna uttryckte en stark vilja till att skapa förståelse för eleverna.
Informanternas utsagor visade också att relationen mellan dans och musik är något som
ständigt existerar vid utövandet av dans. Även om skrivningarna som respondenterna samtalat
utifrån inte skulle ha funnits i åtanke under en dansklass skulle ändå relationen mellan musik
och dans existera, som en informant uttryckte det: ”Det är det vi gör”.

7. Diskussion
Diskussionskapitlet är uppdelat i två delar. Först presenteras metoddiskussion där studiens
metod och genomförande diskuteras. Därefter presenteras resultatdiskussion där påverkningar
av resultatet diskuteras kopplat till teori och tidigare forskning.

7.1.

Metoddiskussion

Då studien valt att rikta in sig på två skrivningar i ämnesplanen för Dansteknik 1 i Gy11
eftersöktes det specifikt danslärare, med erfarenhet av att undervisa i enlighet med Gy11 och
som var tillgängliga för intervju. Svårigheten i kontakt med informanterna var delvis
begränsningen av vad studien behövde för respondenter samt att skapa möjligheter och
förutsättningar för att kunna intervjua dem. Då önskan om en stor spridning fanns,
kontaktades flertalet gymnasieskolor via telefon och e-post. Dessutom lades missivet ut i en
offentlig Facebook-grupp för danslärare som arbetade med eller hade arbetat med
ämnesplanen i Dansteknik 1 i Gy11. Att enbart genomföra intervjuer via Skype kan i
efterhand ses som en svårighet då att lärare som tackat nej till medverkan i studien möjligtvis
kan vara kopplat till sättet intervjun skulle äga rum på. Att erbjuda dem ett alternativ att svara
via antingen ett skriftligt formulär eller över telefon kanske hade öppnat upp för fler
medverkande i studien. Detta hade kunnat bidra till större spridning av respondenter. En
större spridning hade kunnat bidra till ett bredare resultat då lärare vid olika skolor antagligen
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inte jobbar på samma sätt eller tolkar ämnesplanerna lika. En större spridning kanske också
hade kunnat påvisa hur större städer har lättare att skapa samtal mellan olika kollegor inom
kunskapsområdet dans med just samtal om ämnesplanerna och tolkningsbarheten av dem.
Jag tvekade dock att använda skriftliga formulär i studien eftersom jag befarade att svaren inte
skulle bli så djupgående.

Metoden för att samla in data var kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale och Brinkman
(2014) skriver att en kvalitativ forskningsintervju kan uppfattas som att den ligger nära
vardagliga samtal. Detta kan leda till att den som intervjuar tänker sig att det är lätt att
genomföra, men att se det som ett enkelt sätt att samla information på kan skapa svårigheter
(Kvale & Brinkman, 2014). Då studien sökte efter danslärares tolkningar kunde en
intervjuform tillåta mig att ställa frågor samt följdfrågor för att få djupgående svar. Dock hade
forskningsintervjuer inte genomförts av mig innan studien påbörjades, vilket kan ha påverkat
utfallet av hur intervjuerna gick till. Hade jag haft mer praktisk erfarenhet inom området hade
intervjuerna kanske kunnat ge ytterligare information än vad föreliggande studies
datainsamling gav.

En svårighet med att genomföra intervjuerna var mitt beteende under intervjun. Efter att ha
lyssnat på de inspelade intervjuerna upptäckte jag att jag ”hummade” med mycket och hade
en svårighet att låta pauser ske. En paus kanske skulle ha kunnat underlätta för respondenten
att hinna tänka efter ytterligare eller utveckla sitt svar, men som förstagångs-intervjuare
upplevde jag själv en viss nervositet av tystnaden och hade då svårt att låta den vara. Det
dokument som skapats innan intervjun innehöll inte många specifika frågor (se bilaga 4) utan
jag ville kunna prata mer fritt med respondenten och ställa frågorna i stunden, detta ledde
dock till att jag ibland var nära att ställa väldigt ledande frågor. I samma stund som frågan
började formuleras för respondenten försökte jag förändra den så att den inte blev ledande och
då blev mina frågor ibland otydliga och informanten behövde ett förtydligande. Detta kan ha
skapat en viss oro eller misstänksamhet inför mig i rollen som seriös intervjuare.

