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Abstrakt 
Studien beskriver och analyserar tre danslärares perspektiv på improvisation som ett ämne i 
dansundervisning. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur lärare beskriver kunskaper 
i improvisationsämnet och vilka arbetsmetoder de har vid bedömning av dessa kunskaper. Tre 
danslärare från olika kontexter har intervjuats. Lärarna undervisar på olika typer av utbildningar 
och är specialister i olika dansgenrer. I studien tillämpas en kombination av ett sociokulturellt 
och ett kulturpsykologiskt perspektiv för att begreppsliggöra och analysera den information 
som samlats via semi-strukturerade intervjuer. En teoretisk modell för kulturell inramning 
används för att tydliggöra lärarnas kunskapssyner och bedömningsmetoder i improvisations 
undervisning. I studien framkommer dansimprovisation som ett medel för lärande av genre-
relaterade kunskaper och som ett eget ämne innehållande kunskapsmål. Studiens resultat visar 
på att lärares kunskapssyn i improvisation kan relateras till en specifik genre eller till 
improvisation som ett eget ämne. När kunskaper i improvisation som ett ämne beskrivs kretsar 
dessa kring kompositorisk förståelse och konstnärliga attityder eller konstnärligt identitets-
skapande. Danslärare använder sig, till största del, av formativ bedömning i den impro-
visatoriska undervisningen. Hur de formulerar feedback och skapar en gemensam förståelse 
med elever/studenter angående undervisningens mål har visat sig avgörande för att bedöm-
ningen ska vara formativ och bidra till lärande.        
 
 
 
 
Nyckelord: dans, improvisation, kunskap, bedömning 
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Inledning 
Den här uppsatsen kommer inte försöka förklara vad dansimprovisation är. Fenomenet dans-
improvisation är både brett och flytande på så sätt att det är ständigt föränderligt. Det finns för 
många tolkningar/sanningar samt för lite dokumenterat kring detta för att göra en giltig 
definition av fenomenet. Istället kommer uppsatsen beskriva och analysera tre danslärares 
perspektiv på dansimprovisatoriskundervisning. Improvisation är ett ämne i dansundervisning 
och går att finna i olika utbildningskontexter. De lärare som deltar i den här studien arbetar på 
gymnasiet, eftergymnasiala utbildningar och inom hobbyverksamheter. Lärarna kan anses vara 
specialister i olika genrer, de undervisar i genrerna hip hop, modern dans och jazz. De 
perspektiv som de deltagande lärarna har kommer därför variera och ge en bred inblick på 
improvisation i dansundervisning. Genom att beskriva och analysera lärarnas perspektiv hoppas 
jag kunna öka förståelsen av vad kunskaper i dansimprovisation kan vara och hur dessa 
kunskaper kan visa sig i dansares utförande? Frågor som, för mig, blir relevanta när improvisa-
tionen är ett undervisningsämne är: med hjälp av vilka metoder uppfattar lärare elevers olika 
kunskapsnivåer och hur arbetar danslärare med bedömning av improvisation?  
 
Improvisation är ett ämne jag mött som dansstudent och som jag undervisat vid olika 
praktiktillfällen. När jag gick folkhögskoleutbildningar var improvisation en daglig företeelse, 
det inkorporerades i genrespecifika teknikklasser, användes vid koreografiskt arbete eller 
undervisades som ett eget ämne. För mig är improvisation en stor del av dans som scen-
konstnärligt uttryck och därför en viktig aspekt att bearbeta i utbildningar som riktas mot 
scenkonstnärlig dans. En professionell dansare kan förväntas improvisera på scen eller när 
rörelsematerial utforskas inför en koreografi, dansaren behöver därför förberedas inför den 
typen av förväntningar under sin utbildning. Den uppfattning jag fått som danslärarstudent är 
att krävs det vissa förmågor eller kunskaper för att kunna improvisera. Vilka kunskaper eller 
förmågor som tillskrivs ämnet dansimprovisation kan variera beroende på vilken kontext ämnet 
befinner sig inom. Finns det styrdokument för undervisningen spelar lärarens tidigare efteren-
heter och lärarens tolkning av styrdokumenten roll för hur ämnet struktureras (Andersson 
2016).  
 
När jag tagit del av improvisation som student har jag mött olika lärare som haft individuella 
syner på vilka kunskaper och förmågor som kan tränas i improvisationen. Jag har mött 
danslärare som ansett att improvisation är något där dansares arbetsinsatser eller prestationer 
inte bör bedömas. Dessa lärare har beskrivit improvisationen som ett konstnärligt uttryck där 
individuella konstnärliga vägar utforskats. Ett arbete som är viktigt för att utveckla dansares 
konstnärliga identitet, men där det inte finns några rätt eller fel. Vilket gör att det inte går att 
avgöra om ett improviserat rörelsematerial är bättre eller sämre än något annat. Jag har även 
mött lärare som ansett att de val en dansare gör under improvisationen är tecken på dansarens 
kunskaper och förmågor i improvisation som undervisningsämne. De lärarna har förklarat att 
det finns korrekta val och mindre korrekta val att göra i en improvisation, att improvisationen 
handlar om mer om vad som sker i dansarens inre än vad för rörelser som dansaren gör. 
Eftersom dessa lärare ansett att det finns sätt att tänka eller agera på som dansaren kan utveckla 
i improvisation blir improvisationen ett moment eller ämne som kan värderas och därmed 
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bedömas. Syftet med improvisationsundervisningen har av flera lärare jag mött i undervisning 
förklarats som att utforska kroppskännedom och konstnärlighet eller olika skapandeprocesser 
och tillvägagångsätt. Som student upplevde jag att improvisationsundervisning var givande, 
nyttigt och utmanande. I improvisationen kunde jag utforska mitt danstekniska kunnande och 
utmanas konstnärligt genom att uppfatta och bryta rörelse- och tanke-vanor. Vad mina lärare 
syftade undervisningen till, vilka kunskaper jag egentligen förväntades utveckla, och hur de 
kunde värdera min prestation i improvisationen var alltid något av ett mysterium.  
 
Vid den lärarutbildning jag går har vi haft ett moment i dansimprovisations didaktik, här trodde 
jag att jag skulle få en klarhet i vilka kunskaper improvisationen som ämne kan utveckla och 
hur dessa kunskaper kan bedömas av en lärare. Didaktiken i improvisation strukturerades som 
ett moment i en kurs, fokus riktades mot hur improvisation kan undervisas i relation till 
Skolverkets kursplaner för (1) dansimprovisation och (2) dansimprovisation & komposition. 
Kursmomentet gav mig inte den djupdykning i improvisationsämnet som jag sökte. Kursplaner 
och betygskriterier bearbetades och tolkades tillsammans med en lärare som höll i improvisa-
toriskundervisning på gymnasienivå men tolkningsmöjligheter och förhållningsätt verkade 
ännu oändliga och diffusa. Lärare kommer kanske alltid ha oändligt många möjliga tolkningar 
av styrdokument men som framtida danslärare kände jag mig osäker på vad improvisation, ett 
ämne som jag uppskattar och vill undervisa i, handlar om. I dansimprovisation finns det, enligt 
mig, inte lika tydligt utformade normer eller traditioner som i till exempel dansteknik där det 
finns olika genrer och tekniker att rama in undervisningen efter. Den här studien utforskar 
improvisationsämnet genom att undersöka lärares perspektiv kring vilka kunskaper de ser som 
tillhörande improvisationsämnet och hur lärare gör för att bedöma elever i dessa. Studien 
undersöker inte om eller hur lärande i dansimprovisation sker, fokus riktas mot lärares 
perspektiv för att urskilja vilka kunskaper som förväntas utvecklas i lärandet och hur lärare 
reflekterar kring värderingsprocesser. Förhoppningsvis leder den här studien till ökad förståelse 
för kring vilka kunskaper undervisning i dansimprovisation kan struktureras och hur 
bedömning av dessa kunskaper kan genomföras. Förståelsen för detta är något jag som 
danslärarstudent känner mig i behov av och som jag tror kan gynna andra studenter eller aktiva 
danslärare. Studien kan leda till att danslärare medvetengörs om vilka syn- och tillvägagångssätt 
de själva använder sig av i sin undervisning eller bidra med förslag till vad undervisning i 
improvisation kan bestå av. Medvetenhet, anser jag, är av vikt i läraryrket eftersom när lärare 
är medvetna om hur de arbetar kan de rättfärdiga sina handlingar, utveckla undervisnings-
kvalitén och/eller ge elever förståelse för undervisningen vilket kan gynna elevers lärande.  
 
Syfte 
Den här studien syftar till att få ökad förståelse för kunskapssyner och bedömningsarbete inom 
improvisation i dansundervisning. Genom semi-strukturerade intervjuer med danslärare 
angående deras erfarenheter av undervisning och bedömning i improvisationsämnet syftar 
studien till att svara på följande frågor. 
 

• Hur och på vilket sätt beskrivs kunskaper inom improvisation? 
• Hur reflekterar danslärare kring bedömning i improvisation som undervisningsämne och vilka 

metoder beskriver de sig använda i bedömningsprocesser? 
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1. Bakgrund  
I det här kapitlet beskrivs först improvisation som ett ämne i dansundervisning. Improvisation 
i dans ges en historisk bakgrund och förtydligas sedan genom att beskriva de kurser som 
innehåller improvisation på gymnasiets estetiska programinriktning dans. Anderssons (2016) 
studie om bedömning av dansteknik på gymnasial nivå presenteras och slutligen förklaras 
begreppen mål och medel i relation till Varkøys (2007) begrepp bildning och utbildning.     

1.1 Improvisation en postmodernistisk innovation  
Idag ses improvisation inte endast som ett koreografiskt verktyg utan som ett eget ämne inom 
dans som konst- och undervisningsform (Morgenroth, 1987). Enligt Morgenroth (1987), 
började undervisningsämnet improvisation ta form under postmodernismens era. I västerländsk 
danskultur utspelade sig postmodernismen under tidigt 1960-talet i New York (Hjort & Gram 
Holmström, 1993). Det går att relatera improvisationens utveckling till aktörer som var aktiva 
under den perioden. Morgenroth skriver att konstnärskollektivet The Judson Church och 
Merece Cunningham var bland de första att sätta strukturella ramar för improvisationer och 
framföra improvisationer på scen. Genom användandet av improvisatoriska ramar (även kallat 
scores) och organiserandet av happenings (form av danskonstinstallationer/performansens) 
bröt danskonstnärer och koreografer mot de traditioner som funnits tidigare. Morgenroth 
påpekar att även om den moderna dansen brutit sig fri från balettens traditioner hade den 
moderna dansen utvecklat egna reglerande traditioner. Med postmodernismens utforskande av 
improvisation introducerades radikala förhållningssätt till hur koreografi skapades, framfördes 
och upplevdes vilket Morgenroth (1987) beskriver som ”a democratization of dance” (s.xi). 
Tidigare styrde koreografen dansens form och händelseförlopp in i minsta detalj men med 
postmodernismen kom ett intresse för spontant beslutstagande tagande. Det blev en konst att 
utforska val som gjordes i stunden och därmed involvera dansarnas och publikens ”intelligens” 
mer aktivt i framförandet (Morgenroth, 1987). Processen var mer av intresse än själva 
produkten eftersom varje framförande var unikt, flyktigt och omöjligt att återskapa i en exakt 
kopia. Morgenroth skriver:  
 

Unlike works of art that can be bought and sold, or "canned" performances on film and television, live 
performance is a phenomenon of the moment: passing and ephemeral. There is nothing concrete to 
hold on to when the performance is over, especially with dance and unscripted theater events 
(Morgenroth, 1987, s.xii).                             
                                                                                                   

Medan utförandet av improvisatoriska framföranden ökade väcktes intresse för improvisation 
som fenomen vilket ledde till att dansimprovisation började undervisas. Lärare inkorporerade 
improvisatoriska moment i sina tekniker samtidigt som improvisation blev ett eget ämne i dans-
undervisning. Improvisation som ämne delades även upp i två kategorier vilka Morgenroth 
(1987) inte ger några titlar men som jag tolkar som Komposition genom improvisation och 
Improvisation som fristående ämne. Enligt Morgenroth användes improvisationen för att 
utforska olika kompositoriska teorier men improvisation tränades även fristående från kompo-
sition/koreografi. För att kunna improvisera krävs enligt Morgenroth vissa färdigheter, detta 
blir som tydligast då improvisationen sker i en grupp. Morgenroth menar att då en grupp 
improviserar måste individen kunna läsa av och respondera till de andra dansarnas kroppar i 
stunden då rörelse sker. Samtidigt, har gruppen ett strukturellt mål att uppnå som läraren har 
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instruerat på förhand eller som läraren förmedlar under improvisationens gång. Enligt 
Morgenroth (1987) finns det tre områden som utgör en improvisatorisk gruppprocess: 
”individual with the group; new skills with the skills that have already been practiced; and 
physical inventiveness with structural intuition” (s.xiv). Förutom att dansaren interagerar med 
gruppen utforskar individen sin egen kreativitet och rörelseförmåga, genom att utforska 
improvisationens strukturella innehåll och hur dansaren kan agera inom den. Morgenroth menar 
att detta utforskandet bör leda till att individen tränar nya och gamla rörelsefärdigheter samt att 
dansaren utmanas till att bryta invanda rörelse- och tankemönster. Enligt Morgenroth är 
improvisation en aktivitet som blandar medvetna val och spontana reaktioner och kan därmed 
leda till att de vanor dansaren utvecklat i sitt tanke- eller rörelsemönster bryts. Morgenroth 
skriver:           
  

Structured improvisation is a mixture of conscious choice and spontaneous reaction. It includes 
periods of sustained concentration and moments of unreproduceable magic. By responding to each 
other's imagination, intelligence, style, and energy, the dancers find themselves breaking through the 
patterns of thinking and moving that have limited them (Morgenroth, 1987, s.xiv).                       

                                                                                                                    
Edholm Sjöstedt (2015) förklarar, i likhet med Morgenroth (1987), improvisationsämnet som 
”en blandning mellan medvetna och spontana reaktioner” (s.127). Enligt Edholm Sjöstedt är 
improvisation i dans ett sätt att ge eleven möjlighet att experimentera i rörelse. Edholm Sjöstedt 
förklarar att:  
 

I en dansimprovisation dansas företrädesvis inte bestämda steg som någon förevisar, utan den 
dansande reagerar istället fritt med den egna kroppen på stimuli utifrån eller impulser inifrån. Att 
improvisera i dans innebär att människor i grupp eller enskilt rör sig i en ickeverbal kommunikation 
med dig själv, meddansare, musiker och/eller omvärlden. Rörelsen uttrycker en personlig ingång och 
kan t.ex. ges i form av ett improvisationstema (Edholm Sjöstedt, 2015, s.127).                           

                                                                                                                
Enligt Edholm Sjöstedt (2015) medför undervisning i improvisation att “kreativiteten hos 
danseleverna tvingas inte fram” eftersom läraren antar sig uppgiften att uppmuntra och 
motivera utforskande (s.127). Improvisationen öppnar även upp för tillfällen där elever kan 
verbalisera sina erfarenheter i en diskussion. Vilket Edholm Sjöstedt poängterar är viktigt för 
deras lärande av improvisatoriska kunskaper och kunskaper om dans i allmänhet. När 
elevgrupper tränas i att verbalisera sina idéer kan de få utbyte av varandras upplevelser vilket 
kan leda till att deras förståelse för dans och/eller improvisation ökar (Edholm Sjöstedt, 2015). 
Edholm Sjöstedt (2015) skriver också att genom improvisationsundervisning tränar elever 
kreativitet och en form av konstnärlighet (s.126–130). Improvisationens utforskande karaktär i 
kombination med diskussioner där elever blir vana i att verbalisera sina upplevelser uppmuntras 
elever till att vara kreativa och får lära sig att diskutera sin egen kreativitet vilket är ett 
konstnärligt tillvägagångssätt (Edholm Sjöstedt, 2015).            
 
1.2 Improvisation på Estetiska programmet - inriktning dans  
Skolverket (2011b) har utsett kurserna Dansgestaltning 1, Dansteknik 1, Dansteknik 2 och 
Dansteori till obligatoriska kurser för alla Estetiska program med inriktning dans. Impro-
visation förekommer i två kurser som inte är obligatoriska för skolan att organisera men som 
kan erbjudas som programfördjupning (Skolverket, 2011b). Hur undervisningen struktureras 
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och vilka kurser som erbjuds ser olika ut från skola till skola. Kurserna kallas Dansimpro-
visation och Dansimprovisation och Komposition (Skolverket, 2011c). Dessa indelningar av 
improvisation liknar de som gjordes under postmodernismen (Morgenroth, 1987). I Dans-
improvisation tränas improvisation som fristående ämne medan i Dansimprovisation och 
Komposition sätts improvisationen i ett sceniskt sammanhang. Detta går att urskilja då en läser 
de centrala innehållen för de båda kurserna vilka jag ställt i tabell 1 nedan.    
 

Tabell 1: Centralt innehåll, kurserna Dansimprovisation och Dansimprovisation & Komposition 

Centralt innehåll från Gy11  
Dansimprovisation Dansimprovisation & Komposition 

- Samarbete och interaktion med 
andra genom att följa, leda samt 
ge och ta impulser. 

- Samarbete och interaktion med 
andra genom att både följa, leda, 
ge och ta impulser. 

- Konstnärliga processer, både 
individuella och kollektiva. 

- Konstnärliga processer, både 
individuella och kollektiva. 

- Improvisation utifrån olika 
instruktioner, där impulser kan 
komma från den egna eller andras 
kroppar, rekvisita, text, rum eller 
musik. 

- Improvisation utifrån olika 
instruktioner, både individuellt 
och i grupp, där impulser kan 
komma från den egna kroppen 
eller andras kroppar, rekvisita, 
text, rum eller musik. 

- Begrepp och metoder för 
reflektioner över processen.  

- Begrepp och metoder för 
reflektioner över den 
konstnärliga processen och 
kompositionsmaterialet. 

- Undersökande förhållningssätt till 
rörelser och skapande i nuet. 

- Olika kompositionsmetoder och 
koreografiska arbetssätt samt 
framförande av kompositioner. 

- Kontaktimprovisation.  

Skolverket (2011c). Kursplaner för Dansimprovisation och Dansimprovisation & komposition, i urval. Min fetstil 
 
Det finns flera likheter i dessa kursers centrala innehåll. Fraserna ”konstnärliga processer, både 
individuella och kollektiva” och ”samarbete och interaktion med andra genom att följa, leda 
samt ge och ta impulser” förekommer i båda kurserna (Skolverket, 2011c). Det finns även de 
fraser som har mer innehåll i Dansimprovisation och Kompositions kursen, i jämförelse med 
Dansimprovisations kursen. Till exempel, i Dansimprovisation finns det centrala innehållet: 
”begrepp och metoder för reflektioner över processen” (Skolverket, 2011c). Liknande centralt 
innehåll finner vi i Dansimprovisation och komposition men där har typen av process som 
lärandet ska kretsa kring specificerats till den ”konstnärliga processen” (Skolverket, 2011c). 
Dessutom har ”kompositionsmaterialet” lagts till som en faktor för reflektion där begrepp och 
metoder behövs (Skolverket, 2011c). Detta är tecken på att kurserna liknar varandra men skiljer 
sig åt på så sätt att i Dansimprovisation tränas eleverna i att improvisera. Medan de i 
Dansimprovisation och komposition tränar improvisatoriska färdigheter i relation till ett 
scenkonstnärligt och kompositoriskt perspektiv. 
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Ytterligare tecken på att kurserna skiljer sig åt på detta sätt är de centrala innehåll som finns i 
en av kurserna men inte den andra. I Dansimprovisation finns tre sådana centrala innehåll, varav 
det första är ”improvisation med betoning på dynamiska kvaliteter, till exempel energi, flöde 
och tyngd” (Skolverket, 2011c). Det andra är ”undersökande förhållningssätt till rörelser och 
skapande i nuet”, samt det tredje ”kontaktimprovisation” (Skolverket, 2011c). Dessa tre 
centrala innehåll kretar kring olika typer av rörelsekvalitéer som en improvisation kan bearbeta 
och hur elever kan förhålla sig till improvisationen både fysiskt och psykiskt. Kontakt-
improvisation är till exempel ett område inom improvisation där det finns ett strukturellt krav 
att två eller flera elever behåller/söker efter fysisk kontakt med varandra. För att lyckas med en 
sådan uppgift behöver eleverna tränas i fysiska förmågor som att kunna ta emot, ge och förflytta 
vikt. Det fysiska arbetet som kontaktimprovisationen kräver brukar oftast yttra sig genom vissa 
rörelsekvalitéer så som: mjukt, cirkulärt och svepande. Det förhållningsätt som används i 
kontaktimprovisation kan variera, men ofta går det ut på att kunna läsa av en danspartners 
intentioner med hjälp av känsel. I Dansimprovisation och komposition finner vi endast ett 
centralt innehåll som inte går att hitta spår av i Dansimprovisations kursen: ”olika kompo-
sitionsmetoder och koreografiska arbetssätt samt framförande av kompositioner” (Skolverket, 
2011c). Detta centrala innehåll syftar dels till att testa olika metoder för skapande, dels att 
framföra kompositioner inför publik. Orden komposition och koreografi kan innehålla flera 
olika tolkningar, de kan både gå synonymt med varandra och skiljas åt. Komposi-
tioner/koreografier behöver inte vara strukturerade på så sätt att de endast innehåller bestämda 
steg, de behöver inte heller vara helt improvisatoriska. En komposition/koreografi kan vara 
förutbestämd in i minsta detalj, löst planerad som en skiss eller lite av båda. Det finns två 
allmänna tillvägagångssätt för att kunna involvera improvisation i en komposition eller koreo-
grafi. Antingen kan improvisationen användas som ett koreografiskt verktyg där den leder till 
rörelsematerial som väljs ut och placeras in i kompositionen. Eller så kan improvisation vara 
en del av kompositionen på så sätt att dansarna improviserar under framträdandets gång, detta 
görs ofta utifrån vissa förbestämda ramar eller regler. Oavsett vilket tillvägagångsätt vi pratar 
om behöver elever kunna se/föreställa sig improvisation från ett åskådarperspektiv för att kunna 
göra det en del av kompositionen/koreografin. De behöver ha ett kompositoriskt tankesätt som 
styr vilka val de gör under improvisationens gång så att framträdandet går i en viss dramaturgisk 
riktning eller förhåller sig till en viss estetik m.m. 
 
I läroplanen (Gy11) är alla danskurser rubricerade under flera större ämnen, Dansimprovisation 
och Dansimprovisation och komposition presenteras som en del av ämnet Dansgestaltning 
(Skolverket, 2011c). Skolverket (2011c) beskriver Dansgestaltning som genreöverskridande 
och konstnärligt till sin karaktär. I ämnet ska gestaltningsarbete behandlas utifrån dansarens, 
koreografens och publikens perspektiv (Skolverket, 2011c). Då Skolverket (2011c) presenterar 
ämnets syfte listas nio punkter med kunskaper och förmågor. Varje kurs i ämnet Dans-
gestaltning förväntas inte bearbeta alla nio punkter. Istället har kurserna som faller in inom 
ämnet Dansgestaltning blivit tilldelade vissa kunskaper och förmågor som undervisning i den 
kursen ska bygga förutsättningar för. Samma punkt kan användas i flera kurser, så om en 
kunskap behandlas i en kurs betyder inte att den inte kan återkomma i en annan. Kursen 
Dansimprovisation innehåller tre punkter från Dansgestaltningens syftesbeskrivning. Dans-
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improvisation och komposition innehåller fem punkter, varav tre är de samma som de för 
Dansimprovisation (se tabell 2 nedan).    
 

Tabell 2: Gy11’s syftesformuleringar för Dansgestaltning 
Utdrag från Gy11’s syftes-

formuleringar för 
Dansgestaltning 

Undervisningen i ämnet ska ge 
eleverna förutsättningar att 

utveckla följande 
Dansimprovisation Dansimprovisation och komposition 

- Förmåga att i danssituationen 
improvisera, interagera med andra, 
associera, ta beslut, välja och 
förhålla sig till olika former av 
instruktioner. 

- Förmåga att i danssituationen 
improvisera, interagera med andra, 
associera, ta beslut, välja och 
förhålla sig till olika former av 
instruktioner. 

- Förmåga att samarbeta och ta 
ansvar för både det egna och det 
gemensamma arbetet. 

- Förmåga att samarbeta och ta 
ansvar för både det egna och det 
gemensamma arbetet. 

- Förmåga att ta initiativ, uttrycka 
idéer och omsätta dem i en 
konstnärlig process samt att 
reflektera över konstnärliga 
processer. 

- Förmåga att ta initiativ, uttrycka 
idéer och omsätta dem i en 
konstnärlig process samt att 
reflektera över konstnärliga 
processer. 

 - Förmåga att använda 
kompositionsmetoder och 
koreografiska arbetssätt. Förmåga 
att skapa dans i olika 
konstellationer. Kunskaper om 
olika koreografiska 
förhållningssätt. 

 - Förmåga att analysera, diskutera 
och reflektera över egna, andra 
elevers och professionellas 
gestaltningar och koreografier. 

 
Skolverket (2011c). Ämnesplan Dansgestaltning - Ämnets syfte, i urval.  

