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Abstrakt 

Med denna uppsats vill vi synliggöra hur lärare i dans på gymnasiet definierar, tillämpar och 

undervisar koder och konventioner utifrån ämnes- och kursplaner i Dansteknik (Skolverket, 

2011b). Med en fenomenografisk forskningsansats har vi genomfört fyra kvalitativa intervjuer 

med danslärare verksamma på olika gymnasium runt om i Sverige. Resultatet visar att lärarna 

är överens om att koder och konventioner handlar om uppträdandet i en danssal, om 

förväntningar på elevens eget ansvar för sin dansträning, respekt för de meddansande, 

dansgenres estetik och kroppens relation till rummet och riktningar. Gemensamt är också att 

lärarna utifrån sina egna dansbakgrunder och uppfattningar väljer ut de koder och 

konventioner de vill upprätthålla och reproducera i sin dansundervisning. Huruvida de 

förmedlar dessa explicit eller implicit varierar och tas upp i diskussionen, där vi även ser 

djupare på hur dåtidens traditioner relaterar till nutidens klassrum, dansundervisning i relation 

till tyst kunskap, koder och konventioner i förhållande till ordning och uppförande samt 

betygssättning.   

 

Nyckelord: Bedömning, Dans, Danslärare, Dansteknik, Dansträning, Kod, Konvention, 

Mästarlära, Tradition, Tyst kunskap, Undervisning 
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1. Inledning 

Vad skolans uppdrag går ut på är något som har skiftat över tid, något som speglas av 

samhället och i sin tur speglar samhället. Skoldebatten idag handlar i mångt och mycket om 

utformningen av vårt skolsystem, dess för- och nackdelar. I dagens läroplaner betonas vikten 

av att bedöma elevens ämneskunskaper. I och med Läroplan för grundskolan, Lgr 69, 

försvann betygen i ordning och uppförande (Selghed, 2011), men hur ser det ut i klassrummen 

idag? Det kan tyckas att samtidigt som elever och lärare strävar efter att nå upp till 

kunskapskraven, finns också en lärandeprocess i att samverka i en social miljö där regler, 

normer och värderingar spelar en central roll. I de flesta kursplaner är detta dock inte utskrivet 

som en bedömningspunkt som inverkar på elevens betyg. Här finner vi möjligen en skillnad i 

kursplanerna för ämnet Dansteknik. 

 

I gymnasieskolans ämnes- och kursplaner för Dansteknik (Skolverket, 2011b) framkommer 

det att eleverna skall få möjlighet att utveckla, och samtidigt betygssättas i, hur de använder 

eller tillämpar koder och konventioner vid färdighetsträningen i dans. Begreppen koder och 

konventioner är centrala i vår undersökning och samtidigt inte självklara att definiera. 

Nationalencyklopedin förklarar kod som ”en samling av normer” och konvention som en 

”oskriven men allmänt omfattad social regel”. I denna studie vill vi belysa hur dessa koder 

och konventioner brukas av undervisande danslärare, hur lärarna urskiljer och definierar dem. 

Handlar praxisen av koder och konventioner om ordning och uppförande eller åsyftas 

dansgenrernas särarter, deras estetiska och sceniska normer? Vad är det som ligger till grund 

för lärares undervisning och bedömning av dessa koder och konventioner och ser tolkningen 

lika ut för olika skolor och lärare? 

 

Den dagliga träningen som pågår i danssalen, såväl på estetiska gymnasier som i proffssfärens 

studios, lägger grunden för eller upprätthåller dansarens färdighet på sitt instrument. Hur har 

undervisningen på estetiska gymnasier runt om i landet präglats av dansens flerhundraåriga 

traditioner, som krävt sträng disciplin och anpassning till rådande ideal? I kapitlet Bakgrund 

tittar vi på villkoren för betygssättning och försöker synliggöra vilka normer som har växt 

fram i dansvärlden, och hur detta har gått till. Vår studie ska sedan kartlägga hur lärare på 

dansestetiska program definierar samt hur de bedömer och betygssätter elevernas användning 

av koder och konventioner. Studien har även ambitionen att försöka belysa koder och 

konventioner inom dans utifrån så många aspekter som möjligt och undersöka vad de kan 

uppfylla för syfte. Vår förhoppning är att bidra till ett ökat synliggörande och kunskap kring 

såväl förhållningssätt i danssalen som dansteknikens sceniska konventioner. 

 

I avsnittet Tidigare forskning är Kajza huvudförfattare och Elin är huvudförfattare till 

avsnittet Metod. Utöver det har texterna, materialet och idéerna bakom dem arbetats fram 

gemensamt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras studiens syfte och fyra frågeställningar. 

2.1 Syfte 
Utifrån ämnesplanen i Dansteknik ska studien synliggöra hur verksamma lärare definierar och 

tillämpar de ”koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens olika genrer” 

(Skolverket, 2011b). 

2.2 Frågeställningar 
 Hur definierar lärare i dans på gymnasiet koder och konventioner, generellt och i 

förhållande till dansämnet? 

 

 Hur förhåller sig lärare på gymnasiet till dessa koder och konventioner när de 

undervisar? 

 

 Hur bedömer och betygssätter lärare i relation till dessa koder och konventioner? 

 

 Har lärarnas definitioner av koder och konventioner några beröringspunkter med 

ordning och uppförande, och i så fall vilka? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden definieras och diskuteras begrepp som är centrala och återkommande i studien. 

Dansen presenteras utifrån ett historiskt perspektiv där vi belyser hur traditioner och normer 

har präglat undervisningen. Till sist redogör vi för vad styrdokument, riktlinjer och 

ämnesplanen i Dansteknik uttrycker angående koder och konventioner. 

3.1 Koder och konventioner 
Vi vill börja med att se på uppkomsten, reproduceringen och förstärkningen av koder och 

konventioner, genom att koppla dem till det sociologiska begreppet habitus. Den franske 

sociologen Pierre Bourdieu beskriver relationen mellan ”de sociala strukturerna” (Järvinen, 

2007, s. 269) alltså mellan oss och vår omgivning, och ”de mentala strukturerna” (ibid.) våra 

inre jag, sätt att känna, tänka och resonera, som habitus. Vårt habitus formas av vår historia 

och påverkar vår nutid, därmed vidareförs historien och ”leder in aktörerna i situationer som 

bekräftar deras tidigare positioneringar och undviker situationer som utmanar och ifrågasätter 

deras habitus” (Järvinen, 2007, s. 269). Habitus är en del av oss som vi är omedvetna om och 

kan beskrivas som gårdagens person som aktivt påverkar nuet och våra handlingar (Moore & 

Sanders, 2012). När två individer möts så möts också deras habitus, och när en grupp 

människor lever under liknande förutsättningar synkroniseras deras habitus och det skapas 

objektiva normer och strukturer inom gruppen. På grund av sitt habitus vet människor hur de 

ska eller bör agera inom sin sfär eller sitt sociala fält (Moberg, 2013). 

 

Nationalencyklopedin (NE) beskriver begreppet kod både som en ”samling av normer” och 

som ”en av sociala förhållanden och relationer betingad styrmekanism som bestämmer hur vi 

uttrycker och uppfattar betydelser” (NE, Kod). Kullenberg (2004) skriver i inledningen till sin 

bok med intervjuer av personer från den svenska överklassen: ”Det är en bok som handlar om 

koder. Eller med ett annat uttryck, förmågan att ‘känna sig hemma’. En människa från den 

traditionella överklassen känner sig hemma enbart med människor från sin egen klass” (s. 19). 

Kod verkar alltså vara del av vårt tankesätt och agerande som kan uppfattas av andra och 

därmed också blir en markör för vår grupptillhörighet. En konvention definieras som en 

”oskriven men allmänt omfattad social regel för hur personer, ytligt sett, bör bete sig; ofta 

med negativ värdering” (NE, Konvention). Ordet konvention kan också syfta på att föra 

samman synsätt internationellt och juridiskt och vara en förbindelse för eller emot ett visst 

agerande, exempelvis FN:s barnkonvention (Regeringskansliet, 2006). På det sättet blir regeln 

framskriven och inte outtalad inom en specifik grupp eller praxis.  

 

Vårt samhälle och social interaktion bygger på att vi förhåller oss till både outtalade och 

uttalade regelverk och strukturer. I dansundervisningen sker också både uttalade och outtalade 

överenskommelser mellan de involverade. Vilka är dessa överenskommelser och hur 

praktiseras de? I ämnesplanen för Dansteknik (Skolverket, 2011b) används begreppet koder 

och konventioner som ett sammansatt begrepp, och i studien undersöker vi också om lärarna 

ser på orden som ett eller två olika begrepp. 
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3.2 Bedömning och betygssättning 
I denna studie använder vi ordet bedömning när vi pratar om formativ bedömning som är till 

stöd för elevens utveckling och lärarens undervisningsupplägg. Begreppet betygsättning 

används då läraren vid en given tidpunkt sammanfattar sina bedömningar av elevens 

kunskaper i ämnet och fastställer dem för att sätta betyg i förhållande till ämnesplanens 

kunskapskrav. 

 

3.2.1 Formativ och summativ bedömning 

Skolverket (2009) menar att den formativa bedömningen görs under arbetets process. Med 

denna bedömningsform kan lärare analysera elevens utvecklingsbehov, se vad den har för 

styrkor och svagheter och ge den enskilda eleven vägledning. Det insamlade 

bedömningsunderlaget återkopplas till undervisningen för att leda till reflektion för både elev 

och lärare (Selghed, 2011). Den summativa bedömningen görs i slutet av en process och kan 

bygga på den formativa bedömningen som följt processen eller bara se på en elevs 

slutprestation vid ett specifikt tillfälle. Den summativa bedömningen sker när ett betyg 

fastställs eller en specifik uppgift betygs- eller poängsätts. Den största skillnaden på summativ 

och formativ bedömning är hur lärare hanterar den information som framkommit. I den 

summativa bedömningen fastställs alltså information om vad eleven kan vid ett visst tillfälle, 

till skillnad från den formativa, som är mer elevaktiv och där informationen växelverkar och 

präglar undervisningen (Lindström 2011). 

3.2.2 Tyst kunskap 

Dansens kunskap anses till viss del vara en så kallad tyst kunskap, kunskap som vi bär på, 

men vilken inte uttrycker sig i ord (Román, 2004). Samtidigt är det inte direkt tyst i danssalen 

utan under en lektion förekommer en hel del ord, begrepp och förklaringar som instruerar hur 

ett material ska utföras, men också anvisningar om lektionens innehåll och uppbyggnad. Tyst 

kunskap, det som lärs ut implicit eller outtalat, är ett uttryck som myntades av Michael 

Polanyi – på engelska tacit knowledge, och refererar till de "sinnesintryck, uppfattningar, 

sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande" (NE, Tyst kunskap). 

 

 Så skickar man t ex i början inte barnen till skolan med avsikten att de ska lära 

 sig något där, utan för att de ska vänja sig att sitta stilla och punktligt iakttaga 

 det som föreskrives dem. (Immanuel Kant, ur Broady, 1981, s. 122) 

 

Detta är ett exempel på det som kallas för den dolda läroplanen, ett begrepp som 

introducerades i den svenska skoldebatten av Donald Broady (1981) men myntades av Philip 

Jackson (1968). Den dolda läroplanen handlar om det som inte står utskrivet eller är uttalade 

mål och syften med undervisningen men som eleverna lär sig genom att gå i skolan. Exempel 

på detta är att lära sig sitta tyst och stilla under längre perioder, räcka upp handen, lära sig 

göra uppgifter man inte alls har intresse av att göra mm (Broady, 1981). Den dolda läroplanen 

är alltså outtalad och lärarna är inte alltid medvetna om den. Dans är med största sannolikhet 

inget undantag men det faktum att kännedom om koder och konventioner är uppsatt som ett 

mål och kunskapskrav är intressant ur denna aspekt.  
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Gibbons (2010) skriver apropå språkinlärning och de ofta outtalade koder och normer som 

kan vara rådande i undervisningen, att implicita koder kan stänga ute dem som inte kommer 

till skolan med ”rätt” kulturellt bagage. Det är viktigt för en likvärdig skola att normerna blir 

uttalade – ”Explicit undervisning handlar om att kunna använda sina kunskaper i verkliga 

livet” (Gibbons, 2010, s. 91) – så att de som inte har med sig dem hemifrån har möjlighet att 

få syn på och förstå dem. 