Enligt Hartman (2004) kan inte en heltäckande förståelse av en annan människas tankar och
handlingar ske. Min förståelse för mina informanter blev inte så stor då varje intervju tog
cirka 30 minuter samt att det var mitt första möte med de människorna som intervjuades. För
en mer djupgående förståelse hade det behövts flera intervjuer och mer tid för varje
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respondent. Dock ansåg jag att jag fått en stor mängd data och svar på mina frågor efter första
tillfället och behövde inte fler intervjutillfällen.

Intervjuer kan vara tidskrävande och att ha en tidsplan är att föredra, speciellt om studien i
fråga har en tidsram att förhålla sig till (Bell, 2006). I upplägget av studien gjordes en tidsplan
för att genomföra intervjuer. På grund av flera faktorer, som att det var svårt att få tag i
respondenter till en början, samt att hitta en tid där intervjun skulle vara möjlig att genomföra,
blev tidsplanen förskjuten.

Transkriberingen av insamlad data skedde kontinuerligt efter varje intervju. Att transkribera
direkt efter genomförd intervju gjorde att transkriberingen av en intervju blev klar innan nästa
genomfördes. Detta gjorde att mycket av det insamlade materialet redan var transkriberat
innan sista intervjun ägde rum. Att transkribera direkt efter intervjun gjorde att situationen av
att transkribera en stor mängd insamlad data samtidigt kunde undvikas. Att transkribera direkt
efter kan också ha medfört ökad kunskap om materialet samt succesivt ökad förståelse för de
utsagor som skedde efteråt.

Via den hermeneutiska cirkeln som analysmetod skapades en ny förståelse av det insamlade
materialet. Analysen pendlade ständigt mellan delar och helhet. En intervju var en helhet, som
sedan blev till delar som kopplades till nästa intervju, på detta sätt fortsatte hela
analysprocessen. Ödman (2007) skriver att vid tolkning kan risken finnas att fastna i ett och
samma spår eller bara se materialet ur en aspekt och att detta är viktigt att ha i åtanke. Delarna
och helheten är beroende av varandra och det går inte se den ena utan att ställa den i relation
till den andra (Hartman, 2004). Även Fejes och Thornberg (2015) skriver att i
analysprocessen kan det vara viktigt att inte ha en direkt plan eller söka svaren på sina
forskningsfrågor då det finns en risk att låsa sig och gå miste om vad det insamlade materialet
faktiskt handlar om. När analysprocessen pågick försökte jag undvika att söka specifikt efter
svaren till studiens syfte och forskningsfrågorna. Att vara öppen inför det insamlade
materialet och ständigt röra mig mellan delar och helhet gjorde att jag kunde upptäcka nya
saker i materialet allt eftersom processen pågick. Hade det enbart eftersökts direkta svar på
mina forskningsfrågor hade resultatet antagligen inte kunnat ge samma nyanserade utlåtande,
tolkning och trovärdighet. Att med ett öppet sinne tolka materialet gjorde det möjligt för mig
att låta analysen bli mer djupgående.
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Hartman (2004) skriver att den hermeneutiska cirkeln kan fortsätta för evigt men med den
tidsram som denna studie hade att förhålla sig till möttes ändå analysprocessen av ett slut.
Hade studien haft en längre tidsram, samt att genomförandet av intervjuer kunde ägt rum
tidigare än vad som skedde, kunde analysprocessen fortsatt under en längre tid och förståelsen
för materialet blivit mer genomgripande. Möjligheten för ytterligare en intervju med varje
respondent hade kunnat ge mer djupgående data och utökat analysen ytterligare.

Som snart färdig gymnasielärare i dans för gymnasieskolan har min utbildning inneburit att
jag själv aktivt arbetat med, reflekterat över och problematiserat ämnesplanerna i dans för
gymnasieskolan. Den förförståelse som fanns angående ämnesplanerna har jag burit med mig
under arbetets gång. Jag har varit noggrann med att inte värdera mitt material utifrån min
förförståelse, istället har jag tagit mig an rollen som forskare. Att vara öppen inför materialet
har tillåtit mig att ta min forskarroll på allvar och åsidosätta egna personliga åsikter.

7.2.