 
De två punkter som hittas i Danimprovisation och komposition men inte i Dansimprovisation 
innehåller begrepp så som ”kompositionsmetoder” och ”koreografiska förhållningssätt” 
(Skolverket, 2011c). Dessutom ska undervisningen syfta till att ge eleverna förutsättningar till 
att utveckla förmågor att analysera och diskutera olika typer av gestaltningar (Skolverket, 
2011c). Detta tyder på att den undervisning som sker i Dansimprovisation och komposition bör 
utgå från ett mer scenkonstnärligt perspektiv. Dansimprovisation och komposition är inte en 
kurs där improvisatoriska kunskaper utgör hela undervisningssyftet. Det är inte en kurs i ren 
improvisation, det är en kurs där ämneskunskaper blandas. I Dansimprovisation och kompo-
sition får improvisationen ett kompositoriskt sammanhang och nyttjas som ett koreografiskt 
medel.  
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1.3 Anderssons studie om kunskapssyn & bedömning i dansteknik  
Bedömning kommer i olika former och är en del av flera moment i människans vardag 
(Andersson, 2016). En bedömning är en värderingsprocess som byggs på mänskliga tolkningar 
och själva processen kan ibland ske omedvetet (Andersson, 2016). Den värdering och 
bedömning som görs i undervisning behöver medvetengöras och diskuteras på grund av att när 
lärare gör bedömningar representerar de en myndighet som har påverkan över människors 
självbild och framtid (Selghed, 2011). Hur en lärare värderar kvalitén på en elevs arbete beror 
på lärarens kunskapssyn: hur läraren tolkar styrdokument, vad läraren anser är god kvalité och 
vad läraren anser att undervisningen syftar till (Andersson, 2016). Enligt Andersson (2016), 
som gjort en studie om bedömning av dans på gymnasialnivå, har bedömning i dansunder-
visning ofta en formativ karaktär. Bedömningen kan anses vara för lärande lika ofta som den 
är av lärande eftersom lärare regelbundet förmedlar bedömningar till eleverna via feedback och 
instruktioner (Anderssom, 2016). Bedömning utgör en stor del av undervisningen, lärare gör 
anpassning i sin undervisning beroende på hur de värderar elevers insatser och under lektionstid 
samtalar de med eleverna kring ”prestation” både individuellt och i grupp (Andersson, 2016). 
För att feedback, instruktioner och bedömning ska vara meningsbärande för elever belyser 
Andersson (2016) vikten av att lärare och elever ”(…) develop a common understanding of 
meaning” (s.73). Andersson påpekar att i de undervisningskontexter hon studerat har elever 
gjorts delaktiga i bedömningsprocesser genom kamratbedömning, loggboksskrivande, uppsätt-
ning av individuella mål och självvärdering. Detta i kombination med att lärare kommunicerar 
bedömningar under lektionstid skulle inte främja lärandet om lärare och elever inte delar 
förståelse över det som diskuteras (Andersson, 2016). Formativa bedömning bygger på 
gemensam förståelse för undervisningen och dess mål (Andersson, 2016). Enligt Andersson är 
det lärarens tolkning av styrdokument och tidigare erfarenheter av dans som styr hur 
undervisningen struktureras och vad den syftar till.  
 
Den läroplan som används i dansundervisning idag, Gy11, beskriver Andersson och Ferm 
Thorgersen (2015) som mer holistisk än Lpf94. Den kunskapssyn i Lpf94 styrdokument för 
dansundervisning präglades av en uppdelning av dans som kunskapsområde, kunskaper om 
dans och förmågor i dans sågs som två skilda aspekter som tränades i separerade kurser 
(Andersson & Ferm Thorgersen, 2015).  I Gy11 beskrivs dans som en form av uttryck som kan 
tränas genom att den som ska lära sig tar på sig olika roller till exempel dansare, koreograf och 
åskådare (Andersson & Ferm Thorgersen, 2015). Dans som uttryck är en kunskapssyn som 
genomsyrar alla danskurser i Gy11 och är det som ger läroplanen en holistisk karaktär, kursmål 
och betygskriterier har att göra med och bygger på varandra oberoende av vilket kurs de tillhör 
(Andersson & Ferm Thorgersen, 2015). Detta är något som lärare och elever måste förhålla sig 
till i undervisningen. För lärare blir det viktigt att anpassa upplägget på undervisningen och 
bedömningsarbetet. Andersson skriver: 

All the aspects of dance knowledge that appeared were interwoven with each other and emerged in 
various combinations. Such a weave of aspects of knowledge has to be taken into consideration in 
teachers’ assessment work. Moving between the whole knowledge domain and parts within the 
domain is part of how holistic assessments are carried out (Andersson, 2016, s.67).                       
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Andersson (2016) påpekar i sin studie att lärare i dansämnen på gymnasiet inte får samma stöd 
i sitt bedömningsarbete som till exempel lärare i ämnen där det görs nationella prov. De 
nationella proven kan ge lärarna stöd i bedömningarna eftersom de erbjuder exempel på hur 
lärarna kan värdera elevers arbeten. Skolverket erbjuder inget bedömningsstöd förutom kurs-
mål och betygskriterier när det gäller danskurser, detta är något som Andersson anser borde 
utvecklas även om en konstruktion av en bedömningsmall kanske är omöjligt i ett konstnärligt 
ämne så som dans (Andersson, 2016). Andersson menar att danslärares arbete med bedömning 
kunde underlättas om de fick tydligare riktlinjer gällande vad betygens olika kunskapsnivåer 
innehåller. I Anderssons studie framstod det att danslärare ofta vill använda sig av kollegiala 
samtal vid betygsättning eftersom danslärarna ville försäkra sig om sina beslut och tolkningar 
av styrdokument tillsammans med andra lärare. I de skolor som Andersons studie utfördes 
visade det sig att de kollegiala samtalen var svårorganiserade eftersom lärarna sällan hade ”fri” 
arbetstid samtidigt eller tid över till samtal från den ordinarie undervisningstiden. 
Underlättandet av danslärarens bedömningsarbete kan därför ses som komma från två håll, från 
Skolverket med stödjande bedömningsmaterial eller från skolan som organisation med utsatt 
tid för kollegiesamtal (Andersson, 2016).                 

1.4 Lärande för livet eller lärande för yrke – ett mål eller ett medel  
Varkøy (2007) skiljer mellan begreppet utbildning (”utdannelse”) och bildning (”dannelse”) 
och menar att det kan finnas en viss spänning mellan begreppen vilket tydliggörs då människor 
diskuterar utbildningspolitiska frågor (s.95). Utbildning (utdannelse) kan ses som ett begrepp 
som syftar till att undervisning ska förbereda inför yrkeslivet, med andra ord utbildningen 
utvecklar vissa verktyg som används för att kvalificerat till en viss yrkeskategori (Varkøy, 
2007). Bildning (dannelse) däremot syftar till idéer om att studenters utbildning också kan 
utveckla kunskaper som förbereder dem för livet (Varkøy, 2007). Varkøy skriver om att den 
här synen på utbildning främjar ett livslångt lärande där studenter lär sig hantera sin omgivning 
och sitt valda yrkesområde oavsett hur det förändras i framtiden. När Varkøy studerar under-
visning på musikpedagogiska mastersprogram påpekar han att utbildningsbegreppet genom-
syrar undervisningen mer är bildningsbegreppet. Undervisningen präglas mer av att föra vidare 
kulturarv, musiktraditioner och att efterlikna musikaliska förebilder än att träna musiker att 
utforska och erfara musikämnets möjligheter (Varkøy, 2007, s.98). Enligt Varkøy (2007) 
uppstår det därför en diskussion om nyttigt och onyttigt lärande. I musikkulturen råder det 
normer för vad kunskap är och vilka förmågor som anses vara ”bättre” än andra (Varkøy, 2007). 
Detta påverkar musikens undervisningskultur som genom att spegla musikkulturens värder-
ingar inte förändrar själva kulturen särskilt mycket (Varkøy, 2007). Varkøy påpekar att om 
undervisningen skiftar sitt perspektiv från att fokusera till största del på utbildningsperspektivet 
(det som värderas högst i musikkulturen) och istället fokuserar mer eller lika mycket på 
bildningsperspektivet kommer normer för vad som anses vara nyttigt/onyttigt förändras.  
 
I danskulturen kan teknikundervisning, enligt mig, relateras till Varkøys utbildningsbegrepp. 
Min uppfattning är att mycket fokus läggs på att dansares utbildning ska bidra till en utveckling 
av goda tekniska förmågor eftersom detta är något som värderas som viktiga yrkeskunskaper. 
Bildningsbegreppet kan, enligt mig, relateras till de ämnen där dansaren utforskar konstnärlig 
kännedom, där de utövar eget skapande och utvecklar en konstnärlig identitet (till exempel 
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improvisationsämnet). Ifall det råder en hierarki mellan teknikundervisning och till exempel 
improvisationsämnet i danskulturen är inget jag vågar ta ställning till, men den här studien har 
behov av att använda de två begrepp som Varkøy presenterar. Improvisation används i 
dansundervisning på två skilda sätt, som medel för att lära sig kunskaper som har med teknik 
eller koreografisk förmåga att göra och som ett eget ämne (mål) innehållande förmågor som rör 
dansares konstnärlighet (Morgenroth, 1987). I studien kommer begreppen mål och medel an-
vändas för att skilja mellan då improvisation används som verktyg för att utveckla tekniska 
färdigheter inom dansgenrer/stilar eller om improvisationen med dess tillhörande kunskaper är 
själva målet med undervisning. Medel kan ses som en omformulering av Varkøys utbildning 
eftersom när improvisationen är ett medel för att lära sig till exempel tekniska färdigheter syftar 
undervisningen till att föra vidare dansgenres kulturella arv och traditioner angående hur 
rörelser utförs och uttrycks. Mål kan tolkas som en omformulering av bildning eftersom när 
improvisationen är syftet med undervisningen tränas dansare i att utforska sin konstnärlighet 
och anpassa sig till olika konstnärliga verksamheter eller sammanhang (Edholm Sjöstedt, 2015. 
Morgenroth, 1987).      
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2.Teori 
Eftersom den här studien undersöker lärares perspektiv på kunskaper och arbetssätt i ett 
estetiskt ämne, kretsar problemområdet kring mötet mellan individ och kultur. Dansens 
traditioner gällande estetik och undervisning formar de perspektiv som lärarna utgår ifrån, 
lärare har en gång varit studenter och ärvt synsätt av de dansaktörer de mött och de 
danskulturella kontexter de varit i. I studien kombineras två närliggande teoretiska perspektiv 
på lärande och kulturella kontexter, ett sociokulturellt perspektiv och ett kulturpsykologiskt 
perspektiv. För att förankra studien i ett sociokulturellt perspektiv har jag vänt mig till Vygotskij 
(1995/1934) som utvecklade det sociokulturella perspektivet under 1920-talet (Lundgren, Säljö 
& Lidberg, 2012). Texter av Säljö har även använts eftersom Säljö tolkar Vygoskijs 
teorier/begrepp och översätter dem till ett modernare samhälle. Vygoskijs teorier om hur 
kreativa skapandeprocesser går till relaterar, enligt mig, till hur skapande kan gå till i 
dansimprovisation. Bruner (2002/1996) figurerar i studien som representant för ett kultur-
psykologiskt perspektiv, hans teorier har flera utgångspunkter i Vygoskijs perspektiv vilket 
leder till att det finns en koppling mellan det sociokulturella och kulturpsykologin (Backman 
Bister, 2014). En kulturpsykologisk modell utformad av Hultberg (2009) som baserats på 
Bruner’s perspektiv har fungerat som ett sätt att begreppsliggöra och analysera informanters 
utsagor i min undersökning. Hultberg (2009) och Backman Bister (2014) har vid skilda tillfällen 
använt modellen i musikpedagogisk forskning. Musik och dans är ämnen som, enligt mig, 
ligger nära varandra modellen har därför kunnat tillämpas i denna studie. De teorier och begrepp 
som presenteras nedan kommer påverka hur informationen som samlas i intervjuerna 
analyseras, de kommer även relateras till följande teorier då studiens resultat presenteras. 
 
2.1 Kombinationen av kulturpsykologi och ett sociokulturellt perspektiv  
I studien kommer det kulturpsykologiska perspektiv som presenteras av Bruner (2002/1996) 
användas i kombination med kulturhistoriska/sociokulturella teorier och begrepp. Enligt Säljö 
(2011, 12 maj) är det skillnad på en teori och ett teoretiskt perspektiv. Det sociokulturella 
perspektivet innehåller teoretiska begrepp och kan användas för att analysera och begrepps-
liggöra lärande och undervisningskontexter, men det är inte en teori som kan appliceras som en 
manual för hur lärande ska organiseras i praktiken (Säljö, 2011, 12 maj). I den här studien 
kommer det sociokulturella perspektivet och kulturspykologin kombineras för att ge begrepp 
för särdrag i improvisationens undervisningskontext så som den beskrivits av tre informanter.          
Enligt Bruner (2002/1996) vilar kulturpsykologin på tanken om att människor påverkas och 
formas av de kulturer de finns i och kommer ifrån (s.10). Då Bruner använder begreppet kultur, 
är min tolkning, att han inte bara syftar till omgivningen vi lever i. Enligt Bruner är kulturen en 
mänsklig konstruktion som även konstruerar människan eftersom kulturen lever vidare efter att 
individer som bidragit till dess konstruktion försvinner. Bruner skriver: 
 

Utvecklingen av människans medvetande är nämligen förbunden med utvecklingen av ett levnadssätt 
där verkligheten representeras genom en symbolism som delas av medlemmarna inom en kulturell 
gemenskap, ett samhälle där det tekniskt-sociala levnadssättet både är organiserat och konstruerat i 
enlighet med denna symbolism. Denna symboliska livsform delas inte bara med det aktuella 
kollektivet eller samhället, utan är något som bevaras, förfinas och förs vidare till kommande 
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generationer, som just tack vare denna överföring fortsätter att upprätthålla den kulturella identiteten 
och levnadssättet (Bruner, 2002/1996 s.19).                                                     

 
Våra levnadssätt, traditioner och värderingar är baserade på hur människor ur vår kultur levt 
och tänkt före oss (Bruner, 2002/1996). Den kultur vi lever i formar vårt medvetande och vår 
identitetsuppfattning, kulturen påverkar hur vi tolkar ”verkligheten” och hur vi reagerar och 
agerar via våra handlingar (Bruner, 2002/1996). Detta betyder inte att det inte finns något 
individuellt. Bruner påpekar att individer reagerar olika i liknande situationer, men enligt 
honom kan individen inte finnas utanför kulturen den befinner sig i och därför inte heller 
undvika att formas av den. Bruner (2002/1996) skriver ”det psykiska livet levs tillsammans 
med andra (…)”, vårt tänkande är alltså påverkat av de människor som finns kring oss och de 
levnadssätt/värderingar som är insatta i kulturens system (s11). När en individ bryter med de 
normer som finns i kulturen kan den individen omstrukturera kulturen, en individs uppfinning 
eller idé kan revolutionera samhället som individen lever i (Bruner, 2002/1996). På så sätt 
formar kulturen människans medvetande men människan kan också forma kulturen; kulturens 
utveckling och det mänskliga medvetandets utveckling är påverkade av varandra (Bruner, 
2002/1996). Enligt Bruner kan människan existera i flera kulturer samtidigt, familjelivet, 
yrkeslivet och sociala vänskapskretsar kan vara olika exempel på olika kulturer. Människan kan 
dessutom ta del av flera olika kulturer (som hon inte tillhör) i sin vardag eftersom vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle (Bruner, 2002/1996). Vi möter människor från andra kulturella 
bakgrunder oftare än vad vi gjorde förr och vi kan ta del av information på ett mer globalt sätt 
nu än till exempel innan internet fanns. Inom de kulturer vi lever i finns, enligt Bruner, nedärvda 
sätt att reagera, agera och/eller hantera vissa situationer. Kulturen formar inte bara vårt tankesätt 
(meningsskapande) utan ger oss också, något Bruner (2002/1996) kallar en kulturell verktygs-
låda som kan nyttjas för att förstå och agera i verkligheten. Bruner menar att på samma sätt 
som kulturen ärvs av de som kom före oss ärvs sätt att strukturera och hantera den kultur 
människan lever i. Idén om kulturella verktyg eller redskap finns även inom det sociokulturella 
perspektivet, där benämns redskap som skapats av människan (datorer, hammare, bilar, språk) 
som artefakter (Säljö, 2000). När Säljö skriver om kultur förklarar han även begreppet 
artefakter: 
 

Med kultur menar jag således den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som 
vi förvärvar genom interaktion med omvärlden. I kulturen ingår också alla de fysiska redskap – 
artefakter – som hela vår vardag är fylld av – olika verktyg, instrument för mätning, vägning och 
liknande, olika former av informations- och kommunikationsteknologi, fortskaffningsmedel och annat 
(Säljö, 2000, s.29).                                                                                                                   

 
Dessa artefakter/kulturella redskap ”(…) medierar verkligheten för människor i konkreta 
verksamheter” (Säljö, 2000, s.81). Säljö skriver att människor uppfattar verkligheten genom 
göra en tolkning av den, eftersom människan inte är en varelse som står i direkt kontakt med 
den verklighet hon lever i. Alla föreställningar av verkligheten vi upplever har gått igenom 
bearbetning eller tolkning, då artefakter/kulturella redskap är en del av lärandet ”förtolkas” 
omvärlden åt oss och detta kallas mediering inom ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000, s. 
66). Hultberg (2009) påpekar att ”lärande beskrivs som att det sker via dessa verktyg (…)” och 
att ”(…) kulturella verktyg medierar kunskap i enlighet med traditionella föreställningar om 
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världen” (s.51). Detta stämmer överens med hur Säljö (2000) använder begreppet mediering, 
artefakter/kulturella redskap och andra människor i vår kultur ”lär oss helt enkelt att upp-
märksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och 
uppmuntrar” (s.66). Artefakterna har uppstått ur kulturen och används för att hjälpa oss tolka 
den ”verklighet” vi finns i, eftersom de är skapade ur kulturen vinklar de vårt perspektiv (Säljö, 
2000). Säljö (2000) skriver: ”mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar 
är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” 
(s.81).   
 
Inom ett sociokulturellt perspektiv skiljs intellektuella redskap (språk, teckensystem) och 
fysiska redskap åt (Hultberg, 2009). De intellektuella redskapen anses kunna främja en 
utveckling av inre kunskaper (i tänkandet) medan de fysiska redskapen kan användas till att 
utveckla fysiska färdigheter, till exempel förmågan att fälla ett träd (Hultberg, 2009). Bruner 
gör ingen sådan uppdelning av de olika typerna av redskap med hans kulturella verktygslåda 
(Hultberg, 2009). Den kulturella verktygslådan innehåller fysiska/tekniska uppfinningar och 
olika teckensystem (till exempel språk och matematik) och konventioner som etablerats i 
kulturen (Bruner, 2002/1996).  Konventioner förklarar Bruner (2002/1996) som sätt att agera 
eller tänka som är så inetsade i kulturen att människorna som tillhör den inte reflekterar över 
eller ifrågasätter dess existens.       
 

Konventionalisering refererar till det faktum att våra färdigheter när det gäller att utföra saker och ting 
avspeglar implicita anknytningsformer till en kultur som ofta överskrider det vi vet i explicit mening. 
Dessa anknytningsformer skapar en enhetlig kulturell ömsesidighet, och utan den skulle kulturen snart 
vara på drift (Bruner, 2002/1996, s.182).        

 
Konventionerna i en kultur kan ses som mer än bara kulturella redskap, de är också det som 
binder samman individerna i kulturen (Bruner, 2002/1996). Kulturens konventioner har varit 
en del av formandet av individernas identiteter, därmed är det något som individerna har 
gemensamt och som de kan använda för att relatera till varandra.    
 
Hultberg (2009) jämför Vygoskijs kulturhistoriska teori med Bruner’s kulturpsykologiska 
perspektiv och påpekar att Vygoskijs teorier syftar till ett mer monokulturellt samhälle medan 
Bruner’s teorier är mer anpassade till de mångkulturella samhällen vi tar del av idag (s.51). 
Detta är inte konstigt då Vygotskij utvecklade sina teorier under 1920-talet i Sovjetunionen och 
Bruner formade sitt tankesätt i USA under 1990-talet (Lundgren, Säljö & Lidberg, 2012. 
Hultberg, 2009. Bruner, 2002/1996). De kulturhistoriska teorierna och det sociokulturella 
perspektivet var radikala för sin tid och fick ingen vidare spridning eftersom behaviorismen var 
så populär (Lundgren et al., 2012). På 1980- och 1990-talet ökade intresset för det kultur-
historiska/sociokulturella perspektivet i västvärlden, det formades om för att passa ett mer 
modernt samhälle och formade läroplansreformerna 1994 i Sverige (Lundgren et al., 2012). Det 
är svårt att dra en tydlig linje mellan det sociokulturella perspektivet och kulturpsykologin, 
perspektiven liknar varandra och används inom liknande forskningsfält (Säljö, 2000). När Säljö 
(2000) förklarar sin syn på det sociokulturella perspektivet nämner han att det även går att ”(…) 
kalla mitt kunskapsintresse kulturpsykologiskt” (författarens kurservering, s.17). Bruner 
(2002/1996) uttrycker att han tagit inspiration av Vygotskij i sin kulturpsykologiska forskning 
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(s.14). Båda perspektiv kretar kring teorier om att omgivning påverkar människans tänkande 
och lärande (Hultberg, 2009. Säljö, 2000. Bruner, 2002/1996). Att lärande är en social för-
eteelse, något som kan göras med hjälp av andra människor eller föremål (artefakter) i en 
interaktiv miljö, är centrala teser i båda perspektiven. Det skulle kunna gå att säga att det 
sociokulturella är mer fokuserat på lärandet (hur det sker, när och var) medan det kultur-
psykologiska försöker urskilja varför vi lär/gör/tänker som vi gör (Bruner, 2002/1996. Säljö, 
2000). Detta är inget jag vågar ta ställning till för perspektiven kan användas på olika vis. I 
studien kommer det kulturpsykologiska och det sociokulturella flyta samman. Teorier och be-
grepp från båda perspektiven kommer väljas ut och användas för att strukturera och förklara 
den information som samlats in.          
 
2.2 Skapandeprocessen - kreativitet, fantasi och verklighet 
Enligt Vygotskij (1995/1934) går det att se två grundläggande former av mänskligt agerande 
eller beteende. Den ena grundformen för mänskligt agerande/beteende rubricerar han som det 
reproduktiva eller det återskapande (Vygotskij, 1995/1934). Denna typ av handlings- eller 
beteendemönster inträffar när människa upprepar inlärda förmågor eller kunskaper (Vygotskij, 
1995/1934). Vygotskij menar att vi ärver kunskaper och förmågor från omgivningen vi lever i, 
genom att vi påverkas av vår omgivning och samlar erfarenheter därifrån. Den reproduktiva 
grundformen är kopplat till vårt minne på så sätt att människans erfarenhet angående hur ett 
problem har lösts tidigare i livet lagras i hennes minne (Vygotskij, 1995/1934). Nästa gång 
människan stöter på en liknande situation fungerar minnet av erfarenheten som en guide för 
hennes agerande eller beteende (Vygotskij, 1995/1934). Till exempel om människan har 
erfarenhet av hur en nål kan träs så lagras den förmågan i hennes minne. Varenda gång 
människan behöver trä en nål i framtiden kan hon då förlita sig på minnet av hur hon trätt nålen 
tidigare.  
 
Den andra grundformen för hur en människa kan agera kallar Vygotskij (1995/1934) den 
kombinatoriska eller den kreativa. Den kreativa typen är inte en ren upprepning av tidigare 
erfarenheter, utan en kombination av tidigare erfarenheter som leder till ett nytt handlings-
mönster (Vygotskij, 1995/1934). Vygotskij påstår inte att någon av grundformerna är bättre än 
den andra, båda behövs för att kunna fungera som människa. Eftersom vår omgivning är i 
ständig förändring är det viktigt att vi i skolan värderar de båda lika och övar den reproduktiva 
grundformen lika mycket som den kreativa.     
 

Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också 
ett organ som kombinerar, kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av 
element ur dessa tidigare erfarenheter. Om människans aktivitet inskränkte sig till att återskapa det 
gamla, då vore hon en varelse som bara var inriktad på det förgångna, och hon skulle bara kunna 
anpassa sig till framtiden i den mån som denna återskapade det förgångna. Det är just människans 
kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid, och samtidigt 
förändrar sin nutid (Vygotskij, 1995/1934, s.13).             
 

Vygotskij (1995/1934) definierar kreativitet som en aktivitet där något nytt skapas. Skapelsen 
eller produkten av den kreativa processen begränsar han inte till fysiska föremål, det kan också 
bestå av en idé eller en känsla som bara finns i människans inre (s.11).  Människans fantasi är 
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grunden för hennes kreativa aktivitet, utan fantasin skulle hon inte kunna anpassa sig till 
verkligheten (Vygotskij, 1995/1934). Hon skulle aldrig kunna skapa något eller ha en själv-
ständig tanke. Det är människans fantasi och därmed kreativa förmåga som ”(…) möjliggör det 
konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet” (Vygotskij, 1995, s.13-14). Vygotskij 
menar att om människan inte hade förmågan att fantisera och agera kreativt skulle allt som inte 
tillhör naturen aldrig skapats, oavsett om det är konstnärligt, vetenskapligt eller teknisk. Alla 
mänskliga skapelser, uppfinningar och framsteg är i Vygoskijs ögon ett resultat av mänskliga 
kreativa processer.  
 

I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte svarar mot verkligheten och på så vis inte 
kan ha någon allvarlig praktisk betydelse, för föreställning och fantasi. Men i själva verket är fantasin 
grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, 
vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna mening är absolut allt som omger oss och som skapats 
av den mänskliga handen, hela kulturens värld, i motsats till naturens, en produkt av den mänskliga 
fantasin och det mänskliga skapande som bygger på denna fantasi (Vygotskij, 1995, s. 13-14).       
                                                                                     

Kreativitet och skapandeförmåga är inte något som Vygotskij (1995/1934) endast tillskriver 
vissa utvalda människor, enligt honom är skapandet oundvikligt i människans vardag: ”allt som 
ligger utanför rutinen och rymmer minsta uns av något nytt har människans kreativa process att 
tacka för sin tillkomst” (s.15). Fantasins skapandeprocess beskriver Vygotskij i löptext som en 
cirkel innehållande fem steg. Denna cirkel illustrerar jag nedan med ett tillägg från Bruner’s 
(2002/1996) idé av verk som en externaliserade produkt av fantasins internaliseringsprocess 
(se figur 1 nedan). 

