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Förord 
 
Fyra månader har nu gått och mitt examensarbete är äntligen färdigt. Jag vill tacka min 
handledare Anna-Karin Gullberg som förstod mig och min danshjärna. Länge har funderingar 
kring improvisation och koreografi funnits hos mig, och till slut fick jag skriva om det ämne 
som jag brinner mest för. Dans är ett underbart verktyg! Låt oss tillsammans improvisera oss 
till skapande och jag hoppas att du som läser detta, finner nya insikter och hjälp från detta 
arbete. Tillsammans hjälper vi varandra.  
 
 

 
Låt oss drömma, låt oss känna, låt oss andas i takt till rörelsen. Det är den som tar mig upp, upp, upp och 
får mig att känna allt. Låt oss dansa, bara dansa och dansa och dansa... 
- Parvin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur specifika övningar inom 
improvisation och komposition kan användas som hjälp för elever och lärare med ämnet 
koreografi. Det pedagogiska förhållningssättet som har använts i studien är Design för lärande: 
didaktiskt design 1 som syftar till att designa och iscensätta lärande genom att forma sociala 
processer, resurser, medier och miljöer. Didaktisk design iscensattes genom att konstruera 
specifika övningar inom improvisation och koreografi i relation till läroplaner inom ämnet 
Dansgestaltning samt till tidigare forskning. Genomförandet innefattade improvisationsklasser 
under tre veckor där eleverna fick ta del av övningar som innefattade återskapning, användandet 
av ett annat medium samt övningar inom begreppen body, space och time. Vidare användes 
videodokumentation och intervju som en del av datainsamlingen. Resultatet visade att övning 
och träning inom improvisation och koreografi är en stor del för att kunna arbeta med området. 
Via verktyg som lärare kan ta del av kan specifika övningar hjälpa elever att koreografera. 
Arbetet utmynnade även i ett kompendium med övningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: improvisation, koreografi, koreografiska processer, didaktisk design, lärande



Abstract 
The aim of this degree project has been to investigate how specific exercises in improvisation 
and composition can be used to assist students and teachers with the subject of choreography. 
The pedagogical approach that has been used in the study is Design for Learning: Didactic 
Design 1, which aims at designing and engineering learning by formulating social processes, 
resources, media and environments. Didactic design was staged by constructing specific 
exercises within improvisation and choreography in relation to curricula within 
Dansgestaltning and to previous research. The implementation included improvisation classes 
for three weeks where the pupils could to take part of exercises that included recreation, the use 
of another medium and exercises within the concepts body, space and time. Implementation 
included video documentation and interview as part of the data collection. The result showed 
that exercise and training in improvisation and choreography is a large part of being able to 
work with the subject. Through tools that teachers can take part in, specific exercises can help 
students to choreograph. The work resulted in a compendium of exercises. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: improvisation, choreography, choreographic processes, didactic design, learning 
 
  



1 INLEDNING ............................................................................................................................................ 1 

1.1 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................................... 2 
1.2 SYFTE ...................................................................................................................................................... 3 
1.3 DISPOSITION ............................................................................................................................................ 3 
1.4 CENTRALA BEGREPP OM KOREOGRAFI OCH IMPROVISATION ............................................................................... 4 

2 TEORETISK ANSATS ........................................................................................................................ 5 

2.1 DIDAKTISKT DESIGN OCH SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV ................................................................................... 5 

3 PERSPEKTIV PÅ DANS OCH LÄRANDE ...................................................................................... 12 

4 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................. 18 

5 METOD .............................................................................................................................................. 20 

5.1 URVAL, REKRYTERING OCH KONTEXTBESKRIVNING .......................................................................................... 20 
5.2 METODBESKRIVNING ............................................................................................................................... 21 
5.3 ETISKA ÖVERVÄGNINGAR .......................................................................................................................... 23 

6 GENOMFÖRANDE – DESIGN FÖR DATAINSAMLING .............................................................. 25 

6.1 DANSLEKTIONERNAS UPPLÄGG ................................................................................................................... 25 
6.2 ÖVNINGSBESKRIVNING ............................................................................................................................. 27 

7 RESULTAT ........................................................................................................................................ 30 

7.1 DANSKLASSERNA ..................................................................................................................................... 30 
7.1.1 Lektion 1 ........................................................................................................................................ 30 
7.1.2 Lektion 2 ........................................................................................................................................ 31 
7.1.3 Lektion 3 ........................................................................................................................................ 31 
7.1.4 Lektion 4 ........................................................................................................................................ 32 
7.1.5 Lektion 5 ........................................................................................................................................ 32 
7.1.6 Lektion 6 ........................................................................................................................................ 33 

7.2 ELEVERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL KOREOGRAFI OCH IMPROVISATION ................................................................. 34 
7.2.1 Bristande vana och övning – ingen övning ger inga färdigheter ................................................... 34 
7.2.2 Snygghet som prestation ............................................................................................................... 36 
7.2.3 Inspirerande stödredskap – vid sidan av improvisationen som verktyg ........................................ 37 

7.3 LÄRARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL KOREOGRAFI OCH IMPROVISATION ............................................................... 38 
7.3.1 En frihet som förutsätter styrning ................................................................................................. 38 
7.3.2 Improvisation – bakbunden av genrer? ......................................................................................... 38 
7.3.3 Den ytliga aspekten ....................................................................................................................... 39 

8 DISKUSSION ..................................................................................................................................... 40 

8.1 METODDISKUSSION ................................................................................................................................. 40 
8.2 ELEVERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL IMPROVISATION ..................................................................................... 42 



8.3 ELEVERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL KOREOGRAFI .......................................................................................... 43 
8.4 ELEVERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL REDSKAP, UTSEENDE & PRESTATION ........................................................... 44 
8.5 IMPROVISATION SOM ETT SKAPANDE VERKTYG ............................................................................................... 44 
8.6 LÄRARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT ................................................................................................................... 45 
8.7 EN DIDAKTISK DESIGN ............................................................................................................................... 47 
8.8 VIDARE FORSKNING ................................................................................................................................. 49 
8.9 PEDAGOGISKA REFLEKTIONER ..................................................................................................................... 50 

REFERENSER ............................................................................................................................................ 51 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 6 

Bilaga 7 

 



 1 

1 Inledning 
[…] jag undersöker vad kroppen har för möjligheter. Om jag tittar på min hand nu, tänker 
jag: hur formar sig kroppen, hur ser dess matematik ut, vilka spänningar finns där? Jag 
undrar: vilka egenskaper finns i nuet, när man är med sin kropp? Vad riktar jag min 
uppmärksamhet mot just nu? (Forsythe, 2008) 

 
När jag tänker på ordet dans, tänker jag på ordet utforskande och hur utforskandet är en väg in 
i dansen för mig. Dansen är min metod att undersöka sinnesstämningar, normer och kroppen. I 
och med det har en grundpelare i dansen också kommit att bli dansimprovisation. Det var på 
Kävesta Folkhögskola, anno 2012, som jag insåg improvisationens kraft i dansen. Jag fick en 
mer tydlig medvetenhet om min kropp ju mer jag använde dansimprovisationen som ett verktyg 
för att känna hela min kropp. Varje finger och varje tå var en del i dansen. Det var under denna 
studietid som mitt intresse för improvisation och koreografi växte och kom att bli en stor del i 
mitt dansande.  
 
William Forsythe är en etablerad koreograf som är en stor inspiration till denna studie. 
Inspirationen för Forsythe grundade sig när jag år 2016 gjorde en undersökande studie på mitt 
eget rörelsespråk i relation till att jag anammade specifika metoder för improvisation skapad av 
Forsythe (1999). Forsythes improvisationsteknik handlar om att använda punkter i kroppen som 
ett sätt att röra sig. Det är genom att dansaren visualisera sig olika punkter, dimensioner samt 
linjer med och utanför kroppen som rörelser skapas. Forsythes metoder syftar till att dessa 
punkter kan vara överallt i kroppen och därmed kan varje kroppsdel mynna ut i rörelser. I min 
tolkning av Forsythes synsätt på improvisation är de olika punkter medvetna punkter. Som för 
mig betyder medveten improvisation. Med detta menar jag att improvisationen grundar sig i en 
medvetenhet där övningarna är specifikt fokuserade för exempelvis ett område eller en 
frågeställning, såsom ett område i kroppen eller en normkritisk frågeställning. Studien 2016 
mynnade ut i att mitt rörelsespråk förändrades när jag anammade Forsythes metoder för 
improvisation i jämförelse med helt fri och oreflekterad improvisation. Det var genom denna 
studie som jag fick en större förståelse för hur medveten improvisation kan gynna dansandet 
och det var där som mitt intresse för området fick sin start. Och i förlängning, för mitt 
examensarbete. 
 
”Men jag kan inte…” 
En erfarenhet jag har av improvisation på gymnasiet, som är ett tydligt exempel på den 
problematik som finns inom området, är när jag under en praktikperiod mötte en grupp 
danselever som visade motstånd för ämnet. Jag hade lektion med mina elever när de skulle få 
testa på en koreografisk övning, med anledning av deras framtida uppgift i soloarbete. De fick 
i uppgift att skapa fem rörelser, helt självständiga från varandra. Jag ser hur de flesta av eleverna 
mottar övningen och arbetar på. Jag ser tre elever som till en början arbetade men sedan slutar. 
Jag har sedan tidigare vetat att dessa elever har haft svårt för improvisation förut och anar att 
det är här skon klämmer. När resten av gruppen får i uppgift att göra fem nya rörelser, går jag 
fram till en av eleverna som sitter på golvet, för att se hur läget var. Jag frågar hur hen mår och 
jag får till svar; ”Jag kan inte…jag kan inte koreografera” och eleven är nära till tårar. Jag 
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försöker att trösta hen och säger att vi kan prata om koreografi någon annan gång. Hen 
uppskattar att jag kommit fram men sitter kvar. När lektionen är slut märker jag att de elever 
som inte deltagit i uppgiften går med en nedstämd sinnesstämning ut ifrån klassrummet. Tyvärr 
blev det inget samtal mellan mig och den eleven om koreografiska metoder. Anledningarna till 
det var säkerligen många. Min praktik avslutades i nära anslutning till denna lektion och sista 
tiden av praktiken hade eleverna en hel del repetitioner inför föreställningar. Denna aspekt tror 
jag bidrog till att varken jag eller eleven kunde följa upp händelsen.  
 
I denna stund, blev det tydligt att problematiken inte bara försvårar dansutövandet, men även 
självbilden hos elever. Improvisation, precis som allt annat, måste tränas för att kunna 
progressera. ”Att kunna improvisera kan vara en förmåga som utvecklas genom övningar och 
tillfällen där eleven svarar på speciella verbala, visuella, auditiva (musik, ljud) och taktila 
stimuli” (Sjöstedt Edelholm, 2015). Med skolan och samhället som bidragande faktorer i 
relation till stress och press får dansen också lida likväl. I mina ögon kan alla improvisera men 
det handlar om att få möjlighet till att tränas i det. Vissa kanske aldrig blir bekväma i det. När 
en elev har en sådan stark känsla av att den inte kan är det något som inte gått rätt till i 
undervisningen enligt mig. Särskilt när eleven efter nästan tre år på det estetiska programmet 
med inriktning dans fortfarande anser att den inte kan koreografera eller improvisera. 
Koreografiskapande och improvisation är normalt sett en stor del i dansprogrammet och, även 
enligt mina erfarenheter, i dans. Om vi också betraktar varför elever ska kunna detta område 
kan vi lätt dra en parallell till Skolverkets läroplan för det estetiska programmet Dans. I 
Läroplanen för Gymnasieskolan inom ämnet Dansgestaltning finns det diverse kurser som 
behandlar olika delar av ämnet. Dessa är bland annat; dansimprovisation, dansimprovisation & 
komposition samt koreografi (Skolverket, 2011a). I det centrala innehållet för kursen 
Dansimprovisation skall undervisningen behandla; undersökande förhållningssätt för skapande 
och rörelser, improvisation utifrån instruktioner, improvisation med fokus på dynamiska 
kvaliteter, kontaktimprovisation, samarbete och interaktion med andra genom att leda och följa 
konstnärliga processer både i grupp och individuellt samt metoder för reflektion av processer 
(Skolverket, 2011b, s. 9). Det värde som jag ser med medveten improvisation är att 
improvisationen kan vara en brygga för koreografi. Detta som ett hjälpmedel för 
koreografiskapande. I detta arbete vill jag därför undersöka vad improvisation kan komma att 
betyda för elever samt dess förhållningssätt till koreografiska processer.  
 

1.1 Problembeskrivning  
Som danslärare kan det finnas förutsättningar för att i sitt yrke vara kreativ och att arbeta med 
gränsdragning. Det finns möjlighet att vara kreativ i sitt sätt att bygga lektioner, lektionsinnehåll 
och utförande. På detta sätt kan en lärare försöka arbeta utanför traditionella normer inom 
undervisningen. Detta är onekligen en väldigt uppskattad del i yrket. Komplexiteten med 
konstnärlighet är att det ofta handlar om tid och rum. Vilken tid på dygnet inspirationen, så att 
säga, flödar. Arbete mot en deadline kan hämma skapande processer för såväl lärare som elever. 
Under min tid på ämneslärarutbildningen i dans har jag stött på problematik inom området 
koreografi samt improvisation. Jag har stött på både elever och lärare som har uttryckt 
utmaningar med skapande processer där spannet har sträckt sig från elever som ogillar området 
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till lärare som haft brist på inspiration för att skapa nya och utmanade koreografier.  Den 
frågeställning jag instinktivt tänkte på när jag grundade idén var; på vilka sätt kan danslärare 
jobba med improvisation som ett verktyg för koreografiska processer? Många skulle nog hålla 
med om att improvisation ger eleven möjlighet till att experimentera med rörelser. En del av 
dansundervisningen bygger på improvisation som ett tillvägagångssätt för skapande av rörelser, 
arbete med diverse känslolägen och exempelvis samarbete i gruppkonstellationer. Men som 
danslärare har jag många gånger önskat att det funnits tydliga övningar jag kunnat använda mig 
av i mitt arbete med komposition. Undersökning kring synen på koreografiska processer för att 
i framtiden kunna underlätta för danslärares arbete med området tilltalar mig. Undersökningen 
har gjorts för att verksamhetsutveckla danslärares arbete med komposition och improvisation. 
 

1.2 Syfte 
Studien syftar till att beskriva och undersöka huruvida specifika verktyg samt övningar inom 
improvisation kan hjälpa elever och lärare att arbeta med ämnet koreografi inom 
gymnasieskolan. 
 
Frågeställningar som används i arbetet är följande;  
 

Hur anammar elever koreografiska processer genom specifika övningar inom 
improvisation? 
 
Vilken betydelse har speciellt utformade improvisationsövningar för elevers 
förhållningssätt till koreografiska processer? 

 

1.3 Disposition 
Den här studien innehåller följande delar; en inledning med tillhörande problembeskrivning 
och syftesformulering, teoretisk ansats, perspektiv om dans och lärande, tidigare forskning, 
metodbeskrivning, resultatavsnitt, diskussion och reflektion samt bilagor.   
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1.4 Centrala begrepp om koreografi och improvisation 
Koreografiska processer 
I texten, när jag skriver koreografiska processer, syftar jag till processen i skapandet. Det är 
från idé till produkt och kan variera. Begreppet innefattar en helhetssyn på en process när det 
skapas verk/koreografier/perfomances/dansnummer.  
 
Koreografi 
Ett dansnummer/verk som kan innefatta improvisatoriska sekvenser men även sammansatta 
rörelser som är skapade på förhand.   
 
Medveten improvisation 
Detta begrepp syftar till improvisation som är medveten och har specifika ramar, uppgifter 
(tasks) och metoder. Till skillnad från fri improvisation, som oftast bygger på att följa spontana 
känslor, är medveten improvisation avsiktlig till sin natur gällande fokus/ramar. Med detta 
menas inte att utkomsten av rörelserna är avsiktliga.  
 
Improvisation 
Begreppet improvisation syftar både till medveten och fri improvisation. Om inget annat nämns 
kan båda innefattas i begreppet. Improvisation kan vara genrebundet men även inte. 
Improvisationens riktning kan variera gällande spontaniteten och därmed kan dansaren syfta 
till att rörelserna är spontana eller att valen som dansaren gör är spontana. I dansen kan det 
exempelvis improviseras kring specifika rörelser, metoder eller objekt. 
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2 Teoretisk ansats  
Den litteratur som bildar ett stöd för detta arbete utgör teorier om lärande och design som ett 
medel för lärande. Studien vilar i första hand på Staffan Selander och Gunther Kress koncept 
om Didaktiskt Design, vilket sammanför socialsemiotisk teori och sociokulturellt perspektiv. 
Didaktisk design utgör ett vittomspännande koncept till kommunikation, representation och 
lärande, där jag väljer att särskilt adressera vissa centrala aspekter.  I denna del kommer en 
redogörelse för Design för Lärande samt socialsemiotiska och sociokulturella resonemang att 
presenteras. I vissa begrepp som presenteras beskrivs först ett designdidaktiskt perspektiv för 
att sedan följas upp med ett sociokulturellt resonemang. 
 

2.1 Didaktiskt Design och sociokulturellt perspektiv 
Design för lärande är ett begrepp för hur sociala processer formas genom att skapa 
förutsättningar för lärande samt ett begrepp för hur en individ ständigt återskapar information i 
meningsskapande processer (Selander & Kress, 2010, 2011). Didaktisk design är ett sätt att 
förstå lärprocesser som sker i eller utanför skolan. Selander och Kress (2010) beskriver att med 
detta sätt ses läraren som en ”designer” av undervisningen genom sin planering, sitt sätt att 
arrangera sina lektioner samt användandet av klassrummet och på det sätt läraren föreslår 
resurser. De sätt som pedagogen utvärderar arbetet är också av vikt. I perspektivet ses den som 
lär likväl den som skapat förutsättningar för lärande som didaktiska designers (Leijon & 
Lindstrand, 2012). En utgångspunkt för förståelsen för kommunikation och lärande är att 
människan är en teckenskapande varelse. Med ett didaktiskt och socialsemiotiskt perspektiv ses 
lärande som en teckenskapande aktivitet där didaktisk design och multimodalitet är de 
gemensamma grundpelarna. Människan ses således som en handlande, social och 
meningsskapande individ som är i konstant samspel med andra människor. Som 
meningsskapande individer bearbetar och uttrycker vi vår förståelse kring saker genom att 
skapa egna tecken med hjälp av olika medier. När vi deltar i sociala sammanhang använder vi 
därmed olika teckensystem både för att skapa och tolka tecken som vi producerar i samspel 
med andra (Leijon & Lindstrand, 2012). ”Tecken skapas av någon för att uttrycka något om 
världen eller för att ge utlopp för en känsla, och det är i den sociala situationen som tecknen 
blir meningsbärande” (Selander, 2017, s.155).  Det kommunikativa synsättet har i dagens 
samhälle fått en nyare innebörd än vad det hade för några decennier sedan (Selander & Kress, 
2011). Den digitaliserade världen har visat oss att vi kan lära oss via fler källor än verbala 
kommunikationsformer såsom skrift och tal. Det är nu möjligt att producera bland annat musik, 
film och reportage och visa dessa för världen via ett socialt medium såsom Youtube. Därmed 
har detta förändrat synen och rollen på skolan och utmanar synen på skolkunskap. Den kunskap 
som inhämtas utanför skolan ökar men också kunskapsintaget i skolan. 
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Leijon och Lindstrand (2012) beskriver att Design för lärande kan placeras, likt en 
brytningspunkt, mellan socialsemiotik och sociokulturellt perspektiv. Socialsemiotik, varav det 
designorienterade perspektivet har sina rötter, bidrar med ett fokus på teckenskapande, 
multimodaliteter och kommunikativa processer och dess komplexitet med en möjlighet att 
analysera kommunikation. En central utgångspunkt för ett socialsemiotiskt perspektiv är att 
kommunikation samt representation betraktas som sociala processer med grund i 
teckenskapande (Leijon & Lindstrand, 2012). Fokus riktas mot hur människor kommunicerar 
och därmed skapar mening med hjälp av sociala och kulturella resurser. I ett socialt samhälle 
riskerar många människor att bli begränsade i deras handlingsutrymme på grund den betoning 
som finns av text i form av tal och skrift. Därför är en lärandekontext ur ett socialsemiotiskt 
perspektiv är ett erkännande av användandet av olika teckensystem (multimodaliteter) (Leijon 
& Lindstrand, 2012). Perspektivet riktar sig mot att utnyttja olika medier och teckensystems 
möjligheter och begränsningar samt när de kan uttryckas. Det sociokulturella perspektivet 
belyser bland annat utveckling och lärande, kulturella redskap och mediering samt kollektiva 
representationer av världen (Leijon & Lindstrand, 2012). Lev S. Vygotskij, det sociokulturella 
perspektivets grundare, hade sin utgångspunkt i att människan är en biologisk, kulturell, social 
och historisk varelse. Svårigheter om att förstå lärande och utveckling handlar om att ha 
förståelse för hur olika roller fungerar, påverkar och samverkar med varandra. Tillsammans har 
dessa två perspektiv utgjort sin grund för det som vi kallar didaktisk design. Vidare i texten 
kommer nu designdidaktiskt och sociokulturella resonemang att redogöras för.  
 
Design 
“Design does not ask, ’what was done before, how, for whom, with that?’ Design asks, ‘what 
is needed now, in this one situation, with this configuration of purposes, aims, audience, and 
with these resources […]? (Kress, 2003, s.49). Designbegreppet handlar om att forma idéer, 
koncept och mönster för att sedan skapa något nytt (Selander & Kress, 2010). På senare år har 
det även börjat talats om interaktiv design i den digitala världen där den som designar gör detta 
i samverkan med dem som ska använda produkten (Selander & Kress, 2010). Exempel på detta 
kan vara att lärare involverar elever/studenter i planeringen av arbetsprocesser. I ett utvidgat 
synsätt ses detta som att utveckla och genomföra nya lösningar i specifika sociala sammanhang. 
Att producera nya sätt att ordna världen. Vidare beskrivs design som ett sätt att skapa något 
nytt, eller att omskapa samt bruka något på ett oprövat sätt (Selander & Kress, 2010). Design 
är att planera för något nytt att hända och kan ses från två synvinklar. Antingen från individen 
som en ”designer-as-producer”, eller som ”designer-as-user”. Design är inte enbart att forma 
en produkt, utan även att forma sociala interaktioner. Därför är alla som är delaktiga i 
kommunikation, och lärande, en designer (Selander & Kress, 2012). Selander och Kress (2010) 
beskriver design för lärande -didaktisk design- på följande sätt: ”design handlar om att forma 
såväl objekt som villkor för kommunikation […] Designern riktar blicken mot framtiden, och 
design är att skapa (ny) mening” (s.23).  Att designa pedagogiska förutsättningar innebär inte 
enbart en aspekt. Det handlar dels om lärandet som faktiskt sker, samt i den kultur som detta 
sker i (Selander & Kress, 2011). 
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Multimodalitet  
Detta begrepp har sin utgångspunkt i de resurser som finns till hands för att tolka världen och 
skapa mening. Exempelvis har föremål, gester, symboler och ord ingen mening i sig själva. De 
får mening i de sociala sammanhang där de skapats samt i de sammanhang som de används. 
Människor kommer därmed genom integration överens om innebörder och betydelser av dessa 
”ting” (Selander & Kress, 2010). Det som sammanlänkar psykologiska, biologiska och sociala 
förutsättningar är att vi skapar tecken som därmed representerar något. När vi pratar om 
kommunikation och lärande, har den multimodala kommunikationen en viktig roll. 
Multimodalitet handlar om att kommunikation inte enbart är verbal-språklig, med detta menas 
talat språk eller ord skrivna på papper eller annat digitalt objekt, utan att kommunikationen sker 
i en mångfacetterad samverkande modalitet (Selander, 2017). Det multimodala lärandet påvisar 
att lärandet kan baseras på fler medier och att kombinera dessa ger lärandet en bredd. Länge 
har verbalspråket haft en överordnad ställning för kunskapshantering och lärande. Men 
kompletteras nu med andra betydelsefulla medier såsom filmer, musik och bilder (Selander & 
Kress, 2010). Selander och Kress beskriver multimodalitet på följande vis: 
 

To understand this new communicative pattern, it is not enough to rely on verbal text only, 
may they be written or oral. Other modes also come into play to handle information, share 
experiences, as well as to learn new things. The multi-modal character of communication 
therefore has to be understood (Selander & Kress, 2011) 
 
 

Kunskap, lärande & mediering 
Kunskap inom didaktisk design ses som en aktivitet och praktik. Kunskapen ges tillkänna 
genom olika sätt att representera världen samt hur någon förstår den och förhåller sig till 
kunskapen. Kunskapens platser eller rum kan vara fysiska likväl som mentala. Lärande ses som 
en förmåga att kunna engagera sig i världen på ett meningsfullt sätt. Selander och Kress (2010) 
menar att lärande är en förmåga att kunna använda och elaborera olika teckenvärldar i en 
specifik kunskapsdomän, oavsett om den är av praktisk eller teoretisk art.  
 