Resultatdiskussion

I följande del presenteras studiens resultatdiskussion. Resultatet grundar sig på de tolkningar
som danslärarna gjort gällande skrivningar från ämnesplanen i Dansteknik 1. Resultatet
diskuteras kopplat till teori och tidigare forskning.

De huvudsakliga resultaten i studien visar hur skrivningarna i Dansteknik 1 kan tolkas på flera
olika sätt. Även om tolkningen av de specifika skrivningarna inte hade så stora differenser
visar resultatet en medvetenhet från informanterna om att skrivningarna tolkas olika beroende
vem det är som läser dem. Svensson (2016) lyfter fram att tolkningen är en central del när
ämnesplaner läses och menar att en hjälp för att tolka och förstå innehållet kan vara att
samtala med kollegor. Andersson och Ferm Thorgersen (2015) skriver att danslärare behöver
ha en holistisk syn på dansämnet. I resultatet framkom att lärarna inte enbart läser varje
skrivning enskilt utan läser skrivningarna i relation till syftet, det centrala innehållet och
kunskapskriterierna i ämnesplanen. Det vill säga att tolkningen av skrivningarna görs inte
enbart utifrån den exakta skrivningen utan läses tillsammans med alla delar i ämnesplanen.
Skolverket (2016a) skriver att alla delar i ämnesplanen hänger ihop och att de ska ses som en
helhet. Resultatet visade hur tolkningen av skrivningarna kopplades till samtal med andra
yrkesverksamma och att samtalen ansågs positiva.
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Det som undervisas i klassrummet är val som läraren har gjort kopplat till läroplanen (Linde,
2006). Lärarna påpekade att de tolkar skrivningarna olika samt att tolkningen är något som
pågår konstant och det går inte bara att fastna i en specifik del i ämnesplanen utan att alla
delar behöver läsas i relation till varandra. I resultatet framkom att det centrala innehållet
läses i relation till mål och kunskapskraven. Något som inte nämndes var kopplingen till
läroplanens allmänna del om värdegrunden. Enligt Skolverket (2011a) ska läsning av
ämnesplanerna ske med relation till värdegrunden som finns i läroplanens allmänna del. Det
finns alltså en risk med att värdegrundsdelen inte berörs utan att fokus enbart ligger på
centralt innehåll i relation till mål och kunskapskrav. Detta skulle kunna påverka
undervisningen samt hur lärarna gör sina val när de undervisar.

Att förklara lärarens tolkning och val som görs kan ses via determinanter, som Linde (2006)
presenterar utifrån filosofen Von Wrights termer: wants, duties, possibilities och abilities. Det
kan finnas en vilja att något ska läras ut men i verkligheten kanske det inte går att realisera.
Att lärarna önskar att något är genomförbart (wants) kanske ändå inte fungerar i verkligheten.
Till exempel i resultatet om den andra skrivningen från Dansteknik 1 i det centrala innehållet
står det om levande musik. Flertalet av respondenterna ansåg att detta var svårt att förverkliga
på grund av ekonomiska skäl. Så även om läraren önskade att kunna tolka skrivningen till att
arbeta med en musiker är det yttre faktorer (possibilities) som förhindrar detta. I ett fall löstes
mötet med levande musik med att ha möjlighet att se föreställningar där levande musik
användes. På grund av yttre begränsningar kan istället fokus riktas till vad läraren kan göra
(abilities). I resultatet framkom att ekonomi var en yttre begränsning till att kunna använda
musiker i undervisning, en av respondenterna löste då situationen genom att själv använda sig
av en handtrumma att spela på till elevernas dansande (abilities).

