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Sammanfattning 
Den här uppsatsen handlar om hur några gymnasieelever som studerar dans på estetiska 

programmet upplever kreativitet och eget skapande. Syftet med studien var att undersöka 

elevernas upplevelse av kreativt skapande inom skolans ramar med fokus på kurserna 

Dansgestaltning 1 och Koreografi. Det som undersöktes var vilka faktorer som bidrar till att 

skapa en kreativ miljö och vilka som kan hindra det egna skapandet. Insamlade data bygger på 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt gjordes fem enskilda intervjuer med 

elever från årskurs två och tre på en gymnasieskola i Sverige. Dessa intervjuer transkriberades 

sedan och analyserades för att hitta olika teman. Temana kodades sedan i olika undergrupper 

som analyserades. Det som kom fram i resultatet var att eleverna upplevde skapande av dans i 

skolan som något positivt. När de skapande uppkom känslor som glädje, entusiasm och lugn. 

Det framkom även vad eleverna behövde för hjälpmedel för att kunna skapa dans. De behövde 

ha en förförståelse för olika danssteg, en stor lokal med speglar, musik och rätt sinnesstämning. 

Faktorer som kunde hindra dem var liten yta, klasskamrater, dålig självkänsla, och höga krav 

på sig själv. Min slutsats var att eleverna ser skapandet som något positivt och de flesta 

hjälpmedel de behöver finns redan i skolan. Det framkom även att faktorer som hindrar vissa 

elever i deras skapande kan ha en positiv effekt på andra elevers skapande. Något som också 

framkom var att eleverna påverkades ytterst lite av betygen. 
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1. Inledning 
 

Att arbeta är att ställa sitt jag till förfogande. Att erbjuda sårbarheten, hudlösheten och den 

nakna kroppen till erfarenheten. Det är en märklig process där den stora faran utgörs risken 

av att falla. Jag balanserar på en gräns där det på ena sidan vilar en massa vedertagna 

trygghetsfaktorer (som bekräftande ’’sanningar’’, koder, mer eller mindre trendiga 

mönster) och på den andra bottenlöst mörker. Jag är lika rädd för båda (Lilja 1999 sid, 80) 

Kanske kan det här citatet även ha betydelse även inom skolan ramar. Detta citat av Lilja är 

hämtat ur en text där hon beskriver dansens balans mellan vanvett och frihet. Det finns en frihet 

i att kunna skapa och uttrycka sig genom dans men genom att göra kan konstnären också tappa 

fotfästet och falla. Jag tolkar det som att det kan vara svårt att kombinera friheten i att skapa 

med påverkan av omvärlden utifrån. Hur blir det då när skapandet tas till skolan och ska få plats 

inom skolans ramar? Var på gränsen balanserar eleverna och hur kan de på bästa möjliga sätt 

finna friheten i att skapa när det redan finns reglar och ramar utifrån?  

Det här är ett exempel som kan återspegla en lektion i skolan: Läraren delar ut uppgiften och 

det går en djup suck genom klassrummet. Eleverna ska skapa en egen koreografi. Några 

kommer igång med uppgiften och börjar leta musik och analysera låtar medan andra mest sitter 

av lektionen. Salen har speglar på två väggar av fyra och det är svårt att inte jämföra sig med 

de andra eleverna. De som inte arbetar aktivt säger att de inte har någon inspiration, vet inte hur 

de ska börja eller arbetar bättre på en mer avskild plats. Jag kan till viss del känna igen mig i 

den här berättelsen, trots att jag räknar mig själv som en kreativ person har jag i vissa 

sammanhang upplevt det svårt att skapa och skapandeglädjen finns inte där. Jag vågar inte 

prova eller testa med rädsla för att göra fel. Det kan ha berott på en osäkerhet att bli bedömd av 

både klasskamrater och lärare, som i sin tur påverkade att kreativiteten var som bortblåst. 

Tyberg (2018) beskriver att bedömningsrädsla kan göra att elever undviker att svara alls på 

frågor med rädsla att svara fel. Inom dans skulle det isåfall kunna vara att elever undviker att 

skapa alls för då behöver de inte bli bedömda på något de skapat själva. Jag har funderat över 

om det kan vara så att i sammanhang där den konstnärliga processen ska bedömas stannar den 

ofta av. Vad händer med kreativiteten när konstnären inte längre känner sig fri att skapa på 

grund av i det här fallet skolans ramar. Är skapandet något som överhuvudtaget borde 

betygsättas och om, vad kan läraren göra för att skapa en kreativ miljö för eleverna där de 

känner sig trygga att testa sig fram? Att uttrycka sig och skapa genom dans brukar vara något 

lyfts fram som positivt men det kan också vara hämmande utifrån olika faktorer.  
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Under min verksamhetsförlagda utbildning stötte jag på elever som uttryckte frustration när det 

kom till eget skapande, de hade svårt att komma igång i processen och när de väl kom igång 

hade de svårigheter att hitta kreativitet och kom ofta av sig. Skapandet upplevdes svårt och 

eleverna fann ingen glädje i arbetet utan de gjorde det mest för att de behövde. De var sedan 

inte nöjda över det de skapat och det gjorde mig fundersam. Jag tror inte att skapandet är inlagt 

i kursplanerna för att ge frustrerande elever som får kämpa sig genom processen, ett lustfyllt 

lärande är förhoppningsvis det vi vill uppnå. Jag är därför nyfiken på hur eleverna själva ser på 

sitt skapande inom skolans ramar. Förhoppningsvis får jag svar som jag kan ta med mig i mitt 

arbete som undervisande lärare. 

Inom dans skapas ständigt fraser, kompositioner och koreografier. Det återkommer även på 

estetiska programmet med inriktning dans på gymnasiet och är något som eleverna behöver 

kunna för att nå betygskriterierna i utbildningen. Jag har av egen erfarenhet och under min 

verksamhetsförlagda utbildning stött på att skapa och vara kreativ på beställning inte alltid är 

så lätt. För egen del har jag upplevt att kreativiteten kan uppenbara sig när som helts men den 

kan också utebli när jag som mest behöver vara kreativ. Det problemet har jag även stött på hos 

elever som undervisas i dans när de ska utveckla en egen koreografi som ska betygsättas. Att 

vara kreativ och prestera i en bedömmande miljö kan vara en utmaning. Jag blev därför nyfiken 

och intresserad av vilka förutsättningar som behövs för att eleverna ska hamna i en kreativ 

process och få en positiv upplevelse av sitt skapande. Vad kan jag som lärare kan bidra med för 

att hjälpa eleverna utvecklas och fortsätta känna sig kreativa i sitt skapande? 

.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att få en bild över hur gymnasieelever upplever hur de kan 

uttrycka sin kreativitet i danskurser där ’konstnärlig process’ ingår.  

Mina frågeställningar: 

1. Vilka faktorer skapar kreativa lärandemiljöer?  

2. Vad kan lärare göra för att hjälpa elever i den konstnärliga arbetsprocessen? 

3. Vad kan hindra den konstnärliga processen?  

 

3. Bakgrund  
I detta kapitalet kommer studiens bakgrund presenteras. I första delen presenteras litteratur 

tidigare forskning och styrdokument. Sedan presenteras studiens teoretiska ingångspunkt.  

3.1 Skapa och uttrycka sig genom dans 
Det är svårt att hitta specifik forskning som rör elevers upplevelse av skapande inom dans men 

det finns inom några andra estetiska områden. Höghede (2016) har undersökt betydelsen för 

barn och ungdomar när de får skapa producerat material själva. Det hon kommer fram till är att 

före och under processen upplever ungdomarna det som jobbigt och skäms över sig själva. 

Medan i slutet av processen kan de känna sig stolta över det de skapat och deras självförtroende 

blir bättre.  

Lindqvist (2011) beskriver i sin avhandling hur olika danslärare ser på dans i skolan. Lärarna 

anser att det är viktigt att eleverna får ta del av dans för att få ytterligare ett språk att uttrycka 

sig på. ’’Att öka sin förmåga att uttrycka sig med dans ger ökad förmåga att uttrycka sin kunskap 

och sin erfarenhet, att meddela sig, bli sedd och lyssnad till.’’ (Moerman 2014 sid, 187). 

Dansarens kropp används för att uttrycka de inre tankarna och blir ett hjälpmedel för att stärka 

identiteten (Moerman 2014).  De val dansaren gör i uttrycket av sin dans baseras på personliga 

erfarenheter (Pöckl 2014). Olika kroppsdelar kan utföra olika uttryck och rörelser samtidigt. 

Det kräver att dansaren kan skilja kroppsdelarna åt och utföra nya konstruktioner som kroppen 

vanligtvis inte utför (Unander-Scharin 2009). Dansens formspråk är komplext. Pröckl (2014) 

menar att en rörelse består av en ´insida´ och en ´utsida´. Utsidan ses av en publik och kan 

förmedla något. Insidan av rörelsen är till för dansens egen känsla. En rörelse kan göras på 

många olika sätt, tillexempel långsamt eller snabbt. Hur dansaren väljer att utföra rörelsen blir 
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en skildring av dansarens tolkning av rum, tid och kraft. Dessa tre ord är återkommande i 

danssammanhang och används för att beskriva dansens existens och hur en dansare väljer att 

forma sina rörelser. En skicklig danslärare kan tolka en elevs egen förståelse genom att se hur 

denne utför en rörelse.  

Det finns olika metoder att följa i skapandet av en koreografi. En metod är att innan bestämma 

sig för att kommunicera något till sin publik. Ett annat sätt är att följa sin inre känsla och låta 

rörelserna komma till tals inifrån. Den tredje är att följa musikens form och det är ett av de 

vanligaste sätten i skapandet av en koreografi (Cunningham 1952). Det finns alltså många olika 

arbetssätt när det kommer till skapande av en koreografi. Det finns även många olika former av 

dans. I denna studie är det dans som konstform och utformandet av koreografi inom detta 

område som behandlas.  

3.2 Självkänsla och självförtroende 
 

En stabil självkänsla får du ofta med dig redan från uppväxten, men det går alltid att 

förbättra din självkänsla. Den kan bli stabilare av bra erfarenheter och om du hamnar i 

sammanhang där du möts av respekt och omtanke. Därför kan det vara bra att prova nya 

saker och att se till att hamna i nya situationer, även om det känns jobbigt (Tuominen 2018 

sid, 2) 

Tuominen (2018) skriver att hur en person ser på sig själv påverkas av dennes självkänsla. Med 

en självkänsla som är stabil upplever personen att den duger och känner sig accepterad. Den 

egna självkänslan kan växa till att bli mer stabil om bekräftelse och omtanke ges från andra 

människor. Med en stabil självkänsla är det lättare att känna sig trygg i olika situationer. Det 

leder till att personen vågar utforska och vara mer öppen inför nya uppgifter. Tuominen (2018) 

beskriver vidare att om självbilden istället är svag försöker personen ofta göra rätt och en känsla 

av att vara tvungen att prestera finns. En person med svag självkänsla har svårt att ta kritik och 

upplever ofta att den misslyckas.  

En persons självförtroende är kopplat till de olika uppgifterna den ställs inför. Ställs personen 

inför en uppgift som den tror att den kommer klara innebär det att självförtroendet är bra. Det 

kan även växa om personen märker att den klarar en uppgift. Med en stabil självkänsla kan 

personen utan större svårigheter uppnå självförtroende i olika aktiviteter. Det kan också fungera 

tvärtom, med en svagare självkänsla kan personen kompensera med ett bra självförtroende 

(Tuominen 2018). Connoly, Quin och Redding (2011) fann i sin studie att upprepade lektioner 

i modern dans stärkte elevernas självförtroende. De kom också fram till att uttrycka sig i dans 

kan stärka det psykologiska välbefinnandet.  
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3.3 Dansgestaltning 1 och Koreografi 

Inom gymnasieskolans estetiska program med inriktning dans finns olika ämnen, tillexempel 

Dansgestaltning. I ämnet Dansgestaltning ingår kurserna Dansgestaltning 1, Dansgestaltning 2, 

Dansimprovisation, Dansimprovisation och komposition, Koreografi och Repertoar 

(Skolverket 2011a). I den här studien så har jag valt att undersöka utifrån kurserna 

Dansgestaltning 1 och Koreografi. I Dansgestaltning 1 finns det både moment som handlar om 

elevens eget skapande och gestaltande av befintliga koreografier. I det centrala innehållet i 

kursen finns dessa punkter som rör elevernas egna skapande: 

• Undersökande av rörelser och skapande i nuet. 

• Improvisation som rörelseteknik och metod för skapande. 

• Grundläggande kompositionsverktyg, till exempel nivåer, riktningar, dynamik, 

repetition och variationer, solo och grupp. 

• Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva. 

 (Skolverket 2011a) 

I kursen Koreografi handlar det till större del om att eleven ska skapa materialet själv. I det 

centrala innehållet finns dessa delar med:  

• Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt till tyngd, flöde, tid, 

rum, musik, variation eller stämning. 

• Olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt och deras relation till 

estetiska, sociala och kulturella kontexter samt historiska sammanhang. 

• Omsättning av idéer i en konstnärlig process och hur arbetsprocessen genomförs från 

idé fram till iscensättning av en färdig koreografi framförd inför publik. 

(Skolverket 2011a) 

 

 Jag har valt dessa två kurser då de rör det ämne jag vill behandla, skapande under bedömning. 

Båda kurserna ingår i ämnet Dansgestaltning men berör skapande av dans och koreografi på 

lite olika sätt.  I kursen Dansgestaltning 1 ingår bland annat dessa två betygskriterier för betyget 

E 

- Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i ett fåtal 

kompositionsuppgifter hur hon eller han kan tillämpa dem utifrån enskilda teman. 
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- Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i konstnärliga gestaltande processer där gemensam 

tolkning, improvisation och komposition ingår (Skolverket 2011a). 

Även i kursen Koreografi finns liknande betygskriterier som eleven måste uppnå för att bli 

godkänd. 