Angående det sociokulturella perspektivet om mediering, som är ett betydande perspektiv för 
att se på lärande och kunskap, kan vi koppla begreppet till ovannämnda beskrivningar av 
Selander och Kress (2010). Vygotskij menade på att redskap medierar våra handlingar som vi 
använder och är beroende av (Säljö, 2014). I ett sociokulturellt perspektiv är ett grundläggande 
perspektiv att fysiska likväl som intellektuella/språkliga redskap medierar verkligheten i 
konkreta verksamheter. Begreppet mediering antyder därmed att människor inte står i direkt, 
omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Däremot hanterar vi den med hjälp utav olika 
fysiska och intellektuella redskap. För att förstå lärande måste vi se och förstå hur tänkande 
utövas av människor som agerar i olika sociala praktiker med hjälp av artefakter (Säljö, 2014). 
”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxen ur, och 
därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” (Säljö, 2014, s.81). 
Ett begrepp som Säljö (2014) hänvisar till är kultur, det vill säga, en uppsättning av idéer, 
värderingar, kunskaper och andra resurser som vi tillhandahåller genom interaktion med 
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omvärlden. I kulturen ingår också alla de fysiska redskapen, artefakter, som vår vardag är fylld 
av. Med andra ord olika instrument och verktyg av diverse slag samt varierande former av 
kommunikation- och informationsteknologi.   
 
Sekvensering & tempo 
Med begreppet sekvensering menas att se en ”aktivitet” som en serie av aktiviteter. Därför 
understryks vikten av att se lärandet som dynamiskt och skapande, där individen successivt lär 
sig att vidga sin förmåga att delta i olika sammanhang. Detta innebär också i förlängningen att 
lärandet inte ses som en mekanisk härmning utan som en process av prövande. Begreppet tempo 
förklarar hur mycket tid som avsätts för en aktivitet samt hur ofta aktiviteten planeras in. Tid är 
även en bidragande faktor för hur pass omfattande ett område kan vara (Selander & Kress, 
2010; Selander, 2017). 
 
Lärandets resurser 
Gällande resurser i lärandet är det alla redskap, råmaterial, teckenvärldar och symboler som 
brukas och bearbetas i olika sammanhang (Selander & Kress, 2010). Hur en resurs skall 
användas i en viss situation bestäms inte enbart utifrån objektets ändamål. Traditionsenligt har 
vi lärt oss att använda verktyg som är tänkta för särskilda ändamål. De sociala förväntningarna 
och föreställningarna kring ett objekt och dess användning kan därmed inte helt uteslutas ur 
ekvationen. Exempelvis om ett barn skulle använda en docka i bollek skulle människor 
runtomkring barnet bli oroliga, då förväntningen på leken kring en docka inte är att använda 
den som en boll. Selander & Kress menar på att olika resurser skapas och används i olika sociala 
sammanhang. Även om en speciell resurs bjuder in till vissa aktiviteter, är detta objekt inramat 
med sociala normer och innebörder. Därför har ett objekt en innebörd men som också kan 
förändras över tid. Precis som leksaker, erbjuder läromedel möjligheter och underlättar vissa 
aktiviteter och försvårar andra (Bezemer & Kress, 2008). Olika resurser såsom penna, papper, 
dator eller andra digitala verktyg möjliggör och underlättar vissa typer av aktiviteter som också 
resulterar att de resurser som finns tillgängliga i olika rum etablerar idéer kring vilka typer av 
verksamheter som skall genomföras där. Ett designorienterat tänkande är riktat mot förändring 
och stödjer skapandet av nya sammanhang på ett meningsfyllt sätt (Selander, 2017). Selander 
menar att Design för lärande skapades som ett analytiskt verktyg för att studera, analysera och 
tolka olika lärprocesser. Det innefattar ett förhållningssätt och ramverk för individer, 
organisationer och gruppers förändringsarbete (Selander, 2017). En designorienterad didaktik 
syftar till att studera lärande men även till att bidra till diskussioner om hur lärande och 
undervisning kan förändras samt hur nya och meningsfulla sammanhang kan skapas. Det 
handlar om att förstå lärande som bearbetning, åter-framställande av kunskapsuttryck och 
transformering. Lärandet ses då som transformativa sekvenser där lärandet sker genom ett antal 
olika steg (Selander, 2017).  
 
Som ovan nämnt sammanlänkar socialsemiotik och sociokulturellt perspektiv konceptet 
Didaktiskt Design. En central aspekt i ett sociokulturellt perspektiv är synen på redskap. 
Redskap i detta anseende är hur vi ser på resurser inom didaktisk design. En utgångspunkt i 
sociokulturellt perspektiv som avgör hur vi ser på lärande är synsättet att en människas 
förmågor (fysiska, intellektuella och sociala) inte enbart grundar sig i biologi, utan på tanken 
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att denne kan utvecklas och använda redskap (Säljö, 2014). Vi använder oss av fysiska redskap 
när vi förflyttar oss, lagar mat eller exempelvis skriver. Människan använder även intellektuella 
redskap när vi tänker och kommunicerar. Wertsch (2007) menar att begrepp såsom kilometer, 
gravitation och procent är redskap för oss när vi tänker och talar som i sin tur fungerar som 
medierande redskap som därmed tillåter oss att beskriva, analysera och kommunicera med 
världen. Vygotskij menade att dessa redskap möjliggör för sådant som vår kropp inte naturligt 
kan klara av. Vygotskij påvisade en tydlig skillnad mellan fysiska och mentala redskap och 
menade att precis som en hammare hjälper oss att slå på en spik, hjälper de mentala redskapen 
oss att utföra handlingar i världen (Säljö, 2014). Säljö (2014) hänvisar till en stege, när det 
gäller att behärska komplexa intellektuella och fysiska redskap, där individen går igenom ett 
antal faser och ser ut på följande sätt:  

 
a) I den första fasen saknar man förtrogenhet med redskapet och dess funktion i en speciell 

praktik. 
b) Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av en mer 

kompetent person. 
c) Successivt ökar den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet på egen hand. 

Man kan också avgöra när det skall användas. Stödet kan nu minskas eller vara mer indirekt. 
d) Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han vet när och 

hur det skall användas (Säljö, 2014, s. 124) 
 
Representation 
Representation inom didaktisk design ses som ett uttryck för hur en person eller ett kollektiv 
uppfattar världen (Selander & Kress, 2010). Kunskap om världen representeras i form av 
exempelvis verbala beskrivningar eller modeller, men även i form av handlingar och 
interaktioner mellan individer eller objekt. Därför är en representation inte en sann återspegling 
av omvärlden utan den noterar vissa framträdande drag i specifika sammanhang. Selander och 
Kress (2010) framställer representation som ett sätt att visa sin egen förståelse och förståelse 
för världen. I didaktiska perspektiv kan detta syfta till hur olika representationer förändras över 
en tid där lärandet består av de skillnader mellan olika representationer som en individ designar 
vid varierande tidpunkter.  Selander och Kress (2010) menar att i skapandet av en ny design är 
utgångspunkten i befintliga representationer och resurser, och att designern plockar ut element 
som ter sig centrala. 
 
Rum, inramning & iscensättning 
”Lärandets rum handlar om såväl fysiska som virtuella platser ” (Selander & Kress, 2010). Det 
finns både fysiska rum, som väldigt konkret är ett rum. Dessa rum är vanligtvis inte tomma utan 
innehåller möbler och andra redskap för olika typer av aktiviteter. Exempelvis i ett bibliotek 
finner vi böcker, tidskrifter och annat som är utformade för detta syfte. Kring dessa olika rum 
finns även en mängd olika rutiner och regleringar som reglerar vem som får komma dit, vem 
som får göra vad och när rummen är öppna och stängda. Därför är ett rum också ett socialt rum 
med olika förväntningar på roller och positioner. Hur ett fysisk rum också är möblerat kan säga 
något om den sociala hierarkin som råder i rummet. Till exempel en kateder och skolbänk. Det 
virtuella rummet är ett rum som innefattar informationsflöde ur ett globalt perspektiv. I detta 
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rum kan olika slags spel spelas, det går att kommunicera, hämta information och själv producera 
information. En ytterligare aspekt som Selander och Kress (2010) talar om är ett typ av 
ideologiskt rum där förväntningar, förförståelse och intresse står i relation till ett rum. Varje 
individ sätter sin egen prägel utifrån diverse förväntningar och intressen, och därför är ett rum 
inte ett slutet universum. Ett rum kan därför vara en plats där något nytt börjar. Rummet kan 
därmed ses som en resurs i förhållande till förväntade aktiviteter. ”Rummets betydelse existerar 
inte i sig utan planeras av arkitekter och inredningsarkitekter, som skapar rummet för vissa 
syften” (Selander & Kress, 2010). Aktiviteter bidrar till att forma ett rum och dess betydelse.  
 
Berörande lärmiljöer utgör villkor för en inramning av en läraktivitet. Dessa villkor kan vara 
fysiska och ekonomiska samt ideologiska föreställningar (Selander & Kress, 2010). En 
inramning baseras på både rutiner och förväntade rollfördelningar samt på en individuell 
inramning som oftast baserar sig på intresse och att i en situation kunna iscensätta sig själv som 
en lärande individ. Därför kan inramning förstås som en fysisk, mental och social omständighet. 
Det är ett samspel mellan socialt givna förväntningar, materiellt utformade resurser och en 
individs inramning av en situation (Selander & Kress, 2010; Selander, 2017).  Genom att 
använda rum och redskap på vissa sätt, skapas också traditioner, vanor, rutiner och invanda 
tankesätt. Dessa aspekter kan både försvåra och förhindra förändringar men också underlätta 
det dagliga arbetet. Att designa ett rum för en viss typ av aktivitet innebär också att sociala 
relationer designas (Selander & Kress, 2010). 
 
Rummets betydelse för lärandet är även en aspekt som det sociokulturella perspektivet berör, 
det vill säga lärandets situerade natur. Strandberg (2006) synliggör Vygotskijs betoning på hur 
individen aktivt tar del av en miljö och ger den sin egen mening. Var vi befinner oss påverkar 
därmed vilka vi är. Rummen förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och även 
förväntningar. Ett rum kan underlätta lärande medan ett annat kan försvåra det (Strandberg, 
2006). För att arbeta med rumsliga förändringar, beskriver Strandberg en checklista på begrepp 
som ett stöd för att arbeta med rummet. De begrepp och frågeställningar som bör ställas är 
följande; interaktion; vilka möjliga samspel finns i rummet? Hur kan barn relatera till varandra? 
Aktiviteter; vad är möjligt att göra i ett rum, och vilka aktiviteter är möjliga? Artefakter; vilka 
verktyg och artefakter har ett barn tillgång till? Utvecklingshopp; finns det en förväntan om 
utveckling i rummet? Har barnet till gång till det? Och slutligen kreativitet; finns det utrymme 
för barns innovation i rummet? Är det möjligt för barn att förändra rummet i avseende till de 
ovannämnda aspekterna? (Strandberg, 2006).  
 
Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Som tidigare nämnt är en central utgångspunkt för ett socialsemiotiskt perspektiv är att 
kommunikation och representationer betraktas som sociala processer (Leijon & Lindstrand, 
2012). Fokus riktas mot hur människor kommunicerar och hur de skapar mening med hjälp av 
sociala och kulturella resurser. Med ett didaktiskt och socialsemiotiskt perspektiv synliggörs 
lärande som teckenskapande aktiviteter där didaktisk design och multimodalitet är de två 
gemensamma utgångspunkterna. Människan ses därför som en handlande, social och 
meningsskapande individ som är i beständigt samspel med andra människor. Men vilka 
sociokulturella perspektiv kan erbjuda vår förståelse för just lärandet? Vilka perspektiv inom 
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det sociokulturella perspektivet ligger till grund för vår förståelse för konceptet av Didaktiskt 
design?  
 
Partanen (2007) påpekar att Vygotskij sätter ljuset på samspelet mellan individen och dess 
omgivning, den sociala kontexten men också hur den påverkar utvecklingen hos individen. 
Inom det sociokulturella perspektivet är ett grundläggande begrepp appropriering som innebär 
att; ta till sig, låna, ta över och göra till sitt. I detta sammanhang ses också appropriering som 
ett sätt att lära sig genom interaktion med andra. Exempelvis lär sig ett barn uttryck såsom 
”katt” i samspel med vuxna. Barnen lär sig känna igen tinget och vad det betyder, därefter kan 
barnet använda begreppet själv. Principen i detta är att erfarenheter och kunskaper först finns 
och görs synliga mellan människor i kommunikation. Därefter blir det tillgängligt för andra att 
ta del av (Säljö, 2016). Vygotskij menade att människor befinner sig under förändring och 
utveckling och att vi i varje situation som vi befinner oss i har möjlighet att ta till oss kunskaper 
i samspel med andra människor – det vill säga, appropriera (Säljö, 2014). Vi kan således också 
få insikter genom att se möjligheter och mönster i de praktiska och intellektuella redskap som 
vi behärskar (Säljö, 2014). Vidare förklarar Säljö (2014) att ”individer lär, men det gör också 
kollektiv som föreningar, företag, organisationer och till och med samhällen” (s.13). Den typ 
av kunskap som är produktiv och funktionell, menar Säljö, är också i förändring, som den har 
varit i århundranden. Den kommer också förändras på grund av omvärldens krav och 
möjligheter. Säljö (2014) menar också på att det är inte bara vad eller hur mycket vi lär oss som 
förändras, utan en grundläggande tes är också på de sätt som vi lär oss samt de sätt vi tar del av 
kunskap som förändras. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer kan vi jämföra och 
lära av erfarenheter. Begrepp såsom färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader 
mellan olika objekt och därmed kan vi lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika 
sammanhang (Säljö, 2014). En förutsättning för att människor ska kunna ta till sig och bevara 
kunskaper är genom att det finns etablerade kategorier och begrepp i omvärlden. Vårt lärande 
är således varken styrt av instinkter eller begränsat till vad vi har tillhandahållit av vår 
personliga och fysiska kontakt med världen. Det är genom interaktion som lärandet sker. Då att 
vi ständigt lånar och utbyter information med medmänniskor. Vi kan därmed också låna andras 
kunskaper när vi behöver dem och använda dem såsom om de vore våra egna (Säljö, 2014). 
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3 Perspektiv på dans och lärande  
Litteraturen som beskrivs i detta avsnitt ligger som grund för den studie som skall bedrivas. 
Teorier om dans, lärande, improvisation och koreografi är en väsentlig del för förståelsen kring 
studien.  
 
Improvisation  
Termen dansimprovisation går inte att finna i uppslagsverken såsom Nationalencyklopedin 
(NE) eller Encyclopedia Britannica, men däremot finns ordet för improvisation i musik och 
teater. Enligt NE är improvisation att hitta på samtidigt som någonting utförs 
(Nationalencyklopedin, 2019a). Inom musiksammanhang benämns ofta det oförutsedda, 
oplanerade samt spontana i ett musikaliskt framförande (Nationalencyklopedin, 2019b).  Kent 
De Spain uttrycker, i boken Taken by Surprise (2003), att det finns flera orsaker till att 
improvisera. Uppvärmning av kroppen, för att skapa specifika rörelser för koreografi, föra 
samman människor i en grupp, undersöka nya rörelsekvaliteter, uppnå ett särskilt tillstånd, 
skapa en föreställning eller för att ha kul. Improvisation är därmed ett verktyg för att uppnå ett 
visst syfte (De Spain, 2003). Lynne Anne Blom och L. Tarin Chaplin (1988) beskriver rörelser 
som både uttrycksfulla och praktiska. Rörelser bidrar till att människor växer och utvecklas. 
Intuition, rytm och passion driver oss och vår kropp till att respondera till onämnda viljor och 
önskningar (Blom & Chaplin, 1988, s.3). De redogör för att improvisation påvisar den 
kommunikativa aspekten i rörelsen när andra människor, både publik och meddansare, 
responderar med det som uttrycks.  
 

For example, I can understand and connect with your movement about fear even though 
my experience of fear may be of failing, or falling, while yours is of an abusive father. I am 
able to move with you, and I identify with your improv or dance because the fear has been 
reduced to its essentials, to its movement, to the primitive state that is real in all of us (Blom 
& Chaplin, 1988, s.6) 
 

Blom och Chaplin (1988) förklarar att spontanitet är en av beståndsdelarna i improvisation. De 
beskriver dock att det inte är helt utan riktning. Blom och Chaplin (1989) beskriver att “[…] 
movement, ideas, and people do not exist in isolation; they work in combination, as catalyst for 
one another” (s.7). Det som Blom och Chaplin (1988) menar med improvisation som inte är 
utan riktning, kan relateras till William Forsythes improvisationsmetoder. Forsythes (1990) 
metoder för improvisation demonstreras i en digital skola i form av en DVD och innehåller 64 
videogestaltningar från olika kapitel som tituleras lines, writings, reorganization och additions. 
Exempelvis demonstrerar Forsythe imagining lines samt extrusion ur kapitlet lines. 
 
Imagining lines handlar om att skapa linjer. Denna linje kan skapas mellan två punkter som 
både kan befinna sig utanför kroppen, såsom mellan ens händer eller i kroppen, som exempelvis 
armen. Dessa linjer kan förlängas men också roteras (Forsythe, 1990). Extrusion å andra sidan 
handlar om linjer som kan förlängas och kraschas. Om en linje har gjorts såsom i imagining 
lines, kan dansaren via extrusion förlänga linjen eller krascha den abrupt. Denna linje kan även 
producera en tanke om ett dimensionellt plan. Detta dimensionella plan kan se ut på följande 
sätt; om två punkter har skapats i armen (en punkt armbåge och en punkt handled) bildas det en 
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linje. Om armen förs ner mot marken och upp mot taket, producerar därmed linjen ett 
dimensionellt plan med hjälp av marken (Forsythes, 1990) 1. Detta verktyg som Forsythe 
demonstrerar, visar en medveten improvisation som innefattar ett ramverk av tydliga 
instruktioner och övningar. Det vill säga, improvisation som inte är helt utan riktning. Sjöstedt 
Edelholm skriver (2015) att skapa och uttrycka sig i ett konstnärligt ämne ger en möjlighet för 
människor att kommunicera idéer. Detta möjliggörs även genom strukturerade metoder samt i 
en planerad dansundervisning. Ingeborg Bos, docent vid konsthögskolan ArtEZ i 
Nederländerna yttrar sig om improvisation på följande sätt;  
 

The act of making dance as a dance pupil will make that pupil a dance artist, rather than a 
dance copyist. It is impossible to create dance without some form of experimenting and 
improvising, therefore it is impossible to teach pupils to make dance without teaching them 
to improvise. If they are taught well how to improvise, this will improve their artistic 
possibilities and most likely also the quality of their dance products (Bos, 2015, refererat i 
Sjöstedt Edelholm, 2015, s.129)  

  
Improvisationens olika aspekter – inte bara en dans på rosor 
En aspekt gällande improvisation är huruvida det finns förutsättningar till ämnet i 
gymnasieskolan. Som tidigare nämnt finns det kurser som berör ämnet. Men alla skolor och 
gymnasieprogram med inriktning dans behöver inte inkludera ämnet dansimprovisation i sina 
skolplaner. I estetiska programmets programstruktur beskrivs ämnet Dans med följande 
obligatoriska ämnen; dansgestaltning 1, dansteknik 1 & 2 samt dansteori (Skolverket, 2011c). 
I och med detta synliggörs det att de kurser som specifikt ämnar till dansimprovisation och 
komposition inte är obligatoriska. Detta kan resultera i att inte alla skolor väljer att undervisa i 
kursen dansimprovisation. Även om momentet innefattas i ämnet dansgestaltning är det inte en 
självklarhet att elever får möta ämnet i en sådan stor omfattning (Skolverket, 2011a).   
 
Roy Aksel Waade (2016) undersöker ämnet musik och improvisation i sin avhandling 
Tegnspråk i musikken: Soundpainting som improvisatorisk-kompositorisk verktøy, och nämner 
de svårigheter som finns med improvisation. Hen menar att improvisation kan vara krävande 
då det ofta är massor av information som en person ska förhålla sig till och många avgörelser 
som tas på kort tid. Samtidigt som denne ska kommunicera med andra och är upptagen med 
sina egna processer (Waade, 2016, s. 61). En didaktisk frågeställning som Waade ställer sig är; 
”Hvordan skal man undervise det uforutsette? (2016, s.62). Det vill säga, hur skall man 
undervisa det oförutsägbara?  
   

[…] improvisation has rarely been an explicit part of conversations about teaching, and 
because we do not talk much about our improvisations, we limit our ability as profession 
to advance our knowledge and capacity for improvising well (Dezutter, 2011, s.27) 

 

                                                

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=6X29OjcBHG8, Forsythes demonstration på imagining lines 

https://www.youtube.com/watch?v=e_7ixi32lCo, Forsythes demonstration på extrusion 
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Citatet ovan från Stacey Dezutter ur boken Structure and Improvisation in Creative Teaching 
(2011) hänvisar till att dialoger kring improvisation är bristande inom lärande, som i sin tur 
begränsar vår förmåga till att avancera vår kunskap. Dezutter menar också att endast ett fåtal 
lärare systematiskt tänker på användandet av improvisation i lärandet, eller har applicerat 
improvisation som ett lärandemål för studenter. Janice E. Fournier (2011) hänvisar också till 
att ”teacher who are expected to follow a standardized curriculum may be reluctant to 
experiment with activities that deviate from the book, with good reasons” (Fournier, 2011, s. 
184). Fournier menar på att lärare kan låta dessa aktiviteter utgå på grund av osäkerheten av 
vart dessa aktiviteter kommer leda till och därmed; huruvida lärare kan säkerställa att aktiviteten 
kommer vara produktiv och vara till hjälp för att uppnå ett strukturellt mål (Fournier, 2011). 
 
Koreografi 
Alma M. Hawkins, Professor Emeritus vid UCLA (1989) beskriver i boken The Intimate Act of 
Choreography att lärare i dans söker efter en djupare förståelse för den kreativa processen. Den 
adekvata frågan som ställdes var ”how does one assist the young dancer-choreographer in 
discovering the inner way of experiencing and in allowing the imaginative forming of 
movement to develop and mature?” (Hawkins, 1989, s.xi). Den kanske mest centrala delen av 
yrket som koreograf är att handleda dansare i sitt dansande, precis som Hawkins menade. Hur 
detta ter sig varierar onekligen mellan koreografer och metoder. En vanlig sådan inom 
koreografi och koreografiska studier är improvisation.  
 

It is well recognized in current teaching methods that a sense of personal discovery can be 
crucial to the acceptance of, and belief in, new or unfamiliar ideas. So, whenever possible, 
the choreographic concept we present is implicit in the improvisational structure. 
Sometimes it is tucked behind a nonconceptual mask (image), and sometimes the 
improvisation deals directly with the movement and/or choreographic element being 
explored (Blom & Chaplin, 1989, s.xiv) 

 
Blom och Chaplin (1989) refererar till en kedja av element för inlärning som innehåller 
upplevelser, analys, reflektion, integrering samt utvärdering. De menar att analysering separerar 
och definierar, och därav tillåter uppmärksamhet för detaljer och klarhet. Processen för 
reflektion tillåter objektivitet och utvecklar perspektiv. Integration sammanställer och påvisar 
till förståelse och kreativitet. Utvärdering utvecklar ett kritiskt öga och varierande fördomar. 
De menar även att dessa inte är separata processer utan interagerar med varandra till en enda 
process (Blom & Chaplin, 1989).  
 