Styrke (2015b) lyfter fram hur danslärarna i hennes studier finner det svårt att realisera
ämnesplanen till praktik. Något som blev påtagligt i min studie var snarare hur lärarna vid
tolkning av ämnesplaner kopplade detta till det praktiska i klassrummet. Flera utlåtanden
gällande skrivningarna gällde hur dessa upplevdes som något som skulle utföras praktiskt i
klassrummet, det vill säga förverkligas. När ämnesplanen realiseras skapas
tolkningsmöjligheter för läraren, och beroende på vilken kontext läraren befinner sig i kan
tolkningen se olika ut (Styrke, 2015a). Tolkningen och de praktiska exemplen som
informanterna gav varierande mellan alla lärare. Styrke (2015a) menar att detta beror på
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vilken situationen undervisningen sker i. Spridningen av urvalet av informanter kan ha
påverkat tolkningen i relation till de praktiska exemplen, då informanterna i studien arbetar
eller har arbetat vid olika skolor. Även om informanterna tolkar skrivningarna och kopplar
dem till praktiska exempel är det praktiska exemplen ändå något studien inte helt kan fastslå.
För att se om danslärarnas tolkning från ämnesplaner till praktik faktiskt sker på det sätt som
de talar om, skulle det krävas fältobservationer för att stärka resultatet, vilket heller inte var
något som jag undersökte. Trots detta är informanternas svar av stor vikt och det som sagts i
intervjuerna är relevant för förståelsen för hur de kopplar teori till praktik.

Zandén (2010) lyfter fram hur kvalitetsuppfattningar kan visa sig i samtal mellan människor
gällande något som väcker individens eller individernas intresse. Vid tolkning av
ämnesplanerna framkom att respondenterna gärna samtalade med andra yrkesverksamma med
ett intresse för att förstå skrivningarna i ämnesplanen samt kunna diskutera och ifrågasätta
skrivningarna. Olika faktorer och ramar påverkar undervisningen och undervisningsresultatet
(Dahllöf, 1994; Wahlström, 2015). En faktor som visade sig påverka resultatet är hur lärare
tolkar och diskuterar skrivningarna med varandra. Detta leder till att läraren kan få nya
insikter och i sin tur påverka undervisningen.

Utifrån det resultatet visade betraktar jag Dansteknik 1 som ett icke-paradigmatiskt ämne. I ett
icke-paradigmatiskt ämne finns utrymme för att kunna tolka. Egna erfarenheter som läraren
har samt bakgrund eller skolgång påverkar tolkningen (Linde, 2006). I resultatet framkom att
informanterna kopplar skrivningarna till olika dansgenrer och då också danstradition samt
dansens koder och konventioner. Med danstradition samt koder och konventioner menas den
tradition som finns i dans samt överenskommelser (tysta som uttalade) om varierande
förhållningssätt i olika dansgenrer. Utifrån danslärarens erfarenheter påverkas deras tolkning
av ämnet, vilket i det här fallet kopplades till genre. Synen på relationen mellan dans och
musik var alltså olika beroende på vilken genre informanterna talade om. Främst talade
informanterna utifrån den genre de undervisade i men gav också exempel på andra genrer där
relationen mellan dans och musik i balett kontra dans och musik i modern och nutida dans till
stor del skiljde sig åt. Den danstradition som varje lärare bär med sig kan då påverka hur
lärarna tolkar skrivningarna och kan därmed vara kopplat till kvalitetsuppfattningar om vad
varje lärare anser viktigt i sin dansgenre.
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Ekberg (2009) skriver att lärares tolkning av ämnesplanerna ligger nära samman med deras
egna intresse. Det finns en skillnad mellan lärare när det kommer till vad som ska undervisas.
Något som resultatet i studien visade var att det finns flera aspekter av hur lärare tolkar
skrivningar ur ämnesplanen för dans och att det som ska läras ut skiljer sig åt mellan lärarna.
Främst skiljer det sig på sättet hur tolkningen av skrivningarna i ämnesplanen kopplas till
olika dansgenrer. Beroende på vilken dansgenre som undervisas tolkas skrivningarna olika
vilket då kan kopplas till lärarnas egna intresse, (den specifika) dansgenren. Tolkningen kan,
när den realiseras, i så fall ge olika utslag, vilket skulle kunna påverka likvärdigheten i
utbildningen om ett visst intresse (från läraren) tar över och då kanske till och med riskerar att
frångå ämnesplanen.

I resultatet framkom hur olika kvalitetsuppfattningar påverkade tolkningen av ämnesplanerna.
Kvalitetsuppfattningar har varit ett bärande begrepp i teorin. Tolkningen av skrivningarna
kopplades ihop med olika dansgenrer och varje informant lyfte olika aspekter av relationen
dans och musik kopplat till sin eller sina undervisningsgenrer. Zandén skriver att
kvalitetsuppfattningar är något som är viktigt för individen och påverkas av vilken kontext
individen befinner sig i (Zandén, 2010). Informanterna befinner sig på olika skolor på olika
platser i landet och deras tolkning av skrivningarna kan då påverkas beroende på vilken
situation de befinner sig i. Bland annat ekonomiska skäl påverkade flertalet av lärarnas
upplägg gällande mötet med levande musik och fick istället tolka skrivningen så att den kunde
anpassas utifrån den situation lärarna befann sig i. En av danslärarna löste det via att spela
själv på en handtrumma och en annan genom att se föreställningar med live-musik.