Figur 1: Den skapande processen inspirerad av fantasins skapandeprocess från 
Vygotskij (1995/1934) med tillägget verk från Bruner (2002/1996) 
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När figur 1 studeras går det att se att fantasins skapandeprocess börjar med att människan samlar 
erfarenheter och förnimmelser från sin verklighet. Dessa erfarenheter kallar Vygotskij för 
material, eftersom det är erfarenheter från verkligheten som ger fantasin byggstenar att arbeta 
med. Själva begreppet verklighet, då det förekommer i Vygoskijs texter, tolkar jag som 
synonymt med en yttre omgivning som flera kan existera i och ta del av. Detta utesluter inte att 
en inre förnimmelse, känsla eller tanke kan vara ”verklig”. ”Tanken” existerar eftersom den 
upplevs av människan, så länge som ”tanken” endast existerar i människan och inte gestaltas 
eller uttrycks är den inte en del av den yttre omgivning Vygotskij kallar ”verkligheten” 
(Vygotskij, 1995/1934). Då tanken kommer till uttryck tar den en form i omgivningen och blir 
den en del av ”verkligheten” (Vygotskij, 1995/1934). När erfarenheter samlats in bearbetas 
dessa i människans tänkande, bearbetningen består av två steg dissociation och association 
(Vygotskij, 1995/1934, s.31 & s.34). Dissociation går ut på att människans upplevelse av 
verkligheten som helhet bryts ner till mindre delar, vissa delar glöms bort och andra får en mer 
framträdande roll i människans minne. Association sker då människan kombinerar delar från 
olika erfarenheter och på så sätt bygger en ny helhet. Den nya helheten (fantasin) är kopplad 
till verkligheten på så sätt att den har sitt ursprung i olika erfarenheter, som är hämtade vid olika 
tillfällen i människans liv (Vygotskij, 1995/1934). Enligt Vygotskij behöver dessa erfarenheter 
inte vara direkt kopplade till levda händelser, en människa kan samla på sig erfarenhet på ett 
mer indirekt sätt. Till exempel genom att läsa en bok, höra en berättelse eller samtala och 
interagera med andra människor (Vygotskij, 1995/1934). I det sista steget kristalliseras 
fantasin, den tar sin slutliga form eller gestalt och kan uttryckas och/eller inspirera till en ny 
skapande process (Vygotskij, 1995/1934). Eftersom fantasin genom gått en skapandeprocess 
och kristalliserats till ett ting, en idé eller en tanke menar Vygotskij att den både är en del av 
verkligheten och förändrar den. Då denna nya skapelse (som fantasin har producerat) får en 
plats i verkligheten kan den ge uttryck för nya tankar/idéer eller vara av vetenskaplig eller 
teknisk konsekvens (Vygotskij, 1995/1934). Skapelsen kan därför påverka verkligheten på så 
sätt att den förändrar hur människor tänker eller lever, den kan också ge inspiration nya 
skapandeprocesser som i sin tur förändrar verkligheten (Vygotskij, 1995/1934). 
 
I figur 1 (se s.15) har begreppen internalisering och externalisering inkluderats. Dessa begrepp 
kommer från Vygotskij och används inom det sociokulturella perspektivet (och inom 
kulturpsykologin) för att förklara lärandeprocesser (Vygotskij, 1978/1934; Säljö, 2000; Bruner 
2002/1996; Hultberg, 2009). Internalisering är när kunskaper, förmågor eller färdigheter 
utvecklas och tar sin form i människans inre, i ”medvetandet” (Vygotskij, 1978/1934. Säljö, 
2000). Externalisering sker när människan uttrycker det som internaliserats (Vygotskij, 
1978/1934; Säljö, 2000). ”Uttrycker” är ett vagt begrepp att använda i detta sammanhang då 
kunskap kan visas på flera olika vis till exempel genom att människan agerar på ett visst sätt, 
skapar något eller talar och skriver (Bruner, 2002/1996; Säljö, 2000). I figuren (figur 1) för 
fantasins skapandeprocess är steg 2, 3, 4 och 5 en del av internaliseringsprocessen eftersom 
dessa steg sker i en individs inre och inte påverkar ”verkligheten” för någon annan än den 
individen. En produkt av fantasins skapandeprocess kan bestå av en internaliserad tanke eller 
kunskap som påverkar hur individen uppfattar sin verklighet (Vygotskij, 1978/1934). Skulle 
produkten externaliseras adderar den något till verkligheten för individen och för människor i 
individens omgivning, vilket kan påverka hur verkligheten uppfattas eller hur människor agerar 
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i omgivningen (Bruner, 2002/1996). Fantasin externaliseras när den uttrycks, om individen 
återberättar den i tal eller skrift eller om individen gör den till en konstnärlig eller teknisk 
produkt (Vygotskij, 1978/1934; Bruner, 2002/1996). Bruner (2002/1996) använder sig av 
begreppet verk när han syftar till externaliserade kunskaper och menar att dessa kan användas 
för att initiera en ny skapandeprocess. Ett verk är en produkt av en skapandeprocess som kan 
upplevas och inspirera till nya skapelser (Bruner, 2002/1996). Kreativiteten som Vygotskij och 
Bruner beskriver består tre aspekter: förmåga att samla erfarenheter (byggstenar) från 
verkligheten, förmåga att kombinera olika erfarenheter till en ny skapelse/idé och förmågan att 
externalisera sin skapelse/idé till andra individer.      
      
Vygotskij (1995/1934) påstår att fantasin, kreativiteten och skapandeprocesser ser olika ut 
beroende på åldersgrupper. Barnet har, enligt honom, ur allmänhetens perspektiv (så som den 
var under 1930-talet i Sovjetunionen) attribuerats med det rikaste fantasilivet vilket Vygotskij 
motsätter sig. Barnet kan sägas ha den ”renaste” fantasin på grund av att barnet har mer tillit 
till den fantasivärld det skapar, barn kan genom lek uppleva fantasin som ett alternativ till 
verkligheten (Vygotskij, 1995/1934). Vygotskij anser att fantasin och kreativiteten berikas med 
åldern, eftersom fantasins byggstenar kommer från erfarenhet och det krävs rationellt tänkande 
för att kombinera dessa byggstenar i mer komplicerade mönster/system. Erfarenhet är något 
som samlas under människans livstid och rationellt tänkande utvecklas med åldern, därför kan 
barnets fantasi omöjligen vara rikare (Vygotskij, 1995/1934). Vygotskij påstår att även om 
förmågan till kreativt tänkande och skapande med hjälp av fantasi utvecklas med åldern är det 
många som blir sämre och sämre på att utnyttja fantasins möjligheter när de växer upp 
(Vygotskij, 1995/1934). Vygotskij (1995/1934) skriver att ”den skapande fantasin råkar i förfall 
(…)”, han menar att många ”träder undan för undan in i det praktiska livets prosa (…)” (s.42). 
Fantasi och kreativt skapande ses som något onyttigt som endast är drömmerier och därför är 
det inte en del av vettig aktivitet för den vuxnas vardag (Vygotskij, 1995/1934, s.42). När 
människan växer upp uppmuntras hon av sin omgivning att använda kreativiteten och fantasin 
mindre, därför är det många vuxna som inte utvecklat sin kreativitet till fullo och inte kan ta 
vara på fantasins möjligheter (Vygotskij, 1995/1934). Enligt Vygotskij sker skiftet i synsättet 
på fantasins möjligheter i tonåren, då barnet når en ålder där det mer och mer anpassas för att 
fungera i den vuxna världen. Denna brytning sker dels på grund av biologiska anledningar, dels 
på hur samhället är strukturerat (Vygotskij, 1995/1934). I tonåren utvecklas människans förnuft 
i ett snabbare tempo och samhället börjar ställa högre krav på tonåringen gällande delaktighet 
och ansvar (Vygotskij, 1995/1934). Eftersom tonåren är en kritisk vändpunkt i människans 
användande och övande av fantasi, kreativitet och skapande menar Vygotskij att skolan måste 
ta vara på fantasins möjligheter så att den inte begränsas i vuxenlivet: 
 

Som avslutning måste jag betona den speciella betydelsen av att odla skapandet i skolåldern. Den 
kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera sig i framtidens 
värld och att skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den är den allra 
viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån som det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är 
att styra skolbarnets beteende så att barnet förbereder sig för denna framtid, är en utveckling och 
övning av barnets fantasi en av de viktigaste krafterna i processen att förverkliga detta mål (Vygotskij, 
1995/1934, s.100).                                                                  
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Improvisation, som ett ämne i dans, kan ses som ett sätt att låta lärandesituationen kretsa kring 
övande av fantasi, kreativitet och skapandeprocesser (Edholm Sjöstedt, 2015). Improvisa-
tionens grund bygger på spontanitet, rörelser ska inte planeras (Morgenroth, 1987). Istället 
utforskas kroppsliga och konstnärliga möjligheter i stunden. I den skapandeprocess som 
improvisationen bygger på övar dansaren på att erfara sin egen och andra dansares rörelser och 
på att reagera på dessa erfarenheter (Edholm Sjöstedt, 2015. Morgenroth, 1987). Reaktionen 
kan beskrivas som ett verk eller en externalisering som kräver förmågan att kombinera 
erfarenheter från tidigare dansundervisning och erfarenheter från stunden till något nytt och 
kreativt.  
 
2.3 Kulturpsykologisk modell för kulturell inramning 
Hultberg (2009) har utvecklat en teoretisk modell (se figur 3 nedan, s.19) som ramar in 
musikkulturella aspekter och ger begrepp till lärande som sker inom musikaliska (instrument-
ala) områden. Enligt Hultberg (2009) är det gynnsamt att ”begreppsliggöra processer och 
förhållningssätt som är väsentliga i individers musikaliska lärande” eftersom det kan leda till 
att förståelsen av fältet (musikpedagogisk forskning) ökar och kommunikationen mellan 
aktörerna som finns i det kan förbättras (s.49). Då kommunikation mellan elever-lärare, lärare-
lärare och lärare-forskare förbättras kan utveckling av undervisningens kvalitet gå i snabbare 
takt och i en ”korrekt” riktning (Hultberg, 2009). Modellen är främst utvecklad till att beskriva 
instrumentalt lärande i musik, men Hultberg menar att det går att använda modellen för annat 
musikaliskt lärande. Hultberg (2009) skriver att hon med modellens hjälp ”beskriver hur 
musikerna agerar, vad de använder sig av i sitt lärande, och vilket slags kunnande de utvecklar” 
(s.50). Musik och dans är, enligt mig, två estetiska ämnen som ligger nära varandra i hur de 
praktiseras och undervisas. I denna studie kommer jag utgå från Hultbergs modell för att 
beskriva hur danslärare agerar, vad de använder sig av i sin undervisning och vilket slags 
kunnande deras undervisning syftar till att utveckla. Hultbergs modell (figur 3) är baserad på 
Bruner’s (2002/1996) omformulering (figur 2) av Vygoskijs (1978/1934) lärandetriangel: 
                                              

                                            Figur 2. Bruner’s Lärandetriangel, (Hultberg, 2009, s.52) 
 
Hultberg (2009) använder sig av Bruner’s omformulering av Vygoskijs lärandetriangel 
eftersom Bruner’s teori om en kulturell verktygslåda stämmer överens med hennes syn på 
lärande (Hultberg, 2009). Hultberg (2009) påpekar att fysiska redskap och intellektuella 
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redskap kan vara svåra att skiljas åt och att konventioner har en stor påverkan på hur vårt 
medvetande (och våra redskap) formas och utvecklas. Den kulturella verktygslådan 
representerar de komplexa processer som lärande består av (Hultberg, 2009). De olika 
redskapen och de olika konventionerna samverkar och används till att skapa komplexa 
kombinationer av föreställningar som leder till formandet av ny kunskap, förmåga eller 
färdighet (Hultberg, 2009). I figur 3 redovisas Hultbergs modell för inramning av 
musikkulturellt lärande med Backman Bister (2014) tillägg av en delad kulturell verktygslåda:   
 

Figur 3:”En kulturhistorisk modell av musikaliskt lärande” 
(Backman Bister, 2014, s.60. Hultberg, 2009, s.56) 

 
I den musikkulturella verktygslådan placerar Hultberg (2009) instrument, framföranden 
(notation) och konventioner för att strukturera och uttrycka musik. Det instrument som 
musikern använder sig av har vissa möjligheter och vissa gränser för vad som är möjligt 
(Hultberg, 2009). Instrumentet är ett redskap som gör det möjligt för musikern att utforska och 
skapa musik men instrumentet begränsar också musikerns utövande, eftersom all typ av 
”musik” inte är möjlig att göra med ett instrument och det finns konventioner för hur 
instrumentet används (Hultberg, 2009). Det instrument en dansare har är kroppen, likt 
Hultbergs beskrivning av instrument används kroppen som ett redskap som möjliggör 
utforskning i dans som undervisningsämne och konstform. Kroppen styrs av fysiska begräns-
ningar, för en mänsklig kropp är inte allt möjligt. Det går till exempel att fantisera ihop 
rörelsekombinationer som inte är fysiskt möjliga att genomföra. Denna begränsning behöver 
inte ses som något negativt, om det finns oändligt med möjligheter i en lärandesituation är det 
svårt att urskilja vart arbetet ska börja, fortsätta och leda till (Bruner, 2002/1996). Konventioner 
som styr hur ett instrument eller en kropp används kan relateras till traditioner och synsätt som 
finns inom en viss genres kultur (Hultberg, 2009). I musik och dans som utövas inom ramen 
för en genre finns det genrespecifika stildrag som musikern eller dansaren förväntas förhålla 
sig till i sitt framförande (Hultberg, 2009). När Hultberg förklarar begreppet framföranden 
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tolkar jag det både som den som studerar/lär sig framföranden och andra musikers 
framföranden. Framföranden i musik är således vad som spelas och hur det spelas antingen av 
en musiker eller flera musiker tillsammans (Hultberg, 2009). När framförande begreppet 
appliceras på en danssituation kan det stå för vad som dansas, vilka rörelser dansaren eller 
dansarna gör och hur de utför dessa rörelser. Notation och framföranden hänger ihop på så sätt 
att de kan ses som det Bruner kallar verk, en skapelse (externalisering) från något som först 
internaliserats (Hultberg, 2009). Eftersom verket (framförandet eller notationen) finns i 
verkligheten går det att upplevas och kan därför sätta igång nya skapande processer (Bruner, 
2002/1996). Hultberg (2009) skriver om hur musikers lärande kan påverkas av andras fram-
föranden genom att den som lär sig lyssnar till andras framträdanden, interagerar med andra 
musiker och läser noter av ett verk som någon annan har skapat (s.53). Musikern kan också 
lyssna till sina egna framträdanden under lärandets gång och reflektera kring hur det låter, 
varför det låter så och vad som skulle kunna förbättras (Hultberg, 2009). Reflektionen kan ske 
före, under och efter framförandets gång (Hultberg, 2009). Hultberg (2009) beskriver det som 
att: ”musiker talar till den musik de spelar genom sina framföranden och föreställningar av den, 
men samtidigt talar musiken till dem när de lyssnar på den och reflekterar över den” (s.58). 
Notation är något som sällan framträder i danssituationer men reflektionen kring det egna eller 
andras framförande sker verbalt genom diskussioner/feedback och kroppsligt i stunden genom 
att dansare spontant reagerar på varandras framföranden (Andersson, 2016; Sjöstedt Edholm, 
2015).  
 
Kommunikationen mellan musiken och musikern representeras av den dubbelriktade streckade 
pilen i modellen (se figur 3) och det är den typen av interaktion, mellan den som studerar och 
ämnet, som Hultberg menar leder till lärande. I ena änden av pilen står musikern med sitt 
kunnande och sin förtrogenhet och i andra änden står det som ska läras musiken som mest 
troligt faller inom en viss stil eller genre. I modellen syftar kunnande och förtrogenhet till det 
faktum att musikern har förkunskaper i och kring det som ska läras. Individen har också tidigare 
erfarenheter av lärandesituationer även om dessa inte är musikaliska (Hultberg, 2009). Hultberg 
menar att oavsett hur mycket du har musicerat så vet du vad musik är, du kan känna till genren 
eftersom du hört den typen av musik tidigare och du har varit i lärandesituationer så du har 
erfarenhet av att utveckla kunskaper. Kunnande och förtrogenhet kan ses på samma sätt när det 
ämnet som ska studeras är dans. Individer som ska studera ämnet har ofta en bild av vad dans 
innebär och tidigare erfarenheter av att lära sig (även om det som lärts inte varit relaterat till 
dansämnet). Hultberg (2009) påpekar att musik är ett medium som är en del av människans 
vardag, att elever som till exempel aldrig spelat rock ändå har en erfarenhet av genren och en 
bild av vad genren innehåller. Dans är inte lika vanligt förekommande som musik i den 
”vanliga” människans vardag, dansen får inte lika mycket utrymme som musiken i media 
och/eller i underhållningssyften. Även om dansen inte är lika lättillgänglig är min erfarenhet att 
någon som aldrig tagit en danslektion ofta har en bild av vad som ska läras och en idé om vad 
undervisningen kommer gå ut på. När någon går in i en lärandesituation går den individen, 
enligt Hultberg, inte in helt ovetande eller tomhänt. Den som ska lära sig har vissa förut-
sättningar, förväntningar och strategier som är individuella och en produkt av individens 
tidigare möten med undervisning, lärande eller ämnet i sig (Hultberg, 2009).   
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Konventioner har en stor påverkan för det lärande som sker i den modell som Hultberg (2009) 
presenterar och går inte att endast se som en del av den kulturella verktygslådan. Det finns 
konventioner som styr synen på vad musik är och vad en viss genre bör innehålla (Hultberg, 
2009). Det samma gäller för dansämnet, de konventioner som råder i dansundervisnings-
kulturen eller i en genrespecifikkultur influerar hur lärandet struktureras och hanteras av både 
lärare och elever. Konventioner har format de strategier musiker (dansare) tillämpar i lärande 
situationer och konventioner styr hur interaktionen mellan musiker (dansare) och musik (dans) 
går till (Hultberg, 2009). Musikkulturen innehåller, precis som danskulturen, mästar-lärling 
relationer där traditioner förs vidare från en mer erfaren musiker till en mindre erfaren musiker 
(Hultberg, 2009. Sjöstedt Edholm, 2015). Med dessa traditioner kommer synsätt, värderingar 
och handlingsmönster som påverkar den musikala eller dansanta verksamheten på ett individ-
uellt plan (Hultberg, 2009). Det finns med andra ord konventioner för vad musik, dans och/eller 
en genre innehåller som styr hur musiker/dansare agerar när de musicerar/dansar (Hultberg, 
2009). Det finns konventioner för hur musiken/dansen struktureras och uttrycks (Hultberg, 
2009). Konventionerna påverkar inte endast sättet musiker spelar på, det påverkar också upp-
levelsen och värderandet av musiken (Hultberg, 2009). Enligt Hultberg hjälper konventionerna 
lyssnaren att uppfatta, värdera och relatera till det som spelas. Dans är ett konstnärligt uttryck 
som upplevs i första hand genom synen, konventionerna kan då påstås påverka åskådarens 
observation av dansframförandet. Då någon bryter mot konventioner i sitt framförande kan 
detta endast uppfattas och bära mening för lyssnaren/åskådaren om det ställs mot konven-
tionerna eller med konventionerna som bakgrund, då blir tydligt för lyssnaren/åskådaren att det 
är nyskapade eller en typ av reform (Hultberg, 2009). Hultberg skriver:   
 

Ett framträdande som genom sitt uttryck tydliggör musikaliska strukturer på olika plan underlättar 
igenkännandet för lyssnare och medmusiker när musiken följer etablerade konventioner i stilen i fråga. 
På motsvarande sätt blir det specifika för just detta stycke desto tydligare när det istället bryter mot 
konventioner. Genom att förhålla sig till konventioner att strukturera och uttrycka musik i stilar som 
de är förtrogna med, kan musiker därför lyfta fram sitt eget nytänkande i personligt utformade 
framföranden som blir meningsbärande för lyssnare och medmusiker just genom att brotten mot 
konventioner är relaterade till dessa. Sammantaget innebär detta att konventioner har en central plats 
i lärande genom instrumentalt musicerande: utan dem är musikkulturellt lärande inte möjligt, det vill 
säga lärande i relation till en viss musiktradition, -stil eller -genr (Hultberg, 2009, s.57, författarens 
felstavning). 

                                                                         
Konventionerna i musikkulturen är alltså en bärande aspekt för det lärande som sker inom 
ramen för musikkulturen och dess traditioner, men de är inte endast ett sätt att upprepa gamla 
förhållningsmönster, synsätt och värderingar (Hultberg, 2009). Vi kan förstå och relatera till 
den musik som spelas eftersom musiken förhåller sig till konventioner som är bekanta för oss 
(Hultberg, 2009). När musiken bryter mot konventioner kan denna brytning bli mer menings-
bärande är själva konventionen den bryter emot (Hultberg, 2009). Eftersom brytningen med en 
konvention det är ett tydligt nyskapande, en ny idé som får uttryck och kan revolutionera sättet 
som musik spelas och lyssnas på (Hultberg, 2009). Danskulturen innehåller traditioner som blir 
särskilt synliga när olika genrer eller tekniker undervisas. Det finns steg som återkommer i flera 
genrer men har olika namn eller utförs olika beroende på vilken genre som undervisningen 
faller inom. Ett exempel är steget pas de bourré som nyttjas i balett, jazz, moderndans och i 
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olika hip hop stilar. Stegets uttryck och form varierar beroende på vilken stil som steget utförs 
i, om en hip hop pas de bourré skulle utföras i en balett koreografi skulle det kunna ses som ett 
brott mot balettens konventioner. I hip hopens pas de bourré betonas rytmeseringen annorlunda, 
vikten skiftas på ett annat sätt och bålen involveras på ett sätt som bryter mot balettens 
stiltypiska drag. Skulle en balettdansare utföra ett solo där allt följer balettens konventioner 
förutom sättet dansaren gör sina pas de bourrér på kanske det skulle uppfattas av åskådarna som 
något nytt. Detta nya skulle kunna, om vi ska ta ett långsökt exempel, revolutionera balett-
kulturen genom att stilens konvention för hur pas de bourrér utförs och värderas förändras.                
 
Backman Bister (2014) använde sig av Hultbergs modell i en forskningsstudie om ensemble-
undervisning då valde hon att dela den kulturella verktygslådan i två delar: musikkulturella 
verktyg och undervisningskulturella verktyg (s.60). Backman Bister (2014) menar att en sådan 
uppdelning kanske inte går att göra på mer än ett teoretiskt plan eftersom de kulturella 
verktygen är övergripande och sammanflätade i musikkulturens praktik på ett komplext sätt. 
Uppdelning underlättade hennes analys och hon skiljde de två verktygs lådorna åt på följande 
vis:  
 

De musikkulturella verktygen är relaterade till konventioner i musiktraditionen; skall främja 
musikalisk utveckling. De undervisningskulturella verktygen är relaterade till konventioner i under-
visningstraditioner; skall främja allmän pedagogisk/social utveckling, till exempel lärarnas sätt att 
rama in sina lektioner, att ha ritualer som bidrar till att skapa lugn och trygghet, och även ordning och 
reda (Backman Bister, 2014, s.60).                                                                                
         

Jag har valt att använda mig av Backman Bisters (2014) uppdelning av den kulturella verktygs-
lådan eftersom den passar väl till studier som undersöker lärares perspektiv och förhållningsätt 
till undervisning. Backman Bister (2014) påpekar att vissa kulturella verktyg kan tillskrivas 
både musikkulturella verktyg och undervisningskulturella verktyg, detta kommer jag ha i åtanke 
då jag studerar det material som samlats in från lärarnas intervjuer. Uppdelningen av den 
kulturella verktygslådan ger utrymme för att i detalj gå igenom aspekter som har med lärarnas 
förhållningsätt till den sociala miljön i klassrummet att göra. Vilket är en viktig aspekt då det 
gäller improvisation i dans. Backman Bister (2014) skriver att musikundervisningen ofta sker i 
grupp och lärandesituationerna kan bidra till elevens eller studentens identitetsbildning. Det 
finns därför, som med all undervisning, en moralisk aspekt att ha i åtanke om någon ska agera 
som lärare eller forskare i området (Backman Bister, 2014). Enligt Backman Bister (2014) vilar 
lärandet på premisserna att ”studenterna förväntas musicera aktivt själva och ta initiativ och 
ansvar och fungera socialt i grupp” (s.66). Detta stämmer även för det lärande som sker i 
dansimprovisation, undervisningen och lärandet kan endast fungera då studenter aktivt deltar, 
tar initiativ, ansvarar över sig själva och är en del av gruppen som undervisas. Lärandet sker 
sällan individuellt i dans, dansare undervisas i grupp och förväntas ofta att lära sig av varandra 
och av läraren. Dansimprovisatorisk undervisning befinner sig ofta i ett sociokulturellt klassrum 
där lärandet sker med och tack vare gruppen. Det finns flera olika beteckningar att ge denna typ 
av lärande. Backman Bister (2014) använder begreppet praktikgemenskap och skriver att: 
”lärande genom deltagande i en praktikgemenskap bygger på en mängd faktorer, bland annat 
relationen mellan praktik och gemenskap. Tre dimensioner av detta är ömsesidigt engagemang, 
delad företagsamhet, samt en delad repertoar av hur saker görs” (s.176). Läraren kan i den här 
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typen av lärande ses som en arbetsledare som både ansvarar över att föra undervisningen framåt 
och över det sociala klimat som råder i gruppen (Backman Bister, 2014). För att försöka bevara 
en atmosfär som stimulerar lärande har därför läraren undervisningskulturella verktyg för att 
skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö (Backman Bister, 2014). Genom göra en separation 
mellan undervisningskulturella och musikkulturella verktyg tydliggörs lärarnas sätt att förhålla 
sig till sociala samspel som sker i lärandet. Separationen är gynnsam för min studie eftersom 
det är lärarnas perspektiv och förhållningsätt jag undersöker.        
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3.Metod 
I detta kapitel presenteras vald metod, genomförande av intervjuer och analys av insamlad data. 
Studien har syftat till att öka förståelsen för bedömning och betygsättning inom improvisation 
i dans. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med tre danslärare från olika kontexter. 
Den information som samlats har sedan transkriberats, kodats och analyserats. Kodning och 
analys av intervjutranskriptioner har placerats in i en version (se figur 4, Resultat del 1, s.31) 
av Hultbergs teoretiska modell för kulturell inramning (2009). I kapitlets början förankras 
studien i en kvalitativ forskningsmetod där semi-strukturerade intervjuer används. Senare 
förklaras urvalsprocessen och etiska aspekter som studien tillämpat. I slutet av kapitlet beskrivs 
hur intervjuerna genomfördes och hur data analyserats under studiens gång.     
 