3.3 Dans i utbildning och på scenen 
Här nedan beskrivs översiktligt danskonstens utveckling såväl på scenen som i 

utbildningssammanhang. Vi presenterar hur historia, traditioner och normer har format dagens 

dansundervisning. 

3.3.1 Dagens sceniska dans – sprungen ur historien 
Ordet balett kan härledas från italienskans ballare (dansa) och ballo (dans). Att utföra en 

baletto (liten dans) härrör från början av 1500-talet. Balett syftar på en dans eller ett 

”spektakel” som är arrangerat för scenen eller för en publik. Till skillnad från social dans 

(sällskapsdans), är balett en konstform (Sjögren, 1988). I Sverige skred utvecklingen av den 

sceniska dansen framåt under Gustav III:s styre på 1700-talets senare hälft, då blomstrade 

kulturlivet vid det svenska hovet och baletten spelade en stor roll vid de festliga 

operauppsättningarna (Nordin Hennel, 2007). Under denna tid dansade man mycket intrikata 

sällskapsdanser i de högre samhällsskikten och vår tids balett härrör till del från dessa. 

Balettens estetiska konventioner, eller formspråk, stammar ur rörelsesätt och manér vid de 

stora hoven i Frankrike och Italien (Beck-Friis, Blomkvist & Nordenfelt, 1998). Dansarna 

som medverkade på scenen skulle vara skolade med flerårig träning och till skillnad från de 

som endast dansade sällskapsdans, besatt balettdansarna stor skicklighet i utförandet av 

stegkombinationer, med sträckta vrister och knän och höjd i hoppen (Nordin Hennel, 2007). 

Operachefen var ändå inte helt nöjd med dansarnas tekniska nivå och för att höja denna, tog 

han i slutet av 1700-talet hjälp av inhyrd expertis från utlandet. På så sätt påverkades 

skolningen av svenska balettdansare av rådande kontinentala strömningar och när senare 

operan införde en svensk dansskola började man som elev när man var mellan 9-12 år för att 

hinna formas och utvecklas till en skicklig dansös eller dansör (Nordin Hennel, 2007). Fram 

till idag bevaras mycket av det gamla systemet för skolning av balettdansare även om elevsyn, 

pedagogik och metoder säkert kan skilja. Vissa särdrag i dansundervisningen har följt med 

genom seklen och Sörenson och Nordmark (2007) skriver att ”en fast hierarki, behovet av 

daglig träning, rekrytering av danselever som ännu är barn, strävan efter virtuositet” (s. 178) 

fortfarande är en grund för inträdet i den professionella balettens värld. Idag kan elever börja 

en förberedande yrkesdansarutbildning vid Svenska Balettskolan i årskurs 4 och sedan följa 

studielinjen mot dansare hela vägen upp till en gymnasieexamen. Och även om den klassiska 

baletten som sådan influerats och utvecklats behåller den fortfarande sin forna stil med 

inverkan på dagens estetiska normer, ideal och träningssystem (Sörenson & Nordmark, 2007).  

 

Modernismen formade och utvecklade dansen som scenkonst i Sverige under 1900-talets 

första hälft, och innebar en förnyelse och ett ökat intresse för danskonsten.  Balettens ”stelare” 
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formspråk ifrågasattes och byttes av de moderna danskonstnärerna ut mot böljande och mjuka 

kroppar, där rörelsen sprang från det ”naturliga” och kroppsnära hellre än det virtuosa och 

akademiska. De moderna danskonstnärerna förespråkade det levande och besjälade och utgick 

mer från den enskilda dansarens och människans uttryck än att sträva mot det synkrona eller 

redan stilistiskt fastställda (Sörenson, 2007a; Sörenson 2007b). Kvinnliga danspionjärer 

öppnade egna skolor för både barn och vuxna och målet behövde inte vara att bli yrkesdansare 

(Sörenson, 2007a). Senare har förstås stilar korsats och den moderna dansen tar idag en stor 

plats på operahus och balettscener. 

3.3.2 Danskonst som kunskapsområde 
Lilja (2012) menar att samhället är byggt på regelverk och strukturer – det rationella – men att 

dansen kan vara ett forum där utövaren kan uttrycka sig fritt ifrån eller mot dessa. Danskonst 

kan vara ett sätt att förstå och tänka om sig själv samt andra, satt i ett sammanhang som bildar 

ett konstnärligt uttryck, där kroppen är verktyget och koreografi tillvägagångssättet. Dans som 

konstform inbegriper att dansen är ett språk vilket kan kommuniceras från utövare till 

mottagare. 

 

Dansundervisning handlar enligt författarna till skriften Möte med dansen: som konstform i 

skolan (Statens Kulturråd, 1994) om att känslomässigt kunna uppfatta sin omvärld, vilket ses 

som dansens främsta syfte. I undervisningen får elever arbeta med sinnliga intryck, tolkningar 

av idéer, ett symboliskt uttryck i rörelse och känslomässiga upplevelser. Dansträning sker 

både i den professionella sfären, i skolans regi och inom frivillig verksamhet, det finns även 

utbildningar som erbjuder grundskole- och gymnasieelever att studera och samtidigt satsa på 

dansen på en hög nivå med målsättningen för en framtid som professionell dansare. 

Dansträningen delas ofta upp i olika stilar. Vanligt förekommande i dag är genrerna jazzdans, 

klassisk balett, street och modern dans. I den tidigare kursplanen för Dans och Gestaltning 

(Skolverket, 2000) som gällde fram till 2011 stod det utskrivet att modern dans och klassisk 

balett var de genrer som skulle betonas i undervisningen. I de nu gällande ämnes- och 

kursplanerna nämns inga specifika genrer, utan det står att minst två genrer ska undervisas 

och det är upp till var skola och undervisande lärare att bestämma vilka (Skolverket, 2011b). 

 

Under de senaste decennierna har det skett en stark utveckling både av den konstnärliga 

dansen och av dans på utbildningens område. På 1960-talet blev dans ett populärt ämne inom 

folkbildningen. I skolan har dans sedan 1800-talet varit en del av gymnastikundervisningen 

och folkdans och danslekar sågs som en del av allmänbildningen och det svenska kulturarvet 

(Skolverket, 2000). Dansmodernismen i Isadora Duncans anda präglade barndansen utanför 

skolan, där dans så småningom kom att ingå i ämnet idrott i mitten av 1970-talet (Sörenson, 

2007a). På 1980-talet blev dans för första gången ett eget ämne i gymnasieskolan (Skolverket, 

2000). Dans finns dock fortfarande inte som självständigt ämne i grundskolan, även om det 

förekommer dansundervisning av danspedagoger eller danslärare. 

 

Förutom Svenska Balettskolan, som nämndes i föregående avsnitt, finns en mängd olika 

utbildningar att gå för att bli dansare eller danslärare. Eftergymnasiala utbildningar som ligger 

till grunden för de lärare vi intervjuat är Balettakademiens treåriga yrkesdansarutbildning och 
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Danshögskolans danspedagogutbildning, både den treåriga och den ettåriga – som är ett 

pedagogiskt påbyggnadsår för redan utbildade dansare. 

3.3.3 Dansträningens traditioner 

Det sätt som dans undervisas på följer en tradition av mästarlära. Mästarlära är en 

utbildningstradition som kan härledas tillbaka till det gamla skråväsendet med 

hantverksmästare och deras lärlingar; gesäller och mästersvenner. Lärlingarna hade att lyda 

sina mästare som stod för deras utbildning, i vilken mästarna fick representera den maximala 

färdighetsnivån (Ödman, 2006). Vid de sydeuropeiska hoven förekommer dansundervisning 

för hovmännen redan på 1400-talet. Danskonsten förmedlas i både skrift och praktik av 

dansmästare. Under 1600-talet introduceras dansundervisning av en dans- och balettmästare 

vid svenska hovet, och det anses oumbärligt med anställda dansmästare vid de svenska 

universiteten där den unga adeln ska få sin bildning. Dansmästaren skulle, utöver konsten att 

dansa i belevade sammanhang, lära ut gott uppförande, höviska manér och forma den 

kulturella fulländningen hos samhällets elit. Vem studenterna hade som dansmästare var 

avgörande hur skickliga de blev och vad de lärde sig (Ulvros, 2004).  

 

Idag lärs den sceniska dansen ut utifrån uppfattningar som till del vilar på ovannämnda 

traditioner. Foster (1997) menar att danseleven lär sig genom att härma dansläraren, som 

formger och upprätthåller den estetiska normen i klassrummet. Kunskapen lärs ut i personlig 

kontakt från mästare till lärling, där upprepning och inträning av moment är det övervägande 

tillvägagångssättet (Román, 2004). Ring (2003) och Gustafsson (2004) framhåller att det är av 

vikt att läraren är en dansande förebild, men dansteknikundervisning sker i grupper och 

Gustafsson betonar att det också är nödvändigt att eleven tar stort ansvar för sin egen 

utveckling och bidrar till en lärandemiljö för andra. Detta sammanfaller med ett 

sociokulturellt lärandeperspektiv där lärande ses som socialt och situerat. Lärandet sker i 

kontexter där autentiska aktiviteter skapar en lärandemiljö som förbereder eleverna på livet 

utanför skolan, och det sker i interaktion med andra. Genom att vara aktiva och agerande 

deltagare i sociala situationer och specifika kontexter (praxisgemenskaper) lär vi oss. 

Lärandet sker på plats, i stunden och situationen där vi både skapar och lär oss använda våra 

kompetenser (Dysthe, 2003). Det något som i hög grad sker i dansundervisning där 

lektionerna ofta består av aktivitet i grupp. Däremot är det inte säkert att lektionsuppläggen tar 

hänsyn till eleverna och deras olika kompetenser och ger ett uttalat utrymme för det situerade 

och sociala lärandet bara för att förutsättningarna finns. Visst sker lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv hela tiden, men frågan är huruvida det medvetet integreras i 

undervisningen. Mästarlära som tradition ligger kanske närmare det monologiska 

klassrummet snarare än det dialogiska. Ett monologiskt klassrum utmärks av 

envägskommunikation från dem som vet (lärarna) till dem som inte vet (eleverna). 

Undervisningen knyter inte an till elevernas erfarenheter när den istället utgår från lärarnas 

egna referensramar (Dysthe, 1996). Där läggs tonvikten på att läraren förmedlar och eleverna 

reproducerar, vilket skulle kunna stämma med det Foster (1997) säger om 

undervisningstraditionen av att danselever härmar vad lärare förevisar.  
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För att försöka sätta ord på hur koder som relaterar till lärandemiljön i danssalen kan se ut 

kommer vi här att citera Elisabeth Gaynor-Minden (2006) och de råd hon ger till 

dansstudenter. Det är inte säkert att lärarna vi intervjuar har samma uppfattningar om hur de 

vill ha det i sina klassrum, men detta är en version av de koder och konventioner som kan 

gälla i danssalar. Kapitlet som zoomar in på koder i klassrummet heter What Class Expects of 

You, alltså; vad förväntas av dig som student i en dansklass? Vi kommer presentera de 

punkter Gaynor-Minden radar upp, på engelska så som hon skrivit dem och sedan ge en kort 

förklaring på svenska. Gaynor-Minden menar att studioetikett kan verka kryptisk till en början 

men att vikten av den snart blir uppenbar eftersom den skapar en god lärandemiljö där 

studenter visar att de håller sin lärare, sina medstudenter och sin konstform högt. För att allt 

ska fungera och klaffa, både i klassrum men framförallt på föreställningar är hänsyn och ett 

respektfullt agerande viktigt och förväntas också av dig som dansare. Här är vad du ska tänka 

på när du kliver in på en dansklass enligt Gaynor-Minden (2006): 

 

”Be on time.” Kom i tid för att inte störa andra och för att lektionen bygger på att du varit med 

från början och gjort uppvärmningsövningarna i rätt följd. Kommer du sent får du inte smyga 

in obemärkt, utan bör söka ögonkontakt med läraren så hen kan notera att du är där, och sedan 

snabbt och tyst hitta en plats i rummet och mjuka upp lätt på egen hand innan du hoppar in i 

pågående moment. 