Resultatet visade att skrivningarna i ämnesplanen påverkas av den dansgenre som
informanterna undervisar i. Detta betyder att en holistisk syn på dans gör att relationen mellan
dans och musik kan se olika ut och arbetas med på varierande sätt. Att både ha kunskap om
särskilda delar inom dansämnet samt en större förståelse för ämnet som helhet kräver också
allmänna förmågor (Andersson, 2016). Att tolka skrivningarna utan någon kunskap om dans
som helhet eller ämnesspecifikt skulle inte vara möjligt. Om informanterna inte haft den
kunskap de har (om dans) skulle inte förståelsen för ämnet finnas och därmed skulle en sådan
tolkning inte vara av nytta. Min egen kunskap inom ämnesområdet dans blev också av vikt för
studien. Hade inte min kunskapsbas gällande ämnet existerat hade antagligen den här studien
blivit svår att presentera.
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8. Fortsatt arbete och forskning
Framtida forskning gällande tolkning av ämnesplaner hade varit intressant inom de
dansestetiska ämnena. Intervjuer med enskilda lärare och fokusgruppsintervjuer mellan
ämneskunniga hade kunnat öka förståelsen av hur lärare tolkar ämnesplaner i dans i Gy11.
Blumenfeld-Jones och Liang (2007) lyfter fram att bedömning i dans kopplat till läroplanen är
ett fält som behöver fortsatt forskning. Om fortsatt forskning skulle kunna beröra både
lärarnas tolkning av en ämnesplan samt bedömningen i dans skulle möjligtvis en större
helhetsförståelse för arbetet med dans i gymnasieskolan öka. Då resultatet visade att lärares
samtal om skrivningar i en ämnesplan kopplades till det praktiska arbetet (i en danssal) kan
det finnas en relevans i att även göra fältstudier och observationer om hur lärare praktiskt
arbetar med ämnesplanen i klassrummet. Att se när ämnesplanen går från teori till praktik,
alltså när de realiseras i klassrummet kan ytterligare stärka förståelsen av hur lärare tolkar
skrivningar i ämnesplanen. En kombination av de ovanstående skulle kunna skapa en större
förståelse för tolkning av ämnesplaner i dans och främja danslärares arbete i gymnasieskolan,
både teoretiskt och praktiskt.
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Bilaga I

BILAGOR
Bilaga 1 – Informationsbrev till respondenter
Vill du medverka i att utveckla dansforskningsplattformen i Sverige?
Mitt namn är Lottie Borgkvist och jag studerar vid ämneslärarprogramet med inriktning mot
gymnasiet i dans/fördjupning dans vid Luleå Tekniska Universitet. Jag skriver nu på mitt
examensarbete där min studie behandlar hur lärare tolkar två ämnesskrivningar i Dansteknik 1
för gymnasiet gällande relationen musik och dans.

Jag undrar nu om det finns ett intresse av att delta min studie i form av intervju.
Intervjun sker via Skype och beräknas ta ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in
för att skapa möjlighet för mig att tolka material. Du och din arbetsplats kommer att vara
anonyma i den studie som sedan presenteras publikt. Teman som berör intervjun samt
dokument gällande informerat samtycke skickas ut i förväg. Intervjuerna genomförs någon
gång mellan vecka 8 – 12 där vi bokar in en tid som passar Er.

Tveka inte på att återkomma till mig! Har du några frågor innan du bestämmer dig för att
delta hör av dig, så svarar jag så snart som möjligt!

Ser fram emot att höra från Er!
Med vänlig hälsning,
Lottie Borgkvist, Luleå Tekniska Universitet
E-post: lotbor-2@student.ltu.se

Bilaga II

Bilaga 2 – Informerat samtycke
Information till deltagare i Dans & Musik – tolkning av
ämnesplanen i Dansteknik 1
1. Bakgrund och syfte
Syftet är att skapa en helhetsförståelse för två skrivningar gällande dans och musik i
ämnesplanen för Dansteknik 1 på gymnasiet. Du har rätt att hoppa av och ändra ditt val av att
medverka i studien.