3.1 Kvalitativ karaktär  
Den här studien har en kvalitativ karaktär på så sätt att ett område har undersökts genom att 
samla in kvalitativdata via intervjuer. Enligt Holme och Solvang (1997) syftar kvalitativa 
metoder till att öka förståelse. Den information som denna kvalitativa studie ger behöver inte 
vara giltig generellt, däremot kan studiens resultat vara giltig och ha relevans för andra 
danslärare. Kvalitativa studier fokuserar på att ”fånga egenarten hos den enskilda enheten och 
dennes speciella livssituation” (Holme & Solvang, 1997, s.82). I studien är det tre danslärares 
”livssituation” som undersökts. Mer specifikt deras syn på kunskaper inom improvisation och 
hur de arbetar med bedömning och betygsättning inom improvisation i dansämnet. Holme och 
Solvang (1997) skriver att den kvalitativa metodens planering karakteriseras ”av ringa styrning 
från forskarens sida och av öppenhet för ny kunskap och ny förståelse” (s.80). Den flexibilitet 
som kvalitativa metoder kräver kan ses både som en svaghet och som en styrka. Svagheten 
ligger i att då informanterna inte styrs till att ge tillräckligt liknande typ av svar blir det svårt 
att jämföra information från olika informanter med varandra (Holme & Solvang, 1997, s. 80-
81). Skillnader i informationen som samlas in kan bero på att forskaren har upplevt olika 
problemupplevelser under studiens gång och att situationer då information har samlats in kan 
ha rått under skilda förhållanden (Holme & Solvang, 1997, s.81). Styrkan som flexibiliteten i 
kvalitativa metoder kan ge består av att forskare genom en närhet till problemområdet och 
informationskällorna får ”en ständigt bättre och mer grundläggande förståelse av den fråge-
ställning vi arbetar med” (Holme & Solvang, 1997, s.80). 

 
3.2 Semi-strukturerad intervju 
Intervjuerna som genomförts i studien har varit semi-strukturerade, de har utgått från planerade 
teman där temat presenteras som en öppen och bred fråga (se bilaga 2). De teman som utgjord 
grunden för frågorna i intervjuerna har kretsat kring vad för typ av kunskaper lärare tycker att 
improvisation syftar till att utveckla och hur de arbetar med att bedöma och betygsätta dessa 
kunskaper. Beroende på informantens svar har sedan följdfrågor ställts för att fördjupa disku-
ssionen. Följdfrågorna var ibland planerade i förväg, ibland tankar som kom upp under 
intervjun. Samtalen under intervjuerna hade en vardaglig ton och informanterna var de som till 
största del påverkade samtalets utveckling. Fördelen med intervjuer är att det vardagliga sam-
talet som styrs av informanten kan ge mer djupgående information kring problemområdet som 
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undersöks (Bell, 2016, s.189. Holme & Solvang, 1997, s.99). Bell (2016) jämför de svar som 
en intervju kan ge med de som kan komma från en skriftlig enkät och påstår att tack vare 
intervjuarens närvaro kan svaren ha en djupare och mer utvecklad form:       
 

En stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. En skicklig intervjuare kan följa upp idéer, 
sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät. Hur en respons 
avges (tonfall, mimik och pauser) kan ge information som ett skriftligt svar inte avslöjar. Svaren på 
enkätfrågor måste tas för vad de är, men i en intervju kan man komma med följdfrågor för att utveckla 
och fördjupa svaren (Bell, 2016, s.189).                      
 

Informanters tonfall, mimik (gestikulerande) och pauser har antecknats och senare noterats i 
transkribering av den dialog som intervjuerna bestod av. Detta för att analysen av den 
transkriberade dialogen inte skulle gå miste om, till exempel, när informanter betonade vikten 
av vissa ord. Noterandet av betoningar i dialog är viktigt i kvalitativa intervjustudier för att den 
information som samlas inte ska misstolkas eller gå miste om vissa aspekter i analysprocessen 
(Bell, 2016). Ett exempel på detta kan vara om en informant skulle uttrycka sig sarkastiskt, om 
mimik och betoningar noteras blir sarkasmen lättare att urskilja vilket gör tolkningen av 
dialogen mer tillförlitlig. Nackdelarna med semi-strukturerade intervjuer är bland annat att de 
tar lång tid och att det under kortare forskningsprojekt inte går att genomföra med ett större 
antal informanter (Bell, 2016). Både Bell (2016) och Kvale (1997) nämner dessutom att det går 
att diskutera intervjumetodens trovärdighet. Bell (2016) påpekar att forskning i sig sällan kan 
anta ett helt neutralt perspektiv då den alltid utförs av människor, den semi-strukturerade 
intervjun presenterar hon som den metod där mänskliga aspekter och sociala samspel får som 
störst utrymme vilket kan problematiseras. Under intervjuns gång antar forskaren en vardaglig 
karaktär och det sker ett mänskligt socialt utbyte mellan forskare och informant (Kvale, 1997). 
Kvale (1997) skriver att även om den kvalitativa intervjun är ett känsligt redskap så är det ett 
effektivt sätt att närma sig informanters upplevelser och därmed deras livssituation (s.70).  Bell 
(2016) menar att om det görs en grundlig planeringen av intervjun där teman, frågeställningar 
och analysmetod bearbetas väl minskar risken för att forskaren vinklar resultatet mot egna 
preferenser. När jag formulerade teman/frågor inför intervjuerna vände jag mig till Anderssons 
(2016) studie om bedömning i kursen dansteknik och till de författare (Vygotskij, Bruner, Säljö, 
Hultberg och Backman Bister) som presenteras i studiens teorikapitel för inspiration. Samtidigt 
formulerades teman som jag ansåg vara relevanta för studiens forskningsfrågor, frågorna 
omformulerades flera gånger för att de skulle få en mindre ledande karaktär. Frågeformuläret 
går att finna som en bilaga i den här studien (bilaga 2), ett exempel på en tematisk fråga jag 
använde är: ”Finns det något som gör en improvisation bättre än en annan?”. Frågan syftade till 
att starta en dialog där kunskaper, förmågor eller färdigheter i improvisation kunde urskiljas. 
För att jag skulle kunna ställa följdfrågor som relaterade till temat fanns det underrubriker som 
löd: kunskaper, förmågor, färdigheter och skillnader mellan nybörjare och icke-nybörjare.  
 
Medvetenhet och transparens är två förhållningsätt som Kvale (1997) och Bell (2016) föreslår 
för att den kvalitativa studien ska kunna anses vara tillförlitlig. För att själv bli medveten om 
var jag stod i de frågor studien undersökte svarade jag på mina teman och frågeställningar i 
skrift innan någon intervju genomfördes. Den mängd vetskap jag hade om ämnet (improvisa-
tion) och vad jag själv hade för utgångspunkt till området påverkade de frågor jag ställde till 
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informanterna. Det kan även ha påverkat de svar informanterna gav eftersom i vår dialog kunde 
vissa aspekter tas förgivet som skulle kräva en förklaring om intervjuaren inte var insatt i 
forskningsområdet. Mina svar sammanfattades i punktform (se nedan) för att underlätta 
urskiljningen av utgångspunkt och för att kunna förmedla transparens då studien läses.  
 

- Improvisation måste inte vara bundet till en genre men dansimprovisationen som konstnärlig 
aktivitet härstammar ur den moderna dansen.  

- Improvisation är en dansant konstnärlig aktivitet som utvecklar vissa kunskaper.   
- Improvisation går ut på att utforska i rörelse utan att planera sitt agerande. 
- De som kunskaper som utforskas/utvecklas i improvisation kan variera men består i stora drag av: 

egen kroppskännedom, eget konstnärligt uttryck, förståelse för skapandeprocesser, användning av 
tid/rum/kraft, förståelse för komposition och ickeverbala samarbetsförmågor.  

- I undervisning av improvisation kan lärare värdera elevers prestationer genom att observera hur 
elever dansar, vilka val de gör och hur de applicerar instruktioner i rörelse. Genom att analysera 
elevers muntliga eller skriftliga reflektioner kan lärare utöka sin förståelse av elevernas förmågor 
och kunskaper inom ämnet.  

      
3.3 Urval  
De tre danslärare som deltagit i undersökningen har valts på grund av att de kommer från olika 
kontexter. Informanterna undervisar i dans inom olika typer av utbildningar och är special-
iserade i olika genrer. Syftet med att just dessa informanter kontaktades var för att få ett bredare 
perspektiv på problemområdet. Jag har vid olika tillfällen mött alla informanter tidigare, genom 
utbildningar och privata träningssammanhang. Två av dem har agerat som gästlärare i kurser 
där jag varit student, en av dem har gått samma utbildning som mig fast i en högre årskurs. 
Nackdelarna med att jag har mött informanterna tidigare och har vetskap om vad deras 
undervisning går ut på samt hur de förhåller sig i sin lärarroll är att det kunde styrde min 
infallsvinkel i de frågor jag formulerade både före och under intervjun. Jag hade kännedom om 
lärarna och deras kontexter samt förutfattade meningar om hur de skulle besvara vissa frågor. 
Detta var något jag var medveten om och försökte förhålla mig till under studiens gång genom 
att undvika ledande frågor och ställa följdfrågor till svar som vid en första anblick verkade 
självklara. Ingen av informanterna var min lärare eller kollega vid tillfället då studien genom-
fördes, men dansvärlden är liten och de kontakter jag har (oavsett hur vaga) tar jag vara på. 
Detta kan ha lett till att ett dolt socialt spel påverkat intervjuerna och min analys av dem, att jag 
kanske inte ifrågasatte vissa påståenden eller att jag i min analys vinklade informanternas 
utsagor. Bell (2016) påstår att det finns risk för skevheter (bias) i all forskning, att forskare 
lägger betoning på data som tilltalar dem eller att de tolkar data med för stor frihet (s.200). Det 
som kan göra forskningen trovärdig är om den som genomför studien visar en medvetenhet för 
sina brister och för aspekter som kan leda till skevheter (Bell, 2016). Under förberedelser av 
frågor, genomförande av intervjuer och min analys av intervjuer har jag försökt arbeta på ett 
medvetet sätt genom att låta informanterna styra vart samtalen går och genom att vara öppen 
för möjliga tolkningar vid analysen av deras utsagor. Fördelarna med att jag har tidigare känne-
dom av lärarna som deltagit i studien och om forskningsområdet är att vi snabbt kunnat 
diskutera djupliggande aspekter av deras undervisning och deras förhållningsätt till bedömning 
av improvisation. De behövde inte förklara ämnet, sina kontexter eller olika bedömnings-
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metoder i minsta detalj. Istället kunde vi diskutera forskningsområdet på djupet vilket gjorde 
att min förståelse av området ökade.   
 
3.4 Etiska överväganden 
Utförandet av studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav vilka består 
av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informa-
tionskravet innebär att ”forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 
om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Deltagarna i studien har informerats om studiens utgångspunkter 
och forskningsområde före och under genomförda intervjuer. De har även informerats om att 
deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas fram till den tidpunkt då arbetet har 
publicerats. Före intervjutillfällen gavs informanterna tid att läsa igenom ett samtyckes-
dokument (se bilaga 1), dokumentet skrevs under vid intervjuernas start i enlighet med 
samtyckeskravet. Studien har förhållit sig till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet på så 
sätt att inga personliga uppgifter tillhörande informanterna lämnats ut eller publicerats. Lärarna 
som deltagit i intervjuerna har blivit tilldelade figurerade namn och transkriptioner och ljud-
upptagningar av intervjuer har inte delats vidare eller använts till något annat än denna studie. 
Alla personuppgifter har behandlats i enlighet med GDPR.  Ett etiskt dilemma som denna studie 
inte lyckats undvika är att det är inte helt omöjligt att ta reda på vilka informanterna är. 
Dansvärlden i Sverige är inte särskilt stor och antalet lärare/pedagoger som sysslar med 
improvisation är ännu mindre. Backman Bister (2014) skriver att detta ”är något varje forskare 
måste hantera då man behandlar ett problemområde som är relativt avgränsat där deltagare 
skulle kunna vara lättidentifierade” (s.99). I studien har jag försökt att inte beskriva informant-
ernas utbildning eller yrkeserfarenhet mer än vad som är relevant för studien. Det kan, trots 
mina försök, finnas en möjlighet för aktörer i dansundervisning att identifiera informanterna 
om de har mött eller arbetat med dem.    
  
3.5 Genomförande av intervjuer 
Informanterna kontaktades via mail där en presentation av studiens tillvägagångssätt och syfte 
gavs. Då informanterna svarat att de var villiga att delta i undersökningen så mailades de ett 
samtyckesdokument (se bilaga 1), sedan planerades tider för enskilda intervjuer. Samtyckes-
dokumentet delades ut direkt efter att informanterna uttryckt vilja att delta eftersom de skulle 
få större förståelse för studien och en chans att noggrant läsa igenom samtyckesdokumentet 
innan de skrev under. Vid start av varje intervju förklarade jag åter igen studiens syfte och 
tillvägagångssätt, sedan gavs informanterna tid till att läsa och skriva under samtyckes-
dokumentet. I samtyckesdokumentet stod det: 

- En kort sammanfattning av undersökningsområdet 
- Att deltagande innebar att bli intervjuad 
- Att ljud skulle spelas in och att ljudet inte delades med andra 
- Att transkriberingar gjordes och att dessa presenteras i uppsatsen 
- Att deras personuppgifter hanteras enligt GDPRs bestämmelser 
- Att de deltar anonymt och får fingerade namn i alla dokument 
- Att de kan avbryta sitt deltagande när de vill 
- Att uppsatsen kommer publiceras som ett examensarbete på LTUs hemsida 
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De tre intervjuer som gjordes tog mellan trettio och fyrtio minuter var för sig. Två av inter-
vjuerna skedde då informant och intervjuare satt i samma rum, en intervju fördes över Skype. 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning, anteckningar fördes under samtalens 
gång för att stödja transkriberingen av ljudupptagningen. Det som antecknades var gester och 
kroppsspråk. Detta visade sig vara nyttigt eftersom danslärarna inte endast betonade ord med 
rösten, ibland gjorde de gester eller rörelser för att förtydliga sina uttalanden. Intervjuerna 
filmades inte eftersom jag ansåg att en ljudupptagning skulle skapa en mer avslappnad 
stämning. Att bli inspelad skulle kunna upplevas som en obekväm situation vilket kunde 
påverka samtalets utvecklig. En ljudupptagning är mer diskret än en uppriggad filmkamera och 
ljudupptagningen är därför lättare att förbise. Transkriberingen av intervjuerna gjordes samma 
dag som intervjun hade ägt rum. Detta för att de anteckningar som gjorts skulle vara färska i 
minnet. Som förberedelse inför transkribering delades ljudupptagningen upp i en digitalt audio 
workstation, programmet som användes kallas Reaper. Då ljudfilen importerades till pro-
grammet blev ljudvågorna synliga, jag delade upp spåret i flera mindre spår. Varje nytt spår 
innehöll ett tema och svaret från informanten som relaterade till det temat. Samtalets 
kronologiska ordning bevarades och ingen dialog redigerades bort. Eftersom ljudet spelades i 
Reaper var det lättare för mig att orientera mig i ljudfilen. Det fanns även möjlighet att repetera 
(loopa) enskilda meningar direkt efter varandra vilket underlättade nedskrivandet av dialogen. 
Transkriberingen utfördes på följande sätt:  
 

- Hela samtalet skrevs kronologist 
- Allt tal skrevs ut ordagrant, även ljud som ”hhmm” och ”eh” 
- Pauser skrevs ut som (…) 
- Lärarna tillgavs fingerade namn 
- Gester eller rörelser skrevs inom parantes 
- Varje nytt yttrande skrevs på en ny rad 
- Betonade ord skrevs med kursiv stil 

 
3.6 Analysmetod  
Informationen i den här studien har analyserats i form av ljud och i form av skrift. Parallellt 
med kodning och tematisering av transkriptioner har jag lyssnat på intervjuerna var för sig. På 
så sätt har informationen i studien både bearbetats i sin helhet och i mindre delar. Kodningen 
och tematiseringen av transkriptionerna gjordes på så sätt att intervjuerna lästes var för sig flera 
gånger, samtidigt kategoriserade jag olika delar i dialogen med etiketter. Med etikett menar jag 
att dialog gavs ett format, olika delar av dialogen vilka jag tolkade som tillhörande samma 
kategori fick samma format. När informationen från intervjuerna tolkades och kategoriserades 
gjordes det utifrån min anpassning (se figur 4, s.31) av Hultbergs (2009) teoretiska modell (se 
teori s.19). Syftet med anpassningen var att översätta modellen från en musikkulturell inriktning 
till en danskulturell inriktning, vilket var nödvändigt eftersom studien riktar sig mot impro-
visation i dansundervisning och Hultbergs modell är avsedd för musikkulturell inramning. Den 
modifierade versionen av Hultbergs modell presenteras i resultatkapitlets första del. Även om 
den modifierade modellen har fungerat som ett metodiskt verktyg för att analysera information 
är anpassningen av modellen som ett resultat i sig. Under analysprocessen utvecklades 
modellen i takt med att min förståelse för improvisation som undervisningsämne ökade. När 
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Hultbergs modell för musikkulturell inramning anpassades till att vara applicerbar på en 
dansant kontext använde jag mig av den insikt jag fått från arbetet med den här studiens 
intervjuer. Den nya versionen av Hultbergs modell bygger på denna studies resultat, hjälpte 
studiens analysprocess och kan också ses som ett resultat av studien. Den modifierade modellen 
ramar in och förklarar improvisation i dansundervisning vilket kan ses som en ingång till att 
besvara studiens forskningsfrågor. Ett exempel på hur modellen har modifierats är att begrepp 
som ”musik”, ”musiker” och ”instrument” översattes till ”dans”, ”dansare” och ”kropp”. 
Backman Bisters (2014) uppdelning av den kulturella verktygslådan användes och begreppen 
”mål” och ”medel” från Øivind Varkøy (2007) fick en plats bredvid Hultbergs ”stil” och 
”genre” (se figur 4, s.31).  
 
Under analysprocessen styrdes arbetet av studiens valda teori och den modifierade teoretiska 
modellen. Valet att förhålla sig till en teori i analysprocessen underlättade arbetet eftersom 
teorin och den modifierade versionen av Hultbergs (2009) modell gav en övergripande struktur 
där informanternas utsagor kunde placeras in. Vilket gav mig en större förståelse för de olika 
kulturer lärarna var verksamma i. Genom att analysera vad lärarna tillskrev den kulturella 
verktygslådan fick jag en utökad förståelse för de konventioner som ramade in deras kultur. När 
konventionerna fick en tydligare form gick det att se vilka kunskaper som lärarna rikta sin 
undervisning till, vilket besvarade den första forskningsfrågan: Hur och på vilket sätt beskrivs 
kunskaper inom improvisation? För att besvara min andra fråga kom Backman Bisters (2014) 
tillägg undervisningskulturella verktyg till nytta eftersom jag undrade: Hur reflekterar 
danslärare kring bedömning i improvisation som undervisningsämne och vilka metoder 
beskriver de sig använda i bedömningsprocesser? Inom Undervisningskulturella verktyg 
placerade jag in de förhållningsätt som lärarna presenterat kring hur de undervisar, bedömer 
och slutligen betygsätter i ämnet.  
 
När informationen från intervjuerna analyserades fick varje transkriberad intervju ett dokument 
där kategorierna (modellens teoretiska begrepp) presenterades som rubriker. Under rubrikerna 
placerades tillhörande etiketter, den information som föll under rubrikens innebörd. 
Informanternas utsagor presenteras i resultatkapitlen av den här studien först var för sig (s.33-
47) och sedan tillsammans då kopplingen till studiens forskningsfrågor förtydligas (s.48-52). 
När informanternas perspektiv presenteras var för sig har transkriptionen av informanternas 
kommentarer citerats. Den dialog som informanterna förde anpassades för att passa i löpande 
text, detta innebär att jag förändrade transkriptionerna på flera sätt:    
 

- Valde ut enstaka ord 
- Valde ut halva eller delar av meningar 
- Utfyllnadsord som användes ofta uteslöts (till exempel: ”man”, ”så”, ”liksom” och ”alltså”)   
- Ändrade grammatiken på vissa yttranden  
- Pauser, gester och betoningar som noterats i transkriptioner uteslöts  
- Bytte ut ord som ”jag” med hon eller ett figurerat namn (pronomen & namn ställdes utanför 

citattecken) 
- Bröt mot transkriptionens kronologiska följd (till exempel: något som sades i början av intervjun 

kombinerades med något som sades i slutet) 
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Ett exempel på hur en transkription förändrades i samanställningen av resultatet är då tre olika 
delar av dialogen med en informant slogs samman i en mening. Informantens kommentarer såg 
ut på följande vis i transkriptionen och presenteras i dialogens kronologiska ordning:   

 
Det handlar faktiskt om att vi ska hitta en väg som är personlig för all(…) hur hittar du själv in i de 
här rörelserna? 
 
Det är det som är så roligt med dans, allting handlar ju om det experimentella. Improvisation är ju helt 
amazing på så vis, just med det experimentella. 
 
Det är så många gånger mina elever har råkat göra ”fel” eller ”misslyckats” (informanten gör 
citationstecken i luften) och så har vi ändrat om för deras tolkning var mycket coolare. 

 
När jag sammanställde dessa tre kommentarer fick de följande form: 
 

Enligt Mikaela handlar improvisationsundervisning ”om att vi ska hitta en väg som är personlig för 
alla”, det är ett ”experimentellt” arbetssätt som tillåter ”misslyckanden” eftersom de kan leda till 
”mycket coolare tolkningar”.  (Utdrag, redovisas under 4.3.2 Improvisationens kunskapsinnehåll,s.37)  

 
I slutet av resultatkapitlet presenteras två figurer som symboliserar de begrepp, kunskaper, 
förmågor och arbetsmetoder som informanterna tagit upp i intervjuerna (figur 5 & 6, s.49). 
Figurerna skapades efter de andra resultat delarna skrivits ut och är en sammanslagning av 
informanternas tre utsagor. Syftet med figurerna är att tydliggöra resultatets koppling till 
studiens forskningsfrågor. Den ena figuren (figur 5) representerar de kunskaper och förmågor 
som informanterna benämnt tillhörande improvisation som undervisningsämne eller moment. 
Den andra figuren (figur 6) representerar informanternas förhållningsätt och arbetsmetoder i 
undervisningen och i bedömningsprocesser. Figurerna innehåller begrepp som kommer från 
informanterna, men det är min tolkning av deras utsagor och min anpassning av Hultberg (2009) 
modell som styrt hur begreppen delades in och presenterades.     
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4. Resultat del 1 – en modell och tre intervjuer 
Studiens resultat presenteras i två delar och i två skilda kapitel (kapitel 4 & 5). I det här kapitlets 
början beskrivs modellen för dansimprovisatorisk kulturell inramning som utvecklats under 
analysen av de intervjuer som gjorts i studien. Modellen är ett redskap som använts för att 
analysera och strukturera informanters utsagor men den kan även ses som ett resultat av studien. 
Modellen för dansimprovisatorisk kulturell inramning härstammar från Hultbergs (2009) 
modell för musikkulturell inramning (se teori s.19) och modifierades under studiens gång för 
att ge en övergriplig inramning av de kulturer som undersöks i studien. Efter redogörelsen för 
modellen för dansimprovisatorisk kulturell inramning presenteras de informanter som deltagit 
i studien. Sedan beskrivs lärarnas perspektiv var för sig med hjälp av modellen för 
dansimprovisatorisk kulturell inramning. I nästa kapitel presenteras resultatet i koppling till 
studiens forskningsfrågor, den delen kan ses som en sammanfattning av de tre lärarnas 
perspektiv i förhållande till modellen av kulturellinramning.        
 
4.1 Kulturpsykologisk modell för dansimprovisatorisk kulturell inramning 
 

 
Figur 4: Dansimprovisatorisk kulturell inramning, min anpassning av Hultbergs modell 

(Teori, 2.3 Kulturpsykologisk modell för kulturell inramning, s.19 eller Hultberg, 2009, s.56) 
 
Det är inte mycket som förändrats i min anpassning av Hultbergs (2009) teoretiska modell. Då 
det gäller den lärande individens förutsättningar, förväntningar, strategier, kunnande och för-
trogenhet förutsätter jag att deras premisser fungerar lika oberoende vilket ämne som 
undervisas (se figur 4). Jag menar lika på så sätt att individer kommer in i lärandesituationer 
med olika förutsättningar och förväntningar. Har individuella strategier för lärande och en 
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personlig ”nivå” av kunnande och förtrogenhet till sig själva och i ämnet, vare sig det rör sig 
om ett musikaliskt lärande eller ett lärande i dans. Det som förändrats är att jag har ersatt 
begreppen musik och musiker med dans/rörelse och dansare. I den kulturella verktygslådan (se 
figur 4) har instrument ersatts med kropp vilket är det instrument en dansare övar och använder 
för att uttrycka sig med. Kroppen anser jag ha möjligheter och begränsningar liknande det en 
musikers instrument har. Dansares kroppar har fysiologiska skillnader som påverkar sättet de 
rör sig på. Kroppen möjliggör dansant lärande men kan sätta ramar för i vilken riktning utveck-
lingen kan gå. Jag menar inte att någon som till exempel inte är bra på att hoppa inte kan bli 
bättre, det är fullt möjligt men en dansare kan inte få övernaturliga krafter och välja att flyga 
för att det skulle ge ett intressant estetiskt uttryck. Vi föds in i de kroppar vi får, kroppen är 
dansares instrument och under lärandeprocessen utforskar vi dess möjligheter och begränsnin-
gar. Det finns tre tillägg i modellen som jag skapat eftersom studien riktar sig mot improvisation 
i dans. Det första är när dans skrivs ut som ämne (till höger om den streckade pilen), tillkommer 
Mål/medel under Hultbergs (2009) Stil, Genre. Under intervjuerna framträdde tre olika perspek-
tiv att se improvisation i dans utifrån: genrebundet, som undervisningsmål och/eller som under-
visningsmedel. Det andra tillägget finns i den kulturella verktygslådan och faller in inom ”kon-
ventioner” (se figur 4), här har begreppet utforska fått en plats eftersom alla informanter talat 
om improvisationens experimentella karaktär. Utforskandet av kropp, dans, genrer eller av 
improvisations ämnet i sig var återkommande i intervjuerna och verkade för mig som väsentliga 
för improvisationen som kulturen. Det var en underförstådd konvention i de tre lärarnas 
kontexter, även om konventionen yttrade sig på olika sätt, och fick därför en plats i 
konventionsdelen av verktygslådan. Under intervjuerna framstod även aspekter och förhåll-
ningsätt gällande trygghet och tillåtande social miljö som väsentliga för lärarnas praktik, därför 
förtydligades den aspekten med en rödstreckad cirkel. Backman Bister (2014) valde att dela 
den kulturella verktygslådan i två delar (undervisningskulturella verktyg och musikkulturella 
verktyg) då hon använde sig av modellen. Det förtydligade lärandet som en praktikgemenskap 
(se teorikapitel, s.22) där lärarna använder sig av undervisningskulturella verktyg för att 
strukturera och hantera det sociala spel som sker då lärandet görs i grupp (Backman Bister, 
2014). Efter genomförandet av intervjuer märkte jag att improvisationsundervisningens 
karaktär präglas av praktikgemenskap, jag ansåg att detta behövdes förtydligas ännu mer i 
modellen. Den röda cirkeln omsluter därför den blå cirkel där lärandet i dansimprovisatorisk 
kultur sker (se figur 4). Praktikgemenskapen framkom i intervjuerna som en förutsättning för 
lärandet i improvisationsundervisning, något som påverkar alla aktörer i lärandet och som 
påverkar undervisningens struktur.  