- Eleven skapar i samråd med handledare, dans utifrån olika kompositionsmetoder. I 

kompositionerna organiserar eleven med viss säkerhet rörelserna utifrån enskilda teman 

som relaterar till någon av komponenterna tyngd, flöde, tid, rum, ljud och musik. I arbetet 

undersöker eleven olika kompositionsmetoder och koreografiska förhållningssätt samt 

diskuterar översiktligt hur de relaterar till estetiska, sociala och kulturella kontexter eller 

historiska sammanhang. 

- Eleven genomför i samråd med handledare ett mindre projekt och använder i det ett 

specifikt koreografiskt förhållningssätt. I arbetet samarbetar eleven med viss säkerhet med 

andra i konstnärliga processer där komposition ingår. Arbetet utgår från en idé och eleven 

genomför i samråd med handledare arbetsprocessen fram till iscensättning av en färdig 

koreografi. Eleven är delaktig i lösningar som gemensamt för arbetet framåt (Skolverket 

2011a) 

I kursen Dansgestaltning 1 ligger det mycket av fokuset av skapandet på den konstnärliga 

processen och eleverna ska få ta del av olika grundläggande ´kompositions verktyg´. Medan i 

kursen Koreografi ska dessa kompositioner leda fram till en färdig koreografi som ska visas på 

scen. Kurserna möter skapande på olika sätt men gemensamt är att eleverna på något sätt blir 

bedömda i sin konstnärliga process.  

3.2 Bedömning 
Det som görs vid en bedömning är att data samlas in om vilken kunskap eleverna besitter i 

förhållande till kunskapskraven i kursen. Bedömningen av elevernas kunskaper kan delas in i 

fem olika syften. Informationen som läraren får av de olika syftena används på olika sätt. I 

undervisning bör utgå det dessa syften:  

•  kartlägga kunskaper 

• värdera kunskaper 

• återkoppla för lärande 

• synliggöra praktiska kunskaper  
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• utvärdera undervisning 

(Skolverket 2011b) 

Det är inte fel med betyg om eleverna är medvetna om varför de arbetar mot betygen och kan 

använda dem som ett sätt att utvecklas. Målkriterierna kan användas för att skapa ett 

sammanhang för eleverna (Strandberg 2017). Det är viktigt att kommunicera med sina elever 

hur de bedöms, varför och på vad. Det är farligt att hamna i en situation där eleverna upplever 

att deras betyg grundar sig på allt de presterar och uttrycker i klassrummet. Eleverna blir rädda 

att misslyckas och vågar därför inte försöka sig på mer avancerade uttryck och undviker att 

delta i diskussioner då de inte vill riskera att visa att de inte kan (Tyberg 2018). Det är inte bara 

i provsituationer som bedömningsrädsla kan uppstå, elever kan även uppleva det i mer 

informella bedömningssituationer. Lärarens uppgift är att få eleverna att känna sig trygga med 

bedömningen som görs (Tyberg 2018). ’’Ska bedömning stödja lärandet måste eleverna få 

kännedom om både hur bedömningsprocesser går till och hur de lär sig’’ (Pettersson 2013 

sid.41). Strandberg (2017) menar också att betygen ska ha ett syfte och finnas sida vid sida med 

andra responsmedel som utvecklingssamtal och mentorssamtal. Om responsen bara ges i form 

av betyg och eleverna inte förstår betygskriterierna så hjälper inte betygen elevernas lärande.  

I skolans värld ligger ofta fokuset på resultatet och processen blir inte lika viktig. Detta kan 

bero på att resultat är lättare att mäta medan processen inte är lika mätbar. Gustavsson (2002) 

menar att det finns en problematisk bild i relationen mellan process och resultat. Sökandet av 

kunskap återfinns i processen och resultaten är den kunskap som processen inhämtat. Inom 

pedagogiken går det att se som olika delar: processen, resultatet eller relationen mellan dem. 

Kunskap betyder att det finns både en process och ett resultat. Det är även viktigt att förstå 

sambandet mellan dem. Det finns därför många delar att ta ställning till vid bedömning av 

kunskap (Gustavsson 2002). 

I en bedömningsprocess är det viktigt att lägga fokus på rätt ställe. Om en elev inte kan svara 

på en fråga betyder det inte alltid att kunskapen inte finns där utan att det kan vara fel sätt att 

mäta elevens kunskap på. Det kan även vara svårt att göra en bedömning om en elev som 

faktiskt har kunskaper inte visar dem. Orsaken till det kan vara att eleven inte vill visa sin 

kunskap, inte förstår uppgiften eller att frågorna som ställs av läraren inte är relevanta (William 

1992 refererad i Pettersson 2013). För den enskilda eleven kan bedömning betyda olika saker. 

Använder läraren bedömning på ett sätt så att den utvecklar elevens lärande får läraren elever 

som litar på sin egen kunskap, att de kan, vill och vågar. Här använder läraren bedömningen för 

att analysera och värdera kunskapen som finns så att eleven kan utvecklas till nästa nivå. Om 
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analysen av kunskapen däremot utelämnas kan bedömningen leda till att eleven känner sig 

dömd. Det leder till att eleven inte vågar, inte vill eller känner att de inte kan (Pettersson 2013). 

Figur 1 nedan visar hur bedömningen kan gå till beroende på hur den görs.  

 

Figur 1. Från Bedömning av kunskap – för lärande och undervisning i matematik (s. 5) av Pettersson, 

(2011) 

3.4 Fantasi 
Den kombinatoriska aktiviteten hänger ihop med människors sätt att använda sin fantasi som i 

sin tur grundar sig i olika kreativa handlingar. Genom att ha analyserat den kombinatoriska 

aktiviteten har det framkommit att det krävs många faktorer för att fantasi ska uppstå. Det är en 

långdragen process som först är mycket enkel men som sedan blir mer komplex. Hur en person 

skapar beror även på ålder och genom fler levda år kommer också mer erfarenhet som också 

påverkar hur personen använder skapandet. Det har också gått att se att det finns ett 

sammanhang mellan den verklighet vi upplever och fantasin (Vygotskij 1995). Enligt Hoff 

(2010) har barns fantasilekar en betydande roll för hur deras kreativitet kommer arta sig när de 

blir äldre. Får de möjlighet att använda sin fantasi i leken kommer de ha lättare att kunna arbeta 

kreativt i framtiden. Vygotskij (1995) har tagit fram fyra former som beskriver hur människans 

fantasi fungerar.   

I form nummer ett har element tagits från verkligheten och det människan tidigare upplevt. 

Genom de tidigare erfarenheterna kan hjärnan sedan kombinera nya föreställningar. Ju fler 
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tidigare erfarenheter en människa har desto större bibliotek har hennes fantasi att plocka av. En 

vuxen person har ett rikare biliotek än ett barn. Därför är det viktigt att som pedagog ge barnen 

olika nya erfarenheter om syftet är att de ska ägna sig åt skapande verksamhet. Fantasin och 

minnet är inga motsatser till varandra utan fantasin fungerar med hjälp av minnets erfarenheter 

(Vygotskij 1995) 

I nästa nivå av samband arbetar en färdig produkt av fantasin och en komplex situation från 

verkligheten. Istället för att återskapa från tidigare erfarenheter skapar nu hjärnan nya 

konstellationer av de kunskaper som nu finns. Flera mindre föreställningar om något leder till 

ett större sammanhang som människan kan skapa en förställning kring. Vygotskij (1995) 

beskriver ett exempel på en föreställning om en öken. För att kunna fantisera fram en bild av 

en öken behöver personen ha ett förråd av föreställningar om vad som kan finnas där, 

tillexempel sand och vattenbrist. Föreställningen om en öken kommer från verkligheten med 

det är inte den egna verkligenheten utan från någon annan som har upplevt en öken i 

verkligheten. Det är en sekundär erfarenhet som vår fantasi bygger bilder kring. Detta gör att 

en människa inte är begränsad till sin egen verklighet utan kan utveckla en bank av 

föreställningar och erfarenheter som inte är självupplevda med hjälp av fantasin. Skillnaden 

från den första formen där fantasin bygger på erfarenheten blir att i den andra formen är det 

tvärtom, erfarenheten etableras av fantasin (Vygotskij 1995). 

Det emotionella sambandet är den tredje formen av förbindelse mellan fantasi och verklighet. 

Denna förbindelse finns åt två håll. En människas känslor visar sig i både inre och yttre uttryck. 

Fantasin används som ett inre uttryck för det vi upplever. Känslan plockar särskilda moment 

från vår verklighet och ger dem olika bilder. Det som sedan händer är att de intryck som är av 

liknande emotionell karaktär sammanfogas i vår fantasi. Genom en likartad känsla bygger 

fantasin nya kombinationer av beståndsdelar från verkligheten som annars inte har någon 

sammankoppling till varandra. Här är det känslorna som påverkar fantasin men fantasin kan 

även påverka känslorna. Något som fantasin skapat kan ge oss en känslosam upplevelse 

(Vygotskij 1995). 

Den fjärde formen kommer till av att en fantasiskapelse som tidigare inte funnits i 

verkligenheten kan bli till. Det kallas kristalliserad fantasi och kan när den gått från en inre 

fantasi till ett verkligt objekt ha effekt på andra föremål som finns i verkligheten omkring den. 

En teknisk apparat kan vara en kristallisering från fantasin, det är något som från början inte 

finns i naturen men som sedan den skapats blir en del av den verkliga världen och påverkar 
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olika faktorer i den. Denna kristalliserade fantasi återfinns inom många områden, däribland 

konsten (Vygotskij 1995).  

3.5 Kreativitet 
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 återskapande 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 Sid.13). 

Kreativitet är ett begrepp som jag kommer använda mig av i den här studien, det är också ett 

begrepp som går hand i hand med flow. Såhär definerar Nationalensoklypedin kreativitet: 

kreativitet (bildning till latin creʹo ’skapa’, ’frambringa’), förmåga till nyskapande, till 

frigörelse från etablerade perspektiv. Kreativitet handlar om att skapa något nytt, en 

ny produkt i mycket vid bemärkelse. Det nya ska också innebära något som är värdefullt, 

användbart eller nyttigt (Carlsson). 

När människor arbetar kreativt lämnas den gamla kunskapen bakom och nya vägar testas. Den 

kreativa processen innebär att det kan bli kaos på vägen och det är ett ständigt sökande som 

leder fram till den slutgiltiga formen (E. Skoglund 1993). Kreativitet menas med att vi ägnar 

oss åt en aktivitet som är nyskapande. Den kan både synas i omgivningen men även i det inre 

hos människans känslor och intellekt (Vygotskilj 1995). Människors hjärnor fungerar som ett 

bibliotek för förvaring av tidigare erfarenheter så att vi kan plocka fram dem och använda dem 

igen, det kallas den reproducerade verksamheten. Men det är främst de kombinatoriska 

verksamheterna som för oss framåt och skapar nya sammanhang (Vygotskilj 1995). Vidare 

menar Vygotskilj (1995) att en förutsättning för att kunna utföra kulturella ting är att vi behöver 

använda oss av vår fantasi. Allt som hittills skapats av människan är också ett resultat av 

människans fantasi och kan också användas som hjälpmedel till att utveckla kulturella ting.   

Kreativitet finns i många olika sammanhang och är svårdefinierat, men ordet kreativitet betyder 

nyskapande menar Skoglund (1999). En teori om kreativitet bygger på att vi fått en idé och ska 

skapa eller föra något vidare utifrån den. Att få en idé lever kvar från att människor tror på en 

högre makt där budskapet ges till en utvald som sedan ska ge det vidare till sina medmänniskor. 

Det finns en annan teori om att idén kom från en andlig varelse och det är därifrån ordet 

inspiration kommer ifrån. Inspiration kommer från’’in spiritus’’ som betyder att någon eller 

något är uppfylld av den heliga anden. Även Platon menar att en poet behöver vara inspirerad 

för att kunna skapa. Gemensamt för alla teorier om skapande är att idén kommer utifrån och 

människan ska sedan förmedla den, vilket leder till att skapandet blir väldigt passivt. För att 
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kunna skapa måste människan alltså vänta på att en idé ska infinna sig och kan först därefter 

börja sitt skapande. Detta tankesätt lever kvar även om den högre makten inte finns på samma 

sätt, men hur männsiskor ser på hur idéer formas är detsamma (Skoglund 1999). Florin (2015) 

har i sin avhandling granskat hur konstnärer arbetar då det finns satta ramar av en arbetsgivare. 

Florin såg att det fanns en viss skillnad mellan mindre och större projekt. I de större projekten 

fick konstnärerna kompromissa mer, vilket i sin tur ledde till sämre kvalité på konstverket. Om 

uppdragsgivaren istället valt att lita på konstnärens kunskap, även om det är en risk hade utfallet 

förmodligen blivit annorlunda.  

Hoff (2014) har sammanställt åtta viktiga beståndsdelar som behövs för att en miljö ska 

upplevas som kreativ för elever. Dessa är: 

1. Flexibilitet i arbetssättet 

2. Ge beröm för nytänkande 

3. Uppmuntra utmaningar 

4. Gott samarbete 

5. Öppet klimat, humor och lekfullhet 

6. Självständighet i lärandet – planera själv 

7. Elevinflytande – demokrati 

8. Gedigna baskunskaper – att ha något att vara kreativ kring. 

(Hoff 2014). 

I denna studie kommer jag att använda kreativitet för att beskriva nyskapande och då studien 

riktar in sig på dans så blir att skapa nya fraser, kompositioner och koreografier den kreativa 

aktiviteten. För att kunna skapa behövs inspiration, en idé till det som ska skapas. Jag kommer 

därför även väva in inspiration i kreativitets begreppet.  