 

”Be neat.” Sätt upp håret ordentligt så det inte hänger ned och är i vägen när du ska snurra, 

eller träffar någon annan i ansiktet. Håret ska inte heller dölja den viktiga nacklinjen. Ha inga 

smycken eftersom de kan skada någon när du rör dig nära varandra eller om de flyger av.  

 

”Be clean.” Du bör ha duschat, satt på dig deodorant – men inte stark parfym – och ha skor 

som inte luktar illa, som ett sätt att visa respekt för dem du delar klassrum med. 

 

”Dress the part.” Följ den klädkod som finns, ska du ha vissa färger eller kostymeringar kan 

det vara för att underlätta för läraren att se hur du rör dig. Är det fri klädsel; ha inga galna och 

skrikiga färger eller kreationer. Ha kläder som signalerar både till dig själv och läraren att du 

är redo att genomföra lektionen. 

 

”Mind your manners.” Var artig. Luta dig inte mot väggen, stången eller pianot. Sitt inte ned 

om du inte blivit åtsagd att göra det. Tugga inte tuggummi, gäspa inte, viska inte med dina 

klasskamrater och skratta eller fnittra inte, det är oförskämt. Att tilltala läraren eller 

ackompanjatören på ett oartigt vis är ”otänkbart”.  

 

”Pay attention.” Lyssna och studera uppmärksamt. Du är på lektionen för att arbeta. 

 

”Stash your stuff.” Se till att dina tillhörigheter inte ligger i vägen. 

 

”Do the combination as given, and do it in its entirety.” Du får inte ”förbättra” lärarens 

övningar och göra annorlunda om du inte blivit tillsagd att göra det – för att du till exempel 
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har en skada eller ligger på en annan nivå än resten av klassen – det är respektlöst. Avsluta 

alla övningar med värdighet och utan att visa frustration, även om du gör helt fel mitt i.  

 

”Know where to stand.” Ta aldrig någon annans plats, på golvet eller vid stången, utan var 

uppmärksam så att du inte tränger dig. Men se också till att följa flödet och inte stoppa upp 

tempot i klassen. Du måste ha utrymme att sträcka ut armar och ben där du står, så du inte 

riskerar att slå till någon.   

 

”Drink politely.” Lärare kan ha olika regler för när eleverna får dricka vatten, ur flaskan de 

har med sig. Iakttag de övriga om du är ny i gruppen. 

 

”Ask permission to leave.” Att gå ut ur studion utan tillstånd är inte okej. Även om du känner 

dig dålig, ska du meddela läraren med en blick och ett tecken av tacksamhet, innan du går och 

du får inte lämna rummet mitt i en övning.  

 

Detta är alltså ett exempel på en version av hur koder och konventioner i dansstudion kan se 

ut. Huruvida de känns självklara eller omotiverade kan bero på vilken tradition man som elev 

själv kommer ifrån, eller hur man som lärare undervisar i sitt eget klassrum och vad man vill 

att eleverna ska ta med sig därifrån. Ett annat exempel är Ring (2003) som i sin 

metodanvisning för klassisk baletträning skriver att läraren bör visa respekt för yrket genom 

att alltid undervisa i lämplig klädsel. Vidare hävdar hon att om man som dansare vill lyckas i 

yrket krävs disciplin, auktoritet, krav, respekt och tålamod i den dagliga träningen. Här 

framkommer det att det finns normer om hur en elev bör agera i dansträningen. 

 

Ring (2003) säger också att som lärare är det av vikt att få eleven att arbeta för sin egen skull 

utan tvång, men att en ung elev måste ledas då den inte själv har erfarenhet nog att veta hur 

mycket eller lite som behövs. För att veta om man lärt sig rätt i härmandet och memorerandet 

av danslärarens material beskriver Grönlund och Wigert (2004) att det krävs bekräftelse både 

utifrån, där dansläraren kommenterar muntligt eller korrigerar fysiskt, samt inifrån, där den 

egna medvetenheten och känslan kan avgöra. Det kan till exempel röra sig om att läraren ger 

beröm eller försöker få eleven att arbeta hårdare samt också minska skaderisk. Schmith 

(1991) anser att feedback bör vara precis och upplysa eleven om vad den kan förändra i det 

kroppsliga utförandet för att det ska bli bättre, dock ska läraren inte be eleven ändra det som 

har med hans eller hennes fysiska förutsättningar att göra. 

 

I improviserad dans finns det utrymme för att röra sig utifrån den egna kroppen, utan någon 

yttre estetisk målbild, och på det sättet upptäcka kunskap i dansen på egen hand (Thomas, 

2003). I improvisation är det ofta förekommande att utforskandet är i centrum och olika 

parametrar som exempelvis vikt, flöde och momentum undersöks i den egna kroppen eller 

med andra kroppar, som i kontaktimprovisation. Det kan förekomma att improvisation sker i 

en specifik dansgenre och då kan yttre parametrar vara målbilder då en viss stil och ett visst 

uttryck eftersträvas. Exempel på genrespecifik improvisation ges av Lundmark (2010) där hon 

har utarbetat en metod för att improvisera i jazzdans. Street, som är ett samlingsnamn för de 

dansstilar som växte fram på gator och klubbar i USA under 70-80 talet, är ett exempel på en 
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genre som har vuxit fram från det improvisatoriska, även om det går att skola sig i street idag 

så finns det ett antal dansare som är självlärda (Schloss, 2009).  

3.3.4 Danskonstens sceniska traditioner 

Den klassiska baletten är en av de äldsta sceniska konstformerna och har en detaljerad 

utformning och struktur (Ring, 2003). Genom att bevara renässansens perspektiv i den 

sceniska dansen har den klassiska baletten upprätthållit linjära former i det rumsliga, det vill 

säga det linjära i form av hur dansarna placeras i förhållande till varandra och skapar mönster 

och formationer på scenen, det innefattar även att det kroppsliga rörelsespråket består av linjer 

(Cunningham, 2008). Wulf (1998) skriver att klassisk balett hålls samman över landsgränser 

med gemensamma konventioner och arbetsrutiner. De grundläggande stegen och positionerna 

är desamma överallt liksom de franska termerna som betecknar dem. Den moderna 

danskonsten, som har sitt ursprung i den tyska expressionismen och från olika amerikanska 

pionjärers uttryck, har kommit att arbeta med fler dimensioner i det rumsliga, som kroppens 

förhållande till golv och rymd, vilket gör att det linjära stundtals blir mindre relevant och ett 

mer organiskt flöde formas av dansarnas placeringar på scenen (Cunningham, 2008). 

 

Kroppen har tidigare inte varit kodad på samma sätt som den är idag. Under 1800-talet var det 

vanligt förekommande att dansen i sig förmedlade känslor, stämningar och innehåll oavsett 

kropp, exempelvis kunde två kvinnor dansa en kärleksduett (Redbark-Wallander, 2009). Att 

kroppen är i fokus i dansen kan ses som en självklarhet. Utifrån dansens rörelsevokabulär 

framkommer det att oavsett kön finns det uppfattningar om vilka kroppar som är 

konventionella dansarkroppar: två armar och två ben är en förutsättning för att genomföra 

nästintill alla balettens moment (Ring, 2003 & Sjögren, 1988). En man utan ben som dansar 

med hjälp av sina armar är ett exempel på nutida dansare och koreografer som utforskar 

gränserna för vilka kroppar som kan dansa och ifrågasätter varför det råder en uppdelning av 

det normala och onormala i samhället och även i dansen. (Redbark-Wallander, 2009). 

3.4 Styrdokument 
Nedan presenteras delar av vad som står i skollagen och gymnasieförordningen angående 

bedömning, samt hur Skolverkets riktlinjer ser ut. I detta stycke kommer också de ämnes- och 

kursplaner för Dansteknik som studien utgår från att presenteras mer utförligt och även 

jämföras med ämnes- och kursplaner i närliggande ämnen. 

3.4.1 Skollagen 

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att fastställa ämnesplaner och kunskapskrav för 

dansämnena. ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om kunskapskrav” (Skollagen, 2010:800, 24 §, kap. 15). ”Förutom när det gäller 

de gymnasiegemensamma ämnena får Statens skolverk meddela föreskrifter om ämnesplaner” 

(Gymnasieförordningen, 2012:402, 4 §, kap. 1). Innehållet i ämnes- och kursplaner ska tolkas 

av lärarna och styra undervisning och betygssättning. Det står inget i lagen om att uppförande 

inte ska betygssättas. Däremot står det att betyg ska sättas utifrån kunskapskraven. ”Betyg ska 

bestämmas med hjälp av de kunskapskrav som har föreskrivits för en kurs” (Skollagen 
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2010:800, 24 §, kap. 15). ”Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver 

undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas” (Skollagen, 2010:800, 16 §, kap 3). På 

skolverkets hemsida ges dock riktlinjer som förklarar följande (Skolverket, 2011h): 

 

Elevens uppförande ska i sig inte påverka betygssättningen. Betyg ska sättas utifrån 

de kunskaper eleven har visat i ämnet eller kursen. Att en elev är flitig, sköter sig 

osv. ska inte i sig vägas in i betygssättningen. Däremot är en elevs sätt att sköta 

skolarbetet, liksom närvaro och god ordning, ofta en förutsättning för om eleven ska 

kunna tillägna sig det som ingår i ämnet eller kursen.  

 

Detta betyder att lärarna betygssätter utifrån kunskapskraven i kursplanerna, vilket också 

preciseras i läroplanen för gymnasieskolan, Gy 11 (Skolverket, 2011a). Där står under 

rubriken Bedömning och betyg att ”Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda 

eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns för varje kurs” (s. 14). 

 

Det handlar alltså om vad som står skrivet i kunskapskraven och hur dessa tolkas. Och det är 

upp till lärare och elever att tolka ämnes- och kursplanerna samt dessas kunskapskrav: ”Enligt 

16 kap. 21 § och 19 kap. 22 § skollagen (2010:800) ska det för varje ämne finnas en 

ämnesplan. Den ska ge läraren och eleverna utrymme att själva planera undervisningen” 

(Gymnasieförordningen, 2012:402, 4 §, kap. 1). Enligt läroplanen, Gy 11 (Skolverket, 2011a), 

är det ett mål för skolan att varje elev ”tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat” samt 

att eleven ”kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 

utbildningen” (s. 14). Detta betyder att bedömning är något som både lärare och elever bör 

arbeta med under kursens gång, och detta i förhållande till sin tolkning av kunskapskraven. 

Betygssättningen är dock lärarens ansvar och i riktlinjerna för betygssättning sägs det flera 

gånger tydligt, att det är i förhållande till de nationella kunskapskraven som elevens 

kunskaper ska utvärderas och betygssättas (Skolverket, 2011a).  

 

Skolverket har i vissa kurser tagit fram och på sin hemsida publicerat bedömningsstöd för att 

främja ”en likvärdig bedömning och betygssättning” (Skolverket, 2011f). Bedömningsstöd 

kan exempelvis vara prov och uppgifter med bedömningsanvisningar eller konkretiseringar av 

ämnes- och kursplaner. Sådant finns dock inte tillgängligt för de kurser som ingår i ämnet 

Dansteknik och vänder sig till skolverkets upplysningstjänst så framgår det att de ”inte [kan, 

vår anm.] hjälpa till med att tolka lagar, bestämmelser, ämnes- och kursplaner eller avgöra om 

skolor eller förskolor gör rätt eller fel” (Skolverket, 2011g). Detta innebär att lärare i 

danskurserna på gymnasiets nationella, estetiska program står för tolkning och bedömning, 

och då helst en likvärdig bedömning landet över, utan andra riktlinjer än det som står angivet i 

planerna när det gäller dansteknik. Studien vi genomför utgår alltså från samtliga av det 

svenska skolväsendets riktlinjer, som finns tillgängliga för lärare angående de punkter vi 

fokuserar.  

3.4.2 Ämnes- och kursplaner 

För varje gymnasieämne finns en övergripande ämnesplan där ämnets syfte står angivet. Inom 

detta ämne finns sedan olika kurser med tillhörande kursplaner. Som exempel finns ämnet 

Dansteknik med en övergripande ämnesplan och syftesförklaring och inom ämnet finns sedan 
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sex olika kurser: Dansteknik 1-4, Dansteknik – specialisering samt Dansträning på 100 poäng 

vardera. I kursplaner står det centrala innehållet för varje kurs utskrivet samt kunskapskrav. 