 
Modellen för kulturell inramning är enligt Hultberg (2009) en utveckling av Bruner’s 
lärandetriangel (se teorikapitel, figur 2, s.19) som i sig är en utveckling av Vygoskijs 
lärandetriangel. Modellen ramar in en lärande kontext och inom kontexten består lärandet av 
Vygotskijs (1995/1934) två grundläggande former av mänskligt agerande, det reproduktiva 
agerandet eller det kreativa agerandet (se teorikapitel, s.14). I den här studien undersöks det 
lärande och den undervisning som sker i improvisatorisk dans. I improvisation utforskar 
dansaren sin rörelseförmåga och hur dansaren kan relatera sitt agerande till en grupp 
(Morgenroth, 1987). Samtidigt utmanas dansaren i att bryta med invanda rörelse- och 
tankemönster (Morgenroth, 1987). Det går därför att påstå att Vygoskijs (1995/1934) kreativa 
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agerande där lärandet övar fantasins skapandeprocess (se teorikapitel, figur 1, s.15) har en mer 
framträdande roll i improvisationsundervisningen än det reproduktiva agerandet. I de intervjuer 
som gjorts i studien har improvisationsämnet beskrivit som experimentellt och konstnärligt 
samt som ett ämne som handlar om spontanitet och utforskande. Det reproduktiva agerandet 
får en plats i undervisningen på så sätt att i improvisationen använder dansare sin tekniska 
rörelseförmåga vilken är en produkt av reproduktivt agerande eller lärande. Tekniken har övats 
in och konventioner för hur tekniska moment ska utföras och uttryckas finns i danskulturen. 
Dansare kan även, enligt den här studiens informanter, förväntas utveckla sin förståelse för 
ämnet (improvisation) vilket kan ses som en teknik där ett visst tankesätt utvecklas. Dansare 
förväntas minnas sina lärdomar från tidigare improvisationer och nyttja dessa som redskap för 
sitt agerande i det framtida lärandet, vilket passar med hur Vygotskij (1995/1934) beskriver det 
reproduktiva agerandet.  
 
Målet med improvisations ämnet verkar vara att öva konstnärligt skapande, utforska dans och 
den egna kroppen och att bryta mot invanda handlingsmönster genom spontat agerande 
(Morgenroth, 1987). Detta har, enligt mig, en koppling till Vygoskijs (1995/1934) kreativa 
agerande och fantasins skapandeprocess där erfarenheter från olika tillfällen kombineras och 
leder till ett skapande av något nytt. Den nya skapelsen, verket (se teorikapitel, s.17), är 
dansarens/dansarnas framträdande, deras kreativa agerande i rörelse. Eftersom målet med 
improvisationsundervisningen kan vara att öva skapandeprocesser och kreativitet är det något 
som kan genomsyra lärandet och undervisningen på flera plan i modellen för kulturell 
inramning (se figur 4). Lärare kan strukturera undervisning för att bearbeta och leda till att 
förmågor inom kreativitet och skapande utvecklas. Elevers lärande förväntas, i sådant fall, till 
att utveckla kreativt agerande och färdigheter i skapande. Då kreativt agerande och färdigheter 
i skapandeprocesser blir målet med undervisningen och lärandet utvecklas kulturella redskap 
(se teorikapitel, s.12) som kan nyttjas av lärarna i sin undervisning och som kan nyttjas av 
eleverna i sitt lärande. Kreativitet och skapandeprocesser blir därför teman som återkommer i 
den danskulturella och i den undervisningskulturella verktygslådan och de är aspekter som 
ställer krav på praktikgemenskapen/den sociala miljön (se figur 4). Hur modellen för kulturell 
inramning (figur 4) och de teoretiska begrepp som ryms i den applicerats på informanters 
utsagor visas senare i det här kapitlet när utsagorna presenteras var för sig (s.33–47). Hittills 
har modellens innehåll beskrivits, dess struktur och begrepp har fått en förklarning kopplat till 
studiens bakgrundskapitel, teorikapitel och till allmänna teman som baserats på dialoger i den 
här studiens tre intervjuer.     
                 
4.2 Intervjuer  
I mitt analysarbete har jag använt informanterna som representanter för skilda danskulturer. 
Detta är inte fullkomligt samstämmigt med informanternas erfarenheter och vardagliga 
arbetsliv. De har alla blandade erfarenheter av improvisation i dansundervisning, de har varit 
studenter och lärare i mer en genre och de tar dela av flera olika danskulturer och traditioner i 
sitt dagliga arbete. Samtalen i intervjuerna har riktats till deras undervisning och då har 
improvisation förekommit under tre olika genrer hip hop, modern dans och jazz. Detta utesluter 
inte det faktum att informanterna har och tog upp erfarenheter från andra genrer/tekniker än 
den som jag tillskrivit dem som representant för. I intervjuerna har improvisation beskrivits 
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som en egen teknik, som en del av en genre eller som en icke-genrebunden dansant aktivitet. 
Alla dessa beskrivningar visade sig i informanternas dialoger vid något tillfälle under samtalens 
gång och påverkade de utsagor som informanterna presenterade. Studiens syfte är inte att 
beskriva improvisation inom dans, utan att beskriva de kunskaper som kan finnas i improvisa-
tion och hur lärare arbetar med bedömning av improvisatoriska moment för lärande i 
improvisation. Anledningen till att informanterna är tilldelade olika genrer och presenteras som 
representanter för olika danskulturer är för att deras undervisning oftast faller inom en specifik 
genre eller teknik. Lärarna är specialister i sina ämnen och har individuella relationer till 
improvisation som undervisningsaktivitet. Deras upplevelse av improvisation som undervis-
ningsämne eller moment skiljer sig åt, att separera deras utsagor och rama in dem efter den 
kontext de kommer ifrån ser jag därför som en nödvändighet för att resultatet av studien ska få 
en klar och tydlig form.        
 
4.2.1 Presentation av informanter  
Mikaela  
Mikaela är utbildad gymnasielärare i ämnet dans och studerade till lärare efter att den nya 
läroplanen (Gy11) trätt i kraft. Hon har tidigare arbetat på gymnasiets estetiska program och på 
eftergymnasiala utbildningar. Förutom sin lärarutbildning har hon studerat hon dans på folk-
högskola och spenderat ett år på en dansskola i New York. Mikaela är dessutom en ut-
examinerad teaterpedagog. Just nu driver hon en hobbyverksamhet där hip hop är den mest 
markanta genren. Mikaela ser sig själv som självlärd inom hip hop.    
 
Lovisa 
Lovisa har arbetat som danslärare på estetiska programmet i ca 13 år. Innan dess studerade hon 
på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm till pedagog, för att få sin lärarlegitimation gick hon 
en lärarpåbyggnadsutbildning. Lovisa har deltagit, och deltar fortfarande aktivt, i olika work-
shops och utbildningar som ges i improvisation och modern dans. Lovisa undervisar i modern 
dans där hon interagerar improvisatoriska moment i teknikundervisningen. Lovisa håller även 
i lektioner där improvisation ses som ett eget ämne och som en teknik.   
 
Nadja 
Nadja har studerat till dansare vid Dans och Cirkushögskolan och vidareutbildat i Simonson-
teknik i New York. Efter sin utbildning stannade hon kvar i New York och arbetade som 
dansare i ca 3 år. När Nadja återvände till Sverige började hon arbeta både som lärare och som 
koreograf. Nadja har haft olika arbetsplatser och har mött olika elevgrupper. Hon har varit 
gästlärare på gymnasiet och arbetat på folkhögskolor, yrkesutbildningar och högskolor. Nadja 
lär ut både improvisation i sig och improvisation som en del av jazzundervisning.               
 
4.3 Improvisation och hip hop, Mikaelas perspektiv  
 
4.3.1 Kulturell beskrivning – improvisation som mål eller medel  
Mikaela pendlar mellan begreppen ”improvisation” och ”freestyle” under vårt samtal. För 
henne kan begreppen vara synonyma med varandra, men också representera två skilda 
aktiviteter. Allt ”beror på vilket rum vi är i”.  Improvisation har med känsla att göra, det handlar 
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om att ”koppla bort hjärnan” och inte ”styra” sina rörelser, ”hjärnan är med rent fysiologiskt, 
men det spännande är när tanken försvinner och det endast är kroppen som rör på sig”. 
”Freestyle” är enligt Mikaela ”ett coolare namn” för improvisation och i hip hop kulturen kan 
improvisationen/freestyle ha olika funktioner och syften. Det är skillnad på improvisation som 
sker ”på klubben, i battles och skolmiljö”. I skolmiljön har improvisationen en mer ”konst-
närlig” form enligt Mikaela, eftersom ”det är undervisning” uppmuntrar hon till ”att göra 
misstag” och ”experimentera” på ett annat sätt. I ”utemiljö” när dansen sker på ”klubben” eller 
om det är i en ”battle” (tävling) får improvisationen en mer ”kommersiell” karaktär, dansaren 
påverkas av sin omgivning och relaterar till den på ett annat sätt. Mikaela förklarar att dansaren 
”är kanske mer medveten om hur” den ”rör sig” och när det gäller battles ”då är det mer för 
show, det är en annan prestationsnivå än om” dansaren ”jammar, det är inte samma tänk att” 
dansaren ”ska kunna göra misstag utan det är för en publik”. I hip hop går det att tävla (battla) 
i freestyle då har dansaren ”inövat material som” den ”improviserar med, kanske fyra åttor där” 
dansaren ”kör power moves”. Mikaela förklarar att även om det finns inövat material så är det 
improvisation eftersom dansaren måste improvisera med materialet; testa ”olika kombina-
tioner” och ”hitta vägar” mellan inövat material och oplanerade rörelser. Mikaelas beskrivning 
om hur dansaren pendlar mellan planerade och oplanerade rörelsekombinationer kopplar jag 
till Vygoskijs (1995/1934) reproduktiva agerande och kreativa agerande. Fantasins skapande-
process verkar bestå av en blandning av reproduktivt och kreativt agerande när dansaren 
improviserar i en battle, dansaren har reproduktivt rörelsematerial som den nyttjar i skapande-
processen på ett kreativt sätt. Dansaren kan fylla ut det reproduktiva (inövade) med kreativt 
agerande antingen genom att testa nya kombinationer av det planerade materialet eller genom 
att söka ”nya vägar” till och från det reproduktiva materialet.  
 
Den skapandeprocessen (figur 1, s.15) kanske alltid kan påstås innehålla både reproduktivt och 
kreativt agerande eftersom skapande kräver erfarenheter som kan bearbetats och kombineras 
till något nytt. När Mikaela beskriver de framträdanden (verk) som skapas i en improviserad 
battle verkar det reproduktiva agerande få lika stort utrymme som det kreativa agerandet. Det 
reproduktiva rörelsematerialet (som är inövat) verkar avgörande för dansarens prestation på så 
sätt att det innehåller ”power moves” som stärker upplevelsen av dansarens framträdande. Min 
tolkning av Vygotskijs (1995/1934) skapandeprocess (figur 1, s.15) är att det reproduktiva 
agerandet kan vara en del av processen men inte en stor del av processens produkt, verket. I det 
här resonemanget väcks frågor som är svåra att svara på. Till exempel var går gränserna för 
nyskapande, hur pass mycket behöver ett rörelsematerial bearbetas för att anses vara ett nytt 
verk? Var gränserna för improvisation går blir också relevant, hur pass spontant behöver 
dansarens framträdande vara för att kategoriseras som improviserat? Oavsett var de här 
gränserna går så beskriver Mikaela improvisationen i hip hop som en kreativ skapandeprocess 
som kan användas på olika sätt inom undervisningen. Enligt Mikaela är freestyle/improvisation 
en del av hip hop som kultur, det är ett sätt att öva sitt uttryck, sin teknik och ett sätt att ”jamma, 
lattja runt, testar nya saker och få utbyte av varandra”. Eftersom hip hopen innehåller aktiviteter 
som ”jam” och ”battle” men även använder freestyle för att träna teknik och uttryck är 
improvisationen både ett medel och ett mål med lärandet. Det beror på hur improvisationen 
används i undervisningen. När syftet att delta i en battle blir improvisationen ett mål, när syftet 
att utforska tekniken är det ett medel till lärande i genren.  
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4.3.2 Improvisationens kunskapsinnehåll  
Mikaela urskiljer tre kunskapsområden som hon strukturerar sin undervisning kring och 
använder för att värdera elevers kunskapsnivå i improvisation. Kunskapsområdena härstammar 
från Mikaelas tolkning av styrdokument och ”det som kursplanen säger är ofta hur väl förstår 
de dansstilen”. När Mikaela bryter ner dansstilen hip hop resulterar det för henne i ”musikalitet, 
koordination och nyfikenhet”. Om dessa kunskapsområden skulle placeras in i modellen blir 
”musikalitet” och ”koordination” en del av den kulturella verktygslådans konventioner att 
strukturera och uttrycka i rörelse. När Mikaela diskuterar hur hon förhåller sig till musikalitet 
i sin undervisning förklarar hon även hur hon kan se utveckling i elevers lärande beroende på 
hur de förhåller sig till den musik som spelas. Mikaela menar att nybörjare och mer erfarna 
dansare har olika förmågor att ”fånga upp en rytm eller ett ljud”, att relatera improviserade 
rörelser till musik är en ”utmaning” och en del av det som ska läras. När Mikaela undervisar 
nybörjare använder hon ”ganska enkel musik på så vis att det inte är så mycket olika rytmer”, 
hon förklarar att hon inte använder ”polyrytmiska låtar” utan musik ”som har ett beat som man 
hör jättetydligt”. Under lärandets gång använder Mikaela ”svårare och svårare låtar som har 
massa olika ljud” eftersom ”man märker på någon som utvecklas att de lyssnar mer på musiken, 
alltså de kanske fångar upp en rytm eller ett ljud som de inte tidigare har kunnat göra”. Vilken 
musik som används och hur elever relaterar sina rörelser till musik av olika svårighetsgrader är 
undervisningskulturella verktyg som Mikaela använder sig av då hon strukturerar, värderar och 
slutligen betygsätter elevernas prestationer. Ett annat undervisningskulturellt verktyg Mikaela 
använder för att värdera elevernas prestationer är hur eleverna ”koordinerar” sina rörelser. 
Mikaela menar att ”som nybörjare använder du hela kroppen, alla kroppsdelar gör i princip 
samma sak och följer med i samma rörelse”. Enligt Mikaela går det att se elevers utveckling 
genom att urskilja om de kan arbeta mer varierat med sin koordination. Då elever jobbar med 
”isolationer” och kan kombinera ”ett fotarbetesmönster” med ”armar” som rör sig i kontrast till 
fötterna, har eleverna utvecklat sina förmågor inom improvisation. Mikaela tillägger att ”bytet 
av kroppsdelar” i elevens rörelser är ännu ett sätt att uppfatta på vilken kunskapsnivå eleven 
befinner sig. ”Oftast så blir det att nybörjare rör huvudet, sen rör dom armarna. De jobbar 
uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Där kan” Mikaela ”se hur de utvecklas, när bytet av 
kroppsdelar inte är lika förutsägbart”. För Mikaela är ”nyfikenhet” både ett kunskapsområde i 
improvisation och ett mål med den undervisning hon utövar.  
 

Har man gjort ett bra jobb som lärare så har man nyfikna elever. Man kan hamna i en grupp, vilket jag 
har gjort flera gånger, där man får jobba stenhårt med nyfikenheten. Det är ett av mina absolut största 
mål, att eleverna ska vara intresserade av sig själva och sin utveckling snarare än målet. Det är därför 
jag inte undervisar i gymnasiet längre, för att så funkar inte skolan vilket är jättetråkigt. Visst jag hade 
kunnat stanna kvar och försöka inspirera men jobbar man med en skolstyrelse som är prestations-
inriktad och elever som är skolade i det så blir det dubbelt arbete. Det går inte, jag vill hellre lägga 
min energi på ett ställe där man verkligen kan jobba utifrån kreativitet och nyfikenhet. Är man nyfiken 
så vågar man utmana sin kreativitet mycket mer. Det är mitt mål att man efter ett år ska kunna se att 
eleverna är nyfikna på sina egna rörelser eller på vad kroppen kan göra. 

 
”Nyfikenhet” blir en konvention för att utforska i rörelse men också ett krav för praktik-
gemenskapens funktion. Mikaela säger att hon ”kan uppleva att många inte förstår att de ska 
vara nyfikna, att det inte handlar om någon sorts prestation”. Enligt Mikaela handlar 
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improvisationsundervisning ”om att vi ska hitta en väg som är personlig för alla”, det är ett 
”experimentellt” arbetssätt som tillåter ”misslyckanden” eftersom de kan leda till ”mycket 
coolare tolkningar”. ”Nyfikenheten” är väsentlig eftersom med den ”vågar man utmana sin 
kreativitet mycket mer”. Mikaela säger att hennes ”mål är att” det ska synas ”att eleverna är 
nyfikna på sina egna rörelser eller på vad kroppen kan göra”. Hon påstår också att ”om läraren 
har gjort ett bra jobb så har läraren nyfikna elever”. Vilket visar att Mikaela tar ansvar för att 
strukturera och initiera elever i en fungerade praktikgemenskap vilken finns inom en social 
miljö som tillåter ”experimenterande”, ”utforskande” och ”nyfikenhet”. Skapandet och 
upprätthållandet av en fungerande praktikgemenskap är enligt Mikaela en utmaning då 
elevgruppen ibland kräver att hon ”får jobba stenhårt med nyfikenheten”. Mikaela påstår att det 
är svårt att skapa en social lärandemiljö som tillåter utforskande inom skolväsendets ramar och 
säger att ”det är därför” hon ”inte undervisar i gymnasiet längre”. Mikaela hävdar att ”jobbar 
läraren med en skolstyrelse som är prestationsinriktad och elever som är skolade i det så blir 
det dubbelt arbete”. ”Prestation” ställer Mikaela som motsats till ”nyfikenhet” och i ”pres-
tationsinriktad” undervisning är improvisation ett ämne eller moment som är svårt att undervisa. 
Eftersom elever och ”skolan” kan vara ”prestationsinriktad” blir det en utmaning att skapa en 
miljö ”där det verkligen går att jobba utifrån kreativitet och nyfikenhet”. När Mikaela 
undervisar så använder hon sig av flera undervisningskulturella verktyg för att skapa en god 
praktikgemenskap/social miljö med och mellan eleverna. För att undvika att rikta elevernas 
uppmärksamhet till ”prestation” säger Mikaela att hon ”ställer frågor, istället för att ge instruk-
tioner”. Mikaela använder en metafor om hopp som exempel: läraren ”kan säga hur högt kan 
ni hoppa, istället för nu ska ni hoppa högt”. Genom att ”formulera sig på olika sätt” kan läraren 
enligt Mikaela antingen bidra till en ”kreativ”, ”nyfiken” och ”utforskande” miljö eller en 
”prestationsinriktad” miljö.  
 
4.3.3 Förhållningsätt till värdering av lärande i improvisation  
Mikaela presenterar bedömning och betygsättning som ett element som är ”svårt att inte få det 
att handla om prestation” i undervisningssituationer. Ett sätt att avdramatisera bedömnings-
processer är enligt henne ”att göra eleverna mer intresserade av utvecklingen”. Mikaela gör 
eleverna delaktiga i bedömningsprocessen genom att ”börja varje termin med att läsa igenom 
kursplanen så de vet vad som gäller”. Sedan pratar hon ”med dem under terminens gång” på 
lektionstid och ”svart på vitt säger” vad det är hon ”kollar på i bedömningen”. Mikaela säger 
att ”prata med eleverna” och diskutera ”mål” som ”eleverna vill lära sig” är ett bra sätt att göra 
eleverna intresserade och delaktiga i sin kunskapsutveckling i ämnet. Hon föreslår även att 
”skriva ner mål och kolla igenom det under processens gång” för att se ”om målen nåtts” och 
det finns ”något mer att jobba på”. När Mikaela värderar, bedömer och betygsätter elevers 
kunskaper och förmågor i improvisation utgår hon från hennes ”egen tolkning av styrdokument 
och betygskriterier” och ”egen erfarenhet och upplevelse” av elevers insatser. Sin ”egen 
erfarenhet och upplevelse” bevarar hon i minnet och ”noterar ibland” i anteckningsform ”efter 
improvisationen”. Mikaela påpekar att skulle hon ”vara osäker så samtalar” hon ”med en 
kollega”. Dokumentation av elevers improvisationer på ett mindre ”diskret” vis än anteck-
ningar, till exempel genom film ser Mikaela som något som skulle påverka elevernas dansande 
eftersom ”fokus då flyttas till att prestera”. Mikaela säger att ”det mer styrda dansandet kommer 
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ut om vi filmar”. För att kunna uppfatta att en elev ”inte planerar” sina rörelser och ”utforskar” 
på ett ”nyfiket” och ”kreativt” sätt menar Mikaela att läraren måste ”lära känna sina elever”.  
 

Det är spännande för att om man har jobbat med en grupp väldigt länge eller en termin då lär man ju 
sig deras beteendemönster. Till exempel en person kanske flackar med blicken när de improviserar 
och där gäller ju att man är öppen som danslärare att man verkligen ser till att… Ja, men vad är det för 
person hur visar hon med sitt kroppsspråk eller sin blick eller sitt ansiktsuttryck när hon tänker. Så jag 
tror nog det handlar om att lära känna sina dansare egentligen, faktiskt. Många kanske inte tror det 
men ganska så snabbt ser man faktiskt när någon tänker. Alltså, när man ser att de gör någon rörelse… 
För det blir som ett litet hack, jag vet inte hur jag ska beskriva det, det blir som en liten fördröjning i 
rörelsen när någon gör något inövat eller att de har tänkt tidigare. Så just med fördröjning, 
ansiktsuttryck och att lära känna personerna så kan man arbeta då med… 

 
Mikaela menar ”att om man har jobbat med en grupp väldigt länge eller en termin då lär man 
sig deras beteendemönster”. Att lära känna och kunna ”läsa av” elevens ”beteendemönster” 
förklarar Mikaela som att skaffa sig en kännedom om ”vad är det för person, hur visar hon med 
sitt kroppsspråk eller sin blick eller sitt ansiktsuttryck när hon tänker”. Mikaela förklarar att 
hon ”ser verkligen när någon tänker och när någon inte gör det”. Mikaela beskriver det som ”ett 
litet hack, det blir som en liten fördröjning i rörelsen när någon gör något inövat eller att de har 
tänkt tidigare”. För att kunna urskilja aspekter som ”nyfikenhet”, ”kreativitet” och spontanitet 
i improvisationen krävs det att den som värderar arbetet ”lär känna dansaren, har ett öppet sinne 
och kollar efter rörelsemönster” och ”kroppsspråk”/ ”ansiktsuttryck”. I det här resonemanget 
uppstår en fråga, om det inte endast är externaliserade kunskaper som Mikaela ser och 
värderar? Avläsandet av elevers internalisering och ”inre” skapandeprocess verkar bli en del 
av Mikaelas arbetsuppgifter och en del av hennes undervisningskulturella verktygslåda. 
Mikaela ”läser av” elevernas ”kroppsspråk” och ”ansiktsuttryck” då de dansar. Hur de agerade 
och hur Mikaela uppfattar/tolkar deras inreprocesser blir något de kan reflektera kring och något 
som Mikaela kan använda i sin värdering av elevens arbete. Då jag frågade Mikaela vad som 
gör en improvisation bättre än en annan svarade hon ”det som gör att man känner”. Mikaela 
fortsatte förklara att för henne ”handlar improvisation endast om känsla” och känsla består av 
”hur dansaren tolkar det” hon/han ”hör eller det som kroppen ger som impuls och hur dansaren 
ger utslag av det i kroppen”. För Mikaela är det både den ”känsla som den som dansar upplever” 
och den ”känsla som dansarens” framförande ”förmedlar” till åskådare som påverkar 
improvisationens kvalitet. 
 

Som observatör så kan man uppleva en känsla som är mycket större. Till exempel om jag ser en ny-
börjare som improviserar och då kanske dem inte har satt allting tekniskt. Men så är det något som 
dem uttrycker som gör att jag berörs. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara ett ansiktsspel eller 
minspel, det kan vara en rörelse. Vad som helst. Men ser jag någon hängiva sig åt stunden, åt det den 
tolkar och ger uttryck för det i kroppen då påverkas man ju när man tittar på den personen. 

 
Mikaela säger ”ser jag någon hängiva sig åt stunden, åt det den tolkar och ger uttryck för det i 
kroppen då påverkas jag ju när jag tittar på den personen”. Det går att föreslå att övergången 
mellan internalisering och externalisering sker hastigt i improvisation, att internaliserade 
kunskaper, förmågor eller färdigheter visar sig i en externalisering direkt eller medan de 
internaliseras. När Mikaela kombinerar sin tolkning av elevernas insatser, det hon har ”läst av”, 
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med ”reflektioner” där eleverna kan delta externaliseras improvisationen verbalt vilket kan 
förändra eller förstärka Mikaelas uppfattning. Mikaela påpekar att hon ofta ”diskuterar” med 
sina elever ”om hur de upplevde, hur det gick till i huvudet och respektive kroppen”. Vilket gör 
”diskussionen” till ett undervisningskulturellt verktyg Mikaela använder då hon bildar värder-
ingar kring elevers förmågor i improvisation.       
 