Ernberg (2012) beskriver att det inte finns mycket forskning inom kreativitet och hur det är 

kopplat till hjärnan. Att undersöka hur kreativitet fungerar neurologisk är nästan lika svårt som 

forskningen om vårt medvetande. Det är vid medvetandet forskningen måste börja för att sedan 

gå vidare till kreativitet och flow. Inom flow finns det dock mer forskning gjord av Mihály 

Csikszentmihályi. Han kom fram till ett antal olika kriterier som är kopplade till flow-

fenomenet (Ernberg 2012). 

3.6 Skapande 
När någonting skapas ingår det några olika ´moment´. Dissociation är ett av dessa moment och 

betyder att i en skapande process använder vi oss av insamlat material som delas upp i olika 
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bitar. Några bitar används i större utsträckning och andra inte alls. Materialet kommer från 

intryck som människan tagit del av, intrycken skalas av i bitar och olika drag sparas. Arbetet 

går sedan vidare i en förändringsprocess av bitarna som plockats ut av materialet. Bitarnas drag 

går att förstora eller förminska så att de får en annan karaktär. Associationen är nästa moment 

som händer i processen. Det som händer då är att dissocierade och de förändrade elementen 

förs samman. Det sista momentet är att föra samman de olika bilderna så att de formar en 

gemensam gestaltande bild. Detta är det som händer i fantasin innan den gestaltas i 

verkligenheten (Vygotskij 1995). Det som är beskrivet ovan är alltså det som händer från 

skapandeprocessens början, där stoff insamlats och sedan bildar en idé. Inom dans skulle en del 

av stoffet kunna vara danssteg och förändringsprocessen blir att göra om och sätta ihop steg så 

att de passar ihop med tanke på koreografin som håller på att skapas. Stegen blir som ett pussel 

utan färdig bild som är upp till koreografen, i det här fallet danseleven, att skapa. Unander-

Scharin (2008) menar att använda sig av rum och tid kan vara en metod för koreografen att 

skapa det första utkastet av en koreografi. När detta är gjort finns det möjlighet att leka med 

ytterligare med tid, rum, kropp och känslor.  

3.6.1 Faktorer som påverkar skapande 

Även om skapandet ger oss mycket glädje finns där också en hel del smärta. Det är svårt att 

skapa, processen från fantasi till färdig produkt är lång. Ibland finns inte kapaciteten att skapa 

när den behövs, det framkallar lidande hos människan. I slutet av fantasiprocessen när fantasin 

ska gestaltas kan det ta stopp. Det kan bero på att kunskapen som krävs för att ge fantasibilden 

ett yttre uttryck såsom den målats upp i tanken inte finns (Vygotskij 1995). 

Faktorer som kan främja elevers skapande i skolan kan vara att de ges tillräckligt med tid till 

att pröva sina idéer, få belöning när de försöker oavsett utgång och sporras vidare när de 

reflekterar över sina val. Det är också viktigt att de får möjlighet till självbedömning av den 

egna lärprocessen och resultatet som blir. Feedback från lärare och andra elever är också bra 

för elevers skapande (Lindström 2007). Miljöer där skapande uppstår bygger på att det finns 

personer som kan föra vidare engagemang, motivation, koncentration och som kan inspirera 

andra. Det behövs någon som kan få andra personer att växa (Ernberg 2012). 

Inom skolan kan kreativitet finnas men också vara något som saknas. Vad som kan stå i vägen 

för kreativiteten kan vara hur läraren och andra elever uttrycker sig. Det kan finnas en skol kod 

på skolan som inte är speciellt tillåtande och elever som ger varandra negativa kommentarer. 

Betygsystemet som finns i skolan kan påverka hur elever förhåller sig till givna uppgifter genom 

att bara försöka hitta det ’’rätta’’ svaret. I en miljö där kreativiteten saknas kan istället ett 
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revirtänkande och osämja mellan eleverna finnas. Läraren förmedlar inte heller någon positiv 

känsla till eleverna (Marner 2005). Aspekter som kan ha negativa effekter på kreativitet kan 

vara att personen blir avbruten och tappar fokus. Koncentrationen vänds från uppgiften till 

omständigheterna runt om. För stort fokus på detaljerade mål, det slutgiltiga resultatet, kontroll 

och olika regler kan det också stå i vägen för kreativiteten (Ernberg 2012). 

4. Teoretisk ingång  
I detta kapitlet presenterad studiens teoretiska ingång. Jag har valt att utgå från Vygotskijs 

socio-kulturella teori i min studie. Detta perspektiv tar avstamp i lärandet och det sammanfaller 

väl med ämnet jag undersöker. Jag har tittat på elevernas upplevelse av sin kreativitet inom 

skolan och hur lärandet ser ut och vilka möjligheter till lärande som ges. Dels inom skol- och 

klassrumsmiljön, i relationer med andra elever och lärare samt vilka hjälpmedel som eleverna 

får tillgång till. Jag har även utgått från Csíkszentmihályis teori om Flow. Det går att dra 

paralleller mellan några delar ur Vygotskijs socio-kulturella teori och Csíkszentmihályis tankar 

om Flow.  

4.1 Vygotskijs socio-kulturella teori 
Vygotskijs syn på lärande kommer från hans socio-kulturell-historiska praxisteori. Den bygger 

på att människors inre psykologiska processer speglas av yttre aktiviteter, det vill säga 

interaktioner i den fysiska världen som skett i speciella kulturella miljöer, medhjälp av olika 

medel och i sällskap av andra människor. De fysiska mötena med olika ting, således råmaterialet 

från de yttre verksamheterna behövs för de inre processerna. Olika psykologiska processer som 

läsande, talande, tänkande, lärande och lösande kan beskrivas som aktiviteter. Psykologiska 

processer startar från det som händer praktiskt i en människas liv. Genom den yttre praktiska 

världen får vi verktyg, tillexempel hur ett instrument fungerar. När denna kunskap finns öppnar 

det möjlighet till att forma egna idéer kring hur instrumentet kan användas. Därför blir också 

görandet i skolan viktig för barn och ungdomars utveckling (Strandberg 2017). Detta går att 

överföra till dans. Om eleverna har kunskap om dans kan de sedan skapa egna danskoreografier 

och kan utveckla sin dansgestaltning ytterligare.  

Det finns fyra aktiviteter som i större utsträckning påverkar utvecklingen och lärandet. Den 

första aktiviteten är i den sociala. Den egna kunskapen härstammar från interaktion med andra. 

Det är i sociala sammanhang som människor tillsammans med andra lär sig sin kunskap och 

först därefter kan kunskapen användas av denne själv. Det kan också förklaras som att 

tillsammans med andra pågår ett yttre tänkande som sedan kan utveckla människans inre 

tänkande (Strandberg 2017).  
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Den andra aktiviteten är den medierade. Mellan människan och världen finns medierade 

verktyg, det vill säga olika artefakter som vi använder oss av när vi utför en aktivitet. Ett 

medierat verktyg kan tillexempel vara en symaskin, något vi behöver för att kunna sy.Vi 

använder verktyg i allt vi gör. Nya verktyg kan uppfinnas och de kan sedan gå i arv till 

nästkommande generationer. De medierade verktygen är en viktig del i lärandet, utan tillgången 

till dem blir utvecklingen och lärande mycket svårare för eleverna (Strandberg 2017). I 

figurerna nedan ses Vygotskijs triangel till vänster och mitt eget förslag på hur en liknande 

modell skulle kunna användas i skapande av en koreografi på gymnasiet. Där blir subjektet 

danseleven som går på gymnasiet som ska skapa en koreografi. De medierade verktygen kan 

då vara danssteg som eleven tidigare lärt sig, läraren, lokalen, spegel, de egna känslorna och 

inspiration från dansvideor. Dessa medierade artefakter blir elevernas hjälpmedel när de sedan 

ska skapa en koreografi.  

 

Figur 2. Från Vygotskij i praktiken. Bland fusklappar och plugghästar (s. 81) av Strandberg (2017) 
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Figur 3. Från Vygotskij i praktiken. Bland fusklappar och plugghästar (s. 81) av Strandberg (2017) 

Den tredje aktiviteten är den situerade. Aktiviteterna är alltid situerade, speciella rum och 

miljöer utgör lärandet för specifika aktiviteter. Dessa aktiviteter är knutna till en speciell 

situation och blir således bundna situationer. För att lära sig tillexempel ryska är bland andra 

rysktalande den plats där det är lättast att lära sig språket. Miljön är därför en viktig del i lärandet 

och i dans (Strandberg 2017). För att lära sig att dansa är en plats där andra människor som 

dansar ett sätt. En stor yta, tillexempel en danssal kan också vara till hjälp. Med tekniken idag 

är det möjligt att lära sig dansa via dansfilmer på nätet och därför blir det också en situerad 

plats för dans. Det vanligaste är dock att lära sig dansa i en danssal tillsammans med en lärare 

och andra danselever. 

Den fjärde aktiviteten är den kreativa. Denna aktivitet bygger vidare på de tre tidigare, Att 

kunna skapa nytt med hjälp av givna situationer, hjälpmedel och relationer är en väg till 

utveckling och är en viktig egenskap hos människan. Får elever vara med och påverka sin 

lärsituation påverkar de också sin utveckling i en positiv riktning. Med hjälp av den fjärde 

aktiviteten, den kreativa kan vi se att utveckling och lärande kan ske utan bundna situationer 

(Strandberg 2017).  

4.1.1 Proximala utvecklingszonen 

Det finns ett begrepp som Vygotskij använder sig av som kallas den proximala 

utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD) Detta begrepp menas att med den 

kunskap vi besitter kan vi sedan tillsammans med andra ta nästa steg och lära oss ytterligare 
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kunskap. När grundkunskapen finns i något är det lättare att gå vidare till mer avancerad 

kunskap inom det ämnet (Säljö 2012). För att kunna använda färdigheterna vi föds med behöver 

vi tillgång till lärande. Färdigheterna kommer inte visa sig av sig själv utan behöver hjälp från 

utvecklingsprocesser och situationer där lärande är möjligt (Strandberg 2017). Det är också i 

elevers proximala utvecklingzon som läraren kan vara till stor hjälp. Läraren kan hjälpa eleven 

att nå nästa nivå av kunskap genom att vägleda eleven i den riktningen. I början av denna 

process är lärarens stöd av större betydelse för att senare i processen kan eleven själv använda 

sig av sina färdigheter utan lärarens stöd (Säljö 2012). Genom att eleven får vägledning av en 

lärare eller en annan klasskamrat får eleven verktyg från det yttre språket som sker tillsammans 

med andra. De verktygen kan eleven sedan omvandla sitt eget inre tänkande och kan därmed 

utvecklas ytterligare (Partanen 2008). Den proximala utvecklinszonen innebär att eleven med 

hjälp antingen av lärare eller en klasskamrat nå nästa nivå i sin utveckling.  

Det är viktigt att eleven ställs inför den utvecklingszonen som är möjlig och det kan vara en 

svår balansgång. Om eleven endast ges uppgifter den redan kan når den inte nästa nivå av 

utveckling utan repeterar bara det den redan kan. Får eleven istället för svåra uppgifter, där 

elevens kunskap och självständighet inte räcker till blir kraven för höga. Det kan leda till att 

eleven blir passiv, får sämre självkänsla och får kunskapsluckor då andra drivit lärandet istället 

för eleven själv. Lyckas skolan ge eleven rätt förutsättningar till en väl balanserad 

utvecklingszon, kommer elevens upplevelser av lärandet kännas meningsfullt och intressant 

(Partanen 2008).  

 

Figur 4. Illustration av Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 
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Utvecklingszonen ser inte likadan ut för alla elever och även om eleverna till synes är på samma 

självständiga nivå behöver de olika vägledning till vidare utveckling. Läraren behöver se till 

varje elevs situation och anpassa pedagogiken därefter (Partanen 2008). Olika elever har olika 

förutsättningar att skapa en koreografi beroende på erfarenhet och tidigare undervisning. Därför 

måste dansläraren anpassa sitt stöd olika till varje enskild elev. 

4.1.2 Miljön 

Klassrummen i skolor är en viktig del i elevernas lärande. Olika rum kan förmedla olika saker 

och för med sig erfarenheter, kunskaper men också känslor och förväntningar. Vad de olika 

rummen förmedlar påverkar också hur lärandet och utvecklingen ter sig. I ett klassrum kan det 

vara lättare att nå lärande medan ett annat kan göra det mer svåruppnått. Om rum ses utifrån 

Vygotskijs perspektiv finns det några punkter som är viktigt för lärande och utveckling.  

• Interaktioner: hur ser fungerar samspelet mellan eleverna och mellan eleverna och 

läraren i rummet?  

• Aktivitet: Vilka typ av aktiviteter är möjliga i rummet?  

• Artefakter: Vilka verktyg finns tillgängliga för eleverna i rummet?  

• Utvecklingshopp: Hur ser förväntan på utveckling ut och är den tillgänglig för eleverna?  

• Kreativitet: Finns det möjligheter för eleverna att påverka rummets utformning och det 

som finns där inne? (Strandberg 2017).  

4.2 Flow 
Csíkszentmihályi (1996) beskriver livet som en pendelrörelse mellan lidelse och oro. Ibland 

stannar den upp då vi antar en uppgift som känns meningsfull. För att klara uppgiften behöver 

vi rikta all koncentration dit och får en känsla av eufori då vi vet att vi kommer klara den. 

Mihaly Csíkszentmihályi har gett tillståndet namnet Flow. 

Flow är en teori om en optimal upplevelse. Vi känner att vi har kontroll över situationen och 

upplever glädje och upprymdhet. För att nå denna upplevelse behöver personen arbeta hårt och 

ligga på gränsen för vad den tror att den klarar. När personen befinner sig i flow släpper den 

tankarna på allt annat då flow-upplevelsen frambringar glädje och är mycket njutbar. En 

människa som hittar sätt att uppleva flow kommer öka sin livskvalitet då uppgifterna hon ställs 

inför blir njutningsbara. Meningen med flow är inte att uppnå någon klimax utan att upplevelsen 

ska fortsätta flöda (Csíkszentmihályi 1996). Flow är ett tillstånd som människan befinner sig i 

själsligt. I ett flow tillstånd är personen bara koncentrerad på uppgiften som den håller på med 
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och tror på det som den gör. Flow ligger nära hur människan fungerar när den har inspiration. 