Kunskapskraven är graderade och utskrivna för betygen E, C, och A. För betygen D och B ska 

eleven uppfylla alla kunskapskrav på det undre betygssteget och en övervägande del av 

kraven på det närmast över (Skolverket, 2011b). 

 

I den här studien undersöker vi lärares tolkning av uttrycket koder och konventioner, som 

förekommer i både ämnesplan och kursplaner i Dansteknik, står de två orden ibland 

tillsammans och ibland används endast ordet konventioner. I ämnesplanen för Dansteknik, 

under rubriken Ämnets syfte, återfinns nio punkter som förklarar vad undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla. Punkt 1 och 4 inbegriper begreppen vi studerar och lyder 

som följer: 

 

1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens olika 

genrer. 

 

4. Förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens konventioner, 

riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och sammanhang. 

 

Dessa två punkter är utgångspunkter i intervjustudierna med verksamma lärare och kommer 

på så sätt att belysas och undersökas. En fråga vi söker svar på från lärarna är hur de väver in 

dem i sin undervisning. 

 

I kursplanen för Dansteknik 1 finns ett centralt innehåll som undervisningen i kursen ska 

behandla och det är uppdelat i tio punkter. Tre av de punkterna innehåller begreppen vi 

studerar och det undervisningen ska behandla är:  

 

 Teknikträningens koder och konventioner. 

 Rörelsevokabulär och olika genrers konventioner, stildrag och kännetecken. 

Grundläggande kunskaper i placering. 

 Dansens relation till och samspel med ljud, tystnad och olika typer av musik, levande 

och inspelad, utifrån genrernas konventioner. Hur man följer musikens puls och 

taktarter. 

 

Dessa punkter ligger till grund för vad som ska undervisas i klassrummet och återkommer 

delvis senare i kursplanens kunskapskrav som är det lärare och elever ska använda för 

bedömning och betygssättning. Eftersom vi är intresserade av hur lärarna bedömer samt i 

slutänden betygssätter eleverna med tanke på koder och konventioner har vi valt att ställa 

intervjufrågor kring de kunskapskrav som preciseras nedan. Vi har alltså inte ställt frågor 

kring det centrala innehållet, utan valt att se på kunskapskraven där begreppen är formulerade 

och graderade i relation till ett betygssteg. 
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Ur kunskapskraven i kursplanen för Dansteknik 1 (samma meningar återfinns i de tre 

betygsstegen med viss progression – med viss säkerhet är kravet för betyget E och med 

säkerhet är kravet betyget för A):  

 

Eleven använder med viss säkerhet/ med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner 

som används vid färdighetsträningen. 

 

I dansen förhåller eleven med viss säkerhet/ med säkerhet spatialt den egna kroppen till 

genrernas konventioner och andra medverkande. 

 

För Dansteknik 2-4 ser progressionen i kunskapskraven ut så att eleverna från och med 

Dansteknik 2 ska tillämpa koder och konventioner istället för att använda dem samt att de 

utöver genrernas konventioner och andra medverkande ska förhålla kroppen spatialt även till 

olika typer av rum och sammanhang. 

 

Om man ser på andra ämnes- och kursplaner i gymnasieskolan, som har det gemensamt med 

dansämnet att de är konstnärliga eller fysiska ämnen där grupparbete ofta är en viktig del av 

undervisningen, så nämns inte begreppen koder eller konventioner. Här nämns samarbete och 

ansvar som betydelsefullt, exempelvis i ämnesplanen för Teater: ”I det kollektiva 

teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. 

Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och 

initiativförmåga” (Skolverket, 2011c, s. 1) Även i ämnena Estetisk kommunikation och Musik 

undervisas det i samarbetsförmåga, instudering i grupp, samverkan och förmåga att interagera 

(Skolverket, 2011d och 2011e). Andra begrepp som skulle kunna gränsa till användningen av 

begreppen koder och konventioner i dansämnets planer går möjligen att utläsa i kursplanen 

för Ensemble 1, där undervisningen ska behandla ”Konstnärlighet och genrer i olika tider och 

kulturer. Stildrag och kännetecken” (Skolverket, 2011d, s. 6) och ämnesplanen i Estetisk 

kommunikation, där eleven ska kunna utveckla: ”Förmåga att förmedla idéer, stämningar och 

betydelser med nya och traditionella estetiska uttrycksmedel” (Skolverket, 2011e, s. 1). Den 

möjliga kopplingen här är ifall begreppet koder och konventioner tolkas som att det rör 

traditioner och vad som är utmärkande för en viss stil eller epok. 

 

Genom ovanstående jämförelser kan man kanske dra slutsatsen att det är något inom själva 

dansämnet, i dess ursprung och tradition av förmedling, som gett begreppen koder och 

konventioner en viktig roll i undervisningen av dansteknik, eftersom elevens användning av 

koder och konventioner inte verkar betygsättas eller undervisas i andra ämnen som ligger 

relativt nära dansämnet.    
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3.5 Tidigare forskning 
I avsnittet Tidigare forskning presenteras studier och artiklar som behandlar styrdokumentens 

synsätt och lärares uppfattningar om kunskaper i dans samt utmaningar i hur kvaliteterna 

bedöms och betygsätts. Utifrån att begreppet koder och konventioner kan stå för att vara icke 

uttalade normer kopplade till hur man bör bete sig, vill vi också problematisera hur 

ämneskunskap ska särskiljas från personligt handlande, detta eftersom ordning och 

uppförande rekommenderas att inte bedömas i klassrummet. 

3.5.1 Danskunskap 
Andersson och Ferm (2014) har genomfört en analys som visar att grundsynen i 

styrdokumenten poängterar dans som en konstnärlig uttrycksform. De urskiljer i analysen 

olika aspekter, komponenter och dimensioner av danskunskap, vilka kan relatera till varandra 

på olika sätt. En av aspekterna är ämnesspecifika kunskaper så som exempelvis danskvalitéer, 

gestaltning, dansteknik. De framhåller att det är först när de olika aspekterna av 

ämnesspecifika danskunskaper förkroppsligats till helheter som det är möjligt att tala om att 

lärande ägt rum. En annan aspekt är förhållningssätt, som inrymmer ett flertal förmågor, 

däribland ett professionellt förhållningssätt, vilket bland annat bygger på ansvarstagande i 

egen träning och skadeförebyggande arbete. Ännu en aspekt av styrdokumentens innehåll är 

allmänna kunskaper där det ingår att upptäcka, diskutera, undersöka, kommunicera, 

reflektera, tolka och träna. Angående de allmänna aspekterna kan de: 

… inte i sig definieras som danskunnande, men de ses i styrdokumenten som 

nödvändiga för att hantera och utveckla ett ämnesspecifikt danskunnande. De olika 

former av allmänna kunskaper som nämns i Gy11 går också in i varandra och är 

beroende av varandra. (Andersson & Ferm, 2014, s. 2) 

 

Det är inte bara styrdokumenten som präglar hur dans undervisas och tränas i skolan. Historia 

och traditioner präglar också föreställningar om hur träning i dans ska genomföras. I 

dansträningen skapas enligt Foster (1997) två förhållningssätt som ska sammanföras, det ena 

utgör den egna kroppen och det andra en normerad estetisk idealisk målbild som den 

utövande vill uppnå genom att efterlikna det dansläraren undervisar, återigen en form av 

mästarlära. Dansundervisningen i gymnasiet utgår från dansträningens traditioner och 

tillvägagångssätt samt skolans styrdokument och riktlinjer. Hemdahl (2011) visar i sin 

undersökning att danslärare verksamma på gymnasieskolan försöker integrera dessa två olika 

utgångspunkter i undervisningen. Det ena representerar den professionella dansvärlden där 

fokus ligger på känsla, intuition och produkt medan den andra representerar den skolvärld där 

konkreta och sakliga betygskriterier tillsammans med utvecklingsprocessen prioriteras 

(Hemdahl, 2011). 

3.5.2 Bedömning av kunskap i dans 
Hemdahl (2011) undersöker lärares uppfattningar om bedömning inom ämnet dans samt vad 

de ser för möjligheter och svårigheter. I studien visar lärarna många exempel på frustration 

över betygskriterierna, speciellt då de ska beskriva olika kvaliteter inom dansen. Dessa anses 

svåröversatta från vad Hemdahl benämner som dansens fria tolkningsutrymme. Kopplat till 

Andersson och Ferms (2014) undersökning tenderar danslärare att tolka begrepp i 
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styrdokumenten utifrån lärarens egen genrebakgrund och kompetens. Det innebär då att vad 

läraren tidigare har mött och erfarit i sin egen dansbakgrund färgar hur den ser på vad som är 

relevanta kunskaper för eleverna Detta i sin tur kan tendera till att olika tolkningar av samma 

styrdokument ger olika underlag till vad som undervisas, bedöms och betygsätts. 

 

Hemdahl (2011) framhäver i sin studie att lärarna i hög grad använder sig av formativ 

bedömning i dansundervisningen, då de anser att sådan bedömning lämpar sig för dans, som 

är ett praktiskt ämne. En av Hemdahls lärare använder sig uteslutande av formativ bedömning 

och baserar betygen på sin intuition och egna erfarenheter. De övriga två lärarna använder sig 

både av summativ och formativ bedömning där ett brett underlag är stöd i bedömningen och 

produkten och processen betonas likvärdigt i undervisningen. Andersson och Ferm (2014) 

skriver att förståelsen mellan lärare och elev spelar en central roll i bedömning, som är ett 

socialt fenomen. 

 

Selghed (2011) framhåller att det finns motsättningar i hur lärare ser på kunskapsutveckling, 

gentemot hur lagar och bestämmelser är utformade. Selghed (2004) visar i sin avhandling, 

Ännu icke godkänt, att lärare väger in aspekter som beteende och personlighet i sin 

betygsättning. Selghed (2006) visar också på att lärare påverkas av relationen som utvecklas 

mellan lärare och elev och att detta i sin tur spelar in vid bedömning och betygssättning. Den 

vanligaste aspekten som lärare väger in i betyget, med undantag för ämneskunskaper, visar sig 

vara elevens ambition och ansträngning (Selghed, 2004). Likaså belyser Ahlsten (2005) att 

elever uppfattar att avgörande aspekter som vägs in i betyget är frånvaro, blyghet och 

uppförande. De lärare Selghed (2004) undersöker anser att bedömning baserad enbart på 

elevers kunskapsinlärning och resultat ger ett allt för begränsat betygsunderlag. 

Styrdokumenten får en allt mer undanskymd position när det kommer till bedömning och i 

stället utgår lärarna från sina egna erfarenheter i fråga om vad som är ämneskunskap och hur 

denna bör betygssättas. Att väga in sådana aspekter i betygsättningen strider mot Skolverkets 

riktlinjer gällande bedömningsprinciper. Där framkommer det att lärarna endast ska bedöma 

elevernas kunskaper i ämnet, men samtidigt skrivs det också att undervisningen och 

bedömning ske utifrån ämnesplanernas innehåll, vilken det är upp till läraren att tolka.  
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4. Metod 

I metodkapitlet presenteras studiens forskningsansats, urvalet av informanter, genomförandet 

av intervjuerna, bearbetningen av materialet och tillförlitligheten. Sist ligger ett avsnitt om 

etiska överväganden. 

4.1 Kvalitativa studier – fenomenografisk ansats och 

metod 
Vår undersökning bedrevs som en kvalitativ studie, där det kvalitativa relateras till 

”egenskaper, värde och motiv, innebörd, avsikt eller intention i mänskliga upplevelser, 

erfarenheter, beteenden, åtbörder och handlingar” (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994, s. 

56). Både metod och analys genomfördes och tolkades med betoning på förståelse för 

uppfattningar – kvalitativt, och inte för mätning eller generaliseringar – kvantitativt.  

 

Vi arbetade utifrån en fenomenografisk ansats. Ordet fenomenografi kan härledas från 

grekiskan med betydelsen att ”beskriva det som visar sig” (Alexandersson, 1994, s. 112). Den 

fenomenografiska metoden för en empirisk undersökning vilar på att forskaren genomför 

kvalitativa analyser av intervjuer som hen själv genomfört (Alexandersson, 1994). Inom 

fenomenografi talas det om uppfattningsbegreppet och erfarenhetsbegreppet; hur människor 

uppfattar sin omvärld samt vilken innebörd någon tillskriver en företeelse och hur dessa 

tillskrivningar av innebörder, eller erfarenheter, relaterar till varandra (Alexandersson, 1994). 