4.4 Improvisation är en teknik, Lovisas perspektiv 
 
4.4.1 Kulturell beskrivning – improvisation som mål eller medel  
Lovisa ”ser improvisation som en teknik men” hon ”tycker också att improvisationen kan 
integreras i annan dansteknik”. På sin arbetsplats så undervisar Lovisa i ”rena improvisations-
lektioner” och i modern dans där hon ”integrerar improvisation teknikundervisningen”. 
Improvisation kan användas för att öva moment ”som kanske har med piléer, tendúer och 
hållning att göra”, ”golvteknik och hopp kan vara jättebra att öva improvisatoriskt, hur det går 
att jobba ergonomiskt med kroppen”. Utöver ett medel för att klara vissa ”tekniska moment” 
kan improvisationen vara ”en teknik” och därmed målet för undervisningen. Lovisa påpekar att 
improvisationen (som en teknik) ”kräver oftast en vana” och att dansare ”behöver ha tränat upp 
en del”. Improvisationstekniken är en ”slags konstnärlig verksamhet” där dansaren övar på ”att 
vara i nuet” och ”att ta beslut”. Lovisa påpekar att den improvisationsteknik hon beskriver ser 
hon som bunden till genren ”modern och nutida dans” eftersom det ”känns mer konstnärligt, 
att” tekniken ”är mer ute efter en process eller ett uttryck som är skapat från en konstnärlig idé 
eller en formmässig idé”. Enligt Lovisa ”kan improvisationen i sig vara ett konstnärligt eller 
sceniskt uttryck”. Lovisa påpekar att det finns skillnader mellan den improvisationsteknik hon 
undervisar och improvisation som är bunden till andra genrer. Hon använder ”jazzimpro-
visation” och improvisation i hip hop som exempel: 
 

Nu har inte jag gjort, jag har testat en del jazzimprovisation och för mig handlar det jättemycket om 
genre, ofta benämns det som jazzimprovisation också. Då handlar det om en viss… det handlar ofta 
om rytm som ligger utanför kroppen och dansen. Det handlar om att relatera till en musik, vilket man 
kan göra i modern dans också. Men det är ofta rytm eller en viss stilkänsla att man jobbar med en viss 
dynamik som hör till jazz. När det gäller hip hop så handlar det också jättemycket om rytm och att 
hitta en viss stil, som jag har förstått på mina kollegor. Jag har inte, jo det har jag lite, hip hop har jag 
utforskat minst i improvisation. Men de känns väldigt stilbundna. Modern och nutida dans känns mer 
konstnärligt, att man är mer ute efter en process eller ett uttryck som är skapat från en konstnärlig idé 
kanske. Eller en formmässig idé. Eller att man kan ha improvisationen i sig som ett konstnärligt eller 
sceniskt uttryck. 

 
Enligt Lovisa handlar ”jazzimprovisation” och improvisation i hip hop ”jättemycket om genre, 
det handlar ofta om en rytm som ligger utanför kroppen och dansen”. Lovisa förklarar att den 
typen av improvisation ”handlar om att relatera till en musik, vilket går att göra i modern dans 
också, men det är ofta rytm eller en viss stilkänsla, att dansaren jobbar med en viss dynamik 
som hör till jazz”. Lovisa antyder att improvisationstekniken hon undervisar är bunden till den 
moderna dansens ”konstnärlighet” där arbete med ”processer” ligger i fokus. Genrens 
stiltypiska karaktärsdrag är inte det som bearbetas i den improvisationsteknik hon undervisar 
vilket verkar vara fallet för den ”jazzimprovisation” hon nämner. Den improvisationsteknik 
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som Lovisa beskriver sig arbeta med verkar vara gå ut på att öva det som Vygotskij (1995/1934) 
kallar kreativt agerande och fantasins skapandeprocess. När Lovisa betonar vikten av att i 
improvisationen arbeta med ”processer”, ”konstnärlighet” och ”snabba beslut” antyder hon till 
att improvisationstekniken går ut på att öva dansarens konstnärligaförmåga i skapande-
processer. ”Besluten” som tas i improvisationen förväntas bearbetas och ageras på ”snabbt” 
vilket föreslår att dansaren behöver ”träna upp” en ”vana” för skapandeprocesser.        
 
4.4.2 Improvisationens kunskapsinnehåll  
”Trygghet” och ”reflektion” är två förmågor/förutsättningar som är väsentliga för improvi-
sationen som teknik. När Lovisa diskuterar ”trygghet” beskriver hon det som: 
 

En grej som hör till tekniken det är också det här med trygghet. Att man… ja, att vi jobbar tillsammans 
och man måste vara öppen för det. Det går inte att jobba själv utan vi jobbar tillsammans. Det är väl 
på något sätt grunderna… men att vara medveten om att vi skapar det här tillsammans och det blir 
något. Det är en process, vi är i den processen… och vi vet inte vad som ska hända. Så man får bli 
trygg i det. Att inte ha kontroll. 

 
Lovisa beskriver en praktikgemenskap där lärandet sker i ett samarbete mellan olika aktörer. 
Undervisningen baseras på ”processer” där aktörer ”skapar” tillsammans och där de ”inte vet 
vad som ska hända” vilket kräver en ”trygghet” som främjar aktörers förhållningsätt i arbetet. 
De behöver vara ”trygga” med ”att inte ha kontroll”. Praktikgemenskapen som Lovisa beskriver 
finns inom en social miljö där det råder konventioner för att: vara ”öppen” för att arbeta med 
andra och ”trygg” i att arbeta i processer vars händelseförlopp inte är helt förbestämt, där aktörer 
inte har full ”kontroll” över vad som sker. ”Reflektion” över det egna framträdandet eller andra 
dansares framträdande är en annan utmärkande karaktär som ”hör till tekniken”. 
 

Men nu tänker jag på ett konstnärligt sammanhang och då får man öva på att reflektera, det hör till 
tekniken. Man kan ju också se hur de reflekterar i kropparna under tiden. Det finns ju också en fysisk 
reflektion, det är bara den här muntliga eller den skriftliga… ibland ser jag ju när beslut fattas eller 
när någon upptäcker nånting och beslutar sig för att gå dit eller någon annanstans. Så det är ju också 
en snabb reflektion i deras kroppar… det blir de här blixtsnabba reflektionerna. Att man kanske gör 
nånting och så upptäcker de att det är en grupp som gör nånting där borta. Då hinner de ju reflektera 
att ”här står jag själv och där står gruppen” och så väljer de att förstöra, gå dit eller fortsätt vara själv. 
Men jag menar ändå att det är en reflektion, en reflektion i nuet. Jag tycker också att reflektionerna 
efter kan ibland bli en efterkonstruktion men det gör ingenting tycker jag. Därför man lär sig att förstå 
varför man gjorde vissa saker, ibland vet man inte varför man reagerar som man gör. 

 
Lovisa diskuterar hur ”reflektion” kan ske efter improvisationen men att det också finns ”en 
reflektion i nuet”. Enligt henne kan ”verbal eller skriftlig reflektion” som sker mellan övningar 
”ibland bli en efterkonstruktion men det gör ingenting” eftersom den typen av reflektion kan 
leda till att ”man lär sig att förstå varför man gjorde vissa saker, ibland vet man inte varför man 
reagerar som man gör”. ”Reflektionen i nuet” relaterar Lovisa till de ”beslut” som tas under 
improvisationens gång. Hon presenterar ett exempel där dansare ”kanske gör nånting och så 
upptäcker de att det är en grupp som gör nånting där borta”. När en dansare upptäcker detta 
sker det en ”reflektion” där dansaren kan välja ”att förstöra”, ”gå dit eller fortsätt vara själv”. 
Enligt Lovisa kan ”reflektionen i nuet” vara synlig om hon studerar elevernas kroppar ”ibland 
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ser jag ju när beslut fattas eller när någon upptäcker nånting och beslutar sig för att gå dit eller 
någon annanstans”. ”Trygghet” och ”reflektion” är aspekter som tillhör flera delar av den 
teoretiska modell jag använt mig av. De kan ses som en del av praktikgemenskapen eftersom 
den sociala miljön måste anpassa sig till ”trygghet och reflektion” då de ”hör till tekniken” som 
undervisas. De kan också ses som en del av Lovisas undervisningskulturella verktygslåda då 
hon aktivt leder reflektions dialoger och uppmuntrar en ”trygg” social miljö. ”Trygghet” och 
”reflektion” kan också ses som konventioner för att utforska i rörelse, de blir en del av den 
kulturella verktygslådan och är förmågor som undervisningen syftar till att utveckla.  
 
Lovisa nämner flera kunskaper, färdigheter och förmågor som lärandet i improvisation syftar 
till och hon delar upp dem efter hur hon arbetar när hon möter flera årskurser på gymnasiet. ”I 
ettan så måste elever lära sig att improvisera, de måste bli trygga”, att lära sig improvisera är 
för Lovisa att öva sig i vara ”koncentrerad i nuet”. Hon beskriver det som att ”sträva efter att 
vara närvarande och kunna reagera på det som händer och ta snabba beslut”. I årskurs ett syftar 
undervisningen dessutom till ”gruppimprovisation”, enligt Lovisa så ”jobbar eleverna med 
gruppen nästan hela tiden”. Arbetet går ut på att öva sig i att ”följa och leda gruppen” och 
”kunna improvisera själv i en grupp”. ”Det handlar om at lära sig förståelsen av att jobba i 
grupp och att ta ansvar för det”. Enligt Lovisa så behöver eleven lära sig att ”ta ansvar för 
gruppen, för vad som händer” och samtidigt ”ta ansvar för sin egen kropp och sina egna val”. 
”Gruppimprovisationen” återkommer i alla årskurser men ställer fler kunskapsmässiga krav på 
de högre årskurserna. Lovisa påpekar att i årskurs två undervisningen syfta ”lite mer mot 
komposition”, eleverna ”kan visa för varandra i grupp” eller ”en och en om det är möjligt”. När 
eleverna får möjligheten att ”titta på improvisation” kan de börja ”bedöma vad de ser”. 
Improvisationen får en ”kompositorisk” betydelse när ”elever kan se vad som händer i impro-
visation, hur det fungerar”, detta blir ett arbetsområde som eleverna kan ”reflektera” kring och 
tillämpa i sitt arbete. I årskurs tre arbetar Lovisa mer med ”solon” och ”improvisation på scen, 
istället för en fast koreografi så görs en improvisation” inför publik. Lovisa nämner att hon 
arbetar för att arbetet ska bli ”självständigt” och att eleverna ska lära sig ”utmana”, ”överraska”, 
”skapa något intressant” och ”ta ansvar och ha en slags förståelse för processer”. ”Förståelse 
för processer” förklarar Lovisa som att ha ”medvetenhet” för hur det går att ”bygga upp eller 
plockar ner saker”, att kunna ”se när någonting händer och bygga vidare på det, eller bryta mot 
det om någonting har hänt för länge”. Lovisa beskriver vikten av ”medvetenheten om sin roll i 
gruppen” och i den skapandeprocess som gruppen deltar i ”tillsammans”. Detta är något som 
Lovisa ”tycker stärker självförtroende när hon jobbar med ungdomar”. ”Därför att de lär sig lita 
på sig själva, ta initiativ, stå upp för sina val, lär sig se gruppen och vara en del av gruppen på 
ett positivt sätt”. ”Gruppimprovisation”, ”komposition”, ”solon”, ”sceniska framföranden”, 
”koncentration i nuet”, ”snabba beslut” och ”förståelse för processer” är de kunskaper som 
Lovisa attribuerar improvisationen som teknik och de kan placeras in i den kulturella 
verktygslådan under konventioner att strukturera, uttrycka och utforska i rörelse.  
 
4.4.3 Förhållningsätt till värdering av lärande i improvisation  
Värdering och bedömning av improvisation är något Lovisa involvera sina elever i på så sätt 
att hon tillämpar ”kamratrespons” och hon ser den typen av dialog ”som ett sätt att utvärdera 
sin egen insats och lära sig av den andra”.  
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Vi jobbar ofta med kamratrespons, så om de jobbat två och två till exempel brukar jag låta dem säga 
vad den andra personen gjorde bra, eller vad de själva gjorde bra. Som ett sätt att utvärdera sin egen 
insats och lära sig av den andra. Under de här korta reflektionerna så får de en slags feedback. De får 
ganska mycket personligt tillbaka. Ibland gör jag också… vi behöver ju följa våra styrdokument… så 
då gör jag typ temalektioner med specifika moment ur kursplanen och då tar jag med betygskriterier 
också. Det blir lite som ett prov… då brukar de få feedback direkt på de betygskriterierna men då får 
de också ge varandra feedback. Ofta är vi ju överens, det är inte så svårt tycker jag att bedöma. Om 
man gör till exempel två stycken visar upp och eleverna och jag ger feedback då är vi ofta överens. 
Man märker att… det är också en trygghet att det stämmer. När jag har feedback tillsammans med 
eleverna tycker de flesta ganska lika och då känns det som en ganska rättssäker bedömning. 

 
Det är ofta som Lovisa bildar sin uppfattning om elevers framträdanden tillsammans med 
elevgruppen genom att de ”tittar” och ger ”feedback till varandra”. Lovisa påpekar att detta är 
”en trygghet” och att hon ”inte tycker det är svårt att bedöma”. När Lovisa har ”feedback 
tillsammans med eleverna tycker de flesta ganska lika och då känns det som en ganska 
rättssäker bedömning”. Lovisa använder sig av skolverkets kursplaner och betygskriterier och 
”under terminen så pratar” hon ”med eleverna så att de vet vad” hon menar, vad hennes tolkning 
av styrdokumenten är. Detta gör att Lovisa upplever att det är ”tydligt vad vi ska bedöma” och 
den ”feedback” som eleverna verbaliserar till varandra faller inom samma ramar som Lovisas 
tolkning av kursplanerna. Genom att upplysa eleverna om vad styrdokumenten innehåller har 
Lovisa satt in eleverna i kulturella konventioner för hur improvisations ämnet struktureras, 
uttrycks och utforskas. Lovisa och elevgruppen delar då referenser och vokabulär som de kan 
strukturera lärandet efter, de delar konventioner och kan därför relatera arbetet och varandras 
synpunkter till ett gemensamt ramverk. Utöver ”feedback” och ”kamratrespons” håller Lovisa 
i ”utvecklingssamtal” och låter eleverna föra ”loggbok”. Loggboken fungerar som ett medel för 
skriftlig reflektion. Elevernas ”loggbok” tillsammans med Lovisas ”anteckningar” och hennes 
upplevda ”erfarenhet” av elevernas insatser är undervisning kulturella verktyg som Lovisa 
använder då hon sätter betyg.  
 
För att bevara en ”trygg” social miljö och en fungerade praktikgemenskap arbetar Lovisa med 
”positiv feedback”, detta är något hon själv tillämpar och uppmuntrar sina elever att använda 
sig av då de ger varandra ”feedback”. Lovisa beskriver det som ”att de brukar få höra det man 
vill se mer av eller det som var bra eller det de var bra på, då är det något man kan gå vidare 
med”. Den ”positiva feedbacken” utesluter inte konstruktiv kritik. Lovisa påpekar att hon ”kan 
ju också se det som saknas” och hon försöker ”fånga upp eleverna” och meddela vad det är ”de 
behöver jobba på under kursen”. För att förtydliga undervisningens koppling till läroplanen 
använder sig Lovisa av ”temalektioner, lite som prov”, detta är något hon implementerat 
eftersom elever bett om ”tydligare bedömningsunderlag”. ”Temalektionerna” bearbetar 
”specifika moment ur kursplanen” och under lektionerna får eleverna ”feedback direkt på 
betygskriterierna” som bearbetas. Lovisa påpekar att samtidigt som vissa elever vill ha 
”tydligheten” gällande vad som bedöms och när bedömningen sker, är det andra elever som 
”tycker det är läskigt och känner att det blir som ett prov” vilket kan hämma deras 
improvisation. För att försöka hitta en balans håller Lovisa endast ”i ett par temalektioner per 
år” och eleverna får ”öva” moment som kommer på temalektionen under andra lektioner. Enligt 
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Lovisa behandlas ”betygskriterier under varje lektion” och ”temalektionerna” är ”bara en del” 
av det hon grundar sin bedömning på. När Lovisa bedömer sina elever på individnivå grundar 
hon sina beslut både på elevers kroppsliga insatser i improvisationen och på deras ”muntliga 
och skriftliga reflektioner”. ”Reflektionerna” visar elevernas ”förståelse för processer” och 
förståelse för ”improvisation som teknik”. Vid tillfällen då Lovisa bedömer elevers kroppsliga 
insatser observerar hon ”aktiviteten i kroppen” och menar att ”man ser det på hur den personen 
tar in de andra dansarna eller rummet”. ”Hur eleven förvaltar det den ser, eller förnimmer, i sin 
egen kropp” är något som Lovisa kan värderar och tar med i sin bedömning. Lovisa påpekar att 
det går att se ”en slags progression” i elevens utveckling då hon iakttar ”vilka val den personen 
gör”, om eleven ”inte alltid väljer att gå med, utan att också går emot eller gör självständiga 
val”. För att uppfatta detta brukar Lovisa läsa av elevens ”kroppsspråk”, gör eleven något 
”oväntat” som hon ”inte förstår” då brukar hon fråga hur eleven ”associerade” vid en ”muntlig 
reflektion” efter improvisationsövningen.      
  
4.5 Improvisation eller jazzimprovisation, Nadjas perspektiv 
 
4.5.1 Kulturell beskrivning – improvisation som mål eller medel 
Nadja ser inte dansimprovisation som en genrebunden aktivitet. Hon påstår att ”den moderna 
dansen på något sätt haft patent på improvisation” och ”tycker att det är coolt att den faktiskt 
inte riktigt har det” vilket tydliggörs när andra genrer använder sig av improvisation för att öva 
”genres grunder”. När Nadja undervisar i ”rena improvisationsklasser” där målet med under-
visningen är att träna improvisation och i ”teknikklasser” där improvisationen används som ett 
medel för att öva tekniska moment eller ”stiltypiska drag”. Improvisation i sig är ”inte 
genrebunden”, när Nadja undervisar improvisation i en ”jazzklass” ”lägger hon inte upp 
lektionerna annorlunda det är mer att” Nadja ”poängterar andra saker”. ”När det improviseras 
i jazz så handlar det mycket om att man använder genrens grund”. Improvisationen blir ett 
medel för att lära sig ”rytmisera” arbeta med ”tid, rum och tempo” och för att lära sig använda 
en ”lågtyngdpunkt”. Nadja påpekar att ”i improvisation så kan” vissa aspekter ”fördjupas mer 
än när de görs i en jazzkomposition”, det går att ”fördjupa sig mera i dansens kvalitéer när” 
undervisningen innehåller ”improvisation”.  
 

Sen så har det ju också varit just det där med när man jobbar till exempel med tid, rummet, tempo. 
Med alla de här faktorerna i improvisation så kan man fördjupa det mer än när man gör en 
jazzkomposition. För då är det liksom ”på det, där ska det vara en suspension”. Men när man 
improviserar då kan man ägna tjugo minuter åt att bara känna olika suspensions. Så man kan fördjupa 
sig mera i dansens kvalitéer tycker jag, när man håller på med improvisation. 

 
Nadja förklarar att ett tekniskt moment (i det här fallet ”suspensions”) kan bearbetas under en 
längre tid i en ”improvisation, då kan det ägnas tjugo minuter åt att bara känna olika 
suspensions”. När Nadja talar om ”ren improvisation” och ”den improvisation som är i jazzen” 
tydliggör hon att det inte ”utesluts” några aspekter när improvisationen riktas mot en genre. 
Eftersom Nadja inte ser improvisation som en genrebunden aktivitet, blir det ”som ett tillägg” 
då en genre är det som lärandet syftar till. ”Tillägget” blir att genrens ”stiltypiska drag” 
bearbetas i improvisationen, men improvisationen som moment/ämne behåller sin karaktär. När 
Nadja undervisat ”ren improvisation” eller improvisation som ett medel för tekniskt övande 
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brukar studenterna dansa ”individuellt” och ”samtidigt”. Nadja har ibland övningar som går ut 
på grupparbete men oftast går undervisningen ut på att studenten ”ska jobba med sig själv” och 
sitt egna dansande.    
 
4.5.2 Improvisation som kunskapsinnehåll 
Enligt Nadja handlar improvisation om ”lekfullhet”, om att ”att experimentera och utforska sitt 
eget språk” ”och om att ”utvidga sin kroppskännedom”. I improvisationen ges eleverna ”en 
form men får ändå fritt spelrum i den formen”, det kan vara ”härligt” och ”skrämmande” på 
samma gång.  
 

Det första ordet som jag alltid tänker på är lekfullhet: Men om man ska vara korrekt, eller vad man 
ska säga, om man ska gå in i danstermer då tycker jag att det handlar väldigt mycket om att 
experimentera och utforska sitt eget språk och utvidga sin kroppskännedom. Och att… det var något 
mer jag tänkte på som jag... just det här också att man får en form… att man inte får nån form… man 
får ju en form men man får ju ändå fritt spelrum i den formen. Så det är ju… det finns ju inget riktigt 
rätt eller fel och det tycker jag är otroligt härligt så. Men kan ju vara väldigt skrämmande. 

 
Nadja menar att improvisation ”är skrämmande för människor som är inne i det här med att de 
ska göra allting så bra som möjligt och de ska göra allting så rätt”. Enligt Nadja ”finns det inget 
riktigt rätt eller fel”, improvisationen går ut på att ”släppa hjärnan och kroppen fri” och tillåta 
sig ”upptäcka, jobba med sig själv och våga”. Dessa förmågor är något som Nadja menar 
”behöver övas upp” eftersom det är att ”släppa” taget om ”ett slags skydd”. När det gäller 
improvisation kan hon urskilja nybörjare från mer avancerade elever beroende vilka 
individuella förutsättningar och strategier som eleverna har med sig in i undervisnings-
situationen.  Nadja kan urskilja hur ”trygga” studenterna är, ”hur snabbt de kan kasta sig ut” 
och ”ge sig hän”. Hon påpekar att de som är vana vid att improvisera ”har med sig det, att de 
vet vad improvisation handlar om”, ”för att de har den kunskapen känner de sig lite tryggare 
och kan snabbare kasta sig ut”. Erfarenheten av tidigare undervisning i improvisation ”kan 
också vara en nackdel” eftersom sådana studenter kan ha ”skapat ett improvisationstänk som 
gör att det nästan blir samma saker hela tiden”. Nadja menar att dansare som improviserat 
mycket och är insatta i improvisatoriska konventioner utvecklar ett ”improvisationstänk” som 
kan hämna deras utforskande i improvisationen. De kanske repeterar handlings- eller 
rörelsemönster och förutsätter vad improvisationen kommer leda till. Det går kanske att påstå 
att detta ”improvisationstänk” kan leda till ett reproduktivt agerande där dansare utvecklat 
vanor i sitt improvisatoriska handlande. Vanan, det reproduktiva agerandet, ser Nadja som 
något som kan hämma lärandet i improvisationen eftersom studenter kan gå miste om 
möjligheter att ”utforska” sig själva och ämnet. Nadja påpekar att ”om jag får nybörjare att 
känna den här, tryggheten, då kan det hända otroliga grejer”. När Nadja möter ”nybörjare” de 
som inte är ”vana” vid improvisation ”blir det som att de kliver in i en helt ny värld”, 
utforskandet får fler möjligheter eftersom individerna inte är ”vana” att utforska genom 
improvisation.  
 
Det Nadja beskriver kan förklaras som en praktikgemenskap där ”trygghet” är en del av den 
sociala miljön och en konvention för att strukturera, uttrycka och utforska i rörelse. 
”Tryggheten” och ”att våga ge sin hän” blir ett kulturellt verktyg som studenterna använder i 
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lärandet. Det blir också ett undervisningskulturellt verktyg, det är Nadjas uppgift att initiera 
studenterna i improvisationens konventioner samt rama in den praktikgemenskap där lärandet 
sker. Nadja visar att hon tar på sig denna uppgift genom att förklara hur hon arbetar med 
feedback, ”när jag är i klassrummet och jobbar med feedback då är det ju bara pushande”. Enligt 
Nadja är hennes ”motto att” hon ”inte ska använda orden inte eller aldrig”. Nadja anser att 
”ordvalen är rätt viktiga när det ges feedback på improvisation”, hon förklarar att hon försöker 
undvika ”negativt” laddade formuleringar genom att ”vända på det”. Nadja menar att istället 
för att säga ”vi ska inte göra såhär” säger hon ”såhär vill jag att ni ska göra, pröva och göra så 
här istället”, ”så att det hela tiden finns en slags positiv känsla”. Enligt Nadja kan ”negativt” 
laddade ”instruktioner” eller ”feedback” ”hämma” studenternas utforskande, ”det blir 
gränstagning plötsligt”, som att ”det finns något som är rätt och fel” och ”det är det som” Nadja 
”inte vill att de ska känna”. ”Men just feedbacken där inne bara är inte bara positiv”, Nadja 
menar att hennes instruktioner behöver vara ”konkreta” och konstruktiva så att de inte bara 
består av ”bra, fint, härligt” och ”kul”. För att stödja studenternas utveckling påstår Nadja att 
hon måste använda ”positiva ordval” samtidigt som feedbacken relaterar till elevernas insatser, 
Nadja ger exemplet: ”nu ser jag att ni jobbar med hela kroppen, kanon”. Förutom sina ”ordval” 
menar Nadja att hennes deltagande i improvisationen kan påverka praktikgemenskapen och 
elevernas ”utforskande”.  
 

Jag vill inte styra dem. Jag kan visa om det är någon sån övning då kan jag visa det som ett exempel. 
Men sen så vill jag inte att de… För jag tror, det kanske inte är så men jag ha inbillat mig att tänka att 
om jag visar någonting och är med så kan en del styra in sig och göra likadant. Då styr jag dem åt mitt 
håll och det vill jag ju inte. Plus att jag vill att improvisationen ska vara så att det finns ingen att titta 
på, alltså det finns ingen mall. Det blir ju alltid det, när jag som lärare gör någonting så blir det en 
slags mall. Oavsett om jag vill eller inte så är det ju så. 