(Kabdebo 2012). Begreppen kreativitet och flow hör ihop. Befinner en person sig i flow är det 

mycket lättare för den att vara kreativ och skapa nytt (Ernberg 2012). 

3.6.1 Komponenter för att uppnå flow  

Den första komponenten är att det ska vara en utmanande aktivitet. En aktivitet som har ett 

tydligt mål och strukturerande regler ger utövaren riktlinjer om hur aktiviteten ska utföras. 

Något annan som krävs för att kunna utföra aktiviteten är att utövaren innehar färdigheter inom 

ämnet. Olika aktiviteter kräver olika skickligheter för att kunna utföra utmaningen med den 

aktiviteten. Att ställas inför en aktivitet där skickligheten saknas blir ingen utmaning utan kan 

istället leda till en känsla av misslyckande. För att få en positiv effekt av upplevelsen måste 

utmaningen vara tillräckligt krävande att skickligheten är på en hög nivå. ’’Njutningen uppstår 

i området mellan leda och ängslan, när utmaningen precis motsvarar personens 

handlingsförmåga’’ (Csíkszentmihályi 1996 sid. 77). Här har dansläraren ett stort ansvar att 

utforma uppgifter för eleverna som både utmanar men inte ligger på för hög kunskapsnivå. 

Den andra komponenten är att det uppstår en sammansmältning av handling och medvetande. 

När utövaren använder den skicklighet som krävs för utmaningen riktas hela uppmärksamheten 

dit. Utövaren blir då helt uppslukad av aktiviteten. Handlingarna sker automatiskt och 

medvetandet skiljer inte på aktiviteten från en själv. Csíkszentmihályi (1996) menar att det är 

därför den optimala upplevelsen kallas för ’’flow’’. Utövaren måste satsa sina färdigheter på 

aktiviteten och behålla koncentrationen riktande på den. När utövaren hamnar i flow blir ens 

handlingar magi som tar en framåt och några funderingar behövs inte.  

Den tredje komponenten är tydliga mål och feedback. En tydlig målsättning och direkt feedback 

gör det möjligt till upplevelsen av flow. Skillnaden mellan en banal målsättning och en där mer 

engagemang krävs är glädjen av framgång. Csíkszentmihályi (1996) skriver om att en 

kompositör kan sätta upp ett mål att göra en sång. Det är ett stort mål men med övriga 

målsättningar ganska oklara. Kompositören kan inte veta om noterna han skriver är de’’rätta’’. 

Aktiviteter som är kreativa och som inte har samma slags slutmål som tillexempel 

tennisspelarens är att vinna en tävling är undantag från regeln. Det är viktigt att lära sig att 

bedöma och uppfatta feedback på målen som satts upp, annars blir det svårt att se njutning i det 

som görs. Exakt de mål vi nått är inte de viktiga, utan att vi faktiskt nått de mål vi själva satt 

upp. 
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Den fjärde komponenten är koncentration på uppgiften. Det finns inget utrymme till att 

koncentrera sig på annat än uppgiften, att bara rikta koncentrationen på uppgiften hjälper 

upplevelsen av flow. Medvetandet får en struktur av uppgiftens krav. Störningar ges inte plats 

och kvaliteten av upplevelsen blir bättre. Det är bara information som är nödvändig för 

uppgiften som ges plats i medvetandet, andra tankar kring tillexempel livet hålls utanför. ’’ Den 

koncentration som flow för med sig- tillsammans med tydliga mål och omedelbar feedback- 

skapar ordning i medvetandet och skapar ett njutbart tillstånd av psykiskt negentopi’’ 

(Csíkszentmihályi 1996).  

Det är viktigt att inse här är att aktiviteter som skapar flowupplevelser, även de som är 

potentiellt farliga, är konstruerade på ett sådant sätt att de tillåter utövaren att utveckla en 

skicklighet som är så stor att riskerna för misstag minimeras nästan till noll. 
(Csíkszentmihályi 1996 sid, 84) 

Den femte komponenten är kontrollparadoxen. Upplevelsen av flow beskrivs ofta som att 

personen känner att den innehar kontroll. Det finns ingen oro över att minsta kontrollen, något 

människor ofta upplever i sitt ’verkliga’ liv. För att kunna njuta av känslan av att utöva kontroll 

behöver människan gå utanför sin trygghetszon. Det är endast när utfallet inte är förutsägbart 

som möjligheten till påverkan finns och är även då känslan av kontroll infinner sig. Detta kan 

bli ett hjälpmedel till att skapa struktur i medvetandet samtidigt som det inte bara finns positiva 

effekter av strävan efter kontroll. Det är lätt att hamna i ett beroende där kontroll ständigt söks 

och friheten att bestämma i sitt medvetande går förlorat (Csíkszentmihályi 1996).  

Den sjätte komponenten är förlusten av självmedvetandet. När allt fokus enbart riktas mot en 

aktivitet fängslas vi och tid att tänka på något annat finns inte. Vi glömmer bort ’vårt eget själv’ 

och separerar inte oss själva från de vi gör, något som annars är en vanlig sak att göra. Det går 

åt mycket psykisk energi när tid ägnas åt självet. Befinner utövaren sig däremot i flow finns inte 

tiden att analysera detta. Aktiviteten som uppbringat flow har mål, regler och utmaningar som 

är möjliga att uppnå med den kunskap utövaren innehar. Det skyddar självet mot att känna sig 

hotat. Medvetandet om det som pågår finns fortfarande under flow men medvetandet om självet 

försvinner (Csíkszentmihályi 1996). 

Den sjunde komponenten är förändrad tidsupplevelse. Den tidsuppfattningen som upplevs 

under flow skiljer sig mot hur tid uppfattas i det vekliga livet. När utövaren är uppslukad av en 

aktivitet kan timmar kännas som minuter, det finns alltså en känsla av att tiden går avsevärt 

snabbare än vad den egentligen gör. Det går också att uppleva motsatsen, det som görs känns 

långsammare än vad den verkliga tiden visar. Det går att uppleva flow utan förlorad 
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tidsupplevelse men att kunna släppa greppet om tiden medverkar till en djupare inlevelse i 

aktiviteten och upplevelse av eufori (Csíkszentmihályi 1996).  

5. Metod 
I det här avsnittet redogörs vilken metod som används i denna studie. Varför jag har valt den, 

genomförande, urval, trovärdighet samt etiska överväganden. Sist presenteras även hur 

bearbetningen och tolkningen av intervjuerna gjorts.  

5.1 Metodval 
I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod. Detta grundas 

utav att syftet med studien är att undersöka hur elever upplever sin kreativitet och skapande. 

´´Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna´´ (Kvale och Brinkman 2014 sid.17). Genom att använda mig av 

kvalitativa intervjuer blir elevernas svar i fokus, vilket jag anser är viktigt för studien. Svaren 

som kommer från intervjuerna baseras utifrån deras egna upplevelser och erfarenheter.  

Jag har valt att använda mig av en semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju 

betyder att det finns förutbestämda frågor som intervjuaren utgår ifrån. Frågorna kan anpassas 

med följdfrågor och ordningsföljden behöver inte vara densamma under varje intervju. Detta 

gör det möjligt att följa upp intressanta svar och ställa öppnare frågor. En semistrukturerad 

intervju är en bra metod om studien är av kvalitativ sort (Bryman 2011). En kvalitativ intervju 

kan också kallas för en ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Det finns ingen direkt 

mall på utförandet på en sådan intervju. Det krävs även att intervjuaren har god kunskap inom 

området som undersöks. Intervjuaren behöver även kunna leda ett samtal där kunskap ska 

frambringas och fatta snabba beslut på plats (Kvale och Brinkmann 2014). Först genomfördes 

en gruppintervju och sedan enskilda intervjuer med informanterna.  

Innan de individuella intervjuerna ägde rum träffade jag de elever som valt att medverka i 

studien för att samtala kring studiens ämne. Jag ville veta övergripligt hur deras tankar gick och 

om de var bekanta med begreppen kreativitet och skapande. Detta samtal kan beskrivas som en 

intervju med en fokusgrupp. Enligt K. Yin (2013) kan en fokusgrupp bestå av få individer (2 

till 3 personer) eller fler (7 till 10 personer). Det kan vara svårt att genomföra denna typ av 

intervju då intervjuaren måste rikta sitt fokus till hela gruppen och vara uppmärksam på alla 

deltagare. I detta fallet användes inte fokusgruppens svar som en del av studiens resultat utan 

som en metod för att utforma intervjuguiden till de individuella intervjuerna,  
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Till intervjuerna fanns en intervjuguide som jag förhöll mig till, se bilaga 2. I en intervjuguide 

finns det olika teman med frågor som ställs till varje intervjudeltagare. Frågorna behöver inte 

komma i samma ordning utan intervjuaren kan vara flexibel utifrån hur varje intervju artar sig. 

Frågorna som ställs ska vara öppna och kan efterföljas av olika följdfrågor (Back och Berterö 

2015). I intervjuguiden kartlägger forskaren ’’vad’’ studiens tema är och det hjälper till att ge 

förståelse för ämnet som undersöks. (Kvale och Brinkmann 2014).   

5.2 Urval och genomförande 
Jag tog kontakt med en skola där Estetiska programmet med inriktning dans finns. Jag fick först 

kontakt med en lärare som sedan förmedlade kontakten till sina elever. Vi bestämde sedan tid 

och plats för intervjutillfällena. Informanterna delgavs mitt missivbrev (se bilaga 1) där det 

fanns information om vem jag är samt syftet med studien.  

Ett sätt att skydda intervjupersonernas identitet kan vara att ge dem fingerade namn och att de 

får andra egenskaper än vad dem egentligen har (Kvale och Brinkmann 2014). Informanterna i 

studien är fem elever som går i årskurs två och tre på estetiska programmet med inriktning dans 

på en gymnasieskola i Sverige. Jag valde att inte ta med elever från årskurs ett då det ännu i 

mött kurserna studien grundar sig på. Alla elever studerar på samma skola. För att eleverna inte 

ska vara identifierbara kommer de i studien benämnas med figurerade namn. I studien benämns 

eleverna som Emma, Julia, Linnea, Amanda och Hanna. Eleverna har olika danserfarenhet med 

sig innan de började på gymnasiet. Några har många års erfarenhet av dans och andra hade 

knappt någon när började studera dans på gymnasiet. Det är få av eleverna som tar danslektioner 

utanför skoltiden. De flesta får enbart sin dansundervisning på lektionerna i gymnasieskolan. 

Nästan alla ägnar sig dock åt någon annan form av kreativ aktivitet utanför skolan, så som 

musik, bildskapande och teater.  

Jag började med att genomföra en gruppintervju med informanterna. I gruppintervjun öppnande 

jag upp med en fråga som eleverna sedan fick diskutera och samtala kring. Till gruppintervjun 

avsattes cirka 45 minuter. Jag ville veta övergripande hur deras tankar kring skapande och 

kreativitet såg ut. De teman som uppkom under gruppintervjun vidareutvecklade jag till mer 

djupgående frågor i de individuella intervjuerna. Under gruppintervjun fick jag även ta del av 

vad som var svårare för eleverna att tala om. Det som kom fram under gruppsamtalet hjälpte 

mig att strukturera intervjuguiden för de enskilda intervjuerna. Intervjuguiden utformades 

utifrån de ämnen som kom upp under gruppsamtalet och den teoretiska ingången på uppsatsen. 

När temana var utformade arbetade jag fram underfrågor som kunde hjälpa mig att få svar som 

rörde temat. De enskilda intervjuerna bygger alltså vidare och fördjupar det som kom fram 



22 
 

under gruppintervjun. Sedan genomförde jag enskilda intervjuer med informanterna, till dessa 

avsattes 30 minuter. De enskilda intervjuerna var mer strukturerade där jag hade ett antal 

förberedda frågor men med möjlighet till följdfrågor, således en semistrukturerad intervjuform. 

Intervjuerna ägde rum på skolan eleverna studerar på. Jag valde att inte delge informanterna 

intervjufrågorna i förväg då jag fann det mer intressant att få veta vad informanterna svarar i 

stunden och kunna det utveckla med följdfrågor. Om informanterna får frågorna i förväg finns 

tror jag att det finns en risk att de redan formulerat svar på frågan och det blir svårt att utveckla 

svaret.  

Det går att registrera en intervju på olika sätt, genom videoinspelning, bandinspelning, 

anteckningar eller minnas. Det som används mest är att inspelning med en ljudbandspelare, 

vilket gör att det går att gå tillbaka senare för att analysera intervjun flera gånger (Kvale och 

Brinkmann 2014). Jag valde detta sätt, intervjuerna spelades in så att de kunde analyseras 

noggrant efteråt. Detta gjorde även att jag kunde koncentrera mig på samtalet och det som hände 

där och då. Jag kunde även ställa följdfrågor som ledde intervjun vidare istället för att försöka 

minnas allt som sades. Att göra på detta sätt är nödvändigt för den metod jag valt. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att om samtalsledaren endast använde sig av sitt minne kan exakta 

formuleringar försvinna och glömmas bort. Samtalet flöde kan också störas av att intervjuaren 

antecknar under intervjuns gång. 

5.3 Trovärdighet och tillförlighet 
Informanterna är fem elever vilket gör att det blir fem individuella upplevelser och tolkningar 

som presenteras. Eleverna kommer från två olika årskurser vilket kan ha gjort att deras svar ger 

en liten variation då de har olika erfarenheter, de som studerat längre har mer erfarenheter med 

sig från skolan. Eftersom alla informanter kommer från samma skola är det inte säkert att 

samma resultat skulle ha kommit fram om de kommit från olika skolor, vilket är viktigt att 

belysa. Därför skulle jag inte vilja påstå att den här studien är relevant för alla gymnasieelever 

på estetiska programmet dans i Sverige men den ger in en inblick i hur några elever upplever 

sin kreativitet och skapande.  