Vi utformade frågor och valde intervjuer med lärare som har olika kompetenser inom 

dansläraryrket just för att försöka synliggöra vilka uppfattningar och erfarenhet de har i 

förhållande till studiens frågeställningar. 

 

Fenomenografi och fenomenologi delar inte samma metoder. Fenomenologi riktar in sig på 

forskarens ”objektiva bild” av mänskliga erfarenheter och uppfattningar medan 

fenomenografin använder sig mer direkt av människors egna uppfattningar (Denscombe, 

2009). Däremot delar de två ansatserna till stor del teoretisk referensram (Alexandersson, 

1994) och vi kommer presentera huvuddragen i denna.  

 

Fenomenologi och fenomenografi betonar subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan 

framför objektivitet, analys, mätning och struktur. Huvudsyftet är inte att förklara orsaker utan 

att beskriva människors upplevelser och få en tydlig bild av människors handlingar och 

tolkningar. En svaghet i ansatsen är att den saknar traditionell vetenskaplig stränghet och att 

den inte är generaliserbar (Denscombe, 2009). Fördelar är informationsrikedomen och djupet i 

sökandet efter svar på hur något är, karaktärer och egenskaper (Barbosa da Silva & Wahlberg, 

1994).  

4.2 Undersökningspersoner och urval 
För att svara på studiens frågeställningar valde vi att genomföra en intervjustudie, se bilaga 1-

4, med lärare verksamma på gymnasiet. Lärarna var betygssättande i någon av kurserna 
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Dansteknik 1-4. Vi letade efter några få nyckelpersoner, ett så kallat icke-sannolikhetsurval, 

istället för ett större kvantitativt urval av informanter. Detta för att hellre kunna utforska på 

djupet i våra frågeställningar, vilket lett till att vi fått ett informationsrikt men icke 

generaliserbart resultat (Denscombe, 2009). Vi genomförde totalt fyra intervjuer, med en 

geografisk spridning där två av lärarna var anställda vid olika gymnasieskolor i Västra 

Götaland, en i södra och en i norra delen av länet, en var anställd vid ett gymnasium i 

Västerbotten och en var anställd vid ett gymnasium i Norrbotten. Tre av lärarna var kvinnor 

och en var man, alla befann sig i åldersspannet 36-56 år. Vår ambition var att välja 

informanter utifrån kravet på variationsbredd inom fenomenografiska studier. Målet var att 

försöka täcka in så stor del av variationen i uppfattningar som möjligt i en population 

(Alexandersson, 1994). Vi valde lärare med olika utbildningsbakgrund och som undervisar 

inom olika dansstilar (genrer) på sin nuvarande arbetsplats. Lärarnas bakgrunder presenteras 

närmare i resultatredovisningen.  

4.3 Intervjustudie och genomförande 
Vi genomförde semistrukturerade personliga intervjuer (Denscombe, 2009) där vi intervjuade 

en informant i taget och ställde förberedda frågor, se bilaga 2, som till stor del är öppna och 

kan fyllas med olika innehåll beroende på informantens uppfattning och erfarenhet. För att 

underlätta för informanterna vid frågor rörande punkter ur ämnes- och kursplaner fick de se 

dessa skrivna på ett separat papper, se bilaga 3. Vi samtalade med lärarna i avskild miljö, i 

lokaler på deras respektive arbetsplatser och spelade in intervjuerna med hjälp av dator. 

Intervjuerna tog ungefär en timme att genomföra men inleddes med en enkät, där 

informanterna fick ge bakgrundsdata på mer strukturerade frågor, angående ålder och kön 

samt utbildnings- och yrkesrelaterad information. Denna data användes sedan inte för att 

kvantifiera eller generalisera utan fungerar som en beskrivning av och särskillnad på 

informanterna, samt som en bakgrund som kan ha inverkan på den enskildes uppfattningar.     

4.4 Bearbetning  
Av de fyra intervjuerna genomfördes två av Kajza och två av Elin. Det inspelade materialet 

skickades sedan mellan oss och vi transkriberade varandras intervjuer. På detta sätt fick bägge 

kontakt med allt material och var väl insatta i alla fyra intervjuer. Transkriberingen har varit 

ordagrann vilket innebär att citaten som presenteras i resultatet kommer innehålla talspråk. 

Lärarna har ibland avbrutit sig mitt i meningar och tagit in på ett annat spår, något vi också 

valt att ta med eftersom det ger en bild av hur de resonerar och möjlighet även för 

uppsatsläsaren att läsa lite ”mellan raderna”. När vi klippt bort och utelämnat vissa delar av 

ett citat markeras det med (…).  

 

Enligt Alexanderssons (1994) modell för fenomenografiska studier läste och lyssnade vi 

sedan igenom materialet förbehållslöst, för att bilda oss en uppfattning om de olika 

intervjuerna och skapa förtrogenhet med dem. Vi började urskilja mönster, likheter och 

skillnader. Efter detta sorterade vi in datan under våra olika frågeställningar för att få 

sammanhang i den och efter det började vi leta kategorier. Vi förde hela tiden en diskussion 

om resultatet och våra tankar och ”upptäckter” kring det. 
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Efter att resultatet fått mogna ett tag bytte vi urvalsmetod och skrev ut essensen ur varje 

intervju. På det sättet fick informanternas utsagor vara centrala utgångspunkter i tolkningen av 

materialet. Lärarnas utsagor sammanställdes i kategorier som skapades utifrån vad lärarna 

själva sagt och hur de sagt det. Dessa kategorier blev våra rubriker i resultatredovisningen, 

eller vad Alexandersson (1994) kallar beskrivningskategorier. Alla kategorier utgick från och 

belyses i resultatet med citat.  

 

I resultatdiskussionen samlade vi sedan alla beskrivningskategorier som utgångspunkt för att 

kunna diskutera vårt utfallsrum – studiens huvudresultat (Alexandersson, 1994). Detta 

analyserade vi sedan djupare, vi tittade på huvudresultatet i stora drag, på kopplingar till 

tidigare forskning och bakgrund och dök också ned i små, intresseväckande aspekter av 

resultatet.  

4.5 Tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är vedertagna begrepp föra att se på en studies kvalitét – vad den mätt 

och tillförlitligheten i mätningarna. Inom kvalitativ forskning handlar trovärdighet och 

giltighet om tolkning och analys, samt presentationen av studien (Alexandersson, 1994). Det 

är viktigt att vara explicit i sina beskrivningar och ge läsaren en tydlig bild av 

tillvägagångssätt, tolkning och resultat (Larsson, 1994). Patel & Davidsson (2011) lyfter fram 

begreppet kommunikativ validitet som innebär att rapporten ska presentera resultaten på ett 

sätt som ger läsaren möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. I rapporten ska även 

forskarens förförståelse presenteras, vilket vi gjort i form av Bakgrund, se s. 3. 

 

För att stärka säkerheten i en intervjustudie kan man använda triangulering, där man tittar på 

informanternas utsagor i relation till andra källor. Detta för att avgöra utsagornas 

överensstämmelse med verkligheten. Sådana källor kan vara observationer, dokument, att 

återkoppla till informanterna för att de ska kunna avgöra om intervjuerna tolkats korrekt eller 

jämförelser med andra informanters utsagor (Patel & Davidsson, 2011). Vi har jämfört olika 

informanters utsagor med varandra i denna studie.  

 

Inom fenomenografi kopplas trovärdighet, noggrannhet och giltighet i studien till i vilken mån 

beskrivningskategorierna i resultatet motsvara informanters uppfattningar (Alexandersson, 

1994). För att läsaren ska kunna följa resonemang och ställningstaganden är det viktigt med 

citat som stödjer kategorierna så forskarens tolkningar synliggörs. Eftersom inte hela 

intervjuerna presenteras och alla inom populationen inte intervjuas så spelar forskarens urval 

roll. Det är därför av vikt att studien synliggör på vilka grunder ett urval av informanter har 

gjorts och ger läsaren en förståelse för i vilket sammanhang de valda citaten är plockade. För 

att öka reliabiliteten kan man använda en medbedömare som den kan identifierar 

beskrivningskategorierna i intervjumaterialet. Om kategorierna kan identifieras av denna 

objektiva granskare så är reliabiliteten god, detta kallas för en interreliabilitetsbedömning 

(Alexandersson, 1994). Resultatet i denna studie har inte granskats av en medbedömare.  
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Under intervjuerna har vi varit noggranna med att presentera syftet med vår studie och haft 

utskrivna citat från kursplanerna, se bilaga 3, med oss för att försäkra oss om att vi som 

intervjuare och våra informanter diskuterar samma sak. Därmed försäkrar vi oss också om att 

informanterna diskuterar samma frågeställningar sinsemellan. Vi har även i vårt urval av 

informanter tillfrågat lärare med lång och bred erfarenhet från undervisning och 

betygssättning så att de ska känna sig säkra på det berörda området. Detta är av vikt för 

validiteten i en studie eftersom man som forskare vill veta att informanterna tolkat 

frågeställningarna likartat och har liknande utgångspunkter för att kunna beskriva sina 

uppfattningar (Alexandersson, 1994). 

4.6 Etiska överväganden  
Vi har förhållit oss till de fyra huvudkraven; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet som redovisas i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) när det gäller information och 

förhållningssätt till de uppgifter och uppgiftslämnare som ingått i studien. Hur vi gjort detta 

och vilken information de medverkande fått angående projektet, sekretess och rättigheter 

finns att läsa, se bilaga 4. Intervjupersonerna har i resultatredovisningen försetts med 

fingerade namn för att underlätta redovisningen utan att röja någons person. Här förde vi en 

diskussion huruvida vi borde redovisa resultatet könsneutralt, då kön inte spelar någon roll i 

vår lilla, kvalitativa studie som inte har några ambitioner på generaliserbarhet. Dock fann vi 

att det möjligen skulle vara ett störande moment för läsaren då könsbundna namn och hon/han 

hellre än hen fortfarande är den vedertagna normen, eller konventionen.    

 

 

 

 

  



20 
 

5. Resultatredovisning 

Här redovisas resultatet genom att vi först presenterar informanterna och sedan samlar deras 

intervjusvar under olika kategorier som vi kunnat urskilja vid genomläsning av materialet. 

5.1 Informanter 
De fyra informanter som medverkade i intervjuerna presenteras närmare här nedan, med 

fingerade namn samt en kort och översiktlig redovisning av deras utbildning och 

yrkesbakgrund inom dans- och utbildningsområdet.  

 

Anders är utbildad på Svenska Balettskolans gymnasium. Han har arbetat som yrkesdansare i 

några olika kompanier. Han har sedan fortbildat sig på Danshögskolans individuella 

studiegång inriktning klassisk balett (pedagogik för dansare). Sedan 13 år tillbaka har Anders 

undervisat på gymnasieskola i genren klassisk balett och även i kusen Repertoar. 

 

Beda är utbildad på lärarhögskolan i religion och svenska och sedan utbildad danspedagog på 

Danshögskolan i fridans och barndans. Hon har därefter frilansat som dansare i 5 år och 

arbetar nu sedan 16 år på ett gymnasium där hon undervisar i modern dans och klassisk balett. 

 

Cissi är utbildad dansare vid Svenska Balettskolans gymnasium och har dessförinnan gått 

yrkesförberedande dansarutbildning (grundskolan). Hon har sedan arbetat som dansare i 

svenska balettkompanier och de senaste 10 åren undervisat på gymnasium parallellt med 

andra uppdrag. Hon har ingen pedagogisk utbildning och undervisar primärt i klassisk balett. 

 

Dina har gått en förberedande dansutbildning och därefter Balettakademiens treåriga 

yrkesdansarutbildning. Hon har läst 60 hp pedagogik vid Danshögskolan och läser just nu 

kompletterande pedagogisk utbildning på 90 hp för att kunna ta ut en lärarexamen. Hon 

undervisar primärt i street men även i modernt, jazz och balett. 