 
Nadja förklarar att om hon dansar med studenterna i improvisationen kan hon ”styra” dem. När 
hon ”visar någonting och är med så kan en del styra in sig och göra likadant”. Nadja ”vill inte 
styra” eleverna åt hennes ”håll”, ”improvisationen ska vara så att det finns ingen att titta på, 
alltså det finns ingen mall”. Enligt Nadja ”blir alltid det, när” hon ”som lärare gör någonting 
blir det en slags mall”, ”oavsett om” hon ”vill eller inte så är det ju så”. Vid de tillfällen som 
Nadja ”går in i” improvisationen så är det för att ”det är en liten grupp, då kan det vara en fördel 
att jag är med för att de inte ska känna sig så utsatta”. Det samma gäller om Nadja undervisar 
”en nybörjargrupp”, för ”då kan de få, i alla fall, en start på en slags referens till hur det kan 
vara”. Vid vissa tillfällen kan Nadja ”också skutta med i något bara för att” hon ”tycker det är 
lite låg energi i rummet”. För att ”få igång” eleverna försöker Nadja ”sprida energi till gruppen” 
genom att vara med och dansa, hon ” vet inte om det funkar” men har ”jobbat så under hela” 
hennes ”karriär”. Nadjas upplevelse är att i hennes ”kropp” och ” hjärna så känns det som att” 
hon ”får igång dem”.  
 
När det gäller att initiera ”nybörjare” i praktikgemenskapen och improvisationens konventioner 
påpekar Nadja att hon ”måste ha lite fastare ramar” i sin undervisning, vilket kan ses som ett 
undervisningskulturellt verktyg. ”Nybörjare” inte har utvecklat ett ”improvisationstänk” och 
enligt Nadjas erfarenhet behöver läraren då ”styra in dem mer” ”för att de så snabbt som möjligt 
ska kunna ge sig lite hän”. Med tydligare ”ramar” begränsas improvisation som ämne, 
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studenterna ”har lite mindre utrymme att röra sig i” vilket gör att undervisningen inte upplevs 
lika ”skrämmande”. ”Musikaliteten” och ”musikvalet” är en ”viktig” del av improvisation som 
är kopplat till jazz. Den musik Nadja använder till ”jazz har mer puls, den kan vara i viken 
taktart som helst och det ska finnas en slags tyngd, en tjockhet, en kraft på något sätt”. För 
Nadja har detta med jazzens karaktär att göra, hon påstår att i ”vanlig improvisation är det så 
lätt att det bara flödar på” och att detta inte görs i jazzimprovisation. Eftersom ”det faktiska ska 
vara rytmiseringar och det ska vara en rytm” som dansaren ”ska röra sig till” och dansaren ”ska 
jobba mycket med tempoväxlingar”. Den musik Nadja väljer till improvisationer kan ses som 
ett undervisningskulturellt verktyg eftersom Nadja aktivt väljer musik som främjar det musikala 
arbete undervisningen syftar till. Jazzgenrens ”stiltypiska drag” kan ses som konventioner för 
att strukturera, uttrycka och utforska i rörelse när improvisation används som medel för att lära 
sig jazzteknik. 
 
4.5.3 Förhållningsätt till värdering av lärande i improvisation  
Vid betygsättning har Nadja oftast två betyg att välja mellan, godkänt och underkänt. Enligt 
Nadja ”ska det mycket till för att underkänna någon i improvisation”. Nadja påpekar ”att om 
jag har en termin, eller om jag har ett antal gånger, så kommer alla dit till slut på något sätt och 
blir godkända”. ”Tiden” är viktig då det gäller bedömning av improvisation, Nadja menar att 
om hon ”skulle sätta betyg på första lektionen, då kanske” hon ”skulle underkänna några”. Det 
tar olika lång ”tid” för studenter att ”kasta sig ut och ge sig hän”, ”för en del så krävs det en 
lektion och så har de klippt de, för andra tar det lite längre tid”. De styrdokument som Nadja 
förhåller sig till innehåller ”inte så många mål” och de mål som relateras till improvisation ”har 
med egen utvecklig att göra”. Nadja tolkar målen som att de har med studenters ”konst-
närlighet” att göra, ”att studenten har kommit upp till en viss nivå i att upptäcka, jobba med sig 
själv och våga”. När Nadja bedömer improvisation grundar hon sina värderingar på sin 
”erfarenhet” hon ”dokumenterar inte så mycket” men ”antecknar” om ”det är någon som är lite 
svårstartad”. Anteckningarna görs för att Nadja ”ska vara lite mer uppmärksam” och testa olika 
förhållningsätt till den studentens lärande, genom att ”kanske säga saker på lite andra sätt och 
se om” hon ”kan nå dem då”. Nadjas värderingar av studenters kunskaper i improvisation 
”handlar mycket om det där med att de släpper och att de vågar utforska” och om ”hur 
fokuserade de är”. Detta påpekar Nadja att hon kan urskilja genom att uppfatta hur studenten 
”reflekterar” och genom att läsa av kroppens ”muskulära” aktivitet. 
 

Det är ju, tycker jag… handlar mycket om det där med att man släpper och att man vågar utforska. Att 
man tar i mer muskulärt, för det tycker jag är ett tecken på att… är man osäker så gör man allting 
väldigt litet i vilket sammanhang som helst när det gäller dans. Man tar i mer och man jobbar mer. 
Sen tycker jag man kan se det på fokus också, alltså att man ser att de är mer fokuserade. För i början 
kan det vara lite det där, när man börjar med människor och jobbar så kan det vara lite så här att 
fokusen ligger lite ut. När man har en grupp som hållit på med improvisation då är de helt i sitt om det 
inte är så att man ska vara flera stycken, men när man ska jobba individuellt liksom. Sen tror jag det 
är att man vågar mer, och våga mer då menar jag mera, att man tar i mer alltså rent muskulärt. Och att 
våga chansa lite så här ”oj, där ramlade jag omkull”, liksom så. 

 
Nadja menar att när studenter ”kastar sig ut”, ”ger sig hän” och ”vågar utforska” ger det utslag 
i kroppen. Studenterna ”vågar ta i mer” och är ”inte rädda för att ta chanser och kanske 
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misslyckas”. Nadja förklarar att en mer avancerad students ”fokus” skiljer sig från en 
”nybörjares”. En ”nybörjare har blicken mer utåt, på vad alla andra gör” medan en mer 
avancerad student ”är helt inne i sitt om det inte är så att de ska vara flera stycken” som 
samarbetar i improvisationen. När Nadja bildar sin uppfattning av studenters kunskapsnivå 
”tittar” hon ”på ”vad som kommer ut” i studenternas framförande och om de har förmågan att 
”applicerar” Nadjas instruktioner i sitt framförande. Då en student kan ”applicera” Nadjas 
instruktioner visar de ”förståelse för improvisationens grund” eftersom de ”kan förstå en 
instruktion” och tillämpa den i sitt arbete. ”Muntlig reflektion” kan också ”visa en fördjupad 
förståelse”. ”I början” uttrycker sig studenterna ofta på ett ”ytligt sätt” genom att kommentera 
”åh, det här var jättekul” (Nadjas exempel) senare i lärandeprocessen kan de ge ”fördjupade” 
reflektioner kring sina upplevelser, till exempel ”gud vad jag kände hela min kropp, alltså jag 
kände ända ifrån bröstbenet när vi höll på med det här”. 
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5. Resultat del 2 – resultatet förankrat till forskningsfrågor 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat i koppling till forskningsfrågor. Studiens resultat 
presenterar baseras på tre olika perspektiv av improvisation som aktivitet. De tre perspektiven 
pendlar mellan att se improvisation som ett medel för danstekniskt lärande i genrer och som ett 
mål där improvisation kan beskrivas som en egen teknik som syftar till att utveckla vissa 
kunskaper eller förmågor. I den analys av intervjuer som gjorts har informanters utsagor 
relaterats till en modifierad version av Hultberg (2009) teoretiska modell. Genom att urskilja 
vad som tillskrivits den kulturella verktygslådan och den undervisningskulturella verktygs-
lådan går det att besvara studiens forskningsfrågor: Hur och på vilket sätt beskrivs kunskaper 
inom improvisation? Hur reflekterar danslärare kring bedömning i improvisation som under-
visningsämne och vilka metoder beskriver de sig använda i bedömningsprocesser? De begrepp 
som placeras in i den kulturella verktygslådan representerar konventioner för att strukturera, 
uttrycka och utforska i improvisation. Dessa kan ses som kunskaper eller förmågor som 
undervisning i improvisation syftar till att utveckla. I den undervisningskulturella 
verktygslådan placerades lärares förhållningsätt och arbetsmetoder då de undervisar, bedömer 
och betygsätter improvisation. Lärares förhållningssätt och arbetsmetoder beskrevs i mer detalj 
tidigare då jag presenterar deras individuella perspektiv (se s. 33–47).  
 
5.1 Improvisations- och undervisningskulturella verktyg  
Att skilja de två verktygslådorna åt är endast teoretiskt möjligt, i de kulturer som beskrivs av 
informanterna sammanflätas de kulturella verktygen och konventionerna i kulturen på ett 
komplext vis. Ett kulturellt verktyg, till exempel ”spontanitet”, genomsyrar hela lärande-
situationen och hanteras olika av de aktörer (elever och lärare) som finns i improvisationens 
kultur. De verktyg informanterna beskrivit sig använda i undervisning har isolerats i den 
undervisningskulturella verktygslådan för att tydliggöra lärarnas arbetssätt, men i praktiken 
skiljs inte de kulturella verktygslådorna åt. När improvisationskulturens konventioner indikerar 
att ”spontanitet” är en färdighet som improvisationen utvecklar finns det kulturella verktyg för 
att åstadkomma ”spontanitet” som används av både lärare och elever. Elever använder 
kulturella verktyg för att uppnå ”spontanitet” i sitt lärande och lärare använder kulturella 
verktyg för att strukturera och värdera undervisningen kring ”spontanitet”. För det som 
kulturens konventioner antyder är ”kunskaper” finns det motsvarande verktyg i de bägge 
verktygslådorna, för att uppnå (undervisa eller lära sig) dessa ”kunskaper”. Den här studien har 
inte undersökt hur lärande i improvisation går till, det som undersökts är vilka kunskaper som 
lärare tillskriver ämnet och hur dessa bedöms. Uppdelningen av de två verktygslådorna har 
gjorts för att tydliggöra informanternas perspektiv i koppling till studiens forskningsfrågor där 
kunskapssyn och arbetssätt i bedömning är centralt. I den improvisationskulturella verktygs-
lådan har därför kunskaper, färdigheter och förmågor som informanter beskrivit placerats in. 
Dessa strukturerar lärarna sin undervisning och sina bedömningar efter. I den undervisnings-
kulturella verktygslådan har tillvägagångssätt i undervisning och bedömningar placerats in för 
att förtydliga hur informanterna beskrivit sig agerar i sin undervisning och när de bedömer 
lärande i improvisation.  Nedan följer en sammanfattning (Figur 5 & 6) av improvisationens 
kulturella- och undervisningskulturella verktygslådor som de presenteras av informanterna. I 
figurerna (5 & 6) finns det blå streckade linjer. Dessa markerar skillnaden i informanternas 
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utsagor, när de refererar till verktyg som används när improvisationen är ett medel eller målet 
för lärande. Linjerna är streckade just för att en konkret avgränsning som visar vilka verktyg 
som används när inte är möjlig att göra baserad på den information som samlats in i denna 
studie. 
 

 
Figur 5 & 6: Improvisationskulturella verktygslådan & Undervisningskulturella verktygslådan 

 
5.1 Improvisationens kunskapsinnehåll – kulturella verktyg 
När improvisation framstått som ett medel för lärande av tekniska rörelsefärdigheter eller ett 
specifikt uttryck i en genre har en genres stiltypiska drag beskrivits som det improvisationen 
syftar till att utveckla. I studien har informanter som undervisar i genrerna hip hop och jazz 
uttalat sig mest om improvisation som ett medel. Stiltypiska drag som faller inom dessa genrer 
är musikalitet/rytmisering och koordination (se figur 5) i enlighet med hip hopens och jazzens 
kulturella konventioner. Tekniska rörelsefärdigheter, musikalitet/rytmisering och koordination 
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kan även övas när improvisationen är målet med undervisningen eftersom det är aspekter som 
används när en dansare är i rörelse till musik. Den blå linjen (se figur 5) som skiljer mål och 
medel åt är baserat på min tolkning av informanternas utsagor i studiens tre intervjuer och finns 
där för att tydliggöra deras perspektiv när de yttrat sig om improvisation som medel för 
genrebaserat lärande. Vilka typer av kunskaper som undervisas i en lärandesituation varierar 
beroende på hur läraren tokar styrdokument och strukturerar undervisningen. Det finns alltså 
fler möjligheter till improvisatoriskt kunskapsinnehåll och till vilken typ av lärandesituation 
kunskapsinnehållet kombineras än vad denna studie kan presentera. När improvisation beskrevs 
som ett medel för genrebaserat lärande i den här studien framställde informanterna tekniska 
rörelsefärdigheter, musikalitet/rytmisering och koordination som kunskapsområden under-
visningen syftade utveckla. Detta utesluter inte att de inte kan vara kunskapsområden som 
utvecklas när improvisationen är målet, därav är den blå linjen i figur 5 streckad. Under den blå 
linjen har kunskaper som nämnts när improvisation beskrivits som målet med undervisningen 
placerats. Det är relevant att skilja kunskaper som tillskrives improvisation när det används som 
medel eller mål eftersom den här studien undersöker hur lärare beskriver kunskaper i 
improvisation. När kunskaperna härstammar från en genre och lärs genom att använda 
improvisation som ett medel, är improvisationen ett verktyg och inte ett eget ämne med 
tillhörande ämneskunskaper. Hur lärarna har använt sig av improvisation som ett medel för 
genrebundet lärande är intressant men de kunskaper som beskrivs när improvisation diskuteras 
som målet eller ett eget ämne svarar tydligare på studiens forskningsfråga: hur och på vilket 
sätt beskrivs kunskaper i Improvisation? Eftersom studien undersöker hur kunskaper beskrivs 
i improvisation och inte i specifika dansgenrer.  
 
De konventioner att strukturera, uttrycka och utforska i rörelse som informanterna uttalat sig 
om när improvisation beskrivits som målet med undervisningen (som ett eget ämne eller en 
teknik) tolkar jag som kopplade till ett utvecklande av dansares konstnärliga förmåga. I 
improvisation kan dansaren ”utvidga sin kroppskännedom” (se figur 5) och utforska sitt 
dansande som en konstnärligverksamhet. Detta påstår jag eftersom informanterna nämnt flera 
kunskaper/förmågor som har med att utmana det egna konstnärliga skapandet att göra. I figur 
5 (under den blå linjen) presenteras först en gruppering aspekter som har med att utveckla 
agerande inom en skapandeprocess att göra. Till exempel: ”tillåta sig upptäcka”, ”våga”, ”ge 
sig hän”, ”koncentration”, ”ta beslut”, ”lita på sig själv”, ”stå upp för sina val” och ”ansvara för 
sin roll i gruppen” (se figur 5). Efter den finns en gruppering som har med ”kompositoriska 
förmågor”, ”förståelse för processer” och förmågan att ”reflektera” kring konstnärliga 
framföranden att göra. Den sista grupperingen består av begreppen: ”trygghet”, ”nyfikenhet”, 
”lekfullhet”, ”spontanitet” och ”känsla”. Grupperingarna av de förmågor som informanterna 
beskrivit har, för mig, med hur dansaren agerar i en konstnärlig skapandeprocess att göra. 
Förmågorna hjälper dansaren främjar sitt utforskande i improvisation genom att agera på ett 
sätt som gör att dansarens inte låser kroppsligt eller mentalt agerande. Förmågorna antyder om 
en öppenhet, ett avlägsnande av kontroll och en beredskap för utforskande och skapande. Det 
som informanterna beskrivit är, enligt mig, konventioner för en konstnärlig attityd i 
improvisationen. Dansaren behöver förmågan att ”våga”, ”kasta sig ut” och ”ge sig hän” för att 
improvisationen ska leda till en skapandeprocess där lärande blir möjligt. Detta kan anses vara 
problematiskt då konsekvensen blir att dansare som studerar improvisation på en utbildning 
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behöver ha mod för att delta i lärandet. Särskilt problematiskt kan det bli om undervisningen 
sker, till exempel, på ett gymnasium där det inte görs antagningsprov så att elever ”utan mod” 
kan sållas ut. Min åsikt är att det kan uppstå utanförskap där elever som inte ”vågar” mister 
chansen att bli delaktiga i lärandet och dessutom ges sämre betyg. Informanterna i den här 
studien verkade medvetna om att improvisationen kan vara ”skrämmande”, kräver ”en vana” 
och att elever behöver ”lära sig improvisera” (separata utdrag från tre intervjuer). Dans är ett 
konstnärligt ämne där elever och studenter utmanas både kroppsligt och mentalt. Skulle 
utmaningen undvikas betyder det att eleverna inte ges chansen att utveckla en konstnärlig-
identitet vilket de behöver om de vill fortsätta dansa i yrkeslivet. Lärarens medvetenhet för 
svårigheter som har med förväntningar på vilka attityder elever uttrycker i sitt lärande att göra 
är väsentligt för att inte avskräcka eller förminska elever. Improvisationen kanske kräver att 
eleven ”jobbar med sig själv” och sin konstnärliga identitet, men detta får inte gå på bekostnad 
av elevens självförtroende.                                 
 
5.2 Bedömning av improvisation– undervisningskulturella verktyg 
Lärare kan använda flera möjliga kombinationer av undervisningskulturella verktyg till olika 
syften. Ett verktyg som till exempel medvetna ”musikval” (se figur 6, s.49) har i studien visats 
sig som mest då lärare talat om improvisation som ett medel för att öva genres stiltypiska drag, 
men även kan användas i undervisning då improvisationen är målet. Uppdelningen av de två 
kulturella verktygslådorna, och de streckade linjerna i dem, är endast möjliga att göra i en 
teoretisk presentation av området. I praktiken är undervisning i improvisation mer komplext 
eftersom verktyg och konventioner används och hanteras olika av flera aktörer. De påverkar 
lärarnas relation till undervisningen, ämnet och till elevgruppen och de påverkar elevernas 
relation till varandra, ämnet och läraren. Syftet till att uppdelningen presenteras i studien är för 
att tydliggöra informationen i resultatet. Utan avgränsning och koppling till teoretiska begrepp 
skulle resultatet, enligt mig, ha en svårbegriplig struktur.  
 
I den undervisningskulturella verktygslådan (figur 6) har förhållningsätt och arbetsmetoder 
informanterna beskrivit sig använda i undervisning och i bedömning av dansares lärande i 
improvisation placerats. Där improvisationen beskrivits som undervisningens mål har två 
grupperingar formats: förhållningsätt till social miljö och strukturering av bedömning (se figur 
6). Informanternas förhållningsätt till den sociala miljön (praktikgemenskapen) kan ses som 
verktyg lärare använder för att initiera elever i en lärandekontext där förmågor som till exempel 
”nyfikenhet”, ”trygghet” och ”att våga” uppmuntras och tillåts. I den här grupperingen har 
informanters yttranden om hur de ”använder positiva ordval”, ”gör elever delaktiga i 
värderingar”, ”dansar med eller inte” och strukturerar ”fastare ramar för nybörjare” placerats 
(se figur 6). Enligt den information som analyserats i studien anser lärare att de kan påverka 
lärandets sociala miljö om de strukturerar övningar efter elever/studenters kunskapsnivåer, 
uttrycker sig positivt i sina instruktioner/feedback och medvetet väljer att antingen delta i eller 
stå vid sidan av improvisationen. Informanterna har beskrivit detta som förhållningsätt de kan 
tillämpa för att skapa en tillåtande social miljö där elever kan finna en ”trygghet” och därför 
”öppna upp” för improvisationens lärandeprocess (utdrag ur två intervjuer, Lovisa & Nadja). 
Den andra grupperingen i den undervisningskulturella verktygslådan beskriver arbetssätt för 
värdering och bedömning av studenters/elevers lärande i improvisation. Denna gruppering har 
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delats upp efter vid vilka tillfällen informanterna använder de undervisningskulturella 
verktygen, om verktygen används för att strukturera bedömningar under lektionstid eller om 
de används som material för betygsättning (se figur 6). Uppdelningen av grupperingen 
tydliggör hur lärare strukturerar bedömningar. Hur informanter beskrivit sig involverar elever 
i bedömningstillfällen och hur de utför bedömningar av improvisatoriska framträdanden under 
lektionstid samt vad för dokumentation de använder sig av vid betygsättning. Under lektionstid 
använder informanterna moment som: ”diskussion”, ”reflektion”, ”kamratrespons”, ”loggbok”, 
”feedback” och ”avläsning”. Informanterna har förklarat att de ”läser av” elevers/studenters 
improvisatoriska framträdanden för att bilda sig en uppfattning om deras kunskapsnivå.  
 
Det informanterna beskriver att de ”läser av ”handlar inte endast om vilka dansanta kvalitéer 
eller förmågor som visas i improvisationen. Genom att ”läsa av” elevers/studenters 
kroppsspråk, mimik och hur de riktar sitt fokus (blick) kan läraren, enligt informanterna, avgöra 
hur ”trygga” dansarna är samt vad för ”beslut” de tar. ”Avläsandet” beskriver informanterna 
som något de värderar dansares kunskapsnivå på då det kan hjälpa läraren bilda en uppfattning 
om hur dansaren tar kompositoriska och konstnärliga beslut i improvisationen. I undervisning 
kan ”avläsning” av elevers/studenters intentioner och känslomässiga lägen anses kara ett 
riskabelt verktyg. I ”avläsningen” finns det utrymme för tolkning och eftersom rörels-
er/händelser i improvisation sker snabbt kan det vara en utmaning för läraren att forma en 
uppfattning om vad de ser. I dans som undervisningsform är ”avläsning”, enligt mig, vanligt 
och något som danslärare har erfarenhet av. Enligt informanterna så är det lättare att ”läsa av” 
elevers/studenters framträdanden i improvisation om läraren ”lär känna” sina elever/studenter. 
När läraren bildat sig en uppfattning om vad för typ av rörelsemönster eleven/studenten 
använder sig av och hur eleven/studenten uttrycker sig med sitt kroppsspråk blir ”avläsandet”, 
enligt informanterna, lättare och mer korrekt. Informanterna har yttrat att de värderar 
”avläsningen” av elevers framföranden i kombination med ”reflektioner” (se figur 6) kring egna 
och andras framträdanden för att bilda en uppfattning av elevers kunskapsnivå. När det 
”reflekteras”, antingen i ”diskussioner” eller via ”loggbok” (se figur 6), kring framföranden får 
informanterna en verbal- eller skriftligtutgångspunkt att bygga sin upplevelse av dansarens 
kunskapsnivå ifrån.  
 
När informanterna sätter betyg i en kurs som innehåller eller endast består av improvisation 
grundar de sina beslut på den ”egna upplevelsen” av elevers/studenters prestationer i 
förhållande till ”styrdokument” (se figur 6). Informanterna beskrev sig använda ”anteckningar” 
och ”loggboksinlägg” som dokumentation av lärande (se figur 6). ”Anteckningarna” förs av 
informanterna vid lektionstillfällen och under ”utvecklingssamtal” (se figur 6). ”Rådgivning 
med kollegor” (se figur 6) framställdes av informanterna som ett sätt att kontrollera sin 
uppfattning av elevers/studenters kunskapsnivåer om läraren skulle känna en osäkerhet vid 
betygsättningen. En av informanterna, Lovisa, förklarade att hon implementerar ”tema-
lektioner” (se figur 6) där betygskriterier väljs ut och behandlas koncentrerat under olika 
lektionstillfällen. Enligt Lovisa så behandlas olika betygskriterier för improvisation under alla 
lektionstillfällen, ”temalektionerna” implementeras för att elever bett om tydlighet i vad de 
bedöms på och när bedömningen sker.          
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6. Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras de metodval som gjorts under studiens gång och det resultat studien 
presenterat. Nackdelar och fördelar med studiens användning och planering av tre semi-
strukturerade intervjuerna presenteras och problematik kring valet av informanter bearbetas. 
Under 6.1 Metoddiskussion diskuteras även den teori som styrt undersökningen. Studiens 
resultat kopplas till Anderssons (2016) forskningsstudie om bedömning i kursen Dansteknik på 
gymnasiets estetiska program, under rubriken 6.2 Resultatdiskussion.  Efter det problematiseras 
resultatet i relation till pedagogiska implikationer, slutligen framförs förslag till vidare for-
skning baserat på frågor som uppstått under studiens gång.             
 
6.1 Metoddiskussion 
Valet av metod och teori samt användningen av dem är något som skulle kunna gjorts på flera 
olika sätt i den här studien. När det gäller intervjuernas struktur så skulle de kunnat vara mer 
strukturerade, det semi-strukturerade upplägget gav en bredd på informationen som samlades. 
Informanternas utsagor kretsade kring olika teman och utgick från olika perspektiv. Om 
intervjuerna var mer strukturerade kanske tydligare likheter och skillnader mellan infor-
manternas synsätt och kontexter kunnat urskiljas. När jag analyserade materialet ansåg jag att 
det gick att dra paralleller mellan de skilda intervjuerna ändå, tack vare de följdfrågor jag 
ställde. Transkriberingar och min erfarenhet från de tidigare intervjuerna hjälpte mig minnas 
hur jag formulerat frågor till de andra informanterna vilket gjorde att jag försökte ställa liknande 
till alla informanter. Detta gjordes på intuition, vid intervjutillfällen hade jag inte det material 
jag samlat från andra informanter framför mig. Eftersom intuition och minne utgjorde en stor 
del av hur jag tolkade teman och formulerade frågor i stunden är den mänskliga faktorn något 
att ha i åtanke när mitt metodval diskuteras (Bell, 2016). I det fall att intervjuerna var mer 
strukturerade, med fullständigt formulerade frågor och en satt kronologisk ordningsföljd, skulle 
samtalen likna varandra mer och fungera som material där det går att göra mer direkta 
jämförelser (Bell, 2016; Kvale, 1997).  
 