Jag som intervjuare har försökt att vara objektiv i min analys av datainsamlingen, detta har 

såklart varit en svårighet då jag har egen erfarenhet med mig inom ämnet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan en skicklig intervjuare bedriva forskning genom att genomföra en 

intervju objektivt. Personliga fördomar ska inte finnas med.  Insamlade data är undersökt, 

kontrollerad och informationen från intervjupersonen får inte bli snedvriden. 
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5.4 Etiska överväganden  
Informanterna i min studie är elever i årskurs tre på gymnasiet. De är ungdomar som precis är 

på väg in i vuxenlivet men fortfarande går i skolan. Eder och Fingersson (2002) refererad i 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är viktigt att intervjuaren inte försöker bli 

förknippad med att vara en lärare. Intervjuaren ska istället förmedla att det inte finns några svar 

som är rätt eller fel. Jag tolkar detta som att en lärare kan upplevas har det rätta svaret av elever 

och att elevernas svar på frågorna påverkas av detta om intervjuaren uppfattats som en lärare. 

Intervjun ska inte vara ett prov där eleverna förväntas svara rätt utan den som intervjuar måste 

ge uttryck för att eleverna kan svara precis som de tycker och känner. Till barn är det viktigt att 

ställa frågor som är anpassande till deras ålder, tillexempel att undvika långa komplicerade 

frågor. (Kvale och Brinkman 2014). Nu är inte informanterna barn i den bemärkelsen men de 

är ungdomar som befinner sig i en skolmiljö och detta är något som jag försökt ta hänsyn till 

när jag tagit fram mina frågor och vilket samtalsklimat som intervjuerna varit i. Jag har även 

varit mån om att skapa ett samtalsklimat där eleverna vågar uttrycka sina tankar. Detta gjorde 

jag genom att innan intervjun började berätta att det är elevernas egen upplevelse jag är nyfiken 

på, det är dem som är facit på mina frågor. Jag försökte även att följa upp deras tankar som kom 

fram för att visa att jag hade ett genuint intresse av det eleverna hade att säga.  

Jag har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav gällande forskning. Dessa fyra 

huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Både i missivbrevet till informanterna och innan intervjuerna har jag 

informerat om att deltagandet är frivilligt och de kan när som helst stoppa sin medverkan i 

studien. Jag var noga med att belysa att de medverkar på sina villkor. De fick också information 

om att det inte heller kommer gå att identifiera de personerna som medverkat i studien och 

insamlade data kommer enbart användas i studien.  

5.5 Bearbetning, tolkning och analys  
Det första steget i analysen var att skriva ut intervjuerna på papper, en så kallad transkribering. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det finns olika sätt att skriva ut en intervju på. Det finns 

få standardregler och forskaren behöver själv bestämma hur den väljer att göra, detta ska vara 

på samma förhållningssätt för alla intervjuer. Ett problem som finns att stöta på är det muntliga 

och det skriftliga språket. Jag valde i transkriberingen skriva ut ett mellanting mellan dessa. För 

att resultatet ska göra sig bra i skift ansåg jag att jag inte helt kunde gå på det muntliga samtidigt 

som jag inte ville förlora det autentiska om jag helt översatte intervjun till skriftlig text. 

Transkriberingen gjordes i samband med varje intervju, antingen samma dag eller dagen efter. 
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Detta gjorde att arbetet med transkriberingen spreds ut över tid och att jag inte behövde sitta 

med alla samtidigt.  

Jag valde att använda mig av ett narrativt förhållningssätt vid analysen av intervjun. Syftet med 

studien var att undersöka elevernas upplevelser vilket gjorde att jag ville berätta deras syn på 

detta utan att bryta upp det för mycket. Kvale och Brinkmann (2014) menar att vid användandet 

av ett narrativt förhållningssätt gör det lättare att kunna förmedla den ursprungliga historian 

från intervjudeltagarna till studiens publik.  

För att kunna strukturera den insamlade data jag fått använde jag mig av kodning. För att kunna 

koda behöver informationen brytas ner i mindre bitar. Dessa bitar kan sedan paras ihop utifrån 

likheter och olikheter (Kvale och Brinkmann 2014). Jag skrev ut intervjuerna på papper och 

färgkodade det som sades, detta gjorde att jag fick fram olika teman som kunde presenteras i 

resultatet. Utifrån dessa teman blev det sedan några underrubriker. Genom hela studien har jag 

använt mig av Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Jag har också haft Csikszentmihályis tänk 

om den optimala upplevelsen med. Både i frågorna som ställdes i intervjun och i analysen av 

dem finns det medvetna spår av detta. 

6. Resultat 
I detta kapitlet kommer resultatet av det insamlade materialet redovisas. I resultatet redogörs 

elevernas tankar kring skapande av dans inom skolan. Resultatet teman redovisas utifrån 

forskningsfrågorna och studiens syfte. I resultatet finns citat från eleverna samt sammanfattat 

text om deras upplevelser. Resultatet är uppdelat i fyra övergripande teman som är dansens 

kreativa artefakter där underrubrikerna är klassrummet, visuell bild, musik och memorering av 

steg. Nästa tema är faktorer som kan hindra och främja skapande som har underrubrikerna 

lärarnas bedömning, klasskamrater och den egna självskattningen, betygens påverkan, 

självkänsla och jämförelse med andra. Sedan kommer temat den kreativa upplevelsen och 

slutligen lärarens roll.    

6.1 Dansens kreativa artefakter  
I detta avsnitt presenteras olika artefakter som eleverna använder sig av som hjälpmedel i sitt 

skapande av koreografier.  

6.1.1 Danssalen 

Hanna beskriver att danssalen de har i skolan ligger lite avsides och ostört från andra salar, 

vilket bidrar till att miljön känns lugn och det ser hon något positivt när hon ska skapa. Julia 

tycker att det är viktigt att kunna gå i in i sin egen bubbla när hon ska skapa och därför behövs 
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det en miljö med så lite störningar som möjligt. Linnea vill att miljön ska vara välkomnande, 

fräsch och trevlig så att hon vill befinna sig där. Hon menar också att atmosfärens spelar roll 

för hur hon ska trivas där och vilja arbeta kreativt, att både klasskompisar och läraren stöttar 

och att alla får möjlighet till att vara sig själva. ’’ Jag trivs inte om klasskompisar och lärare inte 

är snälla eller om man försöker tävla mot varandra. Då blir stämningen inte bra’’ (Linnea).  

För Emma, Julia och Hanna är danssalens yta viktig. Är danssalen för liten blir det svårare att 

ta ut rörelserna ordentligt. Julia skulle önska att det fanns fler danssalar så att gruppen kan dela 

upp sig, i dagsläget upplever hon att det blir trångt trots att danssalen är ganska stor. Hanna kan 

skapa på liten yta men det är lättare att hennes koncentration försvinner om det är fler människor 

där som ska dansa samtidigt så därför är det bättre med en större yta. Amanda berättar att hon 

har svårt att dansa hemma eftersom ytan är begränsad. I en danssal som är stor och öppen får 

hon mer möjlighet till skapande och plats att testa de stegen hon vill. Hon menar dock att det 

går att skapa utan stor yta och har hittat en strategi för att skapa när hon inte har plats, hon 

skapar mycket i huvudet. Hon skapar koreografin i sitt huvud och sedan när hon kommer till en 

större yta testar hon om det hon har tänkt fungerar. Här går det att dra parallell till Vygotskijs 

tankar om fantasi. Amanda arbetar här i form nummer två, hon skapar en koreografi i sitt huvud 

utifrån erfarenheter, tillexempel danssteg som hon sedan sätter ihop i olika konstellationer. När 

hon kommer till en större yta blir således hennes fantasikoreografi ´kristalliserad´.  

6.1.2 Visuell bild 

Speglarna är viktig i elevernas skapande, alla fem beskriver speglarna som ett hjälpmedel i sin 

kreativa process. Emma berättar att hon använder spegeln för att kolla så att de former kroppen 

bildar ser bra ut. Hon säger att något som ser snyggt ut i tanken inte behöver göra det i 

verkligenheten och då hjälper spegeln till för att sortera bort det som för ögat inte ser estetiskt 

snyggt ut. Julia berättar att det ibland kan vara svårt att se sig själv i spegeln när de är många 

samtidigt i klassrummet, vilket försvårar hennes arbete. Både Hanna och Amanda vill använda 

sig av speglar under skapandet av steg för att snabbt kunna ta bort det som inte ser ´bra´ ut. 

Amanda berättar’ ’Jag vill inte filma en färdig dans och sedan upptäcka att det där inte såg bra 

ut. Jag vill se det under processen, när jag håller på med det, att det där ser konstigt ut’’. Linnea 

tycker att filma sin dans är ett bättre sätt att arbeta på men vill ändå ha speglarna i klassrummet 

som en slags trygghet.  

Jag försöker mig på saker som jag inte riktigt kan eller som jag typ sett någonstans och 

tycker är coolt. Försöker och tror att jag klarar det men gör det inte riktigt och då blir det 

inte som jag har tänkt (Amanda).  
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Att använda mobilen till att filma sin koreografi är något nästan alla fem ofta gör, det är även 

ett sätt som används regelbundet vid redovisning i deras utbildning. Amanda tycker inte om det 

sättet att arbeta på eftersom hon inte gillar att se sig själv på film. Hon upplever att det är 

skillnad på att visa upp sin koreografi mot att filma den och se sig själv. Att visa upp den för 

andra har hon inga problem med men när hon ska se sig själv dansa och det hon har skapat blir 

hon missnöjd. Bilden över hur hon tror att det ser stämmer inte överens om med det hon ser på 

film och om hon inte behöver se det på film känner hon att hon mår bättre av att tro att det ser 

ut som hon tänkt. ’’Min kropp ser inte ut som jag tänkt när jag utför olika rörelser. När jag ser 

på film att det ser konstigt ut blir jag ledsen. Då känns det bättre att inte veta att det ser konstigt 

ut’’ (Amanada). 

Det blir ju ganska trångt, ibland ser man ju inte sig själv i spegeln när man försöker skapa 

någonting och sedan kan det störa ibland när någon sätter på hög musik och ska köra sitt. 

Då vill man ju kolla och så blir man lixom störd i sin process för då börjar det låta något 

och så glömmer man bort det man själv håller på med (Julia).  

6.1.3 Musik 

För Emma, Hanna och Amanda är musiken ett viktigt hjälpmedel när de ska skapa. Emma 

berättar att hon använder musiken som inspiration, hon utgår efter vilken känsla den ger och 

vad texten säger. Det kan hon sedan gestalta i dans med rörelser och uttryck. Hanna använder 

musiken på liknande sätt och vill kunna spela musiken högt i klassrummet när hon skapar för 

att det ger henne mer känsla. Amanda använder också musiken som inspirationskälla när hon 

skapar men säger att hon mer utgår ifrån sin egen känsla som hon får av musiken än vad det 

kanske egentligen menar. Det menar hon har blivit lite problematiskt när hon skapat 

gruppkoreografier med sina klasskompisar, de utgår från musiken på olika sätt vilket leder till 

att det de skapar inte alltid fungerar så bra ihop. 

6.1.4 Memorering av steg 

Eleverna använder olika sätt att memorera sina steg och deras arbetsprocess ser ganska olika 

ut. För Emma är det viktigt att hon har tillgång till papper och penna för det är där hennes 

process tar form. Hon skriver ner steg som hon tänker kan passa ihop för att sedan testa hur det 

ser ut. Hon arbetar i korta sekvenser och gillar hon ut hur något ser ut så stryker hon det och 

fortsätter sedan skriva ner nya steg som hon tror kan passa. 

Att filma in det som de skapar med en mobilkamera är något alla elever gör. Detta är något som 

ofta görs på utbildningen även på övriga danslektioner och är något eleverna är vana vid. De 

flesta tycker att det är ett bra sett att spara det som de skapar på. Mobilkameran används på 



27 
 

olika sett, dels som nämts tidigare: Som ett sett att se hur det de skapar och koreografin ser ut. 

Mobilkameran fungerar också som ett digitalt minne av stegen eleverna skapar.  

6.1.5 Sammanfattning av artefakterna 

Spegeln, ytan, musiken, videoinspelningen, papper, youtube, känslor, inspirationskällor och 

stegerfarenhet är byggstenar som eleverna behöver för att kunna skapa. Det är förstås olika för 

olika personer men dessa sju verktygen är återkommande när eleverna beskriver sitt skapande. 

Det går att dela upp dem i när skapandet blir kristalliserat och när skapandet fortfarande endast 

pågår i tanken och ännu inte gestaltats. Enligt eleverna som intervjuats skulle Vygotskijs 

artefakttriangel kunna se ut såhär i två olika stadier om målet är att skapa en koreografi.  

 

Figur 5. Från Vygotskij i praktiken. Bland fusklappar och plugghästar (s. 81) av Strandberg (2017) 
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Figur 6. Från Vygotskij i praktiken. Bland fusklappar och plugghästar (s. 81) av Strandberg (2017) 

Det är alltså olika medierade artefakter som eleverna använder sig av. Några artefakter används 

mer frekvent i början på processen, när idén tar form och andra under tiden fantasin tar en 

verklig form. Musik är en artefakt som finns med i båda delarna men i olika former. Före 

gestaltandet används musiken som en inspirationskälla och ett hjälpmedel till att skapa utifrån. 

Under gestaltande blir musiken istället en del av koreografins form. Stegerfarenheten som finns 

före gestaltandet är det eleverna bygger sin dans i tanken om. Det kan vara egen erfarenhet eller 

steg de sett på en dansfilm. Under gestaltandet blir stegen precis som musiken en del av deras 

koreografi och det är här som stegen görs till deras egna utifrån deras egen danskunskap och 

sammansättningar av stegen.  