5.2 Lärarnas tolkningar av koder och konventioner 
Begreppet koder och konventioner visar sig ha ett flertal innebörder enligt lärarna. Även om 

begreppets betydelse är mångsidigt visar det sig att lärarna framhåller liknande uppfattningar 

om vilka de olika innebörderna är. 

5.2.1 Den generella innebörden  

Ur ett generellt perspektiv ser Anders på koder och konventioner som något som är bra att 

eftersträva. Han talar om koder och konventioner som riktlinjer för hur man exempelvis bör 

agera och nämner då FN:s barnkonvention. 

 

Dina däremot talar om koder och konventioner som något som inte finns skrivet i dokument 

eller böcker. Hon menar att det är sådant man snappar upp och som bara är på ett visst sätt, 

utan att man har bestämt det genom att tala om det. ”Outtalade regler och förhållningssätt” 
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(Dina). Hon anser att en kod är en outtalad regel och att en konvention är vad folk gör av den i 

verkligheten, som en lite mjukare variant. 

 

Beda, som är inne på ett liknande spår, menar att koder är betydelsebärande signaler, eller 

semiotiska tecken, som säger något om personen som bär den. Koden hör till ett sammanhang 

där det finns konventioner förknippade med koderna. ”Konventionerna är kanske mer; hur 

och vad och när man gör de här koderna, eller har de här koderna. Det är en slags interaktion” 

(Beda).  

5.2.2 Regler i danssalen 

Alla fyra lärarna ser på koder och konventioner som något som gör att undervisningen 

fungerar i klassrummet. De pratar om vad som behövs för att det ska fungera och radar upp 

olika förhållningssätt, Dina omnämner dem som regler. De som gemensamt nämns bland 

lärarna är att: inte tugga tuggummi, komma i tid, inte ha på sig ytterskor, ha på sig rätt sorts 

skor, ha rätt klädsel, vara ombytt och redo att köra, sätta upp håret, inte klänga på väggarna, 

inte hänga på stången eller slarva med tekniken, att mjuka upp innan lektion, att försöka delta 

på alla övningar och moment, inte krocka på diagonalerna, inte äta i danssalen eller skicka 

sms under lektion. 

 

Vad som verkar gälla generellt är att de här reglerna är uttalade, eleverna får höra dem när de 

börjar sin utbildning och påminns om dem om de bryts. Till dessa uttalade regler hör även de 

som handlar om att visa varandra hänsyn. Man ska visa respekt för varandra, för läraren och 

för rummet man är i. Det innebär bland annat att man får ställa frågor men inte bara prata rakt 

ut eller när läraren pratar, att man tackar ackompanjatören, och att lära sig hur man ger och tar 

emot feedback och korrektioner så att man inte ger eller tar det som negativ kritik. Detta 

omnämns som vett och etikett av Dina, uppträdande av Cissi och uppförande av Beda. 

5.2.3 Placering i rummet 

Anders benämner också koder och konventioner som “vett och etikett” och menar att dessa 

inte är bundna till någon specifik genre. Syftet med vett och etikett är då att på bästa sätt 

minimera skaderisken, något som går igen som motiv till Anders användning av koder och 

konventioner i sin undervisning. 

 

Det finns ju konventioner, riktlinjer för hur man kan använda sin kropp på 

ett mer (...) förebyggande sätt än tvärtom. (...) I själva danstekniken så 

liksom tittar vi på hur man kan använda sin kropp i dansen för att undvika 

t.ex. skador, de här riktlinjerna för skadefri dans. (Anders) 

 

För att undvika skador är det viktigt att känna till koder och konventioner angående hur man 

rör sig och agerar i salen, att man följer den riktning man ska och inte plötsligt byter för då 

kan någon skada sig. Att springa in i varandra, eller krocka, är något alla lärare nämner som 

anledning till varför koder och konventioner kopplade till det rumsliga är så viktigt. Det 

skapas olika koder för hur man ska stå i danssalen, som exempelvis att man står i sicksack och 

inte på en rad, för att undvika krockar. 
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Man ska också lära sig att med tiden känna in var andra befinner sig, men den spatiala 

förmågan behöver inte bara vara utåtriktad. Dina uttrycker det som att kroppen kan 

symbolisera det rumsliga. Då handlar det om riktningar i den egna kroppen; placering, teknik 

eller en muskelkänsla. Beda förklarar hur det spatiala kan relateras till konventioner som 

formar rörelsen i kroppen, som att det är mer rundade former i modernt och mer linjer i balett. 

De rumsliga konventionerna handlar även om en kroppskontroll som man utvecklar med 

tiden. 

 

Man får utveckla någon typ av känsla, speciellt om det kommer några stora 

moment (...) Man måste veta var jag själv finns. Att man har en 

kroppskontroll någonstans, och medvetenhet, så att man inte kickar vissa i 

ansiktet. (Dina) 

 

Ytterligare en kod eller konvention som nämns med tanke på skaderisk är att inte ha några 

smycken på sig. För att undvika ”att man flätar till någon med en klocka eller nåt” (Anders). 

5.2.4 Genre och stil 

I relation till dans handlar koder och konventioner om att känna till upplägg; vilka övningar 

som kommer i vilken ordning, hur man utför dem korrekt – med god teknik – och vad de olika 

rörelserna heter. Med andra ord hur en lektion eller repetition går till och vilka träningssystem 

olika genrer har: ”När man gör en balettklass så presenterar inte dansläraren ”nu ska vi göra: 

först det här, sen det här, sen det där.” Det vet man efter att ha tränat balett ett tag” (Beda). 

 

I förhållande till kropp, rörelse, och rum ser Beda att de olika genrerna har olika estetiska 

konventioner. Till skillnad från koder och konventioner som genrefri vett och etikett, så pratar 

Dina och Beda om att konventioner i förhållande till dansteknik handlar om att varje genre har 

olika konventioner. I street finns t.ex. ett gung och man arbetar med böjda knän, gör rörelser 

extra stora, eller lägger till egna grejer med armarna. Detta skapar ”stilen” och att hitta en stil 

sker outtalat, det går inte alltid att sätta ord på hur den egna stilen ska upplevas. Det handlar 

om ”hur det ska se ut och vara när man utför det, eller kännas, sådär” (Dina). 

 

Teknik kan vara mer uttalat medan stilens konventioner är tyst kunskap: 

 

Att det är outtalade saker som inte, så här: tänk på att ni ska stå med fötterna 

över knäna. (...) Det är en teknik (...) Hur man beter sig är väl något mer, 

som man lär sig under tidens gång som inte jag har … så här gör man, tänk 

såhär … jag försöker uppmuntra till att hitta din egen stil, men det är inget 

jag har beskrivit hur det ser ut. (Dina) 

 

Men Dina pekar på att även om stilens konventioner förs vidare outtalat, så är det inget man 

själv kan bestämma om. Konventionerna finns där och ser liknande ut för alla eftersom hon 

märker när man talar i kollegiet att alla har samma uppfattning om vilka konventionerna är för 

de olika stilarna. 
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D: Det är inte så att vi har olika åsikter, att jag kan säga att balett borde vara 

mer så här, det är en konvention. (...) Vi tycker ju oftast väldigt samma, att vi 

pratar om samma ord. (...) Att vi tycker ju väldigt lika i kollegiet, även om vi 

kommer från olika bakgrunder så har vi liksom samma syn. 

 

I: Så det finns liksom någonting som är en kärna? 

 

D: Outtalat. (Dina) 

 

Även fast stilkänsla och estetik till stor del är outtalat menar Dina att det finns gemensamma 

uppfattningar om vad som åsyftas. 

5.2.5 Koder och konventioner lärare inte undervisar 

Inte alla koder och konventioner, som mötte lärarna när de själva var studenter, har fått följa 

med in i deras lektionssalar. De borttagna koderna och konventionerna gäller själva 

metodiken i undervisningen samt hur nitisk man ska vara i påbjudna klädkoder. 

 

När man själv var ung fick man hela tiden höra vad man gjorde för fel och 

man fick gärna bli utvald och stå i mitten och göra om och göra om tills 

läraren blev nöjd, och det är ju ett trauma, liksom. Det är ju jättesvårt att 

utsätta sig för det. (Cissi) 

 

Ja, alltså när jag gick i skolan så fanns det väl koder och konventioner som 

jag själv inte använder mig av idag, t.ex. att man ska ha en viss färg på en 

strumpa eller att trikån ska sitta på en viss höjd upp på höften eller att en t-

shirt inte ska ha något tryck eller att den inte får vara skrynklig. (Anders) 

 

En förklaring till att lärarna vi intervjuar väljer bort vissa koder och konventioner, skulle 

kunna vara att de själva studerat på en annan nivå än den de nu undervisar på i gymnasiet. Det 

är kanske ingen slump att det är de båda balettlärarna, som själva gått på Svenska 

Balettskolan, som uttalar sig om metoder de valt bort. 

 

Det här är ju inga elever som ska bli proffsdansare, det är kanske någon i 

varje klass som har en vilja att gå vidare med dansen och så, men de flesta 

gör det för att de tycker det är roligt med dans och man försöker hjälpa dem 

att få en bättre teknik. De har balett en gång i veckan. (Cissi) 

 

Även Anders och Beda poängterar att de är medvetna om att deras elever, i alla fall 

majoriteten, inte strävar efter eller kommer att bli professionella dansare. 
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5.3 Syfte med koder och konventioner 
Lärarna ser att det finns olika syften med varför koder och konventioner är och bör vara en del 

av dansundervisningen. Dessa syften återkopplas delvis till lärarnas egna dansbakgrunder och 

deras egna uppfattningar om dansträning. 

5.3.1 Att maximera lärandet 

Lärarna är överens om att koder och konventioner är till för att undervisningen ska fungera 

och för att eleverna ska utvecklas, vilket det står mer om i avsnittet ordning och reda (s. 30). 

De lägger grunden för en bra atmosfär i klassrummet. Alla lärare pratar om att regler, 

strukturer och ordningar ska ge eleverna förutsättningar att kunna lära sig och Anders menar 

att detta samt minskad skaderisk är de två huvudsakerna. ”Varför vi tittar på det här då, varför 

vi ska lära oss koder och konventioner? Vår egen säkerhet och andras säkerhet och optimera 

inlärning” (Anders). 

 

Beda påpekar att en anledning att undervisa i och utifrån koder och konventioner är att dessa 

står med i ämnesplanerna och att eleverna ska uppfylla kunskapskraven för att få betyg. Alla 

lärare anser att det är bra att koder och konventioner står med i styrdokumenten som en del av 

dansundervisningen. 

5.3.2 Tradition och funktion 

Koder och konventioner inom dans står också för traditioner, att de står utskrivna i 

ämnesplanerna ger träningen en historisk förankring och dimension. 

 

Ju mer de känner till om dansens historia ju mer, inte respekt, men de får en 

allmänbildning och förstår att det är en hel värld, att de förstår att det är en 

konstform och känner respekt för det. (Cissi) 

 

Beda menar att danslärare bär på traditioner och för dem vidare och vet man som elev något 

om lärarens bakgrund, vilket land den tränat i eller hur gammal den är, så kan det skapa olika 

förväntningar på klassen man ska gå på eftersom traditioner och konventioner ser olika ut för 

olika länder, system, tider och genrer. 

 

Alla lärare nämner funktion som en anledning att föra vidare vissa koder och konventioner. 

Andra koder och konventioner rensas ut och Beda menar att en del koder och konventioner 

vilar på tradition och andra på funktion. Det är funktion att ha strumpor på när man ska 

“slajda” över golvet eller vara barfota när man springer. Däremot exemplifierar hon en 

tradition som att elever vanligtvis är mindre pratsamma på balettlektioner än på lektioner i 

modern dans. Hon funderar på om det grundar sig i något fysiskt fenomen, som att man är 

mer “hållen” i kroppen och att det också påverkar talet eller om det är en gammal social 

konvention att vara mer ordentlig i balett och mer “ledig” på lektioner i modern dans. ”Den 

moderna dansen var en intellektuell reaktion mot balettens hårt styrda mönster, rigidhet. Det 

kan ha, jag tror att det har färgat även dagens dans, det är jag ganska övertygad om att det 

har” (Beda). 
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5.3.3 Möte med den ”verkliga” världen 

Ett annat syfte med att ge eleverna kännedom om koder och konventioner är som en 

förberedelse för ett eventuellt yrkesliv eller för mötet med andra utbildningar och 

sammanhang inom dansvärlden. 