2. Förfrågan om deltagande och metod
Du är tillfrågad att delta i studien eftersom du arbetar eller har arbetat vid dansestetiska
programmet på en gymnasieskola i Sverige. Deltagandet kommer ske via en intervju över
Skype som beräknas ta ca 30 minuter. Samtalet kommer att spelas in och sedan transkriberas
av mig. Det transkriberade materialet kan skickas ut på begäran av respondent.
Datainsamlingen kommer sedan att analyseras och tolkas av mig för att skapa en
helhetsförståelse för två skrivningar i ämnesplanen för Dansteknik 1 på gymnasiet.

3. Video- eller ljuddokumentation
Det materialet som spelas in under intervjun kommer att förvaras med säkerhet och behandlas
med aktsamhet.

4. Hantering av data och sekretess
Den insamlade datan kommer vara i form av video- eller ljuddokumentation från de
genomförda intervjuerna. Datan hanteras digitalt men laddas inte upp online. Säkerhetskopia
kommer att finnas ifall något oväntat skulle ske. Alla deltagare kommer att vara anonyma
under analysen av data och i det fortsatta arbetet som kommer resultera i ett examensarbete
som efter avslutad kurs kommer finnas tillgängligt på Universitetets databas. Fiktiva namn
kommer att användas gällande tolkning av material och kring diskussion av utlåtande från
intervjuerna. Anonymitet används för att deltagarnas namn inte är relevanta eller i fokus för
denna undersökning.

5. Hur får jag information om studiens resultat?
Examensarbetet kommer, efter avslutad kurs att finnas tillgängligt och offentligt. Är
deltagande intresserade av tillgång av kopia på uppsatsen är detta möjligt.

6. Frivillighet
Att deltaga i studien är frivilligt och kan när som helst, utan vidare förklaring, avbrytas. Om
deltagande ej längre vill medverka i studien respekteras detta beslut utan konsekvenser. För
ändrat samtycke kontaktas jag via e-post.

7. Ansvariga
Student: Lottie Borgkvist, ämneslärarstudent med inriktning dans, fördjupning dans vid Luleå
Tekniska Universitet.
Handledare: Lena Manderstedt, Musikhögskolan Piteå

Samtyckesformulär
Vederbörande har tagit del av informationen kring studien och kommer vid intervjuns början
att muntligt få godkänna detta dokument gällande informerat samtycke.

Har du några frågor vänligen kontakta mig på e-post.
Lottie Borgkvist, Student
Lotbor-2@student.ltu.se

Bilaga III

Bilaga 3 – Tema skickat till informant
Här följer de teman som intervjun kommer att beröra:

Informerat samtycke
Godkännande av att medverka i studien och förståelse för innebörden gällande informerat
samtycke som skickats ut innan intervjun.

Bakgrund
Din dansbakgrund samt utbildning.

Din undervisning
Hur du lägger upp din undervisning, vad som styr innehållet och din förståelse av
ämnesplanerna.

Skrivningar
Två skrivningar ur ämnesplanen Dansteknik 1 som berör samspelet mellan musik och dans:
”Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och
använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm.”
”Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och
inspelad utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter.”
(Skolverket, 2011).

Tack för din medverkan!

Bilaga IV

Bilaga 4 - Intervjuunderlag
Presentera mig, Luleå Tekniska Universitet samt gå igenom informerat samtycke och vilka
rättigheter informanten har.

Del 1: Bakgrund, utbildning, speciell stil/genrer?

Del 2: Hur ofta planeras undervisning? Vad styr innehållet?
Arbete med ämnesplaner samt förståelse av ämnesplaner

Del 3: Relationen mellan dans och musik
Två skrivningar från ämnesplanen i Dansteknik 1
”Kunskaper om musik och relationen till dans. Förmåga att genom dansen uppfatta och
använda olika förhållningssätt till tid, dynamik och rytm.” (Skolverket, 2011).
”Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande och
inspelad utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och taktarter”
(Skolverket, 2011a).