6.2 Faktorer som kan hindra och främja skapandet 
I detta avsnitt presenteras olika faktorer som kan hindra eleverna i deras skapande och faktorer 

som kan främja skapandet.  

6.2.1 Lärarnas bedömning 

Julia tycker att lärarna är rättvisa i sin bedömning när de sätter betyg. Hon känner ingen press 

från lärarna att nå ett visst betyg men att vet att hon har möjlighet att nå dem och därför 

motiverar henne att sikta dit. Linnea tycker om att få feedback från lärarna för att kunna bli 

bättre och ser på lärarnas bedömning som ett sätt att hjälpa henne att utvecklas. För Amanda 

existerar knappt någon känsla av bedömning. Det är först på betygsamtalet som hon förstår att 
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lärarna gjort en bedömning av det hon skapat. När hon tänker efter är det egentligen självklart 

att de gör bedömningar men att det är skillnad på danslektionerna mot lektioner i andra ämnen. 

I kärnämnena tillexempel vet hon att hon blir bedömd på allt hon gör men på danslektionerna 

glömmer hon helt bort bedömningen. Hon tror att det är för att hon upplever danslektionerna 

som roliga och att de är utformade på ett annat sätt så att de inte känns som att den typiska 

skolmiljön. För Emma är upplevelsen av lärarnas bedömning en helt annan. För henne är lärarna 

förebilder och om de accepterar och tycker om hennes koreografi så är det betydelsefullt. 

’’Alltså det är väl så att man vill att de ska tycka den ser bra ut, att den är okej. Alltså man kan 

ju se dem som förebilder så att få såhär att få deras accepterade är stort’’ (Emma). Hon vill att 

lärarna ska tycka att hennes koreografi ser bra ut, för gör den det betyder det att hon känner sig 

mer nöjd över det hon har skapat. Detta gör att hon känner att hon måste prestera för att göra 

lärarna nöjda. Emma uttrycker det såhär:  

Man vill inte göra någonting som de inte tycker är bra, därför känns det som att man alltid 

måste prestera för att lärarna ska tycka att det ser bra ut. För att om de tycker att ens 

koreografi ser bra ut, då är den bra (Emma). 

6.2.2 Klasskamraters och den egna självskattningen 

Linnea berättar att hon blir väldigt påverkad av att klasskamrater sitter vid sidan när hon ska 

skapa ute på golvet i danssalen. ’’Om andra bara sitter vid sidan och kollar, då känns det som 

att de sitter och dömer allt vad man gör’’ (Linnea). Hon vill inte stå själv ute på golvet och 

koreografera när det sitter många vid sidan. Hon upplever att de dömer det hon gör men påpekar 

också att hon egentligen vet om att det inte stämmer. Klasskamraterna på sidan kanske sitter 

och söker inspiration via dansfilmer men Linneas upplevelse är att de tittar på henne. Om de 

istället är uppe och dansar känner hon inte sig lika bedömd eftersom hon tänker att de då är mer 

inne i sitt eget skapade och inte har tid att titta på henne. ’’ Det känns som att alla är lite mer 

inne i sin egen värld när de är uppe och dansar. För jag är mer inne i min egen värld när jag 

dansar och skapar och så’’ (Linnea). Hon vet inte varför hon känner så men tänker att det kan 

bero på dålig självkänsla hos henne själv. Hon funderar på om det kan vara så att hon själv 

söker efter bekräftelsen hos de andra då hon vill skapa något som de andra tycker om. Linnea 

berättar också att hon inte tar ut sina rörelser lika mycket om det sitter andra elever vid sidan. 

Om rörelserna inte ser bra ut och hon tar ut dem ordentligt tänker hon att de andra gör en negativ 

bedömning av det hon gör. Om hon inte tar ut rörelserna lika mycket istället så känner hon att 

om det inte ser bra ut har hon inte varit lika seriös i sitt skapande utan bara testat. Att bara 

markera rörelserna blir en försvarsmekanism för att slippa stå för det hon skapar så att andra 

inte kan bedöma henne. Att hon ser klasskamraters bedömning som negativ tror hon handlar 
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mer om hennes egen självkänsla än vad de faktiskt tycker. Linnea hamnar här på den nedre 

delen av Petterssons (2005) figur av bedömande. För henne blir upplever hon klasskamraternas 

bedömande som fördömande och dömande vilket gör att hon inte vågar testa och ta ut sina steg 

ordentligt på dansgolvet.  

Amanda berättar att hon tycker att situationer där de hon ska få feedback från klasskamrater är 

jobbiga. Hon har svårt att ta in det positiva de säger och vid kompisfeedback blir det mindre 

roligt att dansa och hon upplever istället att hon måste prestera bra. Julia och Hanna gillar att få 

feedback av andra klasskamrater. De tycker att det är ett bra sätt att utvecklas på och blir glada 

när kompisarna gillar något de skapat. 

Alla fem elever ställer mycket höga krav på sig själva. Julia berättar att hon sätter mycket press 

på sig själv och blir missnöjd om hon misslyckas. Hon vill alltid göra sitt bästa men har svårt 

att bli nöjd över det hon skapar.  

6.2.3 Betygens påverkan 

I detta avsnitt behandlas elevernas syn på betyg när det kommer till deras skapande. Hur de 

påverkas och på vilka sätt. 

Vi får ju betyg i de här kurserna såklart men jag tänker inte så mycket på dem, jag gör typ 

mitt bästa och sen får det ju gå som det går. Det känns ju som att kunskapskraven säger lite 

samma sak i alla kurser så de har jag bara lagt bort, jag försöker istället göra det jag tycker 

om (Linnea). 

Trots att Emma inte försöker bli påverkad av betygen när hon skapar finns de någonstans i 

bakhuvudet och påminner henne om att uppgifterna måste bli gjorda. Hon beskriver betygen 

som en säkerhet som finns där för att hon ska prestera. Om det är en uppgift som hon inte har 

lust att göra förstör hon för sig själv om hon inte gör den och inte får sitt betyg. Hon tror att hon 

förmodligen inte skulle behöva tvinga fram inspiration till en ny koreografi om hon inte haft 

betygen att tänka på. Det ser hon som både positivt och negativt, hon får en motivation till att 

skapa men inte samma frihet som om betygen inte funnits där.  

Enligt Linnea upplever hon inte att betygen är kopplade till det hon skapar praktiskt, vilket hon 

tycker är skönt. Hon berättar att de har skriftliga uppgifter som är kopplade till de koreografiska 

och att för henne ligger fokuset på betygen där. Hade de skriftliga uppgifterna inte funnits tror 

hon att hon blivit mer påverkad av betygen i sitt skapande. Även Julia har liknande upplevelse, 

hon tänker sällan på att nå ett speciellt betyg när hon skapar. Det finns tillfällen när hon försöker 

göra mer avancerade steg för att visa sin utveckling men att hon inte sätter press på sig själv att 

allt måste vara jättebra. Inför varje uppgift de får presenteras betygskriterierna och vad de 
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behöver göra för att uppnå de olika betygen men hon brukar inte läsa dem så noga utan skapar 

bara det som känns bra för henne själv. 

Gemensamt för alla fem elever är att de inte känner sig speciellt påverkade av betygen när de 

skapar. Det varierar i olika grad hur påverkade de känner sig men ingen av eleverna upplever 

att det är någon betygshets när det gäller skapandet. De går igenom betygskriterierna när de får 

uppgiften men sedan tänker de inte alls på dem. Det två största punkterna till detta enligt 

eleverna är att kunskapskraven är svåra att förstå och att de därför de inte tänker på dem och att 

mycket betygsfokus ligger på deras skriftliga uppgifter. 

Gemensamt för alla fem elever är att de inte känner sig speciellt påverkade av betygen när de 

skapar. Det varierar i olika grad hur påverkade de känner sig men ingen av eleverna upplever 

att det är någon betygshets när det gäller skapandet. De går igenom betygskriterierna när de får 

uppgiften men sedan tänker de inte alls på dem. Det två största punkterna till detta enligt 

eleverna är att kunskapskraven är svåra att förstå och att de därför de inte tänker på dem och att 

mycket betygsfokus ligger på deras skriftliga uppgifter. 

6.2.4 Självkänsla, självförtroende och jämförelse med andra 

I detta avsnitt presenteras elevernas självkänsla och hur det kommer till uttryck när de ska 

skapa. Avsnittet tar också upp hur elevernas självförtroende ter sig i dansen och jämförelse med 

andra klasskamrater.  

När jag skapar själv jämför jag mig inte. Vi skapar olika saker och det är skönt, då kan jag 

känna att det jag skapar inte är dåligt. På en vanlig danslektion när vi ska göra samma sak 

är det annorlunda. Då ser jag att dom andra gör det bättre än vad jag gör, även om det 

kanske inte är sant men det som jag ser. För att jag är osäker på mig själv och inte tror på 

att jag är tillräckligt bra på någonting (Amanda). 

Amanda berättar att hon har dålig självkänsla och att hon har svårt att tycka att hon dansar bra. 

Hon menar att dans är det enda som hon varit bra på och då blir det extra känsligt om hon inte 

känner sig lika duktig som de andra klasskompisarna. Hon upplever inte att hon jämför sig lika 

mycket på lektioner där de ska skapa som på lektioner där läraren lär ut. Under lektioner med 

skapande får hon bättre självförtroende över sin dans. Det går inte att jämföra hur de dansar då 

deras koreografier ser olika ut. Under lektioner där läraren tillexempel lärt ut en uppvärmning 

och hon ser sig själv i spegeln och inte tycker om det hon ser mår hon sämre.  

Linnea berättar att hur hennes självkänsla är den dagen påverkar hennes skapande. Dagar då 

hon har sämre självkänsla upplever hon att det hon skapar blir sämre. Mycket att det materialet 

som hon skapar när hon har sämre självkänsla skrotar hon då hon inte känner sig nöjd med det. 

När hon istället kommer till lektionerna med bättre självkänsla känns skapandet mycket lättare 
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och hon är inte lika hård mot sig själv. Hon berättar att hon jämför sig mer med klasskamraterna 

om de skapar koreografi inom samma genre som henne. Det blir svårt att jämföra sig med andra 

om inte dansar på liknande sätt som henne och det tycker Linnea är skönt. På ’vanliga’ 

danslektioner händer det oftare att hon jämför sig med de andra. Där kan hon märka om hon 

inte hänger på lika snabbt eller utför steg som hon tycker klasskompisarna gör bättre.  

Även Emma berättar att hon har dålig självkänsla och för henne påverkar det mycket när hon 

skapar själv. Hon blir aldrig nöjd över det hon skapat och har svårt att slutföra sina koreografier. 

När hon skapar i samma klassrum som klasskompisar upplever hon att det de skapar ser mycket 

snyggare och häftigare ut än det hon gör. När hon ser det som andra skapar undrar hon varför 

hon inte kan göra det lika bra och menar att hon får ännu sämre självkänsla. En sak som hon 

ser som något positivt är att uppgiftens tidsram hjälper henne att slutföra sina koreografier och 

att hon i efterhand kan se att de inte var så dåliga som hon trodde. 

Det Amanda, Linnea och Emma berättar stämmer väl överens med det Tuominen (2018) skriver 

om självkänsla. Med en svagare självkänsla är det svårare att känna sig nöjd precis som eleverna 

beskriver. Med en mer stabil och bättre självkänsla känner sig eleverna mer nöjda över det som 

de skapat.  

Julia och Hanna upplever klasskompisarnas närvaro i rummet som något positivt. Det kan hända 

att de jämför sig med dem men då blir det också en trigger för att skapa mer och bättre. 

Klasskompisar kan användas som inspiration och Hanna berättar att hon ibland känner att det 

blir en tävling om att vara bäst. Det tycker hon är roligt och fortsätter därför skapa. För både 

Julia och Hanna beskriver att få uttrycka sig genom skapande som något roligt och hjälper dem 

att bygga upp bättre självförtroende.  

Sammanfattningsvis påverkas alla eleverna av sin självkänsla mer eller mindre under sitt 

skapande. Hur deras självkänsla är när de börjar lektionen påverkar hur de ser på det de skapar. 

Med en sämre självkänsla blir de mer kritiska till sitt material. Några av eleverna beskrev att de 

ofta hade sämre självkänsla och att skapandet då blev jobbigt medan andra elever som hade 

bättre självkänsla tyckte att skapande var roligt och positivt. Detta stämmer väl överens med 

det Tuominen (2018) skriver att personer med mer stabil självkänsla kan se uppgifter på ett mer 

positivt sätt och inte blir påverkade negativt som de med svag självkänsla. När det kom till 

jämförelse med andra klasskompisar upplever eleverna det mer på sina vanliga 

träningslektioner än vid lektioner där de skapar själva. De skapar olika och att jämföra sig då 

är svårare enligt eleverna. Det var något de tyckte var bra och ingav med dansglädje. 
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6.2.5 Sammanfattning av faktorerna 

Det finns faktorer som för några elever blir främjande men som för andra hindar deras kreativa 

process. I avsnittet innan presenteras medierade artefakter som eleverna använder som 

hjälpmedel i sitt skapande. Faktorer som upplevs som positiva för skapande i detta avsnitt skulle 

således även platsa in under medierade artefakter. Om vi istället tittar på faktorer som kan 

hindra och stå i vägen mellan danseleven och den färdiga koreografin är dessa faktorer 

utmärkande: 

 

(Figur 7, egen ritad). 

I figuren ovan finns faktorer som eleverna upplever hämnar deras skapande. Dessa faktorer är 

det två eller fler elever som upplever. Faktorerna är baserade till enskilda lektioner och inte 

över en längre tid. Några av dem är mer psykiska och några är baserade på omgivningen. 

Faktorer som finns med i denna här för några av eleverna kan vara medierade artefakter för 

andra elever. 