El Paso 
I artikeln Knowledge and collective praxis, i Dans [and] Theory, beskriver författaren Victoria 
Pérez Royo om ett koreografiskt verktyg som kallas för El Paso – Passed Knowledge. El Club 
är ett kollektiv på tio medlemmar från varierande konstformer, stationerat i Madrid. Kollektivet 
skapades av flera anledningar men en av dessa var att; bryta sig loss från isolationen av kreativa 
processer och att skapa en gemenskap (community) för reflektion och kommunikation (Pérez 
Royo, 2013). Efter en tid av utforskande skapades ett verktyg som kom att kallas för El Paso, 
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som översätts till “steg” samt att “föra vidare”. Verktyget utmynnade i att de ville lära känna 
varandra och deras praktiska arbete samt som en del i att kunna samarbeta med varandra. 
  
El Pasos funktion är att de deltagande konstnärerna skapar varsitt projekt under en tid. Varje 
individ för sedan vidare projektet till nästa person, som skapar någonting nytt med de 
förutsättningar som finns. Projektet tar slut när alla fått ta del av varandras olika projekt. Pérez 
Royo (2013) nämner att “research in this kind of proposals is done collectively, in a process of 
continuous exchange and interaction, dialogue and confrontation with others, which in this 
particular case, is based on the action of receiving, transforming and passing materials” (s.57). 
Konceptet av El Paso är att föra vidare kunskap och stoff/material. Därför behöver skapande 
processer inte vara helt individualistiska. 
 
Dans och lärande  
Kunnandet i och om dans är en väsentlig del i dansundervisningen beskriver författaren Elisabet 
Sjöstedt Edelholm (2015), och fortsätter: ”undervisning i dans är mångfacetterad i sig och 
kräver mycket goda ämnesdidaktiska kunskaper som kan erövras genom studier i och om dans, 
dvs. genom ett eget pågående eller tidigare utövande” (s.125). Sjöstedt Edelholm påvisar att en 
förståelse för omvärlden kan skapas genom konstarternas olika element för att hitta en 
medvetenhet i sig själv. Vidare redogör författaren att ”i lärandets kontext ingår eleven och 
läraren i ett slags kulturellt rum där aspekter som socioekonomisk bakgrund, lärmiljö och andra 
faktorer påverkar processen” (Sjöstedt Edelholm, 2015, s.125). En adekvat del i 
dansundervisning är att läraren själv är involverad med sin kropp genom att visa rörelser, 
använda sin röst och genom fysisk beröring. Det är en lärandesituation som ter sig annorlunda 
än andra lärandesituationer såsom exempelvis i teoretiska ämnen. Dans och andra estetiska 
ämnen kan delas in i två kompletterade sätt för att närma sig undervisningen. Undervisning i 
estetiska ämnen kan jämföras med engelskans Education in the Arts och därmed undervisning 
i och om. Undervisning som hjälp för att nå bättre resultat inom andra områden, det vill säga 
undervisning genom estetiska ämnen, alltså med och genom kan jämföras med engelskans 
Education through the Arts (Sjöstedt Edelholm, 2015, s.124-125). Dansens lärande kan därmed 
delas in i en modell om fyra områden som relateras till kunnande i, om, med och genom dans. 

 
• Att tillägna sig kunskaper i dans, vilket innebär övning i ämnesområdet genom att 

experimentera med olika synsätt, material och tekniker. 
• Att tillägna sig kunskaper om dans, vilket innebär att få kunskap i konstartens grunder och 

dess verktyg och metoder.  
• Att tillägna sig kunskaper med dans, vilket innebär att arbeta utifrån konstarten med hjälp 

av analys och diskussion i syfte att få lära sig om ett annat ämnesområde. 
• Att tillägna sig kunskaper genom dans, vilket innebär att utveckla tänkande genom för 

konstarten specifika lärprocesser (Strategisk satsning inom lärarutbildningen vid Göteborgs 
Universitet. Delrapport 1, 2014, refererat i Sjöstedt Edelholm, 2015, s. 125)  

 
 
Begreppet undervisning har i många fall och under en lång tid, setts som en styrd undervisning 
med ett begränsat förhållande mellan elev och lärare. Länge har synsättet för undervisning 
baserats på ett auktoritärt synsätt av en mästare-och lärling. Varav läraren är den som besitter 
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kunskapen, och eleven är den som skall inhämta den (Selander & Kress, 2011). ”Dansens 
traditionella undervisningsmetod har tydliga associationer till mästarlära. Dans är ofta ordlös, 
lärs ut i personlig kontakt mästare-lärling i en växelvis process” (Román, 2010, s.25). Lärandet 
har däremot utvecklats till att karakterisera en mindre styrd och en mer elevcentrerad 
undervisning (Styrke, 2013). Román redogör för två begrepp som kallas förmedlingspedagogik 
samt dialogpedagogik som beskriver lärande på följande vis: ”I förmedlingspedagogik är det 
läraren som har kunskapen och överför den till sina studenter/elever. […] I dialogmodellen sker 
undervisningen genom deltagande och dialog i en subjekt-subjekt relation” (Román, 2010, 
s.30). Därmed kan kunskapen beskrivas som att både eleverna likväl som hos läraren besitter 
kunskap samt att undervisningen bör vara både studentstyrd och lärarstyrd. Där lärandet sker i 
”en växelvis process mellan mästare och lärling” (Roman, 2010, s.25).  
 
Att definiera lärande och undervisning kan te sig svårartat. Vad är essensen i lärandet? Vad är 
fokuspunkten i begreppet? Styrke (2013) beskriver att ett sätt att definiera undervisningen är 
att betrakta den som ett sätt att möjliggöra lärande samt att den inlärning som sker hos den 
lärande är genom att undervisningen innehåller specifika innehåll efter valda metoder 
(Kroksmark, 1997, refererat i Styrke, 2013). Utifrån ett sådant synsätt behöver därmed 
begreppet lärande och undervisning inte vara motsatser till varandra. Förutsättningen är därav 
lärandet som sker hos eleven. Den centrala essensen inom yrket som lärare blir förmågan att 
kunna undervisa med ett förhållningssätt som utesluter den förlegade tanken om en strikt och 
styrd undervisning (Styrke, 2013). 
 
Skolverket, skolförordningen och skollagen  
”En kurs eller ett ämne kan anta olika form beroende på innehåll och syfte” (Styrke, 2013, s.58). 
Kursplaner och betygskriterier kan kännas som oerhört tolkningsbara i vissa praktiska ämnen 
och har därmed både en föränderlig och oföränderlig sida. Styrke (2013) menar att det finns en 
skillnad mellan kursplan och faktiskt undervisningspraktik. Trots att Skolverket har krav kring 
uppdraget som lärare samt det som skall göras som elev, kan kravet se annorlunda ut beroende 
på hur läraren tolkar dess innehåll och syfte såsom Styrke (2013) uttrycker det. Lärarens 
kunskaper, om att kunna tolka och använda kursplaner i relation till innehåll och 
implementering, blir därmed en väsentlig del av användandet av styrdokument. Detta kan 
därmed kopplas till tidigare nämnda aspekt kring skolors användande eller icke-användande av 
kurser inom improvisation. Såsom Styrke uttrycker gällande faktisk undervisningspraktik kan 
det tänkas att lärare inte implementerar kursmål till sin undervisningspraktik. Hur förhåller sig 
därför styrdokumenten till improvisation, och hur förhåller sig lärare till styrdokumenten? 
Enligt 5 kap. 2 § i Skolförordningen2 beskrivs att elever ska genom en strukturerad undervisning 
ges kontinuerligt och aktivt lärarstöd för att skapa förutsättningar för att elever skall nå de 
kunskapskrav som ska uppnås, samt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildning 
(SFS 2011:185). I Skollagen, 3 kap. 2 § står det även att ”alla barn och elever [...] ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

                                                

 
2 Skolförordningen hanterar de bestämmelser och förordningar som gäller för skola och utbildning 



 17 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål (SFS 2018:1098). I beskrivningar från Skolförordningen och Skollagen skall elever genom 
en strukturerad undervisning skapa förutsättningar till att nå de kunskapskrav som skall uppnås, 
och att de ska få möjligheter till att utvecklas. Den fråga som därför bör ställas är huruvida 
lärare faktiskt implementerar kurser såsom improvisation till den praktiska undervisningen och 
på vilket sätt dom förhåller sig till dessa? Om skolor följer den programstrukturen Skolverket 
har, kan det visa sig att skolor inte gör kurser inom improvisation till obligatoriska. Om fallet 
är som sådan, hur kopplas styrdokumenten till improvisation och till vilken bredd? Kan då 
lärare, i enlighet till Skolförordningen, 5 kap. 2 §, säkerställa att elever får en strukturerar 
undervisning och ge kontinuerligt stöd för att kunskapskraven skall nås?  
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4 Tidigare forskning 
Dansområdet i sig självt är väldigt nytt inom akademin jämfört med många andra områden. 
Michele Biasutti (2013) gjorde en studie på lärares syn om improvisation i dansutbildningar för 
att få en inblick i de mest använda metoder lärare nyttjar när de praktiserar improvisation i 
dansutbildningar. I studien framgick det att beroende på hur lärare planerar, strukturerar och 
formar sin lektionsplanering inom improvisation kan ett flertal processer framkomma som 
gynnar eleven specifikt.  Dessa processer innebär att eleven får möjlighet till att uttrycka sig, 
interagera med andra, utforska originella rörelser samt kunskap gällande komposition i realtid. 
Studien beskriver improvisation som ett lämpligt sätt att använda sig av i ett ”learner- centred 
approach” där målet är att anpassa lärandet från ett elevperspektiv utifrån individens behov 
(Biasutti, 2013). Simultant som det finns ett fokus på elever och anpassningar från ett 
elevperspektiv, finner vi ett lärarperspektiv som en viktig roll i att anpassa lärandet. Det vill 
säga, betraktande kring sin egen roll som lärare. Vad behövs för att läraren skall utveckla sina 
egen praktik som i sin tur utvecklar lärandet för elever? 2011 studerade Fia Fredricson Flodin 
sin egen praktik som pedagog i dansimprovisation. Intentionen med undersökningen var att 
belysa dansstudenters improvisationsförmåga med hjälp av Aristoteles kunskapsbegrepp 
fronesis3. Förståelse för elevers förkroppsligade kunskap är i mångt och mycket essensen för 
att förstå sin egen praktik och förhållningssätt (Fredricson Flodin, 2011). Förutom kunskap och 
förståelse för dansens fenomen och det kroppsliga i dansimprovisation, menar Fredricson 
Flodin (2011) också att det sker en övning i att bejaka intuitionen och fantasin, 
uppmärksamheten och att i stunden kunna urskilja, bearbeta, göra val och att handla. 
Fördjupning av lärares roll och olika pedagogiska förhållningssätt är ett av det mest 
framgångsrika området inom dansforskningen (Fredricson Flodin, 2011; Román, 2010; Muñoz 
Åhlén, 2015).  
 
Doug Risner (2000) genomförde ett tolkningsprojekt för att undersöka hur kunskap konstrueras 
av dansare i en repetitionsprocess. Studiens syfte var att förstå vad som krävs av dansare för att 
förstå kunskap i skapande processer inom koreografi. Risner fann i sitt resultat ett generellt 
tema som rörde sig om kunskap ur olika perspektiv. Dessa var bland annat kunskap som en 
interpersonell konstruktion, kunskap genom att göra, kunskap som minne, musikaliskt minne, 
programmerat minne, kroppsminne samt kunskap genom visshet. Risner uttrycker en 
väsentlighet i att se människan som en varelse som skapar mening, kunskap och förståelse i 
dansandet. Vidare beskriver hen begreppen; veta att samt veta hur i relation till kropp, rum och 
tid. I sin analys fann hen att kunskap baseras på många olika aspekter som utgör hur elever lär 
sig och menar att lärare kan finna det gynnsamt att förstå hur elever tar till sig koreografi och 
material (Risner, 2000). Koreografi som konstform kan uttryckas på ett flertal sätt och via flertal 
medier. Åsa Unander-Scharin (2008) studerade koreografi och teknologi, och skrev sin 
doktorsavhandling om ämnet. Utgångspunkten i projektet som avhandlingen redogjorde för var 
forskningsfrågan; hur kan digital teknologi användas i koreografiska verk och processer för att 

                                                

 
3 Aristoteles kunskapsbegrepp fronesis syftar till praktisk klokhet (Gustavsson, 2004) 



 19 

fånga mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse? (Unander-Scharin, 2008). Projektet behandlade 
koreografiska processer med en grund i Don Ihdes experimentella post-fenomenologi om 
kinematik, mekanik, robotik, Merleau-Pontys abstrakta & konkreta rörelser samt begreppen 
rörelsebild och kroppsbild. Unander- Scharin beskriver att frånvaron av den mänskliga kroppen 
har visat hur en relation mellan ett fåtal element kan skapa något som uppfattas som rörelse och 
därmed levande. Även att begränsade kroppar kan dansa.  Anette Arlander (2019) beskrev i en 
artikel i tidningen Performance Philosophy VOL 4, NO 2 om konst och växtriket som 
koreografiskt material. Arlander ville undersöka hur en individ kan samarbeta med icke-
mänskliga objekt såsom växter och träd och därmed hur en människa kan skapa med växter. 
Huvudsyftet med projektet var att vidareutveckla tidigare projekt med fokus på landskap genom 
att skapa framträdanden tillsammans med växter, specifikt med träd i relation till användandet 
av en kamera. I artikeln presenteras stillbilder samt en video (Arlander, 2019). Projektet fortgår 
och därför kan inget givet resultat presenteras.  
 
Mette Ingvartsens (2016) doktorsavhandling innefattar två böcker som behandlar koreografi ur 
två teman. Första boken, The Artificial Nature Series, undersöker koreografi i relation till icke-
kroppar och istället rörelse som en förlängning av kroppen. Boken fokuserar på naturen som en 
del av koreografin. Den andra boken 69 positions behandlar koreografi med fokus på nakenhet, 
sexualitet och hur kroppen historiskt har varit en plats för politiska kamper. Boken The Artificial 
Nature Series innehåller fem koreografiska experiment som gjordes mellan 2009–2012. 
Projektet har ämnat att utforska vad som händer ute i världen och vad som händer inuti en teater 
och samarbetet mellan dessa. Ingvartsen menar på att koreografi inte enbart existerar inuti 
teatrar utan även existerar konstant i den värld som omger oss (Ingvartsen, 2016).  
Boken 69 positions handlar däremot om, som tidigare nämnt, koreografi med fokus på nakenhet 
och sexualitet (2016). Boken är en guide av varierande uppträdanden om sexualitet. Den 
innefattar videos, bilder och texter som visar en explicit relation mellan sexualitet och den 
offentliga sfären. Genom detta konstaterar projektet att sexualitet inte enbart är personligt som 
bör hållas inom stängda dörrar, utan att den även är en del av hur vårt samhälle är byggt och 
hur politiken fungerar (Ingvartsen, 2016). Guiden demonstrerar framträdanden om bland annat 
60-talets nakna protester, ett arkiv av personliga uppträdande samt reflektioner kring nutida 
praktiker. Det är en tudelad koreografi som riktar sig delvis mot koreografi som är en 
förlängning av den mänskliga kroppen som inkluderar en agentur av icke-mänskliga aktörer, 
samt koreografi som riktar sig mot ett imaginärt och virtuellt rum via något som Ingvartsen 
kallar, ”language choreography” (Ingvartsen, 2016). Med dessa två böcker har Ingvartsen 
arbetat kring en ”extended choreography”, det vill säga, koreografi som är mer än bara den 
mänskliga kroppen.  
 
Avslutningsvis för detta kapitel kan det sägas att det finns forskning och forskningsprojekt kring 
ämnet dans. Många artiklar som behandlar området ur diverse utgångspunkter men fåtal 
renodlade avhandlingar. Inom improvisation och koreografi finns det mestadels vetenskapliga 
artiklar och undersökande studier på avancerade nivåer. En del konstnärliga projekt finnes, som 
ovan nämnt, på högre nivå. I nuläget finns det, bortsätt från de jag nämnt, sex stycken 
danspedagogiska avhandlingar, två danspedagogiska licentiatuppsatser och tre avhandlingar 
inom psykologiområdet. Se bilaga 6 för dessa avhandlingar och licentiatuppsatser.  
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5 Metod  
Som tidigare nämnt, var forskningsfrågorna; hur anammar elever koreografiska processer 
genom specifika övningar inom improvisation? Vilken betydelse har speciellt utformade 
improvisationsövningar för elevers förhållningssätt till koreografiska processer? I relation till 
frågorna användes en metod som riktade sig till ett praktiknära forskningsprojekt och i följande 
avsnitt introduceras metoden och dess innehåll.  
 

5.1 Urval, rekrytering och kontextbeskrivning  
Studien som genomfördes var baserades på en didaktisk design som metod och dess perspektiv 
som belyser iscensättning och design i lärande och därför grundades genomförande på en 
specifik undervisningsplanering med fokus på lärande inom improvisation och komposition, 
koreografiska processer samt koreografi. Undersökningen i improvisation och koreografi har 
skett med utgångpunkt i Design för lärande, läroplaner i Dansgestaltning (Skolverket, 2011a) 
och ovannämnda teorier. Studien delades in i tre faser; fas ett behandlade instudering av teori 
och metod, samt kontakt med de som kom att vara deltagande, fas två berörde planeringar och 
design av lektionsmaterial, fas tre rörde sig om datainsamlingar och analys. 

 
Figur. 1 Studiens faser 

 
I studien deltog en gymnasieklass samt en danslärare belägen i en stad i norra Sverige. 
Elevgruppen gick sista året på Estetiska programmet med inriktning Dans, och var en grupp av 
nio elever varav alla över 18 år. De flesta av eleverna hade dansat sen de var små och hade 
mycket erfarenhet av att dansa. Under studiens gång arbetade eleverna med andra projekt under 
tiden, och höll på att sätta ihop en föreställning. Eleverna hade tidigare erfarenheter var olika 
stilar såsom balett, modern och nutida dans, jazzdans samt street. Läraren var nyanställd på 
skolan sen något år tillbaka och hade en lång erfarenhet av yrket som danslärare.  
 
Valet av antal tillfällen avgränsade sig till sex tillfällen, två gånger i veckan under tre veckor. 
Beslutet kring antal tillfällen samt intervjuer grundade sig i arbetets omfång och hur mycket 
datainsamling som skulle hinnas bearbetas. 180 minuter per vecka av observation via 
videodokumentation för datainsamling samt fem intervjuer sammanlagt ansågs vara tillräckligt 
för att få nog mycket data att analysera. I studien behandlades fyra elevintervjuer samt en 
lärarintervju. Urvalet baserade sig i ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016) och i början av 
arbetet kontaktades en lärare som jag tidigare haft en arbetsrelation till och frågade denne om 

Fas 1 •Instudering av 
teori och metod

Fas 2
•planering och 

design av 
lektionsmaterial

Fas 3 •datainsamlingar 
och analys
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att få möta en elevgrupp som även befann sig i en trygg miljö som grupp. Denna önskan 
relaterar till synsättet ”teaching for creativity” som handlar om att skapa en positiv lärandemiljö 
där elever kan ta risker, engagera sig i imaginära aktiviteter och att göra saker på ett annorlunda 
sätt (Burnard, 2011). Informanterna kontaktades via mail till läraren som sedan 
vidarebefordrade informationen. I mailet framkom examensarbetet, studiens syfte samt 
förfrågan om elever och lärare ville delta i form av ett samtyckesformulär (Bilaga 1, Bilaga 2). 
De tackade ja, och därefter påbörjades planeringen för mötet.  
 

5.2 Metodbeskrivning 
Till detta arbete användes ett tillvägagångssätt som liknar aktionsforskning då den ansatsen 
syftar till ett praktiknära arbete som vill försöka förändra en befintlig verksamhet. 
”Aktionsforskning förknippas vanligtvis med praktiknära, småskaliga forskningsprojekt” 
(Denscombe, 2016). Tankegången är att forskningen inte enbart skall användas för att ge en 
bättre förståelse på de problem som uppstår i den dagliga verksamheten, utan faktiskt försöka 
förändra saker. Fyra karaktäristiska drag definierar aktionsforskning och innefattades i studien.  
 

• Praktisk inriktning. Dess syfte är att gripa sig an ”verkliga” problem och frågor, 
huvudsakligen på arbetsplatser och i organisationsmässiga miljöer. 

• Förändring. Förändring anses som en integrerad del av forskningen, både som ett sätt 
att ta itu med praktiska problem och som ett medel att få större kännedom om fenomen 
och företeelser. 

• Cyklisk process. Forskningen inrymmer en återkopplingsmekanism, där de inledande 
resultaten ger möjlighet till förändringar som sedan implementeras och evalueras som 
utgångspunkt för fortsatta undersökningar. 

• Deltagande. De centrala personerna i forskningsprocessen är deltagarna. Deras 
deltagande är aktivt, inte passivt (Denscomb, 2016, s.180)  

 
Deltagande observation 
Denscombe (2018) beskriver att den mest betecknande gällande deltagande observation är att 
”[...] den kräver att forskaren deltar i situationen och inte bara observerar den från sidolinjen” 
(s.308). Deltagande observation lägger särskild vikt vid att få ett inifrånperspektiv samt 
tillhanda hålla djup och detaljer. Med ett inifrånperspektiv får forskaren erfarenheten av att 
delta i vardagliga situationer och får insikter om kulturer, livsstilar samt övertygelser. 
Tillhandahålla djup och detaljer syftar till att, via en metod som tillåter forskaren att vara på 
plats, lättare redogöra för invecklade och komplicerade kulturer, livsstilar och övertygelser.  
”Förmåga att observera är en del av lärarens yrkesvardag och därför något du som blivande 
lärare bör skaffa kunskap om” (Kihlström, 2007, s.30). Observationer kan vara av olika slag 
och kan göras på flertal olika vis. Det menar Kihlström, och understryker att det inte bara 
handlar om att lära sig se utan också förstå vad som sker. Kihlström redogör för att funderingar 
kring observationer efteråt är väsentligt för att kunna genomföra förändringar, och menar på att 
vi ofta vill genomföra förändringar omgående. ”Att använda observationer som utgångspunkt 
innebär förmodligen att åtgärderna blir mer adekvata för förändringsarbetet. Grunden blir mer 
fast och man kan under utvärderingen av arbetet gå tillbaka och verkligen se hur det såg ut 
tidigare” (Kihlström, 2007, s.46). Även om ett förändringsarbete till stor del kan te sig 



 22 

omedelbart, kan observation såsom Kihlström menar, bli en grund för att strukturella 
förändringar sker. Under denna studie kan förändringsarbetet ses som omedelbart i 
genomförandet men som riktar sig mot eventuella strukturella förändringar. Observationens 
genomförande under studien planerades så att jag som forskande person var deltagande. Detta 
var en nödvändighet på grund av min roll som lärare. Med orsak av att jag var en del av 
undervisningen i sig självt, användes observation i form av videodokumentation. 
 
Som analysmetod för videodokumentationen användes en egeninspirerad och modifierad 
förhållningssätt för analys utifrån Labans notationssystem, Labanotation. Rudolf von Laban 
(1879–1958) skapade teorier och system för rörelse och notation. Ann Hutchinson Guest 
beskriver i Labanotation: the system of analyzing and recordin movement (2005) om olika 
begrepp såsom “Effort-Shape Description” som behandlar analys och observation på det 
dynamiska innehållet, samt ”Shape” som hänvisar till expressiviteten beträffande formen i 
rörelsen (Hutchinson Guest, 2005, s.12). Labanotation behandlar varierande delar av att notera 
och analysera dans. Metoden används vanligtvis genom nerskrivna symboler för rörelser 
(Hutchinson Guest, 2005). Den hjälp som Labanotationen erbjöd var ett förhållningssätt till att 
analysera dans. Istället för att enbart analysera danskvaliteter analyserades elevernas 
förhållningssätt till övningarna. Hur analysmetoden implementerades i studien var genom 
egenskapta frågeställningar kring elevernas förhållningssätt till övningarna samt användandet 
av rörelsekvaliteter (Bilaga 3) som användes i analysarbetet. Frågeställningarna skapades efter 
genomförandet gång och därefter när analysen skulle realiseras genomfördes analysen på 
följande sätt; filmen som skulle analyseras spelades upp och frågeställningarna placerades 
bredvid på datorskärmen. Under filmens gång skrevs allt som analyserades i relation till 
frågeställningarna ner på ett annat dokument på datorn. Om det behövdes pausades filmen 
flertal gånger för att uppfatta sekvenser flera gånger. När filmen hade spelats klart, renskrevs 
dokumentet med analysen och lästes flera gånger. Varje videodokumentation från alla sex 
lektioner analyserades via samma procedur. De rörelsekvaliteter som hänvisades till var; 
stora/små rörelser, snabbt/långsamma rörelser, varierande tempo i rörelserna, rörelserna energi 
(hur energin synliggjordes i rörelserna) samt kvaliteter i relation till rumslig uppfattning.  
 