 

Man måste ju ändå förhålla sig till – även om man inte håller med kanske – 

vissa traditioner i dansen. Man måste ju ändå ha en förståelse för hur det ser 

ut där ute i verkligheten t.ex. Med verkligheten menar jag då professionella 

livet eller att vissa saker är liksom som oskrivna regler. (Anders) 

 

Alla lärarna är eniga om och försöker ge eleverna en bild av dansvärlden, genom att låta dem 

möta dessa koder och konventioner. Detta gör de för att hjälpa eleverna och förbereda dem 

inför framtida situationer.  

 

Att förbereda sig för dansvärlden (...) så att kontakten med dansvärlden blir 

ett positivt möte. (...) Det jag önskar, det är ju att de ska visa så pass mycket 

förståelse att de själva kan åka iväg med dansen och möta andra på andra 

ställen och ha med sig konventioner. (...) Att de får ut det roliga som de vill, 

utan att någonstans känna sig fel eller inte förstå vad som förväntas utav 

dem. Att inte veta. (Beda) 

 

Eleverna ska kunna socialisera sig och förstå vad som kan förväntas av dem när de möter 

dansträning i andra sammanhang, utanför gymnasieskolans regi. 

5.4 Koder och konventioner i undervisningen 
Det visar sig att koder och konventioner både talas ut och inte talas ut i undervisningen. En 

del regler, riktlinjer och instruktioner presenteras uttalat av lärarna medan andra förmedlas 

genom att eleverna befinner sig i kontexten där dansträningen bedrivs, de överförs outtalat. 

5.4.1 Uttalade instruktioner  

Lärarna berättar om de regler och förhållningssätt som finns i en danssal – som presenterats 

tidigare i avsnittet Regler i danssalen (s. 20) – när eleverna börjar på gymnasiet, eftersom de 

kan vara helt nya för många. Eleverna påminns sedan om dem under sin utbildning ifall det 

behövs. Beda kan ha moment där hon visar upp olika uppsättningar med kläder för olika 

genrer, för att eleverna ska känna till klädkoder. Hon utvecklar betydelsen av detta med att 

känna till koder, konventioner och traditioner: 

 

Eftersom det hör till traditionen och man behöver känna till traditionen. (...) 

Om man inte är medveten om sina koder eller konventioner så kan man 

heller inte bryta dem eller föra vidare det man vill och tycker är bra och välja 

bort det man tycker är dåligt. (Beda) 
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För att öva sig i och visa på sin förståelse för exempelvis balettens system, som Cissi ser som 

en del av koder och konventioner, får hennes elever arbeta med att förklara och visa olika 

övningsmoment i baletten för varandra. 

 

Anders upplever att han kanske inte väger in koder och konventioner – eller dansens 

traditioner – i sin undervisning, till så stor del som han hade kunnat göra om han upplevt att 

eleverna hade satsat på ett yrkesliv som dansare. Inte för att straffa eleverna utan för att suget 

måste komma från dem för att motivera till djupare tillämpning av de koder och konventioner 

som gäller i den professionella dansvärlden. 

 

Mitt problem är väl att jag kanske tänker att, eller så här: jag upplever inte 

att någon av mina elever på gymnasiet arbetar som om att de vill bli, eller 

som professionella, eller som att de vill bli det liksom. (...) Att det målet 

finns. (...) För mig går de inte i riktning mot att bli professionella och då blir 

de samtalen (om traditioner i den professionella sfären, vår anm.) inte 

aktuella, känner jag. (Anders) 

 

Det framkommer att för att läraren skall undervisa koder och konventioner i större 

utsträckning och på en fördjupad nivå, måste engagemanget komma från eleven. 

Undervisningen av koder och konventioner påverkas då utifrån elevernas motivation och 

ambition med dansträningen. 

5.4.2 Formativ bedömning 

Lärarna beskriver utlärning av koder och konventioner som något som till stor del sker 

löpande via den dagliga träningen. Det är inga specifika moment där just koder och 

konventioner lärs ut separat, utan de ingår i de övningar och föreställningar man gör. De är en 

del av dansundervisningen. Det är en process som ständigt pågår och får bränsle genom 

formativ bedömning samt under omdömessamtal. 

 

Detta sker under pågående lektion genom information lärare – elev: ”Om du gör så här och så 

här så kan det och det hända och då...” (Anders), genom dialog lärare – elev: ”Vad säger du 

om det här nu? Om du gör så här och så här, vad kan det potentiellt sett leda till och vad tror 

du om det?” (Anders) och genom involvering av eleverna i momenten – att de får titta på 

varandra och sinsemellan resonera. 

 

Anders har jobbat med att uppmärksamma eleverna på ämnesplanerna och diskutera 

begreppen. Då har eleverna fått diskutera kring en punkt var ur ämnets syfte och relatera sina 

tolkningar av innebörd och begrepp till sin undervisning, för att sedan presentera det för 

kamraterna. En intressant iakttagelse, berättar Anders om, är att eleverna har svårt att förstå de 

ord som används i de ämnesplaner som de enligt gymnasieförordningen ska vara med och 

tolka. 

 

Det var egentligen stora svårigheter (för eleverna, vår anm.) med att förstå 

språket och vad man ville säga med de här olika (begreppen, vår anm.) och 
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vad man vill säga och vad det vill säga att i praktiken, ja, så det var ju 

bökigt. (Anders) 

 

Enligt Dina utvecklar eleverna känslan för stilen, eller ”konvention i stilen”, genom 

kontinuerlig träning, det sker varje dag, i alla moment. Hon ser en tydlig progression hos 

eleverna, från årskurs 1 då de är upptagna med att försöka hänga med och inte uppfattar ”alla 

detaljer som riktningar eller hur stort det ska vara. De kanske fegar lite med rörelser.” Genom 

att i övningar och koreografier utmanas eleven med riktningsbyten, känsla och uttryck ger den 

dagliga träningen en utveckling på längre sikt. 

5.4.3 Rumslig förmåga 

Alla lärare diskuterar vikten av att eleverna bör ha kroppsmedvetenhet och förstå de rumsliga 

konventionerna – för att inte krocka och skada sig. 

 

Vi har alla olika erfarenhet och förutsättningar och jag (som elev, vår anm.) 

måste ju liksom ta in helheten. (...) Jag måste liksom lära mig att tolka hur 

andra rör sig och hur andra kan tänkas agera till viss mån. (...) Jag måste 

liksom lära mig att göra någon typ av analys för vilka riktlinjer som gäller i 

olika sammanhang. (Anders) 

 

Av Beda får eleverna i årskurs 1 ”pluppar” att stå på. Plupparna markerar platser på golvet 

som är utspridda så att eleverna sprider sig i rummet och hamnar på rader. Dessa används bara 

i början av utbildningen, sedan lär sig eleverna och kan sprida ut sig jämnt fördelade i rummet 

själva. Beda tittar även på hur eleverna rör sig genom rummet i relation till genre, som att de 

förflyttar sig långt i modernt, eller jobbar i tydliga riktningar i balett. 

 

När eleverna arbetar sceniskt, med föreställningar och olika rumsliga förutsättningar tränas de 

i och får visa att de kan förena teknik och uttryck. Cissi och Beda menar att det framförallt är 

inför och vid autentiska situationer som eleverna utvecklar och undervisas i spatial förmåga. 

De får då koreografiska utmaningar där de dansar i olika formationer och måste förhålla sig 

till varandra rumsligt. De visar förståelse för hur ”kropp och dansrörelse måste förhålla sig till 

dansteknikens konventioner” (Skolverket, 2011b, s.1). Detta lyfts i undervisningen genom att 

läraren ställer frågor kring kompositioner som: ”Hur vill du ha scenen, var är du, var har du 

oss som ska titta, har du oss runt om eller har du oss på en halvcirkel?” (Beda). 

 

Vissa måste jobba mer med det spatiala än andra och Cissi ger exempel på hur hon skapar 

moment för att eleverna ska kunna utvecklas vidare: 

 

C: Jag har ju elever som man hela tiden måste jobba med det, de kan 

verkligen inte känna av någon annan, de bara dansar helt inne i sig själva. 

 

I: Hur gör du då? 

 

C: Jag (skratt) tvingar dem att dansa väldigt nära varandra. Man kan ju göra 

lite olika improvisationer där de är väldigt beroende av varandra, just med 
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den andres kropp, liksom att de får känna in och ta in impulser från andra 

och så där. (...) Men det är ju också en koncentrationsfråga hos vissa. De har 

svårt, har fullt upp med sig själva. (Cissi) 

 

Anders menar att han till viss del överlåter till eleverna att lära sig vissa saker av sig självt. 

Något man kan benämna som tyst kunskap, något som ingår i undervisningen även om det 

inte sker i uttalade moment. Ibland pratar man om exempelvis riktningar men även Dina 

menar att eleverna till stor del lär sig genom att ”snappa” – ta till sig. Även Cissi menar att det 

är ett kroppsligt samarbete som till stor del sker i tystnad och utvecklas under sceniskt arbete 

eller övningar i danssalen med mer rörelse över golvet. Det är något eleverna lär sig känna av 

under åren de går på skolan. Detta skiljer sig ju från Bedas rumsliga undervisning där man har 

ett tydligt moment och arbetar med ”pluppar” för att lära sig placering i rummet. 

 

För att hjälpa eleverna uppmärksamma den tysta kunskapen – ”koder och konventioner 

transporteras eller överförs också omedvetet, det är inte alltid uttalat” (Beda) – så nämner 

Beda att hon ger positiv feedback när de gör något som hon upplever för dem framåt och att 

de formativa omdömessamtalen kan vara vägledande för eleven. 

5.4.4 Eget ansvar 

Att arbeta med koder och konventioner innebär för alla lärare att man som elev tar ett eget 

ansvar. Ett tydligt exempel på detta, som alla nämner, är uppvärmning. Beda berättar att hon 

pratar om att man bör värma upp lite innan klass och att eleverna ska kunna ta det ansvaret 

efter att ha studerat tre år på gymnasiet. Cissi går tillväga med att hon ger eleverna några 

minuter i början av lektionerna till att själva värma upp. 

 

Då börjar lektionen på en helt annan nivå istället för att man: ”kan vi ställa 

oss vid stången nu så att vi kan börja... ”. Utan de har sin plats, de kommer 

in i sig själva några minuter och sen är de startklara, så de har förstått att det 

är en bra förberedelse. (Cissi) 

 

Ett annat område alla lärarna nämner är feedback och vad eleverna gör med den, vilket 

behandlas mer ingående nedan under avsnittet Betyg (s.27). Dina förklarar för eleverna att 

koder och konventioner, inklusive att vara ombytta, inte tugga tuggummi och “köra järnet”, 

handlar om att anpassa sig till undervisningen och att ”ta till sig av vad man förväntas göra” 

(Dina). Anders och Beda menar att det är tid man lägger utanför lektionerna som ger resultat 

för den feedback man fått. ”Hur mycket man jobbar med sig själv och den feedback man får 

från tillfälle till tillfälle. Så på ett sätt – mycket koder och konventioner ligger också mellan, 

inte på, själva lektionstiden” (Anders). 

5.5 Betyg 
Att ge en samlad bild av hur lärarna till slut betygssätter koder och konventioner utifrån 

kunskapskraven är inte helt enkelt. Betygsbedömningen verkar ske pågående i många 

moment, både grundat på formativa och summativa insamlingar, i relation till hur man känner 
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eleven och med olika uttolkningar av graderingarna i kunskapskraven. Vi börjar med det 

formativa och summativa underlaget. 

5.5.1 Formativt och summativt underlag 

När lärarna tittar på elevens kunskap ur ett betygsperspektiv vill de se att eleven tagit till sig 

feedback och arbetat med den formativa bedömningen, så att den inte ”ser likadan ut dag 1 

som dag 98 och det har inte hänt någonting. Då tar jag det som ett tecken på att den faktiskt 

inte har förstått koder och konventioner” (Beda). 