6.3 Den kreativa upplevelsen 
Detta avsnitt handlar om elevernas upplevelse när de arbetar kreativt och skapar koreografier.  

Det är konstigt men när man dansar så säger de alltid att man typ är uppe i högvarv men 

man typ lugnar ner sig. På ett sätt så att man hamnar i ett annat tillstånd, inte är uppe i högt 

stressvarv hela tiden, utan när man skapar dans så hamnar man i det här lugna stadiet på ett 

annat sätt, för all stress försvinner (Emma). 

När Hanna känner sig kreativ blir hon glad och exalterad. Idéerna om vad hon kan göra flödar 

och hon vill skapa mer och mer. Amanda känner sig också gladare och mår bättre när hon 

arbetat skapande i dansen. En känsla av lugn infinner sig också. Linnea beskriver det som roligt 

och spännande när hon får arbeta kreativt, att få utforska vad hon kan skapa. Även Julia känner 

glädje och blir peppad på att fortsätta skapa och vara kreativ. Hon vill ofta även dela den 
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upplevelsen med andra i klassen så att de kan vara kreativa tillsammans. Då menar hon att det 

utvecklas fler fantasier och upplevelsen blir positiv och kul. Alla fem elever beskriver liknande 

känslor när de och berättar om sin upplevelse av eget skapande av dans på lektionerna.  

Det är kul, det är oftast kul och jag tycker att det är kul att vi får möjlighet att göra det i 

skolan. För jag har alltid haft såhär vilda fantasier å, eller inte vilda fantasier men alltså jag 

har varit kreativ ända sedan jag var liten och nu få gå i skolan och göra det under skoltid är 

jättekul. Men sen så finns det ju vissa dagar när man sätter pressen på sig och det inte går 

bra men för det mesta är det kul (Julia). 

Det som de berättar om stämmer överens med teori om den optimala upplevelsen, flow. 

Eleverna fokuserar på sin uppgift som är att skapa och allt annat får vänta. Emma uttrycker det 

som att’’hela livet får vänta utanför danssalen’’. I danssalen är det hon, dansen och fokuset 

ligger på att skapa en koreografi. Här skulle det gå att dra en linje till den sjätte punkten som 

Csikszentmihályi menar behövs för att uppnå flow: förlusten av självmedvetandet. När Emma 

skapar dans finns inte tid att fundera på som annars händer i livet och hon blir ett med dansen 

hon skapar.  

6.3.1 Negativa känslor och skapande 
När Emma kommer till lektioner där det är uttalat att hon ska skapa men känner sig trött i 

huvudet och i kroppen fungerar det inte alls. Hon har då ingen motivation till att röra på sig och 

att skapa känns mest som något tungt och jobbigt. Emma berättar’’ Om jag är seg i typ hjärnan 

och kroppen, om jag inte har någon ork kvar så har jag det svårt att röra på mig. Då vill man 

bara ligga hemma i soffan’’. När hon känner så blir hon lättare distraherad av tillexempel 

kompisar eller sin mobil, att koncentrera sig på uppgiften blir mycket svårt. För Linnea blir det 

också svårare att skapa när hon kommer till lektionen och har negativa känslor med sig. Dessa 

byggs på och uppgiften hon ska göra känns jobbigt och hon känner sig ledsen för att det inte 

fungerar. Hon menar dock att ibland kan det vara till hjälp också, att även fast det inte känns 

bra just under den lektionen blir hon peppad att försöka mer under nästa.  

Julia berättar att hon känner sig stressad när hon förväntas arbeta kreativt men att kreativiteten 

och idéerna inte infinner sig. Skapandet blir tråkigt och hon känner sig frustrerad när ingenting 

av det hon gör fungerar. Alla fem elever ställer stora krav på sig själva. Julia berättar att hon 

sätter mycket press på sig själv och blir missnöjd om hon misslyckas. Hon vill alltid göra sitt 

bästa men har svårt att bli nöjd över det hon skapar. Här går det att dra kopplingar till 

Csikszentmihályis första punkt över hur flow uppnås, en utmanande aktivitet och Vygotkijs 

tankar om den Proximala utvecklingszonen. Uppgiften ska ligga på en balanserad nivå mellan 

utmanande men också där eleven har de färdigheterna som krävs.  
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Sammanfattningsvis när det kommer till känslorna kring skapandet beskriver eleverna hur 

skapandet och att känna sig kreativ ger en positiv upplevelse när de är i och efter processen. 

Om de däremot kommer till lektionen och har med sig negativa känslor har de svårt att kunna 

skapa och upplever skapandet som jobbigt och frustrerande. De negativa känslorna kan också 

uppstå under skapandet om de blir störda i sin process eller tar sig an för svåra utmaningar som 

de inte lyckas med. Den positiva upplevelsen blir svårare att nå om deras sinnesstämning innan 

lektionen är av negativ karaktär. Den positiva upplevelsen kan också bli negativ under 

processens gång på grund av olika störningar i deras skapande. 

6.1 Lärarens roll 
I det här avsnittet tas elevernas syn på lärarnas roll upp. Hur läraren hjälper dem i deras 

skapande och önskemål som de har som inte finns idag.  

För eleverna har lärarens roll olika betydelse i deras skapande. Några av dem tänker inte så 

mycket på läraren under lektionen och använder sig inte heller av dennes hjälp. ’’Läraren kan 

bara motivera, de kan ju inte tvinga någon att göra någonting de inte orkar eller känner att 

kroppen vill’’ (Emma). Eftersom det är eleverna själva som ska skapa tycker några att det är 

bra att läraren håller sig i bakgrunden och peppar när det behövs. Emma upplever dock att hon 

ibland skulle önska mer hjälp från läraren. Hon blir ofta osäker på sitt material och vill ha 

bekräftelse från lärare att det är bra. Det är något som hon säger återkommer på lektioner utanför 

dansämnet också och är något hon saknar när hon skapar.  

Julia berättar att lärarna ofta inte är närvarande i klassrummet under lektionen utan går ut efter 

en kort samling i början. Hon vet inte om hon skulle använda sig mig av lärarens hjälp om den 

fanns med i klassrummet. Att läraren går ut tycker hon är ganska skönt men det blir en svårighet 

när hon kör fast och läraren inte är där. Ibland går hon och frågar läraren om hjälp men ofta 

orkar hon inte det utan ger upp sitt skapande för den lektionen. För Hanna är det viktigt att 

läraren berättar att den finns om hon behöver hjälp men att läraren inte behöver vara med hela 

tiden i klassrummet. Hon tycker att det är bra om läraren pushar på och berättar deadlines. I 

början av sitt skapande vill hon att läraren ska komma med grundidéer men att det sedan att det 

är fritt upp till henne att skapa.  

Linnea berättar att hon tycker om att få återkoppling av läraren när hon skapar. Då får hon 

bekräftelse på att det hon gjort är okej och förslag på hur hon kan komma vidare. Lärarnas 

förslag brukar ofta vara hur de kan använda stegen de har och utveckla dem genom dessa 

förhållningssätt: 
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• Nivå 

• Upprepningar 

• Hastighet 

• Riktningar 

7. Diskussion 
Diskussions kapitlet som följer är uppdelad i en diskussion för metodvalet och därefter kommer 

diskussion kring resultatet. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om framtida forskning.  

7.1 Metoddiskussion  
Eftersom studien utgick från ett elevperspektiv behövde informanterna vara elever som 

studerade dans. För att hitta informanter till studien togs kontakt med lärare vid ett estetiskt 

program där dansinriktningen fanns. Läraren förmedlade sedan kontakten till eleverna. Läraren 

rekommenderade att använda sig av elever i årskurs tre då dessa läste kursen Koreografi som 

är en av kurserna studien grundar sig på. Därför började sökandet av informanter i årskurs tre. 

Dessa blev alla informerade samtidigt om studien och fick sedan välja om de ville delta. Att 

göra på detta sättet kan ha påverkat vilka som valde att delta, det var endast en tredjedel av 

klassen som var villiga att delta. Hade varje elev istället blivit tillfrågad enskilt kanske utfallet 

varit annorlunda. Eleverna informerades om att studien handlade om kreativitet och skapande 

vilket också kan ha påverkat vilka som valde att delta. Det kan vara så att de elever som inte 

tycker om detta valde att avstå att medverka i intervjun, om så är fallet kan det också påverkat 

hur resultaten blev.  

Det behövdes senare fler informanter till studien vilket gjorde att även årskurs två blev 

tillfrågade att delta. Dessa blev istället tillfrågade via mail. Här var det också en tredjedel av 

eleverna som valde att vara med. Några av eleverna menade att de gärna varit med men att tiden 

inte fanns till att delta i intervjuer. Det är möjligtvis så att läget sett annorlunda ut om även de 

blivit tillfrågade vid samma tillfälle som årskurs tre.  

Att endast en tredjedel från varje årskurs valde att medverka var förstås synd då resultatet hade 

givits mer bredd om fler deltagit. Sättet data samlades in på. Att delta i en intervju kan kanske 

upplevas som skrämmande och obekvämt vilket gjorde att många tackade nej. Skriftliga enkäter 

skulle kunna vara en metod som fler känt sig bekväma med och hade kunnat användas som ett 

kompletterande verktyg för att samla in data på. Att denna metod inte användes är dock ett 

medvetet val då svaren förmodligen inte skulle vara lika djupgående som vid en intervju.  
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Vygotskij (1995) menar att hur skapande ser ut beror på åldern samt vilken erfarenhet som 

finns. Eleverna i årskurs tre har fler levnadsår än dem i årskurs två vilket kan ha påverkat hur 

de svarat på intervjufrågorna. De har förmodligen mer erfarenhet av skapande i skolan och hur 

de väljer att förhålla sig till detta. Hade det istället varit elever i årkurs ett som medverkat kan 

resultatet sett annorlunda ut. En annan punkt som är viktigt att ta upp är att studien endast 

baserar sig på elever som studerar på samma skola. Trots att de är individer så representerar de 

bara en liten del av alla gymnasieelever. Troligen hade resultat kunnat sett annorlunda ut om 

fler skolor hade medverkat.  

Till studien valdes kvalitativ forskningsintervju som metod.  Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att intervju låter som en enkel uppgift då det är ett samtal mellan två människor men 

kräver skicklighet att utföra om kvalitén ska bli bra. Min erfarenhet som intervjuare kan ha 

påverkat intervjusamtalets utveckling. Jag har reflekterat över att den första enskilda intervjun 

skiljer sig en del mot den sista jag gjorde. Under intervjutillfällenas gång blev jag alltmer 

bekväm i min roll. Vid de två första intervjuerna följde jag intervjuguiden till punkt och pricka 

uppifrån och ner. Det skiljde sig något mot de som kom efter, där jag kände mig mer trygg att 

gå mer ifrån min intervjuguide och följa upp ämnen som kom upp under intervjuns gång. Detta 

kan såklart ha påverkat data från de olika intervjuerna och att informationen jag samlat in kunde 

ha sett annorlunda ut om alla intervjuerna varit av samma typ. I efterhand inser jag att det varit 

klokt att göra några testintervjuer innan de riktiga intervjuerna tog form. Dels för att jag hade 

blivit mer bekväm i min roll dels för att se hur intervjuer går att styra på olika sätt, vilket kan 

påverka insamlandet av data. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjun är ett hantverk 

som kräver praktiskt genomförande för att kunna utveckla kunskap inom det. Detta styrker att 

jag borde genomfört ett antal testintervjuer för att de riktiga sedan skulle blivit av bättre kvalité.  

Om jag gjort studien igen hade jag nog försökt göra den mer snäv och dykt djupare än som den 

ser ut nu, jag har insamlat material men det drar åt olika håll. Vilket det såklart kan göra när det 

handlar om känslor och upplevelser. Därför tror jag att jag fått ett tydligare och kanske mer 

intressant resultat om jag gjort studien snävare kring några få punkter som har med skapande 

och kreativitet att göra. Det var nog också min tanke från början men som jag frångick under 

intervjuerna då jag inte vågade dyka tillräckligt djupt. Min personlighet stämmer inte överens 

med det och även om jag utvecklades som intervjuare kanske inte den metoden alls var rätt sätt 

för mig att samla in data på. Mitt resultat rör sig mest uppe på ytan och är ganska spretigt vilket 

jag tycker är synd då ämnet är intressant.  
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Analysen av resultatet utgick från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande men även 

Csikszentmihályis teori om den optimala upplevelsen, flow. Dessa två har vissa likheter vilket 

gjorde att ibland var det svårt att hålla isär dem. Det ar dock varit intressant att kunna koppla 

ihop dem då mycket går hand i hand.  

Jag har själv studerat vid estetiska programmet med inriktning dans samt min snart färdiga 

femåriga danslärarutbildning vilket gör att jag stött på skapande i mina utbildningar. Jag har 

försökt att inte låta mina erfarenheter färga av sig i studien och lagt dem åt sidan för att kunna 

genomföra studien på ett objektivt sätt. Det har självklart inte varit lätt men det är inte mina 

personliga värderingar och upplever som står i fokus i denna studie, utan elevernas och det har 

hjälp mig att vara öppen för det material som samlats in. 

7.2 Resultatdiskussion 

När eleverna talade om att få skapa och arbeta kreativt berättade de om att de hamnande i ett 

tillstånd där ingenting annat spelar någon roll. De är så inne i sitt skapade och dansen att allt 

annat som pågår i deras livet får vänta. De använde ord som glädje, entusiasm och lugn för att 

beskriva sina känslor. Det dem beskriver stämmer väl överens med Csikszentmihályis tankar 

om flow. När eleverna får skapa koreografier kreativt har de alltså möjlighet att kunna uppleva 

flow. Det måste alltså betyda att undervisningen under lektionerna fyller de komponenter som 

Csikszentmihályi menar behövs för att uppnå flow. Eleverna verkar dock ha lätt att bli 

distraherade av tillexempel varandra vilket kan betyda att deras fokus inte helt ligger på 

uppgiften och är något som skulle kunna utvecklas för att uppnå en ännu starkare upplevelse av 

flow.  