Intervju 
Rennstam och Wästerfors (2015) redogör för intervju som en mångsidig bild av intervju och 
dens livsvärld och menar att erfarenheter, kontakter och aktiviteter genomsyrar en persons 
handlande och därmed kan intervju porträttera en människas livsvärld så att personens agerande 
åskådliggörs. Kihlström (2007) beskriver intervjuer som ett viktigt redskap som kompletterar 
observationer. Kihlström uttalar sig även att intervju är bra för att förstå de föreställningar som 
elever har om sin omvärld, det som läraren undervisar om samt hur de tänker. Den typ av 
intervju som användes i studien var semistrukturerad intervju (Bilaga 3, Bilaga 4). Den 
kännetecknas genom att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och 
frågor som ska besvaras. Däremot är intervjuaren flexibel kring ordningsföljd och eventuellt att 
den intervjuade kan utveckla idéer och tala mer utförligt kring ämnena som tas upp. Svaren är 
mer öppna och betoningen är på den intervjuade som kan utveckla sina synpunkter 
(Denscombe, 2018). Vidare beskrivs också att med semistrukturerade intervjuer kan 
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intervjuaren utveckla och ändra frågorna under projektets gång och därmed använda dem 
utvecklingsmässigt. Istället för att frågorna alltid är densamma för varje intervju, kan de ändras 
från person till person på grund av den information som intervjuaren fått i tidigare intervju. 
Denscombe (2018) beskriver att forskare styr diskussionen baserat på intervjustil, agenda och 
riktning. De flesta intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte brukar ljudupptagning 
användas. På detta sätt erbjuds en permanent och fullständig dokumentation av det som sägs 
under intervjun. Den nackdel som finns med detta sätt är att den icke-verbala kommunikationen 
missas som exempelvis kroppsspråk. Ljudinspelningar behöver vanligtvis transkriberas och 
sedan kommenteras. Transkriberingar gör det lättare att genomföra jämförelser mellan data 
sinsemellan samt för att genomföra detaljerade sökningar (Denscombe, 2018).  
 
Efter att samtliga deltagare samtyckt till att delta i forskningen, samtyckte fyra elever till att 
delta i intervjuer och en lärare.  Intervjuerna genomfördes en och en och elevintervjuerna tog 
cirka 20 minuter per intervju. Lärarintervjun tog cirka 30 minuter. Det sammanhang som 
intervjuerna genomfördes i varierande mellan lärare och elever. Alla intervjuer gjordes sista 
veckan på studien och alla under ordinarie skoldag. Lärarintervjun gjordes på den skola som 
jag då studerade vid som läraren också var bekant med på grund av att hen själv undervisat där. 
Därav befann vi oss i ett sammanhang som var bekant. Gällande elevintervjuerna genomfördes 
två intervjuer efter första lektionen vid början av veckan. De två resterande intervjuerna gjordes 
både innan samt efter den sista lektionen.  
 
Den analysmetod som användes för intervjuerna var innehållsanalys som innebär nedbrytning 
av texter i mindre enheter för att utarbeta relevanta kategorier. Innehållsanalys har en möjlighet 
till att avslöja ”dolda” aspekter av den transkriberade texten (Denscombe, 2009). Det som 
innehållsanalys avslöjar är; vad som framställs som relevant, de prioriteringar som skildras, de 
värderingar som uppstår samt hur idéer hänger ihop. Detta genom att mäta vad texten bland 
annat innehåller i form av speciella ord eller idéer, hur ofta prioriteringar förekommer samt 
positiva och negativa åsikter om saker och ting (Denscombe, 2009). Samtliga deltagare 
samtyckte till att det som sades under intervjun kunde användas som dokumenterat material 
som kunde ingå i uppsatsen (Dencombe, 2018). Tillvägagångssättet för analysen av de 
transkriberade intervjuerna var att de analyserades separat först och främst. Varierande etiketter 
urskildes från varje intervju som sedan sammansattes till kategorier. De etiketter och kategorier 
som synliggjordes resulterade i huvudkategorier som kom att behandlas i resultatet.  
 

5.3 Etiska övervägningar  
De etiska övervägningarna som har implementerats i arbetet har gjorts i enlighet till 
personuppgiftslagen General Data Protection Regulation (GDPR) samt Vetenskapsrådets 
hänvisningar om forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. Principerna som Vetenskapsrådet beskriver är behandling av personuppgifter, 
informationskrav, konfidentialitetskrav, samtyckeskrav samt nyttjandekrav.  
 
Övervägningarna som implementerades var i samband med samtyckesformulär, intervju samt 
via videodokumentationen (Bilaga 1–4). Vid studiens start formulerades ett samtyckesformulär 
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som elever och lärare fick skriva under som behandlade deras deltagande samt information 
kring sekretess, data samt deras samtycke. Formuläret skapades utifrån hänvisningar till 
informationskravet. Gällande behandling av personuppgifter raderades all data om deltagarna 
genom att all videodokumentation, transkribering av intervjuer, ljudupptagning samt 
underskrifter raderades. Allt material som inhämtades har enbart bearbetats av mig själv och 
därav har ingen annan tagit del av dem. Det framfördes i formuläret att eventuella citat kunde 
uppstå i uppsatsen. De personer som varit delaktiga i intervjuer har givits fiktiva namn i enlighet 
med behandling av personuppgifter.  
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6 Genomförande – design för datainsamling 
I följande avsnitt beskrivs genomförandet av studien och därmed den design som användes för 
datainsamlingen. Kapitlet inkluderar en presentation av danslektionernas upplägg samt 
övningsbeskrivningar. Idén bakom upplägget som helhet var att iscensätta lärandet inom 
improvisation och koreografi. Som tidigare nämnt har det pedagogiska förhållningssättet varit 
Didaktiskt Design och därför konstruerades upplägget utifrån konceptet. De specifika 
begreppen som användes var lärandets rum, lärandet resurser, multimodaliteter, inramning och 
iscensättning och givetvis begreppet design. Syftet var att konstruera en inramning för lärandet 
genom rummets användning, de redan befintliga resurser som kunde tillgås samt varierande 
multimodaliteter som resurs och redskap. Begreppet design var en grundpunkt i konstruktionen 
av danslektionerna, övningarna och hur lärandet skulle iscensättas. Aktionsforskningens 
karaktäristiska drag kom även att påverka konstruktionen. Syftet för studien var att angripa en 
upplevd problematik och därför var inriktningen praktisk och riktade sig mot förändring med 
en cyklisk process (Denscombe, 2016). Studiens genomförande skulle därför inrymma en 
möjlighet för förändring som möjligen skulle kunna implementeras in i verksamheten.  
 

6.1 Danslektionernas upplägg 
Uppvärmning: 
Eleverna började varje klass med uppvärmning som kunde variera beroende på situation. Vid 
vissa tillfällen hade eleverna haft dansklass innan lektionen och därav ändrades upplägget. Vid 
de tillfällen som eleverna redan dansat gjordes enbart en övning tillsammans för att etablera 
klassen som en grupp. Om de inte hade haft klass innan, gjordes uppvärmningen i sin helhet. 
Uppvärmningen som helhet innefattade två övningar; en konditionsövning samt en fokus- och 
rörlighetsövning. Syftet med konditionsövningen var att eleverna skulle få upp flås och 
kondition för att snabbt bli varma i kroppen. Syftet till fokus- och rörlighetsövning var att hitta 
ett inre lugn och fokus med hjälp av en yogaövning samt att värma upp kroppens leder. Att 
etablera koncentration och fokus riktade sig till att förbereda till improvisationsövningarna 
eleverna sedan skulle göra.  
 
Förberedande improvisationsövningar 
Som en del av improvisationsklassen fick eleverna ta del av övningar som jag titulerade som 
”förberedande improvisationsövningar”. Dessa syftade till att eleverna skulle bekanta sig med 
improvisation. Dessa övningar behandlade begreppen Body (kropp), Space (rum) och Time 
(tid). Dessa begrepp valdes i relation till Risner (2000) eget användande av begreppen, Bisautti 
(2013) resultat från sin studie samt läroplanen för kursen Dansimprovisation (Skolverket, 
2011b). I figur 2 ses de områden som improvisationen berörde. Dessa områden relateras till 
varandra och kan inte separeras, såsom figuren visar. För att inkludera fler områden inom 
huvudteman utformades subkategorier som kan ses i figur 3.  På detta sätt skulle varje övning 
syfta till ett specifikt område även om dessa relaterar till varandra simultant.   
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Figur. 2 Begreppsrelation 

 
 

 
 

                                      Figur. 3 Improvisationskategorier  
 

Koreografiska improvisationsövningar 
Efter att eleverna fått bekanta sig med improvisation som ämne, fick de ta del av improvisation 
som skapande verktyg, det vill säga, koreografiska improvisationsövningar. Dessa övningar var 
inom; perfomance (föreställning), återskapning, samarbete, tolkning samt medier.  Eleverna 
fick vid varje lektionstillfälle testa minst två koreografiska övningar, förutom vid något tillfälle 
när de fick arbeta med en övning mer ingående.  
 
Avslutande improvisationsövningar 
Som avslut på en dansklass skapades avslutande improvisationsövningar som ett sätt att 
etablera ett slut på improvisationsklassen. De tre övningar som skapades var improvisation ur 
olika utgångspunkter och dessa finnes nedanför (Figur 6). 
  

Body 
(Kropp) 

Space 
(rum)Time (tid)

BODY
Kroppsdelar

Rörelsekvalitéer - stort/smått
Uttryck
Fokus
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6.2 Övningsbeskrivning 
Lektionerna planering genomfördes flexibelt och planerades dagen innan planerad dansklass. 
Valet till denna typ av planering grundades sig på de övningar som gjorts vid lektionen tidigare, 
vilka övningar som skulle fortgå och vilka nya övningar som eleverna skulle testa härnäst. Vid 
första tillfället valdes övningar som jag ansåg var lämpliga att introducera elever till. När 
övningar skulle väljas valdes de på premisser av jämn fördelning. Med detta menas att eleverna 
skulle få testa på en övning åtminstone två gånger och att mötet med improvisationsövningarna 
skulle te sig jämnt. Ibland var jag flexibel under lektionens gång beroende på klassens 
omständigheter och förutsättningar för dagen, och då kunde de möta en övning enbart en gång. 
Nedanför presenteras en genomgång av förberedande improvisationsövningar (figur 4), 
koreografiska improvisationsövningar (figur 5) samt avslutande improvisationsövningar (figur 
6). 
 
Förberedande improvisationsövningar 

 
 

Figur. 4. Förberedande improvisationsövningar  

Body (kropp)

• Övning (kroppsdel)

1) Fokus på att enbart låta en 
kroppsdel få röra på sig.
2) Byta kroppsdel.
3) Två kroppsdelar rör sig 
samtidigt. Flera fokuspunkter.

• Övning (kroppsdel + energi)

1) Tanke om att det finns en våg i 
kroppen som färdas, från 
kroppsdel till kroppsdel.
2) Vågen hoppar mellan 
kroppsdelar. Vågen är full av 
energi.

• Övning (stort/smått)

1) Börja med att röra dig med små 
rörelser. Experimentera med olika 
kroppsdelar och hur smått du kan 
röra dig.
2)Sedan tvärtom med stora 
rörelser. 
3)Mixa att röra dig smått och stort. 
Tänk på  att vara dynamisk.

• Övning (introvert/extrovert/ 
uttryck)

1) Välj en känsla. fundera en stund 
kring denna känsla.
2) Nu ska du röra dig kring 
känslan. Hur känns känslan? Hur 
vill du att din kropp ska röra på 
sig? Följ din instinkt.
3) Ny känsla. 

Time (tid)

•Övning (tempo)

1) Tanke om att man är en låga 
som väcks till liv. Först är man 
väldigt långsam och stegvis öka. 
Sedan är lågan explosiv och snabb.
2) Lågan skiftar mellan snabbt och 
långsamt (den hoppar).

•Övning (rytm)

1) Arbete med rytm. Skapa olika 
"rytmer" i kroppe.n 
Långsamt/snabbt/knackigt/segt.

•Övning (paus/kontinuerlighet)

1) Jag vill att du ska dansa 
konstant med inga pauser. 
Utforska olika tempon - men du 
får inte stanna av.
2) När du vill får du nu lägga in 
pauser. Experimentera med långa 
och korta pauser.

•Övning (tempo/varaktighet)

1) Skriv ditt namn med en 
kroppsdel. Arbeta med olika 
tempon.
2) Använd hela kroppen- fastän 
det är en kroppsdel som leder.
3) Byt kroppsdel.

Space (rum)

•Övning (nivåer)

1)Dansa från låg till hög nivå. 
Fokus på stegvis.
2) Blanda nivåer fritt. Använd hela 
rummet (spatial förmåga).

• Övning (former)

1) Skapar rum i ens kropp. Skapa 
former och mellanrum.
2) Skapa rum med ytkontakt 
Använd alla ytor som finns i 
rummet. Spegel/golv/vägg/objekt.

• Övning ytkontakt)

1) Du får bara ha tre punkter av 
kontakt med golvet. Undersöka 
dessa punkter och variera. *ex på 
punkter; fot, hand och huvud.
2) Variera punkter och testa 
undersöka med andra ytkontakter; 
vägg, spegel osv.

• Övning (rumsuppfattning)

1) Ni ska nu förhålla er till 
varandra. Ni väljer ut en person ni 
vill vara nära och den andra ni vill 
vara långt ifrån (spring/gå). Tänk 
på att vara försiktiga och på er 
omgivning. Hela rummet.
2) Byt personer.
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Koreografiska improvisationsövningar 
 

 
Figur. 5 Koreografiska improvisationsövningar  

Övning (återskapning) 
1) Ni ska nu får jobba med 
återskapning. Ni ska få 
improvisera utifrån en text. 
Ni får 1 minut på er att 
improvisera och sedan ska 
ni försöka återskapa det ni 
improviserade. 
2) En ny text med samma 
uppgift. 

Övning (samtal) 
1) Ni ska få vara två och 
två. Person A ska 
improvisera fritt och person 
B tittar på. 
2) Sedan ska person B 
svara person A.
3) Samtala. 

Övning (känsla och 
tolkningskapande)
1) Ni ska improvisera 
utifrån en känsla i några 
minuter. Tänk på 
användandet av 
kroppsdelar, tempo, rum, 
rörelsekvaliteter.
2) Ni får penna och papper 
och ska skriva ner tankar ni 
får.
3) Utifrån det ni har skrivit 
och upplevt, ska ni nu 
skapa en fras. Den får se 
exakt hur den vill. Fokus; 
tolka det ni skrivit ner i 
rörelser.
4) Nu ska ni testa skapa 
fraser utfrån någon annas 
text.

Övning (medier + 
återskapa) 
1) Improvisera utifrån tema 
kroppsdelar som vi gjort 
förut. Använd en kroppsdel 
som fokus eller flera. Filma 
när du improviserar.
2) Titta på filmen och 
försök återskapa. Ta 
sekvens för sekvens. Gå 
tillbaka, se filmsnuttar igen, 
återskapa.

Övning (samarbete och 
gruppskapande)
1) Ni ska jobba i 
grupp/grupper. En person 
kommer vara längst fram 
och ni ska alla följa den 
personens rörelser. 
Synkroniserat.
2) Byt personer som leder.
3) Ni ska ni fokusera på 
gruppsamarbete. Ni byter 
personer utifrån hur ni rör 
er i rummet. 

Övning (performance) 
1) Skapa 5 rörelser. Ni ska 
nu improvisera kring dessa 
2) Olika ingångar: 
fritt/nivåer/känsla/tempo.
3) Fokusera på 
upprepningar.
4) Fokusera på 
kontinuerlighet och pauser.

Övning (medier) 
1) Ni ska få arbeta med bild 
och snabb komposition. Ni 
får se en bild och sedan ska 
ni skapa en fras. Tolka 
bilden utifrån färg, 
form,motiv etc. Ni får cirka 
3 minuter på er.
2) Visa upp samtidigt i 
rummet/för varandra.
3) Ny bild med samma 
uppgift.

Övning (A journey)
1) Ni får en dikt. Läs den. 
Gå in den känsla ni får när 
ni läser den.
2) Ställ dig upp.  Smått 
testa att röra dig kring den 
känsla du får. Vad känner 
du? 
3) Börja experimentera 
med rörelser - skapandet av 
rörelser. Tänk tillbaka till 
texten. Vad vill du visa 
med texten?
4) Skapa satta rörelser. Gå 
tillbaka till texten när du 
vill.
5) När du skapat dina 
rörelser. Testa dansa frasen. 
Läs texten och dansa den 
igen.
5) Tänk på avslutet. Hur 
vill du sluta din dans? Hur 
slutar dikten?
6) Nu är det dags att göra 
din resa (uppvisning).
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Avslutande improvisationsövningar 

 
 

Figur. 6 Avslutande improvisationsövningar 
 
 
Sammanfattningsvis, var klassernas planering samt utförande flexibelt utifrån elevernas behov 
och förutsättningar. Varje klass innehöll antingen en eller två uppvärmningsövningar, 
återkommande arbete med förberedande improvisationsövningar samt minst två koreografiska 
improvisationsövningar. Det var sex danstillfällen, fyra elevintervjuer samt en lärarintervju som 
innefattades i genomförandet för denna studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Övning (rörelser 
och reflektera)

• Ställ dig var du vill 
i rummet. Ta en 
minut och fundera 
kring klassen. 
Vilken känsla får 
du? Försök nu att 
röra dig till den 
känslan. Det kan 
vara smått, det kan 
vara stort. Det kan 
vara vad som helst 
du vill.

Övning (massage 
och reflektera)

• Lägg dig 
någonstans på 
golvet i rummet. 
Tryck ner olika 
kroppsdelar mot 
kroppen och 
massera.

Skriv ner dina 
tankar efter dagens 
klass. Behåll eller 
släng ditt papper.

Övning (tolkning 
och fri dans)

• Lyssna till 
musiken. Dansa 
hur du vill! 
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7 Resultat 
I denna del presenteras resultat av elev- och lärarintervjuer samt videodokumentation från 
dansklasser. Nedan följer en beskrivning av varje dansklass, dess innehåll samt analys. I slutet 
presenteras analys från elevintervjuer och lärarintervju.  
 

7.1 Dansklasserna 
Den analysmetod som användes till videodokumentationen var som tidigare nämnt en 
egenskapad och modifierad förhållningssätt för analys utifrån Labanotationssystem. 
Tillvägagångssättet för att analysera alla lektioner var att undersöka dessa separat och således 
presenteras de på samma vis. Nedan följer en beskrivning av varje lektion och dess innehåll.  
 
7.1.1 Lektion 1  
Övningarna som gjordes var följande: Kroppsdel, våg i kroppen, rytmer i kroppen, 3 punkter 
på golvet, performance samt avslutande övning som var känsla över dagen och tolka den i 
rörelser. 
 
Generellt genom klassen tog eleverna sig an övningarna bra. De var rätt tysta som grupp och 
svarade inte när jag till exempel frågade ”Har ni förstått?”. Gruppen behövde tydliga direktioner 
för att utmana sig själva och ett exempel på detta var att de hade svårigheter med att använda 
hela rummet eller olika nivåer. De gjorde det däremot när jag påpekade om rumsanvändningen 
men trots påminnelsen hamnade de efter ett tag vid en del av rummet. Det var utmanande att 
variera diverse dynamiska kvaliteter, men eleverna försökte när jag antydde till det. De 
utmanade sig själva när jag som lärare ”pushade” dem till det och de vågade fördjupa sig i en 
rörelsekvalitet om jag påpekade om det. Generellt sett var det tydligt att det upplevdes svårt att 
använda sig av annat rörelsemönster/kvaliteter än det som de var vana vid. Dock syns det att 
eleverna var väldigt koncentrerade. 
 
Vid första lektionen var det en svårighet att se huruvida de vågade gå utanför deras 
bekvämlighetszon, dvs ”comfort zone”. En orsak till detta var på grund av att jag varken kände 
till dem och deras sätt att dansa samt deras bekvämlighetszoner. Deras tendenser till att vara 
tystlåtna som grupp bidrog också till denna svårighet att se om de vågade ur sin 
bekvämlighetszon. Övningarna i sin helhet visade sig både vara lätta och svåra för dem, då de 
stundtals var tvungen att fundera en stund kring övningarna. Men när de väl hade förstått gick 
det relativt lätt att gå in i övningarna som de skulle göra. När det rörde sig om dynamiskt 
innehåll i rörelserna, syntes det att expressiviteten inte var så fördjupad på grund av brist på 
engagemang med varierande förändringar i rörelserna. De behövde tydliga direktiv för att 
utmanas inom området.  
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7.1.2 Lektion 2  
Övningarna som gjordes var följande; nära/långt bort, kroppsdel, skriva namn med kroppsdel, 
samtal/tolka varandra, performance samt massage kroppen+ skriva ner känslor från klassen. 
 
Vi detta tillfälle började vi med en övning som handlade om att välja en person att förhålla sig 
till nära samt en långt bort ifrån. Denna övning upplevde gruppen som rolig och därmed 
skrattade de en del och stämningen lättades. Övningen var lätt och de verkade tycka om att 
arbeta som grupp, alla blev direkt engagerade i övningen. De fick även i den första övningen 
en upplevelse av rummet då de tvingades att springa. I och med övningen blev de tvungna att 
använda blicken och fick därmed en vidgad syn på rummet. Det synliggjordes att gruppen 
påverkades mycket av musiken. När det var en lugn musik var rörelsedynamiken väldigt 
långsam och när det var en musik som var mer upptempo var rörelsedynamiken mer snabb. När 
eleverna utförde övningen kroppsdel vid detta tillfälle syntes det att övningen blev mer 
utmanande på grund av att vissa elever valt en kroppsdel som var utmanande för dem. De 
fördjupade sig i övningen och dynamiken av rörelserna. Jag fick flera gånger påminna om 
rummets yta och rörelsekvaliteter. De gick utanför sin comfort zone när de såg att jag själv eller 
en klasskompis gjorde det. Det verkar finnas en tydlig gruppdynamik. Övningarna var generellt 
sett lätta för eleverna att förstå. 
 
7.1.3 Lektion 3 
Övningarna som gjordes var följande; konstant rörelse + pauser, skapa former, känsla, 
komposition + medium (bild), känsla + text + komposition samt avslutande improvisation som 
var att dansa fritt. 
 
Under denna lektionen använde eleverna mer yta av rummet och förändrade dynamiken mer 
kontinuerligt. De verkade till synes blivit mer bekväma med improvisationen och mig som 
lärare då de snabbare tog sig an övningarna. Det syntes även i vissa moment att de utmanade 
sig själva mer. Svårigheter med att använda andra rörelsekvaliteter än invanda, samt att gå ifrån 
musiken var fortfarande närvarande. Det fanns stunder när de inte sa något och därmed infann 
sig en hesitation om huruvida de förstod, och jag fick fråga mer bestämt för att eleverna skulle 
uttrycka sig. En specifik övning, form, var komplicerad för dem på grund av att det var svårt 
att förstå begreppet form och vad det skulle kunna vara. Vi förde därför en dialog kring 
övningen och begreppet och därefter rörde sig eleverna annorlunda än tidigare. Även denna 
lektion behövde de tydliga direktiv för att testa olika rörelsekvaliteter. De flesta tog sig an de 
koreografiska övningarna väldigt bra och vågade röra sig utanför sin comfort zone. Det verkade 
dock vara svårt att snabbt koreografera och de stod ibland still en längre stund. När det handlade 
om att eleverna skulle ta till sig en specifik känsla att röra sig till blev det mer expressivt i både 
uttryck och rörelser. Denna typ av övning tog eleverna an sig snabbt och det dynamiska 
innehållet förändrades. 
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7.1.4 Lektion 4 
Övningarna som gjordes var följande; stora versus små rörelser, låg versus hög nivå, fiskstim 
samt känsla + skriva + komposition.  
 