Den semi-strukturerade intervjun gav mig ett informationsrikt och brett material som krävde 
mycket tid till att analysera och strukturera innan det kunde sammanställas till ett resultat. 
Bredden på informationen upplevde jag som en fördel då studien endast hade tre deltagare. I de 
tre intervjuerna diskuterades improvisation som undervisningsämne djupgående och från olika 
perspektiv vilket gav mig en större förståelse för forskningsområdet. Den öppna strukturen på 
samtalen gjorde också att jag styrde dialogen mindre än om frågorna hade varit helt formulerade 
i förväg, deltagarna kom med utsagor som jag inte kunnat förutspå och dialogen tog riktningar 
som jag inte trott vara relevanta för studien men vilka visade sig vara det. Ett exempel är den 
sociala miljö (praktikgemenskapen) som improvisationsämnet undervisas i. Informanterna 
diskuterade den sociala miljön som något elever måste utveckla förmågor att hantera för att 
lärande ska ske, hur elever kan vara positiva aktörer inom miljön och hur de kan använda andras 
framföranden och verbaliserade tankar till sin egen utveckling. Den sociala miljön var dessutom 
något som informanterna påstod hade inverkan på hur de organiserar sin undervisning och sin 
bedömning. När jag konstruerade de teman som intervjufrågorna baserades på hade jag den 
sociala miljön i åtanke men jag trodde inte att den skulle vara så avgörande för informanternas 
synsätt och arbetssätt som den visade sig då jag analyserade materialet. I efterhand önskar jag 



 

 54 

att den sociala miljön eller praktikgemenskapen hade fått ett eget tema så att jag hade haft den 
mer i åtanke vi intervjuerna. Det som kunde förbättras i utförandet av intervjuerna är att jag 
hade kunnat spendera mer tid på att planera mina teman så att till exempel praktikgemenskapen 
skulle kunnat bearbetas mer i dialogerna. Genom att göra en pilotintervju hade jag kanske insett 
vikten av andra frågor än de jag planerade. En pilotintervju hade dessutom gjort mig mer van 
vid att anta rollen som intervjuare (Bell, 2016). Jag har inte genomfört många intervjuer förut 
och jag upplevde att min prestation blev bättre för varje intervju. Vilket resulterade i att jag fick 
”bättre” material från den andra och tredje intervjun än vad jag fick från den första. Hade en 
pilotintervju gjorts skulle det första intervjutillfället kunnat tas vara på mer än vad det gjorde i 
den här studien.  
 
Ytterligare en aspekt som kan kritiseras i den här studien är urvalet av informanter. I mina år 
som student har jag mött de tre informanterna vid olika tillfällen, de har varit mina lärare i vissa 
moment av kurser. Bell (2016) påpekar att i forskningsintervjuer råder det ett socialt spel mellan 
informant och intervjuare. Det sociala spelet kan innehålla maktaspekter, särskilt då deltagarna 
i studien och den som tar på sig forskarrollen har mötts i arbetssituationer där den ena varit 
auktoritet över den andra (Bell, 2016). När urvalet i den här studien planerades valde jag att 
tillfråga danslärare som jag visste kunde representera olika genrepsperspektiv och utbildnings-
kontexter. Detta för att ge en bred vy på improvisation i dansundervisning. Bredden på det 
insamlade materialet gav mig möjligheten att vidga min förståelse av forskningsområdet, men 
om det rådde maktspel under intervjuerna eller inte är inget jag kan avgöra. I efterhand upplever 
jag att intervjuerna var socialt neutrala och givande samt att jag hade mött informanterna 
tidigare bidrog till intervjuernas vardagliga ton. Det kan vara så att vissa saker inte förklarades 
eller ifrågasattes kring informanternas utsagor, att jag tog saker för givet och inte ställde 
följdfrågor på sådant som egentligen var oklart. Detta är inget jag märkt av i analysen av 
informanternas utsagor, men det kan vara så att jag tog vissa saker för givet där med. Problemet 
med att stå nära det forskningsområde som undersöks och ha kännedom om de som deltar i 
undersökningen är bland annat att vissa saker kan bli osagda och tas som självklarheter (Kvale, 
1987; Bell, 2016). För att avgöra om detta har hänt i studien är min upplevelse att jag hade 
behövt dokumentera mitt agerande bättre. Hade det funnits en detaljerad logg för mitt agerande 
och mina tankebanor under studiens gång skulle jag kanske kunnat svara på exakt vilka saker 
som togs för givet och om det rådde något maktspel under intervjuerna. Nu får jag nöja mig 
med att påstå att det finns en möjlighet för att jag inte ifrågasatt sådant som borde ha ifrågasatts 
och att jag kan ha antagit saker som självklara då jag analyserade informanternas utsagor.                  
      
Vid analys av information har studiens teori varit styrande, informationen som samlats har 
brutits ner och presenteras i relation till en kulturpsykologisk modell. Hultbergs (2009) 
teoretiska modell översattes från ett musikpedagogiskt perspektiv till ett dansimprovisatoriskt 
perspektiv, vilket var nödvändigt för min användning av modellen i den här studien. 
Översättningen av modellen var inte särskilt svår eftersom Hultbergs modell presenterar en 
generell överblick på musikpedagogik, hennes modell är skapad för att kunna användas på flera 
olika pedagogiska situationer (Hultberg, 2009). När modellen översatts till dans har jag tyvärr 
inte hittat dansvetenskapligforskning som relaterar till begreppen i modellen så pass mycket att 
dess likhet inte går att ifrågasätta. Den anpassning som har gjorts är alltså helt byggd på 
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resultatet av denna studie, analysen av den information som samlats via intervjuerna. Jag var 
medveten om detta när jag översatte och använde mig av modellen, vilket resulterade i att jag 
inte vågade förändra den eller specificera den till studiens situation mer än vad jag gjort. Skulle 
modellens anpassning baserats på dansvetenskapligforskning skulle modellens innehåll kanske 
vara av större intresse eller dess användning belysa andra delar av informanternas utsagor. 
Modellen och teorin har varit ett hjälpande verktyg eftersom abstrakta begrepp så som 
”trygghet”, ”nyfikenhet” och ”kreativitet” getts en konkretare form och kunnat tillskrivas olika 
delar av lärande- och undervisningsprocesser. Modellen har hjälpt mig konkretisera och 
beskriva en praktiskverksamhet där komplexa kombinationer av synsätt och verktyg 
sammanflätas i undervisningen. Den valda metoden och teorin har vinklat det perspektiv jag 
antagit då jag genomfört studien, den har begränsat min utgångspunkt och mitt analysarbete. 
Begränsningen har varit hjälpsam då den gett mig en riktning och ett förhållningssätt som jag 
konsekvent kunnat använda mig av, den har underlättat mitt arbete genom att ge mig ett ramverk 
att relatera mitt handlingssätt och informanternas utsagor till. Även om modellen underlättat 
analysprocessen tack vare att den begränsade mitt perspektiv, kan den begräsningen ses som 
något negativt. När jag analyserade och strukturerade studiens resultat baserades mina tolk-
ningar på hur informanternas utsagor passade in i en teoretisk modell. Hade modellen inte 
använts hade jag kanske tolkat informationen annorlunda. Tillämpningen av modellen kanske 
har vinklat mitt perspektiv för mycket. Jag kanske gick miste om information som kunde vara 
av vikt eftersom jag analyserade informanternas utsagor från ett teoribaserat perspektiv eller så 
kan jag ha vinklat informanternas utsagor för att smidigare passa in i den modell jag använde.   
Det jag undrar nu är hur hade studien resultat sett ut om jag valt en annan metod eller teori? 
Vad hade studien resulterat i om jag kombinerat intervjuer med observation? Hur hade det sett 
ut om jag undersökt ett elevperspektiv istället för eller i kombination med ett lärarperspektiv? 
Den mest intressanta frågan för mig nu är vad hade studien resulterat i om jag inte använt mig 
av den teorin jag gjort? Hur har teorivalet vinklat mitt perspektiv och vad är det jag går miste 
om när jag styrs av teorin? För att, med säkerhet, kunna svara på dessa frågor måste jag göra 
om min studie vilket det inte finns tid för just nu. Teorin och begränsningarna som användandet 
av den innebar har hjälp mig öka förståelse för de forskningsfrågor jag började med men jag 
inser också att de ”svar” som presenterats i studien är endast ett perspektiv, en beskrivning av 
min tolkning av tre informanters utsagor. Skulle studien gjorts på ett annat sätt, involverat fler 
deltagare och tillämpat en annan teori skulle resultatet kanske vara något helt annat.                       
 
6.2 Resultatdiskussion 
I studiens resultat presenteras tre lärares perspektiv. Lärarna kommer från olika undervisnings-
kontexter och representerar olika genre/tekniker men det finns ändå likheter i hur de beskriver 
kunskaper i improvisation och hur de arbetar för att bedöma improvisatoriska kunskaper. I 
Anderssons (2016) studie framkom det att danslärare mestadels arbetar med formativ 
bedömning där bedömningen sker för och i lärande. Enligt Andersson använder lärare metoder 
för att göra elever delaktiga i bedömningsprocesser eftersom det kan leda till att eleverna kan 
nyttja bedömningen för lärande. Arbetsmetoder som Anderson tillskriver lärarnas bedömnings-
arbete i sin studie är: feedback, instruktioner, kamratbedömningar, självvärderingar, logg-
böcker, och upprättning av individuella mål. Detta stämmer överens med den här studiens 
resultat. Informanterna beskriver sig arbeta mestadels med formativ bedömning så som 
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feedback, kamratbedömning och loggböcker. Två av lärarna i den här studien (Lovisa och 
Mikaela) beskriver hur de sätter in elever i styrdokument och formulerar individuella mål för 
olika elevgrupper. Dessa mål och eventuell feedback som ges under lektionstid dokumenteras 
i elevernas loggböcker för att fungera som dokumentation av elevernas lärandeprocess. En typ 
av dokumentation som både syftar till att nyttjas av elever i lärandet och som 
bedömningsmaterial för läraren vid betygsättning. Endast ett summativt bedömningsexempel 
har tagits upp. Lovisa använder sig av ”temalektioner” i sin undervisning, dessa kan anses vara 
summativa provtillfällen. ”Temalektionerna” implementerades i undervisningen eftersom 
Lovisa mötte elever som uttryckte ett behov av konkretare ramar för vilka betygskriterier som 
bedöms när i Lovisas undervisning. Enligt Lovisa är ”temalektionerna” inte avgörande för 
elevernas betyg eftersom hon anser sig bedöma vid alla lektionstillfällen. Det går därför att 
påstå att Lovisa ändå har ett formativt förhållningsätt till bedömning av kunskaper i 
improvisation. Nadja antyder till att närvaro och tid är två aspekter som är avgörande vid 
betygsättning av dansimprovisation. Hon menar att de flesta blir godkända förr eller senare då 
hon undervisar, att eleverna kan nå godkänt om de bygger upp en vana för improvisation och 
tillslut ”vågar testa”. Nadja framkommer som den som dokumenterar elevers prestationer minst 
under undervisningstid, hon förklarar att hon noterar elevers prestationer i anteckningsform 
endast om det ”är någon som är svårstartad”. Detta synsätt tror jag grundar sig i att Nadja oftast 
arbetar på eftergymnasiala utbildningar så som yrkesutbildningar och universitet där betygs-
skalan består av godkänt och icke-godkänt och kursinnehåll och mål inte är lite utförligt 
detaljerat som i Skolverkets styrdokument. Mikaela påpekade att det är svårt att få bedömning 
i improvisation att inte väcka viljan att prestera hos elever, hon ser prestation som något som 
kan hämna elevers utforskande (nyfikenhet) och därmed lärande i improvisation. Nadjas 
förhållningsätt till bedömning i improvisation skulle därför kunna anses vara mer gynnande för 
elevers lärande. Eftersom Nadja vid få tillfällen fokuserade på betygskriterier eller på att 
dokumentera sina bedömningar kanske eleverna kunde fokusera mer på att utforska i 
improvisation än på att synliggöra sina kunskaper för läraren. Detta arbetssätt uppfattar jag, 
efter att ha genomfört denna studie, som mer gynnsamt för lärande i improvisationsämnet. 
Huruvida det är hållbart på gymnasialnivå där styrdokument förväntas genomsyra 
undervisningens verksamhet och där betygsskalan består av sex steg (A-F) går att ifrågasätta. 
Mikaela och Lovisa som diskuterar erfarenheter kring bedömning av improvisation på 
gymnasialnivå verkar förhålla sig till styrdokument och betygskriterier under lektionstid i en 
högre utsträckning än Nadja. Eftersom de arbetar (Mikaela har arbetat) på gymnasialnivå har 
de mer detaljerade styrdokument att förhålla sig till. Det är tydligt att Mikaela och Lovisa aktivt 
arbetar med att involvera elever i bedömningsprocesser genom att förklara styrdokument och 
tillämpa kamratbedömning/självvärdering. Detta kan anses vara ett sätt att avdramatisera 
bedömning eftersom när eleven görs delaktig utökar elevens förståelse för vad som bedöms och 
hur (Andersson, 2016). Under den här studien har jag som danslärarstudent funderat över hur 
mycket fokus som kan läggas på styrdokument under undervisningstid utan att det hämmar eller 
inskränker på elevers lärande av ämneskunskaper. Att sätta in elever i styrdokument är 
tidskrävande och kan enligt Mikaela leda till att fokus flyttas från lärande till prestation. Lovisa 
ser elevernas förståelse för styrdokument och delaktighet i bedömning av sitt egna och andras 
arbete som något som gynnar elevers lärande eftersom de får en större förståelse för ämnet och 
egna prestationer. När Lovisa förklarar hur hon gör eleverna delaktiga i bedömningar påpekar 
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hon även att det underlättar hennes arbete vid betygsättning. Hon märker att eleverna och hon 
som lärare är överens om vad de ser vilket gör att hennes bedömning känns rättssäker och 
genom att lyssna till elevernas diskussioner kan hon få en tydligare bild av deras ämnes-
kunskaper. I som lärare ett ämne så som dansimprovisation, där utforskande är ett utmärkande 
karaktärsdrag, kan det vara av vikt att analysera sitt förhållningsätt till bedömning och hur detta 
förhållningsätt influerar undervisningen och elevers lärande. Det är, enligt mig, alltid viktigt att 
lärare analyserar sitt arbete och försöker utveckla undervisningskvaliteten. I improvisation kan 
det vara extra betydelsefullt eftersom lärare i den här studien påpekar att improvisationens 
karaktärsdrag så som ”utforskande”, ”nyfikenhet” och ”trygghet” kan påverkas negativ av 
bedömningssituationer.           
 
Alla informanter i studien har yttrat sig om att de använder instruktioner och feedback på ett 
medvetet sätt. De ser instruktionen/feedback som en möjlighet att förmedla sin bedömning till 
eleverna underlektionstid så att eleverna får chansen att ta tillvara bedömningen för att utveckla 
kunskaper i lärandet. Enligt Andersson (2016) var detta också ett förekommande synsätt bland 
lärare som deltog i hennes studie. De danslärare som deltog i Anderssons studie uttryckte att de 
arbetade med formativ bedömning där feedback användes som ett verktyg för att förmedla 
bedömningar på ett konstruktivt sätt som gynnar elevers fortsatta lärande (Andersson, 2016). 
Andersson (2016) påpekar att för att feedbacken ska vara meningsbärande för eleverna behöver 
elever och lärare utveckla ”a common understanding of meaning” (s.73). Mikaela och Lovisa, 
som båda jobbat på gymnasiet, utvecklar en gemensam förståelse för improvisationsämnet med 
eleverna genom att sätta in dem i styrdokumenten. När de gör det får eleverna en genomgång 
av Lovisas eller Mikaelas tolkning av styrdokumenten, vilket är det som Andersson (2016) 
påstår styr lärarnas undervisning och bedömningar. Alla informanter i den här studien 
poängterar även att det är viktigt att feedbacken eller instruktionen är innehållsrik, att den inte 
bara besår av ord som ”bra, fint, härligt” (Nadjas exempel). Enligt informanterna behöver lärare 
använda positiva ordval eller formulera sig på ett sätt som uppmuntrar utforskande istället för 
prestation. Lovisa och Nadja yttrade sig om att de försöker använda sig av positivt laddade 
meningar som innehåller aspekter i elevernas utförande som kan förbättras. Mikaela förklarade 
att hon försöker vända på meningsformuleringar, till exempel ”hoppa högre” kan formuleras 
”hur högt kan ni hoppa” för att väcka en ”nyfikenhet” hos eleverna som leder till utforskande. 
Anderssons (2016) studie har gjorts i ämnet dansteknik på olika estetiska program i Sverige. 
Dansteknik är kanske inte ett lika experimentellt ämne som dansimprovisation men Andersson 
(2016) påpekar ändå vikten av att feedbacken är meningsbärande för eleverna så att de 
motiveras till att fortsätta utvecklas. Likheterna i tillvägagångssätten mellan de lärare som 
medverkat i den här studien och de lärare som medverkat i Anderssons är inte överraskande. 
Till att börja med är de alla danslärare och har erfarenheter av pedagogik inom liknande ämnen 
och undervisningsmiljöer. Det ligger också något i läroplanens (Gy11) holistiska karaktär som 
Andersson och Ferm Thogersen (2015) beskriver. Danskurserna i Gy11 speglar en bred bild av 
danskunskaper, kurserna bygger på varandra och kursmål vävssamman och återkommer i flera 
kurser (Andersson & Ferm Thogersen, 2015). 
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6.2.1 Pedagogiska implikationer 
Det som överraskade mig i den här studien och som inte går att relatera till Anderssons (2016) 
studie är i den utsträckning som lärare värderar elevers attityder till lärandet av improvisation. 
När informanter i den här studien beskrev kunskaper som utvecklas i improvisationsämnet 
syftade många av dem till förhållningsätt så som ”nyfikenhet”, ”trygghet” och ”lekfullhet” 
(utdrag ur tre intervjuer). Informanterna beskriver improvisation som en ”konstnärlig 
verksamhet” (utdrag från Lovisa) där elever behöver ”ge sig hän” (utdrag från Mikaela & 
Nadja) åt improvisationen för att lärande ska ske. Lärandet i sig kan beskrivas som en 
”kompositorisk” skapandeprocess där eleven utvecklar sin konstnärlighet genom att lära sig 
”jobba med sig själv”, ”ta initiativ”, ”ansvara för sin roll i gruppen” och utforska sin 
”kroppskännedom” och sina ”tankemönster” (utdrag ur tre intervjuer). Undervisning i 
improvisation, som den beskrivs av informanterna, ställer krav på att elever ”öppnar upp” och 
”släpper kontroll” över vad som sker i lärandets händelseförlopp (utdrag från Lovisa & Nadja). 
När attityder ses som kunskaper eller krav för lärande i undervisningen uppstår frågor om hur 
alla elever kan göras delaktiga i lärandet. Improvisationen är ett konstnärligt ämne som utmanar 
dansarens kroppsliga och mentala skapandeförmåga men när ämnet undervisas inom en 
utbildning och med den här kunskapssynen kan det, enligt mig uppstå etiska problem. När 
undervisningen sker inom ramen för en myndighet till exempel Skolverket på en utbildning där 
det inte görs antagningsprov måste lärare i ämnet vara extra uppmärksamma på hur de värderar 
och agerar i sin undervisning. Skolverkets styrdokument har en demokratisk värdegrund och i 
den här typen av undervisning är det lätt att elever som har svårt för att ”öppna upp” och vara 
”trygga” hamnar utanför och mister möjligheten till lärande.  
 
Kunskapssynen som informanterna beskrivit i den här studien liknar den syn jag själv har 
angående vilka kunskaper som lärande i improvisation utvecklar. Genom att göra den här 
studien har jag blivit medveten om hur avgörande de attityder som eleverna har till sitt lärande 
kan vara för kunskapsutvecklingen i improvisation. De lärare som deltagit i denna studie har 
nämnt attityder så som ”nyfikenhet”, ”trygghet” och ”lekfullhet” som kunskaper improvisa-
tionsundervisning utvecklar och förmågor som de värderar elevers prestationer utefter. Dessa 
attityder, förmågor eller förhållningsätt anses av studiens deltagare vara en del av konstnärligt 
identitetsskapande och en förutsättning för lärande i ett ämne som utforskar konstnärliga 
förmågor. Lärare som undervisar i improvisation behöver, enligt mig, medvetengöras om hur 
mycket de baserar sin undervisning på och värderar elevers kunskaper i relation till konstnärliga 
attityder eller konstnärligt identitetsskapande. Improvisationen borde inte uteslutas ur 
dansundervisningen för att det kan vara problematiskt eller för att den kunskapssyn som råder 
kan leda till utanförskap. All undervisning kan anses vara problematisk. Skulle improvisationen 
inte vara en del av dansämnet kan undervisningen gå miste om möjligheter att utveckla 
konstnärliga förhållningsätt som är nödvändiga i dansen som yrke och konstform.  
 
Denna studie har gett mig en djupare förståelse för min egen syn på improvisation som ämne, 
jag har insett hur viktigt det är att problematisera min kunskapssyn och agera medvetet i min 
roll som blivande lärare. I framtiden kommer jag vara medveten om att i improvisationen kan 
konstnärlighet, identitet och användbara attityder så som ”nyfikenhet”, ”trygghet” och 
”lekfullhet” utvecklas. Vilket kan vara problematiskt för elevgruppens individer eftersom 
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lärandet kväver mycket av dem som personer, därför blir lärarrollen viktig. Läraren behöver, 
enligt mig, ta på sig ansvaret att skapa en trygg lärandesituation där alla kan inkluderas. Läraren 
behöver dessutom göra medvetna beslut kring vilka kunskaper lärandet syftar till, hur de 
presenteras i undervisningen och hur kunskaperna bedöms och betygsätts.                                              
 
6.3 Vidare forskning 
När den här studien genomförts har flera områden som går att fortsätta forska på gällande 
improvisation i dans uppenbarat sig för mig. Ett område för vidare forskning är den problematik 
som diskuterats under 6.2 Pedagogiska implikationer. Frågor som uppstår när ett ämne syftar 
till att utveckla konstnärligt agerande, attityder eller identiteter är, enligt mig: hur undviks 
utanförskap i lärandet? Är det etiskt att bedöma elevers personliga attityder till exempel 
”trygghet”, ”nyfikenhet” och ”lekfullhet” i konstnärligt skapande? Hur strukturerar lärare 
lärandet när lärandet utmanar elevers kroppsliga och mentala konstnärligaförmågor? Hur 
förhåller sig lärare till undervingens sociala miljö eller praktikgemenskap när lärandet utmanar 
elevers kroppsliga och mentala konstnärligaförmågor? Praktikgemenskapen skulle även kunna 
undersökas från ett elevperspektiv. Genom att observera praktikgemenskapen i flera 
undervisningssituationer kanske en klarare bild om hur lärare kan strukturera och hantera den 
framstår.     
 
Ett annat område för vidare forskning har med bedömningens rättssäkerhet i dansimprovisation 
att göra. De tre informanterna i den här studien använde sig av andrahandskällor när de 
betygsatte elevers kunskaper i improvisation. De använde i första hand anteckningar, 
loggböcker och minnet av upplevelsen av elevers framträdande som bedömningsunderlag vid 
betygsättning. Informanterna uttryckte sig negativt om att filma elevers dansande i 
improvisation eftersom det skulle ha en inverkan på elevers prestationer. Elever skulle kunna 
känna sig bedömda och distraheras från den koncentration som utforskande i improvisation 
kräver. Enligt informanterna skulle improvisationsundervisningen förlora sitt syfte om den 
filmades och därmed påverkade elevers prestationer. Jag förstår det här resonemanget men 
frågor kring hur bedömningar baserade på andrahandskällor kan göras rättssäkra kvarstår.     
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Bilaga 1  

 
 
 
Forskningsstudie om betygsättning av improvisation inom estetiska programmet 
inriktning dans – Samtyckesdokument 
 
Jag heter Sanna Gren och studerar till ämneslärare med inriktning på dans vid Luleå Tekniska 
Universitet. Till mitt examensarbete genomför jag en studie om betygsättning i ämnet 
improvisation. Syftet med studien är att öka förståelsen över hur ämnet improvisation kan 
bedömas och betygsättas. Jag söker därför efter lärare med erfarenheter av bedömning och 
betygsättning inom Improvisation. Du behöver inte undervisa i improvisation under studiens 
gång men en förutsättning är att du har erfarenhet av bedömning och betygsättning av 
improvisation som ämne eller kurser där improvisation ingår.  
 
Min fråga är om du godkänner att jag tar del av dina erfarenheter av betygsättning i 
improvisation genom en intervju. Intervjun kommer spelas in med hjälp av ljudupptagning men 
informationen som samlas in kommer behandlas konfidentiellt. Detta innebär att jag kommer 
transkribera intervjun och ge dig samt skolan du arbetar/arbetade på fingerade namn. I studien 
kommer endast transkriberingarna redovisas. Själva ljudupptagningarna kommer endast jag och 
min handledare Susanna Leijonhufvud ta del av. När studien är genomförd kommer den 
publiceras via Luleå Tekniska Universitets hemsida. Alla insamlade personuppgifter kommer 
att förvaras i enlighet med GDPR. 
 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill under studiens 
gång genom att kontakta mig via mail.     
 
Har du frågor får du gärna kontakta mig! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar                                                      Handledare 
Sanna Gren                                                                         Susanna Leijonhufvud 
Student, Danslärarutbildningen                                          Mail: Susanna.leijonhufvud@ltu.se 
Luleå Tekniska Universitet 
Mail: Gersan-4@student.ltu.se   
 
 
 
Jag                                                                     har tagit del av informationen och godkänner att 
Sanna Gren intervjuar mig kring mina erfarenheter av bedömning och betygsättning i 
improvisation enligt metoden beskriven ovan.  
 
 
Datum och ort                                                            1 



 

 

                                             
Bilaga 2 

 
Intervjufrågor - teman 
 

 
När du hör ordet improvisation, vad tänker du då? Hur skulle du beskriva det? 

- Skillnad på improvisation som allmän företeelse, som företeelse i dans, som 
ämneskunskap i en kurs? 

- Genrebundet, en teknik  
  
Vad gör en improvisation bättre än en annan?  

- Kunskaper 
- Förmågor 
- Färdigheter 

 
Hur märker du att elever utvecklar kunskaper i improvisation?  

- Synliggörs lärandet 
- Finns det en progression  
- Skillnad mellan nybörjare och icke-nybörjare 

 
 
Hur märker du att elever förstår instruktioner?  

- Verbalt, kroppsligt,  
- Före, i och efter framförande 

 
Hur arbetar du med bedömning?  

- Formativt, summativt 
- Feedback 
- Elevsamtal 
- Kamratrespons 

 
När du sätter betyg i kurs med improvisation vad grundar du dina beslut på?  

- Dokumentation  
- Användning av styrdokument 
- Annat (egna erfarenheter som dansaktör?) 

 
Vad har du för bakgrund?  

- Utbildning 
- Erfarenhet av undervisning 
- Erfarenhet ämnet improvisation 
- Annat 

 
 
 
 
 
 