Något som framkom var att eleverna pratade om att skapa steg mer än att skapa dans, för mig 

finns det en skillnad i att se sin koreografi som en dans mot att se det som något där steg byggs 

på varandra. Att skapa dans ger större utrymme till utforskande då det inte finns samma 

begränsningar som jag får bilden av när eleverna pratar om att de skapar steg. För att kunna 

sätta ihop steg med varandra krävs en förförståelse om dessa, antingen egenupplevda eller som 

för eleverna, sett via dansfilmer på Youtube. Stegen blir således elevernas största medierade 

artefakt på vägen till en färdig koreografi. Strandberg (2017) menar att i våra aktiviteter 

använder vi oss av olika hjälpmedel och att dessa kan överlämnas mellan människor. Eleverna 

behöver en kunskapsbank med steg för att huvud taget ha någon grund att stå på men jag blir 

fundersam över hur de använder dessa i sitt skapande? Utifrån intervjuerna använder de steg de 

redan kan eller sett och staplar dessa på varandra. Vygotskij (1995) beskriver att skapandet 
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bygger på olika moment. Först kommer insamlandet av material, sedan dissociation, 

förändringsprocess och association. I den insamlande data når eleverna inte fram till de sista 

momenten enligt Vygotskijs modell. Det är också intressant att titta på om eleverna uppnår 

kunskapskraven utifrån deras svar i studien.  

Eleven skapar efter samråd med handledare dans utifrån olika kompositionsmetoder. I 

kompositionerna organiserar och experimenterar eleven med säkerhet rörelserna 

utifrån flera teman som relaterar till energi, tyngd och flöde samt till någon 

av komponenterna tid, rum, ljud och musik (Skolverket 2011b). 

Detta är citatet är plockat från betygskriterierna för betyget A i kursen Koreografi. Ordet 

experimenterar förekommer inte för de lägre betygen. Eleverna måste alltså experimentera sina 

rörelser för att uppnå de högsta betygen och utifrån den informationen jag delgivits från 

eleverna tolkar jag inte riktigt att det är så det går till när de skapar. Detta resultatet hade kunnat 

strykas om även observation använts vid insamlandet av data.  

Enligt Strandberg (2017) är klassrumsmiljön en viktig del i Vygotskijs teori om det socio-

kulturella lärandet. I studien framkom att danssalen ibland upplevdes som liten av eleverna. 

Rummets storlek påverkar vilka aktiviteter som är möjliga i rummet. Det kan också påverka 

elevernas kreativitet. Vilka artefakter som finns tillgängliga i rummet är också en viktig del. 

Medierade artefakter som eleverna använde sig av var musik, danssal, papper och penna, 

klasskompisar och spegeln. Eftersom alla elever är individer använder de olika hjälpmedel i sitt 

skapande och något som är ett hjälpmedel för någon kan hämna en annan skapande. Eleverna 

förväntas skapa i samma klassrum som andra. De behöver samsas om ytan och de hjälpmedel 

som finns där. För en elev var musiken mycket viktig, hon ville ha hög musik i högtalaren för 

att kunna skapa. En annan elev upplevde då det som en störning och hennes kreativitet avtog 

då. Klasskamrater var också något som upplevdes olika. De kunde dels användas som en 

medierad artefakt då de gav inspiration men för en annan elev blev de hindrade då hon upplevde 

sig bedömd av dem.  

Eleverna som deltog i studien upplever mestadels skapandet som något positivt. Det var ett 

förvånande resultat för mig, det finns många delar inom skolan som skulle kunna visa på det 

motsatta. Eleverna tar också upp faktorer som de anser hämna deras skapande, tillexempel 

tidspress, betyg, bedömning, olika störningar och mående. Trots dessa faktorer är eleverna 

positiva när de talar om sitt skapande och att få vara kreativ i skolan. De nämnde svårigheter 

men överlag verkar eleverna känna sig trygga i sitt skapande. Är det så överlag eller har den 

här specifika skolan lyckats skapa en miljö där eleverna vågar testa sig fram? Resultatet kan 
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spegla just den här skolan. Ett flertal av eleverna beskriver att de trivs bra i klassrummet och 

att miljön är välkomnande. Andra elever och lärarna finns där och stöttar. Både Marner (2005) 

och Ernberg (2012) beskriver liknande fenomen. För att en miljö ska vara kreativ behövs det 

människor som kan motivera och inspirera andra. En miljö som inte är tillåtande är ett hinder 

för kreativiteten. Detta stämmer även överens med de beståndsdelarna Hoff (2014) tar upp för 

att en miljö ska vara kreativ. Klimatet i klassrummet ska vara öppet och nya idéer ska 

uppmuntras. Hade resultatet sett ut på liknande sett på en annan skola? Som det står i metod 

delen så är inte denna studie representativ för alla danselever på gymnasiet i Sverige men det 

hade varit spännande att se hur resultatet sett ut med elever från andra skolor. 

En aspekt som framkom i resultatet var att eleverna inte ägnande mycket tanke åt betygen när 

de skapade en koreografi. Det kom upp tre olika anledningar som kan ha bidragit till detta. Dels 

så upplever eleverna ingen betygshets för höga betyg och glömmer således bort att tänka på 

dessa. Den andra anledningen som fanns var att de hade skriftliga uppgifter kopplade till de 

praktiska och trodde därmed att betygen endast sattes på dem. Detta kan ses som både något 

positivt och negativt. Att eleverna kunde rikta sitt fokus på betygen på de skriftliga gör att de 

kände sig mer fria att skapa i det praktiska. Det stämde dock inte att de inte fick betyg på det 

praktiska då de berättade att de sedan blev förvånade under betygssamtalet att de fått ett visst 

betyg. Det leder in på den tredje anledningen som var att eleverna inte visste vad de blev 

bedömda på. Strandberg (2017) menar att betyg användas som ett mål att nå till och 

betygskriterierna som något som ramar in en uppgift och ger den ett sammanhang. Enligt 

Tyberg (2018) är det viktigt att läraren förmedlar till eleverna vad det är som bedöms så att de 

är medvetna om när och hur de blir bedömda. Eleverna i studien berättar att de inte vet vad som 

bedöms, de menar att betygskriterierna är svåra att förstå och istället så lägger de ingen större 

vikt vid dem. Att betygen inte har någon negativ påverkan på elevernas skapande måste ses 

som något bra men de är istället inte medvetna vad som ska bedömas. De kan därför inte 

använda betygen som motivation eller betygskriterierna som ramar i sitt skapande.  

En av eleverna uttryckte tydligt att hon ville att lärarna skulle tycka om det hon skapande, viket 

fick mig att fundera på om hon skapande det hon själv ville eller det hon trodde att lärarna skulle 

tycka om? Detta är något jag gärna hade undersökt vidare men tyvärr kom det upp i en av de 

sista intervjuerna. Det är svårt att veta utifrån mitt resultat om övriga elever också upplever det 

på liknande sätt. Även här hade observationer kunnat bidra till ett tydligare resultat. Hur ser 

elevernas skapande ut jämfört med det läraren lär ut? Är det så att det eleverna skapar egentligen 

är lärarens stil och steg för att det är det som de tror att läraren gillar?  
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Något som kom fram under studien var att eleverna påverkades av att det fanns andra elever i 

rummet när de skulle skapa. För några av eleverna var det positivt att det fanns andra elever i 

rummet, de fick inspiration och hjälpte varandra. Här finns spår av Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen. Eleverna behövde sina klasskamraters stöd för att kunna nå nästa 

steg i sin utveckling av sitt skapande. Den proximala utvecklingszonen kunde också ske med 

hjälp av lärarens stöd. När eleverna fastnade i skapandet av koreografin fick de hjälp av läraren 

att komma vidare. Utan lärarens stöd och återkoppling kunde eleverna inte nå nästa nivå av 

utveckling och lärandet stannade av.  

7.3 Framtida forskning 
För framtida forskning och fortsatt forskning inom området kan vara att komplettera elevernas 

tankar med att även samla in data via observationer. En observation som kan metod skulle ge 

ett bredare perspektiv på skapande av dans i skolan. Där det även går att ta med danslärarens 

roll skulle kunna bli synlig i samspel med elevers förmåga att utveckla sin kreativitet och 

lärande. Vid observation av läraren och eleverna skulle det också kunna ses hur mycket av 

lärarens stildrag som finns oss eleverna och eleverna utvecklar sitt eget uttryck.  

I studien uppkom det att skolan som eleverna studerade vid använde sig mycket av skriftliga 

inlämningar vilket gjorde att eleverna kunde koppla bort bedömning och betyg från det som de 

skapade praktiskt. Detta tror jag skulle vara intressant att undersöka mer, vilken betydelse 

skriftliga inlämningar har för elevernas sätt att se på det praktiska skapandet. 

Det skulle också vara intressant att titta närmare på de olika artefakterna som eleverna använder 

sig av i sitt skapande. Är tillexempel alla nödvändiga och hur påverkar de eleverna? I studien 

kom det fram att det fanns faktorer som gjorde det svårare för eleverna att skapa. En möjlig 

studie skulle därför kunna vara en forskning där alla hjälpmedel optimeras på bästa sett för att 

se om det hjälper eleverna i deras skapande. Kanske skulle två elevgrupper som får olika 

hjälpmedel kunna jämföras för att se om det finns hjälpmedel som fungerar extra bra i en 

skolmiljö.  

Något som också skulle kunna vara frågeställningar för framtida forskning kan vara: 

• För vem skapar eleverna? 

• Stämmer betygskriterierna överens med det som skapas i kurserna? 

• Är det bra att praktiska kurser blir mer teoretiska?  

• Vilka hjälpmedel är viktiga i elevernas skapande? 
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Bilaga 1 missivbrev 
Hej! 

Jag heter Tilde Andersson Cederholm och går min sista termin på ämneslärarprogrammet med 

inriktning dans på Luleå tekniska universitet. Jag ska under denna termin skriva mitt 

examensarbete. I min studie är jag intresserad av elevers uppfattningar och tankar bedömning i 

kurser där skapande ingår. Min studie syftar till att få fram information om hur kreativitet och 

skapande fungerar inom skolans ramar. Vilka förutsättningar som ges och hur olika faktorer 

påverkar skapandeprocesser.  

Min fråga är om du vill delta i en gruppintervju som tar ca 4o minuter och en enskild intervju. 

Du behöver inte förbereda dig inför intervjun utan du får under intervjun berätta om dina 

erfarenheter och ge exempel från din utbildning. Jag kommer att spela in samtalsintervjun för 

att efteråt kunna transkriberas den. De gör jag för att kunna analysera och jämföra olika elevers 

tankar utifrån vår frågeställning.  

Jag kommer i mina intervjuer att utgå från de forskningsetiska principerna, vilket betyder att 

du som deltar när som helst kan välja att avbryta intervjun och att den information som 

framkommer under intervjun endast kommer att användas i min uppsats. Intervjumaterialet 

kommer att raderas när jag är färdig med min uppsatsskrivning. Personliga uppgifter såsom 

namn kommer att anonymiseras och allt material som samlas in under intervjun kommer enbart 

att användas av mig och kommer inte föras vidare. Deltagandet är frivilligt och du kan när som 

hällts stoppa din medverkan i studien, du medverkar på dina villkor.  

 

Mvh 

Tilde 

Om du har frågor eller funderingar så kontakta mig! 

Tilde Andersson Cederholm  

tilced-4@student.ltu.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
Informera om: 

• Anonymitet, intervjun är helt anonym och kommer inte kunna kopplas till 

intervjudeltagaren 

• Sammanställning av det transkriberade matrialer kommer skickas till intervjudeltagen 

• Fråga om det är det är okej att spela in intervjun? 

• Informanten kan hoppa över frågor och avsluta intervjun om den vill 

• Fokus under intervjun ligger på kurserna koreografi och dansgestaltning 1  

 

Tema 1  

Olika faktorer 

1. Vad motiverar dig till att skapa 

2. Vilka faktorer och förutsättningar behöver du för att kunna skapa? 

3. Vilka faktorer kan göra att det blir svårt för dig att skapa?  

4. Har du några önskemål på klassrummet som kan vara till hjälp i ditt skapande? 

5. Andra önskemål som skulle vara till hjälp i ditt skapande som inte finns idag? 

 

Tema 2 

Lärarens roll 

6. Vad behöver du för stöd från läraren i din kreativa process? 

7. Kan du beskriva ett speciellt tillfälle där lärarens stöd varit till hjälp i ditt skapade? 

8. Finns det något du skulle önska att läraren gör som inte görs idag? 

 

Tema 3  

Kreativitet och flow 

9. Vad betyder kreativitet för dig? 

- Upplever du att du får möjlighet till detta under lektionerna? 

10. Kan du beskriva vilken känsla/känslor du har när du känner dig kreativ? 

11. Kan du beskriva vilken känsla/känslor du har när du känner dig mindre kreativ? 

12. Beskriv ett speciellt tillfälle som lämnat ett starkt intryck på dig?  
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- Vad hände? Hur kändes det? 

13. Vad riktar du din fokus mot när du skapar? 

14. Skapar du kreativt på fritiden? 

- Är det skillnad på hur du upplever din kreativa process då mot i skolan? 

- Varför tror du att det är så? 

 

Tema 4 

Bedömning 

15. Hur upplever du lärarens bedömning när du skapar? 

16. Hur upplever du klasskompisars bedömning när du skapar? 

17. Påverkar betyg ditt skapande? 

- På vilket sätt?  

18. Kan du berätta om en specifik uppgift du fått där du skulle skapa? 

- Var du medveten om vad som bedömdes? 

19. Hur påverkar din självkänsla ditt skapande? 

20. Händer det att du jämför dig med andra i rummet?  

- Varför tror du att det är så? 

 

 

 