Eleverna tog till sig övningarna snabbare denna gång och använde hela kroppen snabbare än 
tidigare. Nivåskillnaderna skedde också mer frekvent. Vid detta tillfälle var eleverna väldigt 
trötta och hade ont i kropparna och därför var det mer koncentration på att lektionen skulle vara 
mer stillsam. Det var påtagligt att eleverna var trötta då energin i rummet var lågmäld vilket i 
sin tur påverkade rörelsernas kvaliteter. På grund av tröttheten var det svårt att fokusera på 
rörelsekvaliteter och därför är en typ av dynamiskt läge mer framträdande. Det vill säga, 
eleverna rörde sig med ett typ av tempo genomgående. Denna gång fick jag även samtala med 
dem mer om hur de kan dansa trots tröttheten och vilka fokuspunkter de kunde ha. Detta tillfälle 
handlade därmed mer om att ta sig igenom övningarna, än att arbeta med olika rörelsekvaliteter. 
Under klassens gång fick de göra övningen fiskstim som gjorde att det blev en annan, mer 
positiv, stämning i klassrummet. Övningen baseras på samarbete som de tidigare visat 
engagemang för och till följd blev rörelserna annorlunda och mer detaljrika. Detta grundar sig 
på att de inte kan röra sig för snabbt på grund av att hela gruppen ska följa varandra. Eleverna 
får arbeta mer utmanande med nivåskillnader när de skall förhålla sig till varandra. Övningen 
är därmed lätt men även utmanande. Det var som sagt en trött stämning och till synes verkade 
de inte utmana dem själva med rörelsekvalitéer utan att invanda rörelsemönster framträddes. 
Men den koreografiska övningen tog de sig an och arbetade koncentrerat med.  
 
7.1.5 Lektion 5  
Övningarna som gjordes var följande; smått versus stort (med modifikationer- att göra 
motsatsen till vad de brukar), lågan, fiskstim, text + koreografi (återskapa) samt filma + 
improvisation- återskapa). 
 
Användning av hela rummet var fortfarande en utmaning och eleverna befann sig oftast nära 
väggarna istället för i centrum av salen.  De dansade i ett neutralt dynamiskt tempo som tidigare 
trots direktioner, och därför ledde jag dem i att de ska dansa det snabbaste gentemot de 
långsammaste de kan. Övningarna modifierades under arbetets gång för att utmana dem 
eftersom jag märkte att de lätt hamnade i bekväma rörelsemönster. Eleverna tog sig an 
övningarna bra och följde direktiven. Det var svårt att se om de gick utanför deras 
bekvämlighetszoner då de oftast rörde sig såsom de tidigare gjort. De uttryckte också verbalt 
att det var svårt att gå ifrån rörelsemönster och sade att de gjorde ”samma saker”. I en övning, 
lågan, bad jag dem att blunda som gjorde att andra rörelsekvaliteter framträdde. Det verkade 
som att brist på synen gjorde att de inte tänkte på ytliga faktorer såsom hur dem såg ut. När de 
inte såg varandra verkade de våga utmana dem själva. Den koreografiska övningen de fick testa 
på var snabb komposition utifrån en text. Den övningen uttryckte sig svår då eleverna oftast var 
på sin plats i rummet, nära väggarna och till synes inte verkade fördjupa sig i improvisationen 
(som var en betydande del i övningen) för att i sin tur kunna återskapa. De var dock 
koncentrerade med övningen men den skulle behövts förklaras mer ingående på grund av att 
eleverna verkade vara osäkra med övningen. I övningen filma + improvisera + återskapa fick 
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de ännu en gång testa på att dansa snabbt/långsamt, eftersom tidigare nämnda orsaker. 
Återskapning utifrån filmer var en utmaning för dem men också en övning som gav nya 
rörelsekvaliteter och rörelsemönster. Ibland hade de svårt att komma ihåg vilket också blev en 
utmaning.  
 
7.1.6 Lektion 6  
Övningarna som gjordes var följande; nivåer över golvet, rörelsekvaliteter – runda versus icke 
(modifierad från kroppsdelsövningen, namn + kroppsdel, a journey samt dansa fritt. 
 
Denna gång när eleverna arbetade med nivåer i rummet var det över golvet, dvs från ena väggen 
till den andra och det blev därmed annorlunda rörelser på grund av att de skulle färdas. 
Rörelserna fick därav en annan riktning. Eleverna fick även direktiv att arbeta med den 
teknikträning de har haft i form av golvteknik samt dansteknik, och de fick således annorlunda 
och olika rörelsekvaliteter än tidigare. De utmanade sig själv med balanser och andra 
danstekniska färdigheter såsom piruetter och hopp. Under denna gång utmanande de även 
varandra med både tempo och kvaliteter. Rörelser var mer detaljrika och innehöll fördjupade 
rörelsekvaliteter. Gruppen utmanade varandra och använde rummet och nivåer mer 
kontinuerligt. Eleverna påverkade varandra positivt helt enkelt. Om det var ett resultat av att 
det var sista gången vet jag inte, men det kan ha varit en bidragande faktor. De tog också till 
sig övningarna snabbare än tidigare.  De övningar som eleverna gjorde vid detta tillfälle hade 
de nu alla testat på förutom den koreografiska improvisationsövningen. De verkade vara mer 
vana med övningarna och improvisationen. Den koreografiska övningen de fick, a journey, tog 
eleverna till sig bra men jag fick hjälpa dem på vägen med att ge tips på hur de kunde tänka 
kring koreografiskapande. Vi samtalade om enkla och avancerade rörelser, och aspekten av att 
båda rörelsekvaliteterna kunde ha en lika jämbördig del i en koreografi. De fick arbeta med 
denna övning en längre tid. Generellt var det fortfarande mycket repetitioner av samma typ av 
rörelser. Denna övning, som var längre, var första gången eleverna fick koreografera en längre 
stund. Eftersom övningen var mer omfattande än tidigare övningar kunde de fördjupa sig i den 
som till följd gjorde att rörelserna var mer tydligt koreograferade. Detta synliggjordes på grund 
av att rörelserna var mer precisa än förut. På slutet fick de dansa fritt som en avslutande övning, 
för att släppa på klassen som varit och få utlopp för den.  
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7.2 Elevers förhållningssätt till koreografi och improvisation 
I följande resultatdel presenteras analys ur elevintervjuerna. Resultatets kom att synliggöra 
elevers förhållningssätt till koreografi och improvisation och de underkategorier som 
konstruerades var; bristande vana - ingen övning ger inga färdigheter, snygghet som prestation 
samt inspirerande stödredskap - vid sidan om improvisationen som verktyg. Som tidigare nämnt 
i avsnittet om metodbeskrivning, synliggjordes etiketter från varje intervju som sedan 
sammansattes till diverse huvudkategorier. Under intervjun (och sedan transkriptionen) 
cirkulerade svaren kring två märkbara och, enligt min analys, centrala utgångspunkter. Dessa 
var bristanande vana inom ämnena improvisation och koreografi. Intervjun kom att handla om 
elevernas ovana med ämnet, som sedan mynna ut i snygghet och prestation (i relation till 
ovanan) samt hjälpmedel för denna ovana. De kategorier som kommer presenteras nedan var 
påverkansfaktorer till varandra, och kan därmed te sig svåra att särskilja. Nedan följer 
presentation av de tre teman. De fyra elevintervjuerna har givits fiktiva namn och heter i denna 
text som följande; Amira, Johanna, Linnea och Roja.  
 
7.2.1 Bristande vana och övning – ingen övning ger inga färdigheter  
Under intervjuns gång var en av den mest framträdande temat brist på övning inom 
improvisation. Oavsett vad frågan behandlade framkom det att eleverna inte hade improviserat 
mycket tidigare. De uttryckte en tydlig ovana med ämnet och nämnde att de vid ett fåtal 
tillfällen improviserat. Det vanligaste svaret som eleverna gav var; ”jag vet inte” när frågor 
ställdes, oavsett runt vilket tema. Den traditionella metoden eleverna mött i improvisation har 
varit inom uppvärmning och som en del av lektionen, och inte som ett separat moment. I och 
med detta uttryckte eleverna att de oftast känner osäkerhet och inte vet ”vad de gör” och 
beskriver tendenser med att ”fastna” i samma rörelsemönster. Amira framställer detta med 
aspekten att hen har rörelse som hen är trygg med, och därmed också upprepar just dessa 
rörelser. Samtliga elever redogör för svårigheter med att komma på rörelser och steg på följande 
sätt; 
 

Amira: Vi har ju inte haft så himla mycket improvisationslektioner innan, bara lite då och 
då…men inte haft såhär aktivt två gånger i veckan.  
 
Johanna: Inte så värst skulle jag säga, utan det har varit litegranna sådär att; nu ska ni 
improvisera en åtta, men jaa...inte hela klasser eller så […] Vi har haft några gånger när 
man bara har värmt upp kroppen...med improvisation. 
  
Linnea: Jag har ändå dansat ganska många år och då har det varit...delar av...asså jag har 
aldrig haft hela klasser…eller jo någon gång, en hel klass med improvisation…Men det är 
oftast en del i lektionen.  
 
Roja: Det blir som att även fast jag improviserar så är det som att det måste vara bra 
steg…det kan inte vara improvisationssteg typ…asså jag vet inte.. 
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Däremot ses improvisation även som positivt och nyttigt, och Johanna nämner improvisation 
som ett bra sätt att kunna skapa. Hen nämner det som en slags kedja och menar att när en låt 
har valts, kunna se vilken typ av genrestil och rörelsemönster som kan tänkas användas i 
koreografin genom improvisation som metod. Linnea beskriver det som meditativt och ser ett 
mål med improvisationen som riktar sig mot att kunna släppa befintliga tankar.  Eleven riktar 
också improvisationen och dess vansklighet beroende på dagsformer och på, vad hen kallar det 
som, grundprinciper.  De grundprinciper som Linnea nämner är mantran som elever och lärare 
säger såsom; det finns inga rätt eller fel, inget fult eller fint, det behöver inte vara snyggt. Linnea 
menar att hen tror att improvisationens besvärlighet kan grunda sig ifall en elev inte vet om 
dessa grundprinciper. Linnea yttrar sig även om att det är lättare att ta till sig metoder inom 
improvisation om det får pågå en längre stund, och därmed kan improvisationen bli mer 
fördjupad och intensiv.  
 
Den andra mest märkbara temat under intervjun var som tidigare nämnt, brist på vana inom 
koreografiämnet. Samtliga elever beskrev att de inte arbetat med skapande på egen hand och 
att det fanns en ovana med att koreografera. Två av eleverna tyckte inte överhuvudtaget om att 
koreografera. Alla fyra elever hänvisade till att när det har koreograferats, är det med lärares 
direktiv om att skapa ett antal steg och oftast i grupper om två. Tillvägagångssättet som de 
benämner är att lärare oftast delar in dem i grupper och ber dem koreografera något snabbt. 
Detta beskriver Johanna som stressigt på grund av att hen vill att det ska se så snyggt ut som 
möjligt. Denna aspekt genomsyrade alla intervjuer, uttryck såsom ”snyggt” dök upp flertal 
gånger under intervjun. Linnea uttryckte också att hens klass inte tycker om att skapa, och att 
det har påverkat hen själv. Roja talade om press på hur det skulle se ut, och beskrev sig själv 
som någon med stor press på sig själv angående denna snygghetsfaktor, och därmed om hens 
improvisation skulle vara snygg nog att kunna visas på scen.  
 

Roja: Jag har mycket press på att det ska se bra ut för mig typ [...] det känns som att det 
inte skulle se bra ut. Att folk kommer ba; vad gör hon? [...] jag tror inte på att min 
improvisation ser bra ut, så att säga.  

 
Linnea: Våran klass är ganska anti..att skapa. Vi är hårda mot varandra… inte mot varandra 
utan mot oss själva och då blir det automatiskt en press på att man tror att det måste vara 
bra och liksom… och... därför så har vi undvikit det ganska mycket i klassen liksom…och 
därför har jag heller inte gjort det jättemycket...   

 
En huvudfråga som ställdes vad huruvida eleverna skulle kunna tänka sig använda 
improvisation som ett skapande verktyg i koreografi. Inom denna aspekt fanns det splittrade 
åsikter huruvida eleverna skulle kunna tänkas använda denna metod. Amira exempelvis, sade 
att hen inte skulle kunna tänka sig använda metoden. Orsaken till den åsikten baserades på 
elevens rörelsemönster, elevens känsla av upprepande rörelser samt olust och ovilja till att 
koreografera. Amira ansåg däremot att ifall det skapats en vana kring ämnet, skulle hen kanske 
kunnat använda metoden. Kring detta perspektiv om koreografi lyftes även föreställningen 
kring att de gör ”samma sak hela tiden”. Linnea talade också om uppfattningen om att det skulle 
vara givande att vara i skapandeprocesser och ansåg det sorgligt att hen inte skapat mer 
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självständigt. Oavsett om det skulle visas upp på scen, ansåg eleven att processen förmodligen 
skulle vara lärorik.  
 

Linnea: Jag tror inte det är det första man tänker på om jag skulle skapa en koreografi, men 
jag tror det skulle vara ett bra sätt [...] och jag gillade det här med att man skulle vilja en 
känsla eller inspireras av något. Då tyckte jag det var ännu lättare. När man hade liksom 
någonting...att förhålla sig till liksom. Än att det var helt tomt [...] Då tyckte jag det kom 
ännu mer naturligt...improvisationen. 
 
Johanna: Jaa asså jag tycker att det är ganska nyttigt, för ganska ofta är det ju som att man 
ska stå och skapa och tänker att; shit jag har ingen aning om vad jag ska göra. Så för mig 
har det varit ganska bra att utgå från impro. 
 
Amira: Jaa… om man hade skapat en vana av det... en riktigt vana, att man kanske hade 
börjat med det från början när man började dansa och så…att det inte kommer såhär sent...  
 

7.2.2 Snygghet som prestation 
En ytlig faktor var ett perspektiv som samtliga elever berörde, däremot uttryckte eleverna 
perspektivet ur olika synvinklar. Den gemensamma nämnaren för alla elever var att de alla 
ansåg att rörelserna skulle se snygga ut när de skulle koreografera men även när de skulle 
improvisera. En bidragande faktor som nämndes var huruvida dansspeglarna var igendragna 
eller inte. Johanna beskrev att hen ofta känner prestationsångest och när speglarna var 
närvarande får hen mer prestationer som leder till tankar såsom; är det här snyggt nog? Alla 
elever nämner vid flertal tillfällen under intervjun att de känner press på att de rörelser som de 
skapar ska se och vara snygga, häftiga och coola. Det är påtagligt att prestation och utseende är 
sammankopplat, som inte enbart relaterar till att göra bra ifrån sig under övningar. Prestationen 
som de beskriver ligger i hur eleverna improviserar, hur de skapar rörelser och den kompetens 
som de anser att de har.  
 
Den andra aspekten som förklarades var prestation på den koreografiska processen. Linnea 
uttryckte press på själva processen och nämnde att hen vill att koreografin som hen skapar ska 
vara perfekt från början. Här sammanlänkas prestation och utseende ihop och Linnea beskriver 
koreografiskapandet som ”utmålat” i tidigt skede. Linnea gav däremot uttryck för att nya 
rörelsekvaliteter kring koreografiskapandet uppstod kring de övningar som studien behandlade. 
Eleven gav uttryck för acceptans i prestationen och vad det gav för följder.  
 

Linnea: Jag tror jag är rätt kritiskt direkt att det måste innehålla allt [...] jag som vill att det 
ska vara perfekt varenda del, att jag tänker direkt att om jag har varit högt, måste jag vara 
låg. Har jag varit stor måste jag vara liten [...] jag tänker att det ska vara utmålat direkt.  
 
Jag märker att tankarna fortfarande kommer upp och ba oj... det var konstigt, men nu ska 
jag ändå ha med det. Nu har jag ändå valt att jag ska ha med det här. Det kan vara lite 
jobbigt i sinnet men typ... jag märker att det kommer andra rörelsemönster. 
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7.2.3 Inspirerande stödredskap – vid sidan av improvisationen som verktyg 
Ett hjälpmedel som alla elever gav uttryck för var användandet av redskap av olika slag. De 
redskap som de yttrade sig om var specifika känslor, användandet av bilder och texter samt 
samarbete med varandra. Amira och Johanna formulerade sig kring kontakt med andra dansare 
såsom kontaktimprovisation och nämnde fiskstimmet som en övning som de uppskattade. 
Amira beskriver även att improvisation som baseras på en specifik känsla var ett hjälpmedel 
för att arbeta med andra rörelsekvaliteter eftersom hen tyckte det var svårt att inte följa musiken. 
Linnea berättar att dans i kombination till ett annat medium var en uppskattad del av studien, 
och nämner koreografiskapande med inspiration från bilder. Generellt nämner alla elever att 
dessa redskap var ett hjälpmedel eftersom de i övrigt fann improvisation och 
koreografiskapande som en svårighet.  
 

Amira: Att improvisera utifrån en känsla...när vi skulle bestämma en känsla. Det tyckte jag 
var kul...eller det var skönt. Och då när man hade en känsla man skulle tänka på då var det 
lättare att inte följa efter musiken också...för då fokuserade man typ mer på det 

 
Linnea: Det hade varit intressant att se på dem andra tycker jag. Asså få inspiration från det 
också, inte improvisationen som att jag ska göra det steget men mer... jag kan tycka att det 
kan vara givande att se andra och se hur de andra har tolkat typ den bilden eller vad det har 
varit att vi har kollat på [...] Jag tyckte jättemycket om skrivandet i kombination i dansen, 
för att dom två separat tycker jag mycket om. Jag blev väldigt kreativ...så fort man får ta 
inspiration från typ en bild så att man kan liksom...kombinera olika kreativa.. 

 
Avslutningsvis framkom det ur elevintervjuerna att eleverna inte hade mött improvisation och 
koreografiskapande i sådan stor grad, och att de kände alla en slags prestation kring de två 
ämnena ur varierande synvinklar. Samtliga elever uttryckte en snygghetsfaktor ur olika 
aspekter, men som genomsyrade hela intervjun. Hjälpmedel för prestation som snygghet kunde 
exempelvis vara igendragna speglar som hjälp i dansandet. Hjälpmedel för improvisation och 
koreografiskapande var olika multimodaliteter samt samarbete som grupp. De uttryckte att de 
hade velat öva mer inom improvisation samt koreografi. Det framkom även att klassen som 
helgrupp hade en samsyn på koreografiska processer och att samtliga klasskamrater inte tyckte 
om att koreografera. Denna syn kan eventuellt också bidragit till intervjudeltagarnas egen 
upplevelse kring skapande.  
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7.3 Lärarens förhållningssätt till koreografi och improvisation 
Den huvudkategorin som lärarintervjun behandlade var lärarens förhållningssätt till koreografi 
och improvisation. De underkategorier som konstruerades kom att kallas för; en frihet som 
förutsätter styrning, improvisation – bakbundet av genrer? Samt den ytliga aspekten. Läraren 
har givits ett fiktivt namn och kallas i denna text för Kim.  
 
7.3.1 En frihet som förutsätter styrning 
I intervjun med Kim ansåg hen att koreografiska processer är det som sker i dansklasserna inom 
genren jazz, som är hens huvudämne. Kim menade att koreografiska processer är att arbeta 
med elever oavsett om eleverna är medskapande eller inte. Kim berättade även att mestadels 
har hen en färdig koreografi till eleverna, speciellt när det är för ett sceniskt projekt. Oftast är 
materialet som Kim skapat, konstruerat med givna ramar. Kim poängterar att koreografiska 
processer för hen handlar om komposition av ett givet material med möjligheter för förändring 
av materialet samt improvisation kring det förskapade materialet. En aspekt som Kim berättade 
om var elevers svårigheter inom koreografiska processer, och sade att elever oftast behöver 
tydliga hänvisningar. Hen upplevde att de behöver tydliga ramar till en början, och att det kan 
bli mer fritt när hen vet att eleverna förstår. För att det skall bli en bra process, anser hen att det 
behövs ”börja i det lilla” för att därefter bygga ut. Kim menar att det först och främst måste 
vara konkret och väldigt informativt. När det handlar om att hjälpa elever inom koreografi 
använder hen frågeställningar för att göra dem medvetna om de val som eleverna gör. Men i 
övrigt använder hen inte någon etablerad metod. Kim tyckte att det är roligt att koreografera 
men ansåg att det oftast sker under tidspress. Till följd av detta, uttalade Kim om en känsla av 
släppa iväg halvfärdiga koreografier. Kim ansåg att det finns engagemang men att det inte alltid 
finns tid.   
 

Det är inte att man kan gå in som om man är professionell koreograf på det sättet, att man 
kan gå in på djupet. Det finns inte tid för det [...] När man jobbar i skolan med koreografi 
så är det ganska snabba puckar. Man har inte samma långa...process som man kan ha när 
man jobbar med det utanför skolan. Så man får pressa fram. Att man ska göra tio 
koreografier och man vet att man har sju veckor på sig, det blir mer som att man får 
liksom...mata ut... att det blir mycket steg  

 
7.3.2 Improvisation – bakbunden av genrer?  
Under samtalet kring improvisation uttryckte Kim flera nivåer om ämnet. Generellt uttryckte 
Kim att hen inte använder improvisation speciellt mycket och använder ämnet i huvudsak i 
uppvärmningssyfte. Kim lyfter improvisation som en metod för uppvärmning som funktionellt 
och som en bra ingång för att bli varm i stora muskelgrupper.  Kim ansåg sig vara bekväm med 
sin egen improvisation men lyfte en svårighet som riktade sig genrespecifikt. Kim menade att 
hen upplevde problematik med improvisation inom jazz och upplevde ramverket som mer 
begränsat inom genren. Kim uttalade sig om etablerade delar i jazzen som är mer lättillgängliga 
för improvisation. Däremot uppfattade Kim inte lika stor begränsning inom modern och nutida 
dans. Kim uttryckte därmed en avsaknad av vissa verktyg inom området. Huruvida Kim mött 
något motstånd till improvisation hos elever skildrar hen ett perspektiv som relaterar till elevers 
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egna uppfattningar om improvisation som till följd gör att eleverna uppvisar negativitet till 
ämnet än jämfört med andra genrer. Kim uttrycker det såsom att eleverna ”kommer in i 
klassrummet med en lägre nivå”. 

 
Vissa älskar ju att improvisera och vissa tycker det är lite svårt och då kommer dom in med 
lite... ”ahaaa”... Dom vill ha kontroll över situationen. Men jag tycker det är fantastiskt när 
man sätter in moment i klassen, det tycker jag kan lyfta en klass. Vissa klasser märker jag 
är mer mottagliga än vissa klasser...Ja det beror på vilken klass man har 

 
Kring improvisation som ett skapande verktyg har Kim använt sig av improvisation som en 
metod, men gör det inte längre. Hen nämner att när hen började undervisa, var det i genren 
moderna och nutida dans och kunde då bygga en koreografi på improvisation. Men i jazzgenren 
ansåg hen att det var begränsat och att hen avsaknaden verktyg inom detta område. Kim trodde 
även att elever skulle kunna använda improvisation som ett skapande medel om de blev guidade 
till det. Hen trodde även att eleverna skulle se det som mer fritt om målet inte vore sceniskt. 
Kim berättar att de inte för dialog om improvisation som ett skapande verktyg men berättar att 
eleverna får möta det under lektionstid.  
 

Jag vet inte om vi pratar om det så jättemycket men de jobbar ju med det...[...] Men kanske 
inte alltid att vi analysera och pratar så mycket om det, men de gör det och dom gör mycket 
i stunden [...] Skulle man gå tillbaka och analysera våra lektioner så skulle man se att; ja 
men det var det vi gjorde här. Men nej, det kanske inte alltid är så medvetet  

 

7.3.3 Den ytliga aspekten 
I intervjun fanns det tid för övriga reflektioner och en aspekt som Kim lyfte upp var ett 
perspektiv som behandlade ytlighet, sociala medier och elevers syn på dans. Kim menade att 
eftersom det inte finns så mycket dans i staden, är det via sociala medier som elever ser dans. 
Kim uttryckte att dansen blir att handla om ytlighet – vad som är rätt eller fel, vad som är snyggt 
eller fult samt dansens former. Kim upplevde i och med detta, att nyfikenheten försvinner och 
syftade till elevers vilja att rörelserna ska vara snygga och ”coola”.  
 

Speciellt de som går i ettan kanske har en tydlig bild på vad som är dans och sin egen 
identitet i dansen...därför tycker jag det är så otroligt viktigt att dra för speglarna, att få gå 
in i, att få uppleva, att testa olika saker. Att inte ha fokus på formen utan på vägen dit och 
hitta sitt eget språk. Det är jätteviktigt för dansen och det är jätteviktigt för en själv som 
person. Jag tycker det är viktigt att de får möjligheten att få uttrycka sig och hitta sitt språk  

 
Sammanfattningsvis visar resultatet från lärarintervjun att det finns föreställningar om 
improvisation och dess tillgänglighet i relation till genrer som till följd påverkar synen på 
improvisation som ett skapandeverktyg. Det synliggjordes även att läraren upplevde saknad av 
verktyg för improvisation och koreografi.  Slutligen kan det sägas att resultatet från både elever 
och lärare har yttrat sig om bristande träning inom området av improvisation och koreografi 
som orsakats av avsaknad om verktyg i fråga om improvisation som ett skapande verktyg. Som 
tidigare nämnt, har resultatet synliggjort att aspekterna har agerat som påverkansfaktorer. 
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8 Diskussion  
Denna diskussionsdel kommer att presenteras i nio rubriker och lyder som följande; 
metoddiskussion, elevernas förhållningssätt till improvisation, elevernas förhållningssätt till 
koreografi, elevernas förhållningssätt till redskap, utseende och prestation, improvisation som 
ett skapande verktyg, lärarens förhållningssätt, en didaktisk design, vidare forskning samt 
pedagogiska reflektioner. I diskussionen berörs även de två forskningsfrågorna som studien 
behandlade. Resultatet diskuteras med utgångspunkt i den teori som studien grundat sig mot.  
 

8.1 Metoddiskussion 
Berörande metoddiskussion vill jag diskutera de vetenskapliga metoderna som studien 
behandlat. Jag vill även beröra huruvida studien är giltig och relaterbar i förhållande till andra 
skolor och lärare- över tid och i andra delar av Sverige?  
 
Med Design för lärande som förhållningssätt och metod, kan jag rikta ett fokus på lärandet som 
inte enbart handlar om den kunskap som ges ut, men på vilket sett den genomförs. För att bredda 
lärandet kan läraren designa ett rum med rätta typer av resurser genom en iscensättning. Flera 
sätt att uppnå kunskap och flera individer kan få deras behov tillgodoses (Selander & Kress, 
2010; Selander, 2017). Metodens framställning av bland annat Selander och Kress (2010) samt 
Bezemer (2008) lyfter positiva aspekter som för mig har givit en förståelse för att designa sitt 
lärande kan vara A och O i hur elever lär sig. Kunskap är ett brett begrepp och det finns flertal 
sätt att uppnå kunskap. Begrepp såsom resurser, redskap och multimodalitet har hittills i mitt 
yrke som lärarstudent varit okänt (till den mån att se dessa som lärandebegrepp), och i och med 
denna djupdykning i metoden har den kommit att givit mig insikter om hur redskap faktiskt 
medierar omvärlden och på så vis kommunicerar den. Selander (2017) lyfter som tidigare 
nämnt, att kommunikation sker genom en mångfacetterad samverkan med varierande 
multimodaliteter. Denna samverkan har blivit synliggjort i studien. Det praktiknära arbetet som 
aktionsforskning hänvisar till, har också sammanlänkat studiens design på ett vedertaget vis. 
Det anspråk som didaktisk design vill påpeka med sekvensering och perspektivet att se lärandet 
som en serie aktiviteter har studien kunnat implementera med hjälp av aktionsforskningens 
karaktäristiska drag. Helhetssynen som metoden, didaktisk design med hjälp av en praktiknära 
studie, har varit en positiv sådan som också givit mig djupare insikter som lärandets bredd. Men 
jag vill även i detta andetag också lyfta upp det regelverk som Skolverket och 
programstrukturen hänvisar till. Som tidigare nämn, kan skolor också välja att inte införa olika 
kurser i deras så att säga, obligatoriska bank av kurser. Det som jag därmed ställs inför är hur 
förhållningssättet kan realiseras i praktiken. Styrke (2013) nämner denna aspekt i relation till 
kursers tolkningsbarhet. Styrke menar att kurser kan anta olika former beroende på innehåll och 
även syfte. Det är ett lätt antagande att denna metod är lätt att applicera i lärandet. Det är ju bara 
att ”designa lärandet, använda resurser och vara kreativ!” Men att kunna vara kreativ baseras 
också på lärarens tillgänglighet till resurser och tid. Gäller denna tillgänglighet alla olika ämnen, 
matematik som dans? I studien kan jag se att metoden lämpar sig bra i ämnet dans som redan 
berör kreativitet, fysiska såväl som mentala redskap och kommunikation i form av 
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multimodalitet. Metoden gör anspråk på alla ämnen, men min fundering är om detta kan 
säkerställas i praktiken? Hur lätt är det att iscensätta ett lärande i exempelvis biologi?  
 
Gällande användning av intervju samt observation tror jag även innebär särskilda styrkor för en 
studie som denna. Med dessa två kombinerade formerna av dokumentation gavs en bredd som 
kunde vara tillförlitlig. Intervju var en stor hjälp till videodokumentationen som gav en bild av 
deltagarens erfarenheter och livsvärld (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det som visade sig 
under lektionstid och videodokumentationen synliggjordes även under intervjun. Mina 
tolkningar besvarade eleverna under samtalen. Intervjuerna visade sig dock inte vara helt lätt 
att genomföra. Den svårighet som jag upplevde var min brist på erfarenhet av intervju. Det var 
inte lätt att vara precis i de frågor som jag ville följa upp med, det vill säga, de följdfrågor som 
jag spontant frågade. En förberedelse från min sida skulle ha varit att föredra, såsom att 
intervjua någon annan innan genomförandets gång. Videodokumentationen var inte heller helt 
lätt att tolka. Mycket av det som uppfattades under lektionen, alla de aha-upplevelser som jag 
kände, var svår att uppfatta i videon. Även om jag mindes dessa upplevelser skulle en loggbok 
varit ännu ett bidragande faktor till dokumentationen. Min intention var att föra loggbok efter 
varje lektion, som dessvärre inte realiserades. Min tidsplanering hade inte avsett tid för loggbok 
såsom den skulle enligt intentionen. Om studien skulle göras om skulle denna loggbok 
tydliggöras och även behandla tydligare direktiv. Min förväntan var att det som inte skulle synas 
i videon skulle finnas via mina egna skriftliga reflektioner. Deltagande observatör var därmed 
inte helt bekymmerslöst. Även om mitt syfte var att få ett inifrånperspektiv och observera 
kulturer och detaljer om dansarnas erfarenheter (Denscombe, 2018) var det en svårighet att 
kunna observera, och minnas alla observationer, när jag också var deltagande.  
 
I fråga om studiens giltighet vill jag först beröra slutsatsernas bärighet och anspråk, 
datamaterialets kvalitet och framställning för att därefter relatera till studien i relation till andra 
skolor och lärare. Den datamaterial jag inhämtade från deltagarna anser jag visar en specifik 
bredd. Med det menar jag att jag inhämtade datamaterial som kom att vara tillräcklig men som 
också visade specifika aspekter som alla relaterade till varandra. Som tidigare nämnt i 
resultatdelen, fann jag många påverkansfaktorer. Det var inget specifikt resultat som enbart 
visades en gång i någon data, utan allt material visade på samma område även om vissa 
perspektiv behandlade olika synvinklar. Hur skulle resultatet däremot sett ut om metoden och 
teorierna vore någon annan? Funderingar kring resultatets synliggörande på grund av studiens 
design och genomförande är självklart en väsentlig och närvarande fundering. Givetvis skulle 
resultatet synliggjorts på varierande vis om genomförandet och riktningen tagit en annan väg. 
Om förhållningssättet inte vore didaktisk design eller dylikt. Styrkan i resultatets slutsats och 
anspråk visar på den bristande undervisning som sker i improvisation och koreografi, som ändå 
bör fastställas. Oavsett om studien skulle tagit sig an andra teorier eller metoder, är det av min 
mening att resultatet ändå visade starkt på lärandets kraft och dess behov av inramning för 
utveckling. En aspekt som också bör synliggöras är eleverna blev mer trygga med mig ju längre 
tiden gick, som också spelar in i resultatet. Ju mer de blev bekväma med mig, desto mer bekväm 
blev de med att ta sig an övningarna (även om improvisation och koreografi var en utmaning 
för vissa elever). Därför kan den uppenbara utvecklingen och processen ha och göra med det 
perspektivet. Detta ser jag grundar sig delvis i att de blev bekväm med mig som lärare men 
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även att jag som lärare och individ är bekväm med improvisation och koreografiskapande. Som 
nämnt i resultatdelen, pushade eleverna sig själva när de såg mig eller en annan klasskamrat.   
 
Därmed bör diskussionen rikta sig mot hur giltig och relaterbar studien är i relation till andra 
skolor och lärare. Kan det se annorlunda ut i andra delar av Sverige? Om vi ponerar att andra 
skolor runt om i landet inte tillhandahåller kursen improvisation som en obligatorisk kurs skulle 
vi kunna anta att andra lärare och skolor har bristande undervisning i improvisation, och därmed 
improvisation som koreografiskapande. Denna aspekt bör också lyftas ut flertal perspektiv 
såsom – lärarstudenter och var de går sin utbildning, kulturer i städer och klassfrågor. Finns det 
dans där du bor som riktar sig mot, exempelvis, konstnärlig dans? Hur många danslärare finns 
på ett estetiskt program där du bor? Danslärare tenderar att ofta, ur min erfarenhet – och jag 
bland dem, att undervisa i de områden som de tycker om. Detta kan resultera att exempelvis jag 
som pedagog, inte tvingas bredda min praktik för att tillmötesgå behov som kan finnas hos 
elever. Men för vem, var och när är studiens resultat viktig? Den giltighet som jag kan se i 
studien är att denna problematik kan finnas på flera skolor, med flera lärare som inte anser sig 
ha verktyg inom området, med elever som inte tycker om att skapa -och ser sig själva som icke-
skapande dansare. Som nämnt ovan, kan denna problematik finnas i fler städer än just den som 
studien behandlade. I små städer där det inte finns mycket dans, kanske denna aspekt kan te sig 
mer synlig. Som i studiens fall, där dans inte fanns lättillgängligt uttryckte läraren Kim att 
sociala medier var en bidragande faktor till elevernas föreställningar om dans och koreografi. 
De elever som också deltog var i kreativa projekt samtidigt som studien genomfördes. Ur den 
aspekten kan detta hjälpmedel hjälpa elever och lärare i kreativa processer, som en del av den 
förberedande planeringen inför en föreställning. Eleverna uttryckte i intervjun att det fanns en 
ledsamhet i att inte ha arbetat mer med koreografiska processer och därav koreograferat mer. 
Resultatet berör inte bara danslärare utan även elever. Det kompendium som arbetet 
utmynnades riktar sig därför inte enbart till lärare utan även till elever. Tillsammans kan lärare 
och elever arbeta med improvisation som skapande verktyg, med det kompendium som 
skapades i detta arbete.  
 

8.2  Elevernas förhållningssätt till improvisation  
Det som var oerhört framträdande var att eleverna inte hade mött ämnet improvisation mer än 
fåtal gånger och oftast i syfte som uppvärmning för kroppen. Vid intervjun uttryckte eleverna 
ett flertal gånger att de inte fått arbeta i sån stor grad med varken improvisation eller koreografi. 
Eleverna talade ofta om att dem inte visste vad de ”höll på med” och synliggjorde det som 
Waade (2016) hänvisade till; att det är väldigt mycket information som ska förhållas till i 
improvisationen. Detta i relation till att kommunicera med andra meddansare eller till en publik. 
Således, om det inte finns en vana i ämnet, är elevernas yttrande en rimlig orsak till deras 
upplevelser. Biasutti (2013) uttryckte i sin studie att mycket positiva aspekter kan framkomma 
med kontinuerligt arbete med improvisation och beskrev att elever kan få möjlighet till att 
uttrycka sig, interagera med andra, utforska originella rörelser men också få en kunskap om att 
komponera i realtid. Mitt försök med studien var just det, att undersöka hur elever kan via 
improvisation utforska nya rörelser, komponera i realtid och se hur övningar inom 
improvisation kan vara en brygga för koreografi. Eleverna hade en relativt negativ bild på sitt 
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eget rörelsevokabulär och rörelsemönster, och det är i mitt anseende att de förmodligen skulle 
haft en mer positiv bild kring dessa aspekter om de fått möjlighet att öva och undervisas i 
improvisation och koreografi. Det var denna aspekt som alla elever också lyfte fram. De 
uttryckte alla bristande känslor av säkerhet i skapandet av rörelser och synliggjorde känslor av 
repetitiva rörelser. Detta resultat anser jag således vara ett viktigt resultat i relation till Biasuttis 
studie. Om eleverna hade fått möjlighet till kontinuerlig undervisning i ämnet, skulle de kunnat 
bredda deras kunskaper och eventuellt fått en annorlunda bild om sig själva som skapande 
individer.  
 

8.3 Elevernas förhållningssätt till koreografi 
Eleverna uttryckte flera gånger att koreografi för dem var något som skulle vara ”uppstyrt” och, 
i slutändan, vara snyggt. Improvisation och koreografi kom att handla till stor del om just detta. 
Det som var rätt eller fel, fult eller snyggt samt föreställningar om vad koreografi var och är. 
Att använda improvisation vid scen var något som eleverna inte ansåg var koreografi. 
Undantaget till detta var om det fanns tydliga samt satta ramar. Men vad grundar sig 
föreställningen på? Är det en ensidig bild som eleverna fått från den omgivning de befunnit sig 
i? Är det stadens lokalisering? Biasutti beskriver som tidigare nämnt, att resultat från hens 
studie framhävde att beroende på hur lärare strukturerar, planerar och formar sin 
lektionsplanering kan elever utveckla specifika färdigheter inom improvisation. Den aspekter 
bör såklart kunna appliceras på koreografi och koreografiska processer. Även Risner (2000) 
menade på att lärare bör förstå det som krävs för att dansare ska förstå kunskap inom 
skapandeprocesser. Genom förståelse att kunskap existerar i flera dimensioner kan därmed 
lärandet bli ämnesfokuserat. Biasutti nämner detta sätt som ett ”learner- centred approach” som 
grundar sig i att målet är att lärandet är från ett elevperspektiv utifrån individens behov. 
Resultatet synliggjorde att elever hade tydliga föreställningar om ämnet koreografi. Resultatet 
framhävde synen på samtidens dans som porträtteras som snyggt, ballt, innefattandes av 
”tricks” och flertalet piruetter. Detta är även något som under lärarintervjun framkom från 
lärarens erfarenheter (som jag kommer komma till senare i diskussionen). Om vi betraktar dans 
från övriga delar av världen, kan vi se en bild av dans som fokuserar på ytliga faktorer såsom; 
raka linjer i kroppen, flertal piruetter, avancerade och snabba rörelser. Den betraktelsen tror jag 
kan ha en stor påverkan på ungdomars syn på koreografi, och vad som är ”snygg” koreografi. 
Under elevintervjun gjordes det synligt att själva improvisationen skulle vara snygg, som 
därmed gjorde att de steg de gjorde fick en direkt värdering. Slutkontentan som eleverna talade 
om var att det som sätts på scen, ska vara vackert. Som tidigare nämnt i resultatdelen, talade 
samtliga elever om press ur olika synvinklar. Det fanns tydliga området som var förknippat med 
prestation som relaterade till utseende. Att det skulle se vackert ut stod i direkt anknytning till 
prestationen, varpå en elev nämnde ordet prestationsångest flera gånger under intervjun. 
Elevernas känslor gällande press och prestationsångest i relation till ämnet improvisation och 
koreografi anser jag visa tydliga exempel på bristande träning i ämnet. Elevernas prestation till 
hur rörelser skulle se ut hämmade den skapande processen, och därmed de koreografiska 
processerna som eleverna mötte. 
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8.4 Elevernas förhållningssätt till redskap, utseende & prestation  
Med avseende på redskap kan vi i nutiden se allt mer koreografi som inte enbart handlar om 
kroppens kapacitet, och ser andra medium som en förlängning till kroppen för att kommunicera. 
Eleverna fick testa på att använda medier såsom bild, text samt andra meddansare som ett sätt 
att kommunicera. Eleverna uttryckte en uppskattad och positiv bild av arbetet med en annan 
multimodalitet eftersom de i övrigt hade problem med att improvisera och koreografera, detta 
medel blev därmed ett hjälpmedel för koreografi. Resultatet visar potential till ett lärande som 
faktiskt fokuserar på redskap som ett lärandeverktyg, såsom Design för lärande poängterar. Via 
olika redskap kan lärandet inom ett område vidgas. Det intressanta i och med detta är dock 
elevernas föreställning om vad koreografi kan och bör vara (såsom snyggt som tidigare nämnt). 
Ingvartsen (2016) menade via sin avhandling att koreografi inte enbart existerar inuti teatrar 
utan finns överallt omkring oss. Arlander (2019) menade att koreografi kan vara ett samarbete 
mellan växtriket och en mänsklig varelse. Därmed kan koreografi vara mycket mer än den 
mänskliga kroppen och de föreställningar vi människor har om området. Därmed bör 
undervisning i området vara breddad och medveten. Det framträdande resultatet från 
videodokumentationerna överensstämmer också med det eleverna uttryckte om brist på vana, 
eftersom de själva sade att de koreograferat oerhört sällan. En av dem sa även att det var tråkigt 
att de inte fått koreografera så mycket själva, då den trodde att det är givande att vara mer i 
skapande processer. Resultatet synliggjorde att eleverna ansåg redskap som ett hjälpmedel för 
skapande processer eftersom det fanns en problematik kring koreografi, som var nära anknutet 
till prestation och utseende. 
 

8.5 Improvisation som ett skapande verktyg 
I denna del vill jag diskutera den andra forskningsfrågan studien behandlade; vilken betydelse 
har speciellt utformade improvisationsövningar för elevers förhållningssätt till koreografiska 
processer? Den betydelse som speciellt utformade övningar inom improvisation har kan vara 
de aspekter som Biasutti lyfter fram, som även är perspektiv som eleverna specifikt påpekade. 
De nämnde brist på originella rörelser samt önskan att ännu mer samarbeta och interagera med 
varandra. Med kontinuerligt arbeta kring koreografiska processer genom improvisation skulle 
de positiva perspektiv som Biasutti uttrycker, vara en verklighet för de elever som deltog i 
studien. I slutändan skulle även elevers känsla i självsäkerhet kunna bli en möjlighet. Flertal 
gånger nämnde eleverna att de var osäker kring vad dem gjorde, och att det fanns en påtaglig 
press och prestationsångest kring skapande och improvisation. Om eleverna hade fått en 
möjlighet att öva upp kunskaper inom ämnet skulle kanske denna känsla som de yttrade sig om, 
inte vara en sådan stor del av dialogen kring koreografi. Biasutti redogör också att beroende på 
hur lärare strukturerar och formar sin lektionsplanering, kan elever utveckla specifika 
färdigheter inom improvisation. Improvisation bör också ses som ett ämne som kräver övning 
för förbättring. Danstekniska färdigheter övas likväl i improvisation som i ämnet dansteknik. 
Det krävs även övning i spontanitet, kunna göra val och handla i stunden, som är en grundpelare 
i improvisation. Fredricson Flodin (2011) menar i detta sammanhang att kunskap och förståelse 
för förhållningssätt sker via övning. Resultatet poängterar att eleverna inte haft 
övningsmöjligheter inom improvisation och koreografiska processer. 
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För att bryta sig loss från isolationen av kreativa processer och hitta en gemenskap kan ett 
verktyg såsom El Paso vara ett förhållningssätt för koreografiska processer. Verktyget El Paso 
riktade sig mot samarbete, delaktighet i individers arbeten samt i vilja att lära känna varandra i 
gruppen. Ett sånt typ av projekt är något som eleverna själva lyfte upp i intervjun. Eleverna 
uttryckte bland annat att samarbete med varandra var en viktig aspekt för dem, samt 
användandet av inspirationskällor såsom exempelvis varandra. Konceptet med El Paso är att 
föra vidare kunskap och material, som gynnar både elever men även lärare. Skapandeprocesser 
i detta fall visar en process som inte är individualistiskt utan i relation till andra skapande 
personer. Således skulle El Paso vara ett sådant verktyg som kunnat implementeras inom 
koreografiska processer för danselever.  
 

8.6 Lärarens förhållningssätt 
Under lärarintervjun belystes läraren upplevelser med elevers relation till sociala medier, den 
ytliga aspekten och dess följder. Läraren beskrev en upplevelse som hen ansåg vara en 
bidragande faktor till elevers eventuella motstånd till improvisation. Kim uttalade sig om att 
den dans elever ser och integrerar sig med är den som visas via sociala medier, och till följd 
upplevs dans som ett handlande av värde. Dansen blir att handla om hur snyggt rörelser ser ut 
och hur formen på rörelserna presenteras. Detta avseende anser jag är en oerhört viktig del att 
lyfta upp och diskutera. Hur kan danslärare samtala med sina elever om detta fenomen som blir 
allt mer påtagligt? I nutidens samhälle är det väldigt lättillgängligt att se dans. En klick på en 
telefon, dator eller surfplatta och du får en inblick i en dansvärld. I och med denna 
lättillgänglighet kan det finnas en stor problematik i dansundervisningen. Vad elever möter i 
samhället kan spegla sig i deras psykiska välmående som i sin tur påverkar deras deltagande i 
dansundervisningen. Detta synsätt kopplade även dansläraren Kim till den ytliga aspekten. Hen 
ansåg att nyfikenheten försvinner inom improvisation på grund av att eleverna tänker på hur 
dem själva samt rörelserna ser ut. Min fundering är således hur vi som gymnasielärare inom 
dans kan föra dialog kring dessa perspektiv med elever? Räcker det med dialog? Vad mer krävs 
för att vidga elevers syn på dem själva som dansande individer inom improvisation och 
koreografi? Att visa en bredd på koreografiska verk anser jag kan vara till stort hjälpmedel i 
just detta anseende. På så vis får elever se den spännvidd som finns inom koreografi och det 
varierande formspråket som finns representerade.  
 
Vidare vill jag diskutera den första forskningsfrågan som studien kretsar kring; hur anammar 
elever koreografiska processer genom specifika övningar inom improvisation? Såsom redan 
nämnt, var situationen i sig självt en ny företeelse för eleverna och den största utmaningen var 
att de skulle bli bekväma med improvisation och skapande processer överhuvudtaget. Eftersom 
eleverna uttryckte sådan brist på vana inom de båda ämnena kan jag tycka att det är en svår 
fråga att diskutera kring. Tyngdpunkten i resultat kom att bli den bristande vanan i området mer 
än hur eleverna tog sig an övningarna. Den mest framträdande perspektivet kring hur de 
anammade var att de fick en fördjupad förståelse för användandet av ett annat redskap/medium 
som hjälp till koreografiskapande. Det som var märkbart var att eleverna visade ett dynamiskt 
lärande i genomförandet. I resultatet syntes en skillnad från lektion ett till lektion sex varav 
eleverna vid sista lektionen tog sig an övningarna betydligt mycket snabbare, använde sig av 
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ett mer varierat rörelsemönster och rörelsedynamik. Med detta synliggörs att ett ämne såsom 
improvisation och skapande bör i relation till lärande användas dynamiskt och kontinuerligt. 
På forskningsfrågan skulle det kunna sägas att eleverna anammade koreografiska processer via 
specifika övningar inom improvisation på ett dynamiskt sätt och under ett utvecklingsförlopp. 
I detta avseende kan det relateras till sekvensering och tempo, och se lärandet i relation till 
frågeställningen som ett skeende. Det är av mitt menande att lärandet inom improvisation och 
koreografiska processer i huvudsak skall betraktas som en serie av aktiviteter.  
 
Något som Kim uttryckte starkt var bristen på rätta verktyg för improvisation och koreografi. 
Min intention med denna studie var att undersöka förutsättningar för potentialen att 
verksamhetsutveckla danslärares arbete kring koreografiska processer inom gymnasieskolan. 
Förståelse kring de olika roller som en lärare antar anser jag vara väsentligt för att kunna 
verksamutveckla sitt arbete. Med detta menar jag att lärare bör ha en förståelse för sin egen 
praktik, såsom Fredricson Flodin (2011) också uttryckte. Om en lärare förstår sin praktik och 
hur denne planerar, strukturerar och genomför sin undervisning kan ämnet vidareutvecklas. En 
del av detta är att finna verktyg som ska vara lättillgängligt för dansläraren att tillgå. För mig 
har arbetet handlat om att kunna ge specifika verktyg som danslärare kan finna och använda sig 
av. Yrket som danslärare kan många gånger vara ensamt och därför kan det vara en svårighet 
att utveckla sin undervisning. Precis såsom Biasutti (2013) och Fredricson Flodin redogjorde 
för i sina egna studier, kan studenters förmågor baseras på hur en lärare strukturerar och planerar 
sin undervisning. Design för lärande är ett sätt att realisera den aspekten. Genom fokuserat 
designa sin undervisning kan kunskapen specificeras. Den betydelse som speciellt utformande 
improvisationsövningar har för elever och dess förhållningssätt till koreografiska processer, är 
väsentligheten kring tydliga syften som öppnar upp för fördjupad kunskap. Genom de specifika 
övningar som eleverna fick ta del av, kunde de fördjupa sig i dynamiskt innehåll, spatial 
förmåga och rörelsekvaliteter.  
 
Det som Dezutter (2011) konstaterade om gällande bristande samtalsämne om improvisation 
inom lärande (och dess följder om begränsning till att avancera i kunskap) kan relateras till 
estetiska programmets programstruktur. Dezutter menade att fåtal lärare tänker systematiskt på 
användandet av improvisation i lärande, och som ett lärandemål för studenter. Som nämnt i 
avsnittet teorier i dans och lärande behöver inte alla skolor specifikt anamma dessa kurser som 
en del av deras estetiska program med inriktning dans. I studiens fall, finns det en chans att 
eleverna inte möter improvisation som kurs på deras program, som kan vara en stor bidragande 
faktor till resultatet. Fournier (2011) uttryckte också att lärare kan utgå vissa aktiviteter på grund 
av osäkerhet vart aktiviteterna kommer leda till. Det hänvisade hen i relation till att lärare som 
förväntas följa standardiserade kursplaner kan vara motvilliga till att experimentera med 
varierande aktiviteter. I fallet med läraren Kim, kan olika påverkansfaktorer vara bidragande 
till resultatet. Huruvida skolan som Kim undervisar på har improvisation som obligatorisk kurs, 
kan ha resulterat att hen inte har behövt breddat sin egen kunskap inom ämnet. De gånger som 
Kim använt improvisation, har kanske hens tidigare kunskaper om improvisation räckt i 
situationen. I mitt anseende handlar det inte enbart om lärares individuella kunskaper utan det 
handlar likväl om instanser på lokal men också nationell nivå. Skolverket bör skapa en plattform 
för danslärare att kunna tillhandahålla verktyg i sin undervisning. Om inte hjälp tillmötesgår på 
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lokal nivå, ska läraren kunna rikta sig nationellt i landet för att få hjälpmedel. Således borde en 
slags platsbank finnas för danslärare i syfte för dem att inhämta och utbyta kunskaper 
erfarenheter. Jag vill i denna mening även knyta an till den modell som Sjöstedt Edelholm 
(2015) hänvisade till angående Göteborgs Universitets Delrapport 1 om förståelsen för dansens 
lärande. Som modellen hänvisar till, innebär övning i ämnesområden för att tillägna sig 
kunskaper i dans. För att tillägna sig kunskaper om dans innebär kunskap om konstarters 
grunder och dess verktyg och metoder. För att tillägna kunskaper med dans innebär arbete 
utifrån konstarten via analys och diskussion i syfte att lära sig om ett annat ämnesområde för 
att utveckla tänkande om konstartens specifika lärprocesser. Kunnandet i och om dans handlar 
således om övning, förståelse genom kunskap, analys och diskussion. Ett viktigt verktyg som 
modellen visar är förståelse genom övning utifrån olika perspektiv. Dansundervisningen är 
mångfacetterad och bör också användas på sådant sätt i praktiken.  
 

8.7 En didaktisk design  
Det pedagogiska förhållningssättet som användes i studien anser jag efter genomförandets 
gång, vara en metod som lämpar sig oerhört bra i dansundervisning. Därför vill jag i denna del 
diskutera resultatet i förhållande till de didaktiska begreppen som presenterats i den teoretiska 
ansatsen. Design (Selander & Kress, 2010) som tidigare redogjorts för handlar om att planera 
för något nytt att hända genom att exempelvis lärare involverar elever/studenter i planeringen 
av arbetsprocesser. Om vi skulle relatera perspektivet till deltagarnas vilja att skapa originella 
rörelser är det därför väsentligt att lärandet planeras för att möjliggöras. Kunskap, lärande & 
mediering (Selander & Kress, 2010; Säljö, 2014) syftade till kunskap som ses som en aktivitet 
och praktik varav kunskapen måste planeras genom involvering av elever i arbetsprocessen för 
att elever ska få praktik kunskap. Elevdeltagarna i detta fall synliggjorde att de saknade denna 
praktiska kunskapen (att kunna variera rörelsemönster). Begreppet hänvisar även till att 
kunskap ges tillkänna via hur människor visar att de förstår den och hur människan förhåller 
sig till kunskapen. För att förstå lärandet, måste vi se hur mediering av redskap hjälper 
kunskapen och därmed hur människor agerar i olika sociala praktiker. Resultatet av både 
intervju och observation visade att redskapen som användes var ett hjälpmedel för kunskap.  
 
Lärandets resurser (Selander & Kress, 2010) hänvisar till att redskap, rum och symboler 
bearbetas i olika sammanhang och används de på specifika sätt kan vanor och rutiner skapas. 
Det kan däremot också skapa traditioner, normer och invanda tankesätt. Därför ser jag det som 
essentiellt att en pedagog förstår lärmiljöer och de resurser som används och vilken betydelse 
just dem har för rummet och lärandet. Hämmar resurserna och lärmiljön för det riktade 
lärandet? Design av ett rum för en viss aktivitet innebär även att sociala relationer designas. 
Hur ett rum ser ut för en aktivitet kan således lyfta de relationer som agerar i rummet.  Olika 
resurser underlättar olika aktiviteter (Selander, 2017) och resultatet från elevintervjuerna 
beskrev att resurser såsom bild och text hjälpte eleverna att improvisera och koreografera. Med 
begreppet Sekvensering & tempo (Selander & Kress, 2010) ses en ”aktivitet” som en serie av 
aktiviteter, där lärandet ses som dynamiskt och skapande. Individen lär sig succesivt att vidga 
sin förmåga. Tempo hänvisar på hur mycket tid som avsätts för en aktivitet och hur ofta den 
aktiviteten planeras in. Om vi ser detta begrepp i relation till resultatet om brist på vana med 
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både improvisation och koreografi har vi här en tydlig direktion på hur väsentligt en aktivitet 
bör planeras. I studien fall vet vi med säkerhet att aktiviteten improvisation inte har fått avsatt 
tid i undervisningen. Om eleverna hade fått undervisning i ämnet hade de vidgat sin förmåga 
succesivt och den praktiska kunskapen hade fått tid att växa.  
 
Rum, inramning & iscensättning (Selander & Kress, 2010) syftar bland annat till fysiska, 
virtuella och ideologiska rum samt till rutiner och förväntade rollfördelningar i en läraktivitet. 
Det handlar om ett samspel mellan socialt givna förväntningar, materiellt utformade resurser 
samt en individs inramning av en situation. Varje individ sätter sin egen prägel baserat på 
förväntningar och intressen och därför är ett inte ett slutet universum. Ett rum kan därför vara 
en plats där något nytt börjar och således bör rummet ses som en resurs i relation till förväntade 
aktiviteter. Genom att se ett rums möjligheter för aktiviteter och resurser kan elevers kunskap 
breddas. Det bör inte förkastas att se ett rums möjligheter om rummet iscensätts för lärande. 
Elevdeltagarna uttryckte bland annat att ”de inte kan” när det handlade om improvisation och 
koreografi. Rätt verktyg och resurser kan hjälpa lärandets rum och den kunskap som elever 
behöver för att nå ett mål. Om elever vill bli bättre på att finna originella rörelser och bli bättre 
på att koreografera, är resurser en av de viktigaste huvudnycklar till verktyget. De utformade 
resurserna som framkommit i studien har bland annat varit att läraren Kim oftast kommit med 
färdiga koreografier till eleverna. I den situationen kanske det har funnits givna förväntningar 
på att läraren ska ha ett färdigt material till eleverna. Kanske har de resurser som funnits 
tillgängliga hämmat lärarens egen inramning i en lärandesituation. Har läraren haft möjlighet 
att använda improvisation som ett skapande verktyg? Eller har de givna föreställningarna och 
rollfördelningarna hämmat läraren från första början? I detta sammanhang kan vi även använda 
representation som ett förhållningssätt. 
 
Representation (Selander & Kress, 2010) rör sig om hur en person eller ett kollektiv uppfattar 
världen. Kunskapen om världen representeras i form av handlingar, verbala beskrivningar och 
interaktion med individer eller objekt. I den pedagogiska synvinkeln kan läraren Kim ”uppfattat 
världen” på samma vis som många andra danslärare upp uppfattar den; läraren ska till största 
del komma med givna material till sina elever. Det kan även handla om verbala beskrivningar 
och handlingar som gör att en individ handlar som den gör. I omvälvd mening från elevernas 
synvinkel har elevernas kollektiva ogillande av improvisation och koreografi tillsammans bildat 
en uppfattning av världen. Kunskapen om världen (om hur koreografi ska se ut) har de 
tillsammans bildats utifrån interaktioner med varandra och, vad jag tror är en stor del till 
situationen, interaktion med sociala medier. Det finns representationer överallt i världen om 
olika företeelser och det är genom sociala interaktioner som dessa också kan uppfattas, förhöjas 
och förkastas. Mitt anseende gällande elevernas tankar kring koreografi handlar till stor del om 
detta begrepp.  
 
Multimodalitet (Selander & Kress, 2010) är en nyckel för att ge lärandet en bredd. Såsom 
omtalat tidigare, gav eleverna uttryck för att medier såsom bild och text var hjälpande för dem 
i den koreografiska processen. Resultatet synliggjorde användandet av multimodaliteter, som 
Selander och Kress (2010) m.fl. hänvisar till, som också gav lärandet en bredd. Selander (2017) 
menar att den multimodala kommunikationen spelar en stor roll när vi talar om kommunikation 
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och lärande eftersom den verbal-språkliga kommunikationen inte enbart är dominerande. 
Därför är Lärandets resurser (Selander & Kress, 2010), som ovan nämnt, en oerhört viktig 
aspekt i fråga om multimodaliteter. Resurser för lärandet är alla redskap, material och symboler 
som bearbetas i olika sammanhang. Om elevdeltagarna hade mött i ett tidigt skede rätt resurser, 
redskap och bearbetat dem på varierande vis, hade de kanske inte känt denna osäkerhet kring 
att improvisera och koreografera. Om det hade funnits verktyg för dem att tillhandahålla kan 
situationen sett annorlunda ut. Deras uppfattningar som resultatet framhävde kunnat vara en 
annan.  
 
Ett sociokulturellt perspektiv om lärande beskriver begreppet appropriering (att ta till sig, låna 
och göra till sitt) i sammanhang till inlärning genom interaktion med andra. Erfarenheter 
synliggörs mellan kommunikation mellan människor (Säljö, 2014). Begreppet står därför i 
relation till ett förändringsarbete i mina ögon. Om vi ser över begreppet i relation till studiens 
resultat kan det diskuteras elevers möjligheter att ta till sig kunskap genom övning och via 
kommunikation med andra individer (lärare och elever). Vygotskij menade att det är i olika 
situationer som människor befinner sig i som en individ har möjlighet att ta till sig kunskaper i 
samspel med andra (Säljö, 2014). I studien fick elevdeltagarna öva på praktiska kunskaper och 
försöka göra det till sitt i samspel med varandra och med mig, som också hade en erfarenhet 
med ämnet. Därmed fick de ta till sig och låna kunskaper av det som jag presenterade för dem, 
för att sedan använda kunskaperna själva. Kunskapen om improvisation som ett skapande 
verktyg synliggjordes hos deltagarna och det är via övning med andra människor som eleverna 
kan fördjupa dessa praktiska kunskaper. Precis som konceptet didaktisk design hänvisar till, ses 
lärande inom sociokulturellt perspektiv som ett dynamiskt lärande som sker i ett processarbete. 
Det är inte bara vad eller hur mycket vi lär oss, det är på det sätt som vi lär oss och på det sätt 
vi tar till oss kunskaper (Säljö, 2014). Avslutningsvis ser jag det resultat som framställt ur 
studien som en bekräftelse på att improvisation och koreografiska processer måste tränas i. 
Elever kan bredda sin kunskap i en dynamisk process om aktiviteter designas genom ett 
multimodalt perspektiv.  
 

8.8 Vidare forskning  
Till vidare forskning har en fråga väckts efter genomförandets gång och det är den aspekten att 
det finns en tydlig känsla av att improvisation, och koreografi via improvisation, är 
genrebundet. Det finns en tanke om att improvisation är riktat mot modern och nutida dans och 
att jazzdansen är mer begränsad inom dansimprovisation. Detta fick mig att fundera kring vad 
som kan vara grunden till dessa anledningar och därför skulle verktyg inom jazz- och 
balettimprovisation behöva uppmärksammas. För vidare forskning skulle jag därmed vilja se 
undersökningar som riktar sig mot balett- och jazzimprovisation. Det skulle även vara av 
intresse att under en längre tid undersöka improvisation och komposition med ett 
förändringsarbete av övningar som används, och därmed mer djupgående använda sig av 
begreppen sekvensering och tempo. Det vill säga, förändra övningarna under tidens gång för 
att tillgodose de behov som läraren ser att eleverna behöver för att uppnå den praktiska 
kunskapen.   
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8.9 Pedagogiska reflektioner 
De pedagogiska implikationerna för min lärarroll efter detta arbete är, som tidigare nämnt, den 
väsentlighet att se lärandet med en bredd innehållandes av flertal multimodaliteter och redskap. 
Design av lärmiljöer utgör en grund av inlärning som kan tillmötesgå flera individer varav 
resurser bör ses som ett hjälpmedel för att uppnå kunskap. Efter detta arbete kan det konstateras 
att elever behöver övning och träning inom improvisation och koreografi. När det gäller 
gymnasiegången bör elever introduceras för ämnet redan första året och få möjlighet till flertal 
tillfällen att få koreografera och improvisera. Övning ger trots allt färdigheter. Via tydliga 
improvisationsövningar inom koreografi får elever potentialen till att kunna skapa. 
Användandet av medier är en lättillgänglighet som de flesta kan tillhandahålla, såsom en textrad 
eller en bild och således bör elever bli introducerad till denna tillgänglighet. I sin tur kan elever 
få en förståelse för olika metoder inom improvisation och koreografiskapande. Om en pedagog 
designar en miljö med resurser och inramning kan koreografiska processer bli mer aktuellt i 
lärandet. Om lärare för dialoger om koreografi, vad det är och hur det kan se ut, om 
improvisation och prestation kan arbete kring ämnet gynnas. Konsekvenserna av studien är att 
ingen övning ger inga färdighet. När elever får möjlighet till att dynamiskt arbeta inom ett 
område, kommer kunskapen breddas såsom det visade sig på slutet av studien med 
elevdeltagarna. Om det skall finnas krav på ett område, måste det finnas möjligheter till 
undervisning och träning.  Min förhoppning efter detta arbeta är att du som lärare samtalar med 
dina elever om improvisation och koreografi. Visa varierande koreografiska verk och prata 
kring koreografiska processer. Vad kan en koreografisk process vara? Dialogen är så viktigt. 
Det sista jag vill lyfta fram, och hoppas att du som läser tar med dig, är metoden design för 
lärande- didaktisk design 1. Jag har själv fått en fördjupad insikt om att designa undervisningen 
i samband med specifika resurser kan bli en oerhörd resurs (i sig självt) för kunskap och 
förståelse. Jag tror att alla skulle hjälpas av att använda det synsättet i sin egen praktik.  
 
I studien medföljer ett kompendium med de övningar som användes i studien med tillhörande 
beskrivningar kring övningarna (Bilaga 7). Detta som en del av min intention till att utveckla 
verksamheten för danslärares arbete.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Mitt namn är Parvin Jabbari och jag går sista året på Danslärarutbildningen i Piteå. Jag håller 
på att genomföra ett examensarbete som handlar om improvisation som ett skapande verktyg i 
koreografi. Syftet med studien är att undersöka hur man kan använda sig av improvisation i 
koreografiska processer.  
 
Deltagande 
Deltagandet i studien innebär att du som elev deltar i lektioner som jag håller i. Lektionerna 
kommer att innehålla uppvärmning och olika improvisationsövningar. Det kommer vara sex 
stycken lektioner som vi ses. Onsdagar 10.30-12.00 och fredagar 10.45-12.00 under v,12, 13 
och 14. När dessa tillfällen hålls, kommer jag att videodokumentera lektionerna. Jag kommer 
alltså att filma. Jag vill vara tydlig med att det INTE handlar om hur ni dansar, utan filmerna 
används enbart som dokumentation och stöd för minnet. 
 
I studie önskar jag också att intervjua 5 elever. Om det är fler än 5 som kan tänka sig bli 
intervjuade kommer jag att lotta ut dessa.  
 
Hantering av data och sekretess 
Intervjuerna och videofilmningen kommer att behandlas konfidentiellt och det betyder att 
intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 
Sekretesslagen samt att videofilmningen kommer analyseras och bearbetas av enbart mig. 
Fiktiva namn kommer att användas i texten. Citat kan förkomma. Efter studien är klar kommer 
allt inspelat material raderas och den färdiga uppsatsen kommer finnas tillgänglig och offentlig 
på Diva-portal.  
Du kan när som helt avbryta din medverkan i studien, meddelar mig via e-post i sådana fall. 
 
Jag godkänner deltagandet i studien genom; 
 
     att vara med under lektionstillfällena och därmed acceptera filmning 
 
     att eventuellt vara med i intervjun och därmed acceptera ljudinspelning 
 
Ort/datum/år 

 
 
Namnunderskrift 

 
 
Namnförtydligande 

 
 
  

Bilaga 2 



  

 
Hej! 
 
Mitt namn är Parvin Jabbari och jag går sista året på Danslärarutbildningen i Piteå. Jag håller 
på att genomföra ett examensarbete som handlar om hur elever tar till sig metoden 
improvisation som ett skapande verktyg i koreografi. Studie syftar till att verksamhetsutveckla 
danslärares arbete kring koreografiska processer inom gymnasieskolan. Studien syftar till att 
beskriva och analysera hur specifika verktyg samt övningar inom improvisation kan hjälpa 
elever samt lärare att arbeta med ämnet koreografi. 
 
Deltagande 
Deltagandet i studien innebär en intervju som inte beräknas ta mer än 40 minuter. Intervjun är 
ämnade att beröra ämnet improvisation, koreografi samt egna erfarenheter och reflektioner. Du 
behöver inte förbereda något inför intervjun.  
 
Hantering av data och sekretess 
Intervjuerna kommer att ljudupptas samt behandlas konfidentiellt och det betyder att 
intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 
Sekretesslagen. Fiktiva namn kommer att användas i texten. Citat kan förkomma. Efter studien 
är klar kommer allt inspelat material raderas och den färdiga uppsatsen kommer finnas 
tillgänglig och offentlig på Diva-portal.  
 
Du kan när som helt avbryta din medverkan i studien, meddelar mig via e-post i sådana fall. 
 
 
 
Jag godkänner deltagandet i studien genom; 
 
      att vara med i intervjun och därmed acceptera ljudinspelning 
 
 
Ort/datum/år 

 
 
Namnunderskrift 

 
 
Namnförtydligande 

 
  



  

Bilaga 3 
 

• Hur har du upplevt att arbeta med improvisation och komposition på detta sätt? 
- Hur har det varit att improvisera och att koreografera genom att improvisera? 
 

• Hur ser du på improvisation? 
- tycker du det är mycket svårt eller lätt? 
- Har du improviserat mycket förut? 
 

• Vad tänker du på när du hör ordet koreografiska processer? 
- upplever du att du tidigare har fått arbeta med koreografiska processer? 
 

• Om du hade förändrat en övning, hur skulle den se ut då? 
 

• Efter att du har testat på att arbeta med en medveten improvisation såsom vi gjort (Specifika 
övningar) kan du tänka dig att själv använda improvisation som ett skapande verktyg?  
- varför/varför inte?  
- hur brukar du koreografera annars?  
 

• Har din syn på koreografi ändrats? 
 

• Upplever du att det finns något speciellt som påverkar synen på koreografiska processer? I 
sådana fall, vad? 
 

• Hur brukar ni göra när ni ska koreografera med era lärare? 
 

• Vad kommer du att ta med dig från denna upplevelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

Bilaga 4 
 
 
• Hur ser du på koreografiska processer? 

- upplever du att elever har svårt med koreografiska processer? 
- och att de har svårt för att koreografera?  
 

• Har du någon speciell metod när du jobbar med improvisation och koreografi?  
 

• Har du mött på motstånd gällande improvisation med elever? 
- tror du att elever kan se på improvisation som ett skapande verktyg?  
 

• Hur tycker du det är att koreografera? 
- och att undervisa i koreografi / hjälpa elever att koreografera?  
 

• Har du själv använt improvisation som ett sätt att skapa material? 
 

• Använder du improvisation som ett verktyg i din undervisning? 
 

• Övrig reflektion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

Bilaga 5 
 
 

Övningarna 
Hur tar eleverna till sig övningen? 
Är övningen svår? 
Är övningen lätt? 
Vågar eleverna gå utanför sin ”comfort zone” i övningen? 
Är övningen svår för eleverna att förstå? 
 
Rörelsekvaliteter 
Hur använder sig eleverna av olika rörelsekvaliteter i övningen? 
Är det svårt för eleverna att fördjupa sig i en given rörelsekvalitet i övningen? 
 
Olika rörelsekvaliteter 
Stora/små rörelser, snabbt/långsamma rörelser, varierande tempo i rörelserna, rörelserna energi 
(hur energin synliggörs i rörelserna), kvaliteter i relation till rumslig uppfattning.  
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Improvisation som ett skapande 
verktyg 

 
-ETT KOMPENDIUM FÖR DIG SOM ÄR DANSLÄRARE 

 
Parvin Jabbari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Förord 
Detta kompendium är ett resultat av det examensarbete jag skrev våren 2019. Under en 
lång tid kände jag att det fanns få verktyg inom improvisation och koreografi för 
danslärare. Många gånger har jag själv önskat att det har funnits en bank av övningar 
som jag kunnat ta del av. Mitt examensarbete som jag skrev behandlade hur specifika 
övningar inom improvisation kan hjälpa elever till koreografi. Arbetet mynnades ut i 
detta kompendium som är riktat till dig som är danslärare och vill ha ett verktyg i ditt 
arbete i form av övningar inom improvisation och komposition och hur man kan 
använda detta medel för att skapa koreografi.  

Tillsammans kan vi hjälpa varandra! Hoppas du finner kompendiet givande i ditt arbete.   

 

 

Parvin Jabbari  



 

Bokens uppbyggnad 
 

I denna bok finner du övningar inom begreppen body, space och time. Varje kapitel 
börjar med en beskrivning om vad övningarna syftar till för just varje begrepp. För varje 
begrepp, riktar sig övningarna till att fokusera på just det begrepp som den innefattar, 
men dessa tre arbetar simultant som tabellen nedan visar. I varje beskrivning av en 
övning finns ett exempel på hur jag skulle förklara övningen, som ett hjälpmedel.  

 

Dessa övningar behandlar det som jag kallar för medveten improvisation varav syftet är 
att medvetet arbeta kring en övning samt att den har ett tydligt syfte. Med detta menas 
övningen i sig självt och inte hur elever mottar eller tolkar övningen. Helt enkelt 
betraktar vi improvisationen som medveten.  

Slutligen finns koreografiska improvisationsövningar som syftar till bland annat 
återskapning, användning av medier samt kommunikation av olika slag.  

 

 

 

 

  

Body 
(Kropp) 

Space 
(rum)

Time 
(tid)



 

BODY 1 

KROPPSDEL 2 
KROPPSDEL, VÅG 3 
STORT OCH SMÅTT 4 
KÄNSLA 5 

TIME 6 

TEMPO 7 
RYTM 8 
PAUS KONTRA KONTINUERLIGHET 9 
TEMPO/VARAKTIGHET 10 

SPACE 11 

NIVÅER 12 
FORMER 13 
YTKONTAKT 14 
RUMSUPPFATTNING 15 

KOREOGRAFISKA IMPROVISATIONSÖVNINGAR 16 

PERFORMANCE 16 
ÅTERSKAPNING 18 
FISKSTIMMET 19 
SAMTALET 20 
KOMPOSITION OCH MEDIER 21 
ÅTERSKAPNING VIA ETT MEDIUM 22 
SKAPANDE AV KÄNSLOR 23 
A JOURNEY 24 
 
 
 
 



 1 

 

Body 
Övningarna inom detta begrepp syftar till att medvetandegöra kroppen och dess möjligheter. 
Kroppen inom detta område ses som ett medel för kommunikation och uttryck. I 
improvisationen får kroppen en medveten task (uppgift) att arbeta kring.  
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KROPPSDEL 
 

Ord att använda under övningen: tänk på; dynamiken, tempot, nivåer, stort/smått 

Övningens uppbyggnad 

1) Välj en kroppsdel som kommer att röra på sig. 
2) Låt resten av kroppen vara passiv och fokusera på att den kroppsdel du val enbart 

ska röra på sig. 
3) Nu kan du börja låta kroppen få följa med i rörelserna. 
4) Byt kroppsdel och gör samma sak igen. 

 
5) Välj sedan två kroppsdelar som rör på sig samtidigt och låt resten av kroppen vara 

följsam direkt. 
 

Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Nu när du har valt din kroppsdel, börja sakta röra på kroppsdelen. Låt resten av din kropp stå stilla 
och vara passiv.  Utforska hur din kroppsdel kan röra på sig. Tänk på dynamiken i rörelsen. Testa 
röra dig snabbt och långsamt med din kroppsdel. Utforska att vara stor och liten med din 
kroppsdel. Nu ska du låta din kropp följa med i dina rörelser. Tänk på nivåer, kan du röra dig neråt 
mot golvet? Utforska hur din kroppsdel tillåter din kropp följa med i rummet. Färdas till en annan 
plats i rummet. Tänk igen på dynamiken och tempot i dina rörelser. Kan du vara stor och snabb? 
Eller långsam och liten? Glöm inte det är din valda kroppsdel som leder. Byt kroppsdel. 

Välj nu två kroppsdelar som ska leda. Kroppen ska nu direkt vara följsam. Var noga med de 
kroppsdelar du valt att det är de som leder. Utforska direkt med nivåer, tempo och dynamiken i 
rörelserna. Utmana dig själv!  

Tips som jag ofta brukar göra med mina elever är att de ska dansa det snabbaste versus det 
långsammaste de kan under 10 sekunder. Detta kan man också göra med denna övning.  

Exempel; 

Nu vill jag att ni ska dansa det snabbaste ni kan. 10, 9, 8, 7 snabbare, 6, 5, 4 det snabbaste ni kan 
nu 3, 2, 1. Nu det långsammaste i 1, 2, 3 det är slowmo, 4, 5, 6 ännu mer långsamt, ni är nästan stilla 
7, 8, 9, 10.  
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KROPPSDEL, VÅG 
 

Ord att använda under övningen: tänk på; fingrar, skulderblad, halsen 

Övningens uppbyggnad 

1) Tänk att det finns en våg i kroppen som färdas från kroppsdel till kroppsdel. 
2) Vågen hoppar mellan kroppsdelar. 

 
Exempel på vad som kan sägas under övningen:  

Ställ dig på en valfri plats i rummet, blunda. Nu ska du tänka dig att det är en våg i din kropp som 
långsamt färdas genom din kropp, från fötterna upp till dina knän, till din höft. Sedan färdas den 
till din mage och bröstkorg upp till dina skulderblad. Vågen färdas ut till dina armar genom 
armbågarna till dina fingrar. Vågen färdas vidare till din hals ut mot ditt huvud. Nu är hela din 
kropp en våg. Vågen börjar brusa upp sig och bli snabbare. Hela din kropp är vågor. Nu är det en 
storm i din kropp och den är bara starkare och starkare. Vågen rör sig så snabbt den kan. Helt 
plötsligt lugnar stormen ner sig och till lugna vågor. Och blir mer och mer stilla.  

Nu tänker vi att vågen hoppar mellan kroppsdelar. Den färdas genom att hoppa. Utforska vad 
detta hoppande kan vara.  

 

Denna övning kan dels göras runtom i rummet men även i en stor cirkel. På detta sätt ser 
eleverna dig och du kan guida dem bättre. Det kan också vara lättare att se vad eleverna behöver 
i form av guidning när du har mer visuell syn på hela gruppen.  
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STORT OCH SMÅTT 
 

Ord att använda under övningen: tänk på; alla kroppsdelar du har, fingrar, tår, tänk på 
rummet – ytterligheter med kroppen, snabbt och långsamt 

Övningens uppbyggnad 

1) Börja med att röra sig små rörelser och experimentera med hur smått man kan röra 
på sig.  

2) Sedan med stora rörelser. 
3) Blanda små och stora rörelser. 

 
Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Ställ dig/lägg dig på en ny plats i rummet. Vi kommer att börja med att röra oss med små rörelser 
med hela vår kropp. Glöm inte alla våra kroppsdelar. Tänk på våra fingrar, tår, käke, revben. 
Experimentera med hur små våra kroppar kan vara. Tänk på rummet och nivåer. Nu testar vi att 
vara små och snabba. Det snabbaste vi kan vara! Nu byter vi till att röra oss med stora rörelser. 
Tänk på våra ytterligheter. Använd hela kroppen och sträck på armar, ben, huvud. Nu är vi också 
stora och snabba. Hur snabbt kan vi röra oss när vi måste vara stora? Blanda både stora och små 
rörelser. Använd hela rummet! Färdas! Nivåer! Ner, upp.  
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KÄNSLA 
 

Ord att använda under övningen: tänk på; gå tillbaka till känslan, överdriv, tänk på 
dynamiken 

Övningens uppbyggnad 

1) Välj en känsla och fundera kring den känslan. 
2) Röra sig kring den känslan. Hur känns känslan? Hur vill du att kroppen ska röra på 

sig? 
3) Ny känsla.  

 
Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Välj en känsla. Fundera kring den känslan; säg ordet tyst för dig själv en gång. Nu ska du röra dig 
kring den känslan. Hur känns känslan och hur vill du att din kropp ska röra på sig? Rör dig såsom 
du vill. Låt kroppen tolka din känsla. Testa en gång att överdriva känslan. Överdriv så mycket du 
kan. Glöm inte rummet. Kan din känsla få dig att färdas på ett speciellt sätt? Byt känsla.  
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Time 
 

Övningarna inom detta behandlar time (tid) genom att utforska tempo, rytmer och 
kontinuerlighet i rörelser. Syftet är att behandla tid genom att använda kroppen som medel. 
Eleverna får en upplevelse av tid som de inte är medvetna om, men som deras kroppar får 
fokusera på.  
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TEMPO 
 

Ord att använda under övningen: tänk på; låt andningen vara med, explosivt, snabbt, 
långsamt, klingande, segt 

Övningens uppbyggnad 

1) Tänk att det finns en låga som väcks till liv. Först är den långsam som sedan stegvis 
ökar.  

2) Lågan skiftar mellan snabbt och explosivt till långsamt och klingande. 
 

Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Nu ska vi tänka att det finns en låga inom oss som väcks till liv. Stegvis vaknar den. Den är långsam 
men nu börjar den bli mer stark och snabb. Det är en brasa som är stark och flammorna är riktigt 
varma. Nu är lågan riktigt stark att den börjar hoppa runt i kroppen. Den skriftar snabbt mellan 
snabbt och explosivt till långsamt och klingande/seg. Använd nivåerna som hjälp till skiftningen! 

 

Denna övning kan precis som vågenövningen göras i en cirkel. Den kan kännas rätt lik vågen 
men intentionerna kan bli annorlunda. Vi alla tolkar ord och instruktioner olika och det är 
genom tankesätt som det kan bli skillnader.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 8 

RYTM 
 

Ord att använda under övningen: tänk på; dynamiken, tempot, nivåer, stort/smått 

 

Övningens uppbyggnad 

 
1) Arbete med rytm. Skapa olika "rytmer" i kroppen. 

Långsam/snabbt/knackigt/segt/ryckigt. 
 

Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Nu ska vi skapa rytmer i kroppen. Rytmen kan sitta i fötterna, kroppsdelar, hela kroppen eller vad 
som helst. Skapa rytmer. Överdriv! Stampa med fötter, klappa händer, skapa rytmer med 
andningen. Använda hela rummet!  

 

Tips; att prata om rytmer innan kan vara fördelaktigt, men också styrande. Ibland när man säger 
ordet rytm tror elever att det är enbart musikaliska rytmer de ska skapa såsom tretakt eller jämna 
takter. Samtal kring vad rytmer kan vara är en utgångspunkt som kan hjälpa eleverna till att 
utforska mer om begreppet.  
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PAUS KONTRA KONTINUERLIGHET 
 

Ord att använda under övningen: utmana dig själv, aldrig stanna av, utforska dina rörelser 

 

Övningens uppbyggnad 

 
1) Dansa utan pauser. Utforska med olika tempon men man får inte stanna av. 
2) Lägga in pauser. Experimentera med långa och korta pauser. 

 

Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

I denna övning får man nu aldrig stanna av. Ni ska dansa kontinuerligt. Testa dansa olika tempon 
och rörelsekvaliteter men ni får aldrig stanna av. Experimentera med hur lång en rörelse kan vara 
tills du rör dig till något annat. Utmana dig själv. Kanske utmana dig själv med balanser, 
golvteknik. Nu får du lägga in pauser i dansen. Utforska med hur långa och korta pauserna kan 
vara.  
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TEMPO/VARAKTIGHET 
 

Ord att använda under övningen: utmana dig själv, aldrig stanna av, utforska dina rörelser 

 

Övningens uppbyggnad 

1) Skriva sitt namn med en kroppsdel. Låt kroppen vara passiv. Variera med olika 
tempon. 

2) Låt hela kroppen vara följsam. Fördjupa med nivåskillnader. 
3) Färdas i rummet.  
4) Byt kroppsdel. 

 

Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Välj en kroppsdel. Och nu ska vi skriva våra namn med den kroppsdelen. Variera med tempon i 
skrivandet men försök att låta resten av kroppen vara passiv. Utforska med smått versus stort. 
Kan du skriva ditt namn jättejättesmått eller väldigt stort? Låt nu kroppen få följa med i rörelsen. 
Fördjupa nivåskillnaderna och använda golvet. Färdas i rummet och skriv ditt namn stort i hela 
rummet. Kanske kan du skriva på olika plan? Mot taket, mot väggen, mot golvet. Byt kroppsdel.  
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Space 
 

Övningarna inom detta begrepp riktar sig till den spatiala förmågan hos eleverna. De får 
undersöka rummet och de rum de kan skapa med sin egen kropp. Övningarna behandlar bland 
annat nivåer, former samt rumsuppfattning. 
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NIVÅER 
 

Ord att använda under övningen: utmana dig själv, utforska dina rörelser, utforska nivåer, 
färdas! Momentum, tyngd, färdriktning 

 

Övningens uppbyggnad 

 
1) Dansa från låg till hög nivå. Fokus på att det är stegvis. 
2) Blanda nivåer fritt och använd hela rummet. 

 
Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Nu ska vi dansa från låg till hög nivå och vi börjar på golvet. Vi börjar mot väggen och kör över 
golvet. Tänk på att vara nära golvet och känner tyngden av kroppen neråt medan du färdas mot 
andra sidan. Hitta nya vägar att färdas. Se detta tillfälle att mjuka upp dina leder mot golvet. När 
du är på andra sidan, gör samma sak tillbaka i låg nivå.  

Nu är det mellannivå som vi färdas i. Testa din balans när du färdas. Tänk på din riktning när du 
färdas, kan du ändra den- är det en kroppsdel som leder eller vad är det? Testa dina gränser! 

Hög nivå. Även denna gång testa din balans och dina gränser. Använde din dansteknik du har! 
Tänk på din riktning även fast du färdas framåt. Använd möjligheten av rummet! Använd din tyngd 
du har arbetet med. Genom momentum färdas fram.  

Nu ska ni en omgång blanda nivåer fritt. 

 

Tips; denna övning kan göras över golvet eller fritt i rummet. Låt eleverna testa flera varianter. 
När det är över golvet blir det även en fråga om att färdas, som det inte behöver vara när det är 
fritt i rummet. Den skillnaden kan göra improvisationen helt annorlunda. Så, blanda metoden!  
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FORMER 
 

Ord att använda under övningen: former kan vara vad som helst! Utforska vad form är för 
dig. Tänk inte – kör! 

 

Övningens uppbyggnad 

1) Skapa former och rum i ens kropp. 
2) Skapa form och rum med ytkontakt. Använda alla ytor som finns i rummet; 

spegel/golv/vägg/objekt. 
3) Skapa former och rum med någon annan. 

 
Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

Idag ska vi arbeta med former och rum. Vi kommer att skapa former med vår kropp på olika sätt. 
Tänk att vi skapar rum med vår kropp och den kan se ut hur som helst. Det behöver inte vara någon 
specifik form som triangel. Tänk att du skulpterar din kropp. Och nu ska du skapa former med 
ytkontakt såsom golvet, väggen, stolen. Experimentera med hur du kan skapa rum med en annan 
yta. En gång vill jag att du gör det snabbt. Skapa former snabbt i 10, 9, 8, 7 snabbare 6, 5, 4, 3, 2, 1.  

Nu ska vi skapa former med någon annan. Så vi parar ihop oss två och två. Den ena börjar med att 
göra en form med sin egen kropp och den andra skapar en till form med den som gjort. På så sätt 
skulpterar ni tillsammans och bygger på skulpturen hela tiden.  
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YTKONTAKT 
 

Ord att använda under övningen: utmana dig själv, testa röra dig snabbt en gång, testa röra 
dig långsamt, prova 

Övningens uppbyggnad 

1) Du får bara ha tre punkter av kontakt med golvet. Undersöka dessa punkter och 
variera. *ex på punkter; fot, hand och huvud. 

2) variera punkter och testa undersöka med andra ytkontakter; vägg, spegel osv. 
 

Exempel på vad man kan säga under övningens gång: 

 I denna övning får du bara ha tre punkter i golvet. Till exempel en fot, huvud och armbåge. Sedan 
byter du kontinuerligt dessa tre punkter, men du får inte ha fler än tre. Till en början ta det 
långsamt och utforska istället utmanande punkter. Försök en gång att färdas med punkterna till 
en annan plats i rummet. Utforska med tempo och om du kan byta punkter snabbare. Även fast 
det kan vara svårt, arbeta med dynamiken i rörelserna. Glöm inte att du också dansar fastän du 
byter punkter.  
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RUMSUPPFATTNING 
 

Ord att använda under övningen: tänk på att vara långt ifrån den person ni valt och nära den 
ni valt, använd hela rummet! 

 

Övningens uppbyggnad 

1) Förhållning till varandra – välj en person att vara nära och en som ni vill vara långt 
ifrån. Tänk på omgivningen. Använd hela rummet.  

2) Byt personer. 
 

Exempel på vad man kan säga under övningens gång:  

Ni ska nu arbeta med att förhålla er till varandra. Så välj en person ni vill vara nära och en ni vill 
vara långt bort ifrån. Använd hela rummet. Glöm inte att ni ska vara riktigt nära och riktigt långt 
bort.  

Så om jag valt *Erika som nära person och *Erik som långt bort, ska jag försöka vara så nära Erika 
som möjligt och så långt bort som möjligt från Erik.  

 

Obs; denna övning är en övning som baseras på spring/gå och syftar till spatial förmåga och 
användandet av hela rummet samt andra kroppar.  
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Koreografiska improvisationsövningar 
 

 

 

 

Övningarna som behandlas i detta kapitel syftar till improvisation som ett skapande verktyg. 
Övningarna behandlar skapande och koreografiska processer. De riktar sig till att elever får 
uppleva improvisation som både kan vara grund för skapande men även som ett sceniskt verktyg 
som sig självt.  
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PERFORMANCE 
 

Övningens uppbyggnad 

1) Skapa 5 rörelser. Improvisera kring dessa.  
2) Olika typer av ingångar; fri ingång/nivåer/känsla/tempo. 
3) Arbeta med upprepningar, pauser, dynamik, tempo på rörelser, förflyttningar. 
4) Bestäm avslut. 

 

Denna övning handlar om hur man på scen kan arbeta med improvisation. Denna övning hjälper 
till att visa att man på scen kan arbeta med enkel improvisation på en sceniskt vis. Denna övning 
kan ske via olika vis, antingen att var och en gör en rörelse var och lär varandra (eller i grupper 
beroende på storlek på klassen) eller att varje elev gör cirka 5 rörelser var och improviserar kring 
dem. Du som lärare kan också göra en rörelse som eleverna gör som på ett sätt knyter ihop 
klassen.  

Arbeta med steganvisningar också. Börja med att de första improviserar några gånger till olika 
musik med rörelser, sedan ingång, sedan andra steg såsom förflyttningar eller kanske 
rörelsesamtal med varandra. Scenen är er! Så att säga. Testa och utforska vad improvisation på 
scen kan se ut.  
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ÅTERSKAPNING 
 

Övningens uppbyggnad 

1) Improvisera utifrån en text i cirka 1 minut. 
2) Sedan ska ni återskapa det ni improviserade.  
3) Ny text. 

 
 

Syftet med denna övning är att eleverna tränas på att improvisera för att sedan återskapa. Detta 
i relation till en text/textrad som eleverna då tolkar i sin improvisation. Samma tankesätt är som 
ifall elever tolkar en känsla och improviserar. Eleverna tränar inte bara själva metoden att 
återskapa men även så tränar de sitt minne med att faktisk minnas. En utmaning med övningen 
är däremot att inte falla i fällan att börja skapa direkt. Påvisa därför att de först ska improvisera 
och sedan återskapa. Därför kan ord såsom; snabbt/långsamt/dynamik/nivåer och dylik hjälpa 
dem att inte hamna i skapandet för snabbt.  
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FISKSTIMMET 
 

Övningens uppbyggnad 

1) Gruppvis ska ni följa varandra likt ett fiskstim synkroniserat.  
2) Ni byter ledaren beroende på hur ni rör er i riktningar.  
3) Arbete med variationer såsom tempo/nivåer/rörelsekvaliteter. 

 

Syftet med denna övningen är att träna på gruppsamarbete samt att följa varandra. Övningen 
kallas för fiskstimmet och finns många olika varianter på den. I denna övning så delas eleverna 
in i små grupper om 3-4 stycken. Eleverna ska följa varandra och den som är ”ledaren” beror på 
den riktningen som stimmet rör sig i. Till en början brukar tempot vara långsamt, därför led 
eleverna in i variationer med tempo och dynamik vart eftersom.  
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SAMTALET 
 

Övningens uppbyggnad 

1) Ni ska få vara två och två. Person 1 ska improvisera fritt och person 2 tittar på. 
2) Sedan ska person 2 samtala tillbaka. 
3) Samtala med varandra.  
4) Variation med att avbryta varandra. 

 

Denna övning syftar till att man kommunicerar (för ett samtal) via rörelser. Övningen riktar sig 
till att även tolka vad den ena göra och ”säger”. Detta kan även ses som ett duettarbete och som 
likväl kan göras på scen helt improvisatoriskt. Eleverna tränas på att lyssna på varandra och 
tvingas göra sig själva medvetna på en annan individ.  
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KOMPOSITION OCH MEDIER 
 

Övningens uppbyggnad 

1) Ni ska få arbeta med bild och snabb komposition. Ni får se en bild och sedan ska ni 
skapa en fras. Tolka bilden utifrån färg, form, motiv etc. Ni får cirka 3 minuter på 
er. 

2) Visa upp samtidigt i rummet/för varandra. 
3) Ny bild med samma uppgift. 

 

Denna övning syftar till att eleverna ska tränas i snabb komposition med hjälp av ett annat 
medium, det vill säga en bild. Detta medium kan vara vad som helst såsom en specifik 
musikstycke/låt, objekt, text, symbol. Ett tips kan vara att guida eleverna i denna snabba 
komposition genom att prata kring rörelser och hur enkla och avancerade de kan göra. Oftast 
kan elever fastna i tankarna kring hur rörelserna ska se ut. Övningen riktar sig till att 
koreografera snabbt, där det inte finns tid för perfektion. Det är likväl en träning i att se bortom 
föreställningar kring rörelsers utseende för att snabbt skapa rörelser.  
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ÅTERSKAPNING VIA ETT MEDIUM  
 

Övningens uppbyggnad 

1)  Improvisera utifrån tema kroppsdelar som vi gjort förut. Använd en kroppsdel 
som fokus eller flera. Filma när du improviserar. 

2) titta på filmen och försök återskapa. Ta sekvens för sekvens. Gå tillbaka, se 
filmsnuttar igen, återskapa.  

 

Som tidigare övningar syftar denne till att återskapa med hjälp/via ett annat medium. Denna 
övning är en utmaning då eleverna skall återskapa utifrån en video, men eleverna tränas även i 
tanken att koreografi kan härstamma och grunda sig i improvisation. Det är en övning som bör 
få sin tid, på grund av att gå igenom videoklippet kan ta tid.  
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SKAPANDE AV KÄNSLOR 
 

Övningens uppbyggnad 

1) Ni ska improvisera utifrån en känsla i några minuter. Tänk på användandet av 
kroppsdelar, tempo, rum, rörelsekvaliteter. 

2) Ni får penna och papper och ska skriva ner tankar ni får. 
3) Utifrån det ni har skrivit och upplevt, ska ni nu skapa en fras. Den får se exakt hur 

den vill. Fokus; tolka det ni skrivit ner i rörelser. 
4) Nu ska ni testa skapa fraser utifrån någon annans text. 

 

Övningen riktar sig till att koreografera utifrån reflektioner och improvisation. I detta fall är inte 
improvisationen huvudsaken utan det är de skriftliga reflektionerna som eleverna gör efter 
improvisationen som ligger till grund för skapandet. Tips är även att hänvisa till 
rörelsekvaliteterna igen när eleverna skall skapa. 
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A JOURNEY 
 

Övningens uppbyggnad 

1) Ni får en dikt. Läs den. Gå in den känsla ni får när ni läser den. 
2) Ställ dig upp. Smått testa att röra dig kring den känsla du får. Vad känner du? 
3) Börja experimentera med rörelser - skapandet av rörelser. Tänk tillbaka till texten. 

Vad vill du visa med texten? 
4)  Skapa satta rörelser. Gå tillbaka till texten när du vill. 
5) När du skapat dina rörelser. Testa dansa frasen. Läs texten och dansa den igen. 
6) Tänk på avslutet. Hur vill du sluta din dans? Hur slutar dikten? 
7) Tänk på början. Hur vill du börja din dans? Hur börjar dikten? 
8) Nu är det dags att göra din resa (uppvisning). 

 

Denna övning riktar sig till ett skapande som har en början och ett slut. Syftet är att eleverna får 
arbeta med en koreografisk process. Utdelning av papper för denna övning är också att föredra. 
Eleverna kan därmed själva gå igenom varje steg och gå tillbaka till steghänvisningarna. Även 
denna övning bör ta sin tid.  

Du kan även guida dina elever i denna övning kring rörelse och dess kvaliteter. Samtal kring 
enkla/avancerade rörelser kan öppna upp möjligheten för koreografiskapande.  

 

 