 

Förståelse för konventionerna kan innebära att eleverna använder de koder, eller tecken, som 

de fått undervisning om. Som att komma till baletten med uppsatt hår eller ha rätt klädsel, ur 

en funktionell synvinkel. Det finns en problematik här, ifall eleven vill markera ett 

ställningstagande: 

 

Man måste väga in, att det handlar också om en ung människas utveckling, 

ställningstagande i att bli sig själv gentemot omgivningen, man kanske 

faktiskt vill markera att jag bestämmer över mig själv. Jag vill inte följa 

någon annans instruktioner jag vill göra precis som jag vill. Och det kan man 

ju, det måste man respektera. (Beda) 

 

I sådana situationer tycker Beda det är viktigt att ha ett längre perspektiv. Eftersom man följer 

eleven i tre år har man som lärare förhoppningsvis möjlighet att se utveckling över en längre 

tid och i takt med att eleven mognar. 

 

Dina gör betygsbedömningar i ”det dagliga. Hur det går, hur de sköter sig och hur mycket de 

vågar testa. (...) Inget prov eller någon så här magisk uppgift.” (Dina) medan Anders ibland 

använder sig av praktiska prov som ger en mer summativ bild. Han pekar på att man även i 

det summativa ser på hur eleven implementerat det de jobbat på kontinuerligt, så på ett sätt 

hänger det formativa med in i det summativa. Provet ger inte en bild av hur eleven förhåller 

sig till en sorts standardmall, utan är en möjlighet att visa att eller hur man tagit till sig 

terminens arbete. 

 

För slutbetyget tittar Cissi på om eleverna tar ansvar för gruppen och hur eleverna har 

presterat på föreställningen som avslutar varje termin, där hon ser om eleverna kan dansa ut, 

att de är säkra och kan hålla sina placeringar i rummet/på scenen. Hon gör också små 

bedömningar av eleverna under terminen som hon väger in i betyget. Ett sådant moment som 

hon tittar på är när eleverna får ansvara för att visa en övning och förklara den. 

5.5.2 Genrernas konventioner och att våga 

Både uttrycksmässigt och spatialt måste eleverna vara framåt, ta för sig och våga dansa med 

full potential för att nå de högre betygen. 

 

Det kommer ändå påverka den totala bedömningen; hur man tar för sig, om 

man är framåt i skorna eller inte och att man förstår då att man kanske inte 
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ställer sig precis framför en annan person så att den inte får tillräckligt med 

plats eller flyttar fram så att den bakom får tillräckligt plats. (Anders) 

 

För Dina kan en elev visa att den tar till sig koder och konventioner genom att våga hitta det 

egna i dansen, eftersom hon ser det som en av konventionerna i den stil hon undervisar. 

 

Om det är någon som har en sådan här utpräglad, hittat sin egen grej och 

verkligen lyssnar och ‘ja just det’, tar till sig av det vi gör och så där. Då är 

det klart att det blir högre betyg än de som kommer in som en robot och bara 

matar och sedan går hem. (Dina) 

 

Beda tittar på hur eleverna tagit till sig en stil genom att göra jämförelser. ”Om eleven kan 

växla mellan de olika genrernas estetik så har de rent fysiskt visat på förståelse för 

konventionerna” (Beda). 

5.5.3 De olika betygsstegen 

Anders kommer in på graderingen av betygen och som exempel på hur han bedömer om 

eleven har uppfyllt arbetet rörande koder och konventioner med viss säkerhet eller med 

säkerhet säger han: 

 

Med viss säkerhet det är att man inte är helt självgående, tänker jag, alltså 

med säkerhet, ja då är man ju mer självgående då kan man så säga börja dra 

egna slutsatser, men med viss säkerhet då är man fortfarande lite avhängig 

med feedback och ganska beroende av den formativa bedömningen för att 

kunna gå vidare. Så att jag skulle säga att de elever då som, jag ser att det 

sker förändring, men de är fortfarande beroende av att få input hela tiden för 

att kunna gå framåt, det är med viss säkerhet, så omsätter jag det i 

verkligheten. (Anders) 

 

Hos Cissi fyller eleverna själva i en enkät under läsåret där de får sätta ord på sin egen 

utveckling.  

 

Vi har ju både enkäten och ett danssamtal med eleverna där man ser om de 

har förståelse. På lektion är det svårt att uppfatta om de har med säkerhet, 

eller med viss säkerhet. (...) Alltså det är ord, man måste nästan prata med 

dem, sätta sig ner och prata med dem om olika saker och se hur de uttrycker 

sig. (Cissi) 

 

Utifrån enkäten arbetar man vidare formativt med omdömessamtal, men lärarna kan även se 

vilken förståelse eleverna visar på och relaterar det till kunskapskraven och uttrycken med 

viss säkerhet och med säkerhet, som tolkas som på vilket sätt eleverna förstår och uttrycker 

momenten i undervisningen. 
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5.5.4 Att följa lärarnas rekommendationer och instruktioner 

Lärarna uttrycker sig lite olika kring hur de ser på elevernas arbete och implementering av 

koder, konventioner, feedback och eget ansvar. Anders är tydlig med att han inte betygssätter 

ifall man har arbetat efter hans riktlinjer eller inte, men menar att om eleven jobbar utefter den 

feedback han ger ökar det antagligen chansen att få ett bättre betyg eftersom det kommer föra 

eleven framåt. 

 

För att få ett bättre betyg så skulle jag ju rekommendera alla att: kom innan, 

tänk igenom, förbered och så vidare vad du behöver jobba på. (...) Sen kan 

man ju om man har tur eller skicklighet eller vad det nu beror på. (...) 

Förutsättningen är ju olika och man behöver inse liksom var man själv är och 

vad man själv behöver. (...) Sen om vi har pratat om att man inte ska ha 

tuggummi så tänker jag att: det värsta som kan hända är att de sätter det i 

halsen, att det inte ser så bra ut kanske, men det är inte som att betyget A 

hänger på att man har tuggummi i munnen eller inte. (Anders) 

 

Beda vill se att eleverna har förståelse för konventionerna och hon väljer därför att titta på hur 

eleven uppför sig och arbetar med de riktlinjer hon givit. Om eleven värmer upp lite själv före 

lektion så ”ser jag ju att den har förståelse för koder och konventioner, som innebär att man 

har egen träning...eget ansvar för sin egen träning” (Beda). Om en elev ska få ett högre betyg 

bör den även kunna analysera sin egen träning och sedan träna extra på sina ”svagare” 

områden. 

 

Även om Cissi inte bedömer koder och konventioner som en enskild punkt anser hon att de 

har betydelse för att eleven ska kunna utveckla dansteknik gentemot de uppsatta målen. Hon 

menar att det märks ifall eleverna lägger ned tid mellan lektionerna på att träna och att det 

syns tydligt ifall de har förmåga att ta till sig det de får höra eller om det inte riktigt ”landar”. 

Därför tittar hon även på att de har tagit del av den kontinuerliga träningen som hon anser är 

ett krav för ett högre betyg, men också för att visa på samarbetsförmåga. 

 

Anders pratar om sin formativa bedömning och hur han korrigerar elever på plats, i stunden 

och noggrant talar om för dem hur han tolkar att de jobbar och vad det får för konsekvenser. 

”Du kanske har lite för mycket svank här och då får du inte tag i de här musklerna, det gör att 

du faller in här och då...” (Anders). 

 

Han benämner detta som ”regelrätta rättningar” även om han uppenbarligen är mycket noga 

med att förklara och motivera dem. Han anser att dessa utgör en övervägande del av hans 

undervisningsstrategi och att det kan leda till att eleverna förväntar sig att hela tiden bli 

matade med feedback och därmed blir beroende av att ha en lärare i rummet, de blir mindre 

självgående. ”Jag skulle behöva pusha dem till att ta mer ansvar och analyserar mer själva” 

(Anders). 
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5.6 Ordning och reda 
På frågan om koder och konventioner har med ordning och uppförande att göra, svarar tre av 

fyra lärare ja. Den fjärde läraren, Cissi, verkar relatera orden ordning och uppförande till 

något som är ”strikt”, och anser att eftersom man får vara kreativ, flamsig och skapa en 

atmosfär där alla vågar på lektionerna fast att man har koder och konventioner så passar inte 

begreppet ordning och uppförande in. 

 

Anders relaterar koder och konventioner till ordning och uppförande lite som en härledning av 

orden. Om eleverna är placerade i rummet så att de inte kan röra sig ordentligt och folk 

krockar; då är det oordning. Alltså har de spatiala konventionerna med ordning att göra. 

Uppförande tolkar Anders som ett agerande utåt och: ”Om man agerar självupptaget, då 

uppför man sig ju på ett sätt som är potentiellt skadligt för andra och då har det ju med 

uppförande att göra, hur man för sig inför andra” (Anders). Han menar att ordning och 

uppförande i hans danssal inte har med normer för vad ett gott uppförande eller en god 

ordning är utan enbart handlar om ”the workability”, att undervisningen ska fungera, 

inlärningen ska optimeras och skaderisken minimeras. 

 

Beda och Dina anser att koder och konventioner har med upprätthållandet av ordning i 

klassrummet att göra, med syfte att lektionerna ska fungera och eleverna ska få möjlighet att 

ta till sig innehållet och lära sig vett och etikett i danssalen.  

5.6.1 Att betygssätta uppförande 

Dina tillägger att ordning och uppförande hade varit bra att få tillbaka som ett betyg: ”Förr i 

tiden hade man ju uppförande på betygsskalan och det tycker jag hade varit en bra grej att ha 

med i betygen. För att komma i ordning liksom med hur det är.” (Dina) Hon tycker inte det 

för att hon har några problem på sina danslektioner, utan på de teorilektioner hon håller, med 

stora klasser och stillasittande elever. Hon känner sig också bekvämare som danslärare, där 

hon har tillgång till hela kroppen, både sin egen och elevernas, och rummet, än som 

teorilärare som bara har rösten. 

 

Jag har inga problem på mina lektioner antagligen för att jag är ganska tydlig 

med vad jag tycker och inte tolererar att någon bryter mot det. Jag tänker typ 

andra lektioner, mer läsämnen, att det är så att: den sitter och sover, den 

spelar spel. Jag kan uppleva att mina dansteorilektioner är stökigare än mina 

danslektioner för (...) det finns mer störmoment liksom. (...)  Jag tror också 

det är att man är mer bekväm med att stå i ett rum och jag ska röra mig. (...). 

Det handlar säkert om min osäkerhet som teorilärare tror jag, men jag 

upplever att det är lättare att ha koll i en danssal. (Dina) 

 

Dina nämner sina teorilektioner som en motsats till sina danslektioner och att eleverna dels är 

stillasittande, samt att klasserna är dubbelt så stora som på dansundervisningen. Cissi 

undervisar också i teori och påpekar att klasserna är hälften så stora på danslektionerna som 

på exempelvis historielektionerna, med 12 elever istället för 30. Hon nämner stora klasser 

som en orsak som gör skillnad för arbetsklimatet och menar att ifall reglerna inte följs, så får 
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eleverna svårt att lära sig. På danslektionerna jobbar hon så nära eleverna att det inte blir 

rörigt och eleverna märker själva att de lär sig mer eftersom de fokuserar.  

5.7 Sammanfattning 
Sammantaget tolkar lärarna att koder och konventioner handlar om uppträdandet i en danssal, 

om förväntningar på elevens eget ansvar för sin dansträning, respekt för  de meddansande i 

rummet, estetik i danstekniken och kroppens relation till rummet och riktningar. En 

jämförelse mellan lärarna visar att de i sin undervisning värderar olika koder och 

konventioner som olika viktiga och att det skiljer sig hur koder och konventioner undervisas. 

Vissa koder och konventioner, framförallt regler i danssalen, undervisas i uttalade moment 

medan andra koder och konventioner snarare genomsyrar undervisningen och förmedlas 

genom att man befinner sig i sammanhang där dans undervisas. Lärandet sker då i en kontext, 

situerat och socialt. 

Koder och konventioner fortlever och implementeras av lärarna för att de anses skapa en god 

lärandemiljö, där alla elever ska kunna utveckla sin fulla potential gentemot kunskapskraven. 

Ingen av lärarna säger att koder och konventioner ska följas av eleverna bara för att det är så, 

utan alla har en förklaring bakom sina principer. Ofta nämns funktion – alla ska kunna se, alla 

ska kunna hänga med och man vill undvika skador. Även aspekten tradition nämns och det 

handlar då om att skapa en respekt för själva konstformen dans, ge förståelse för estetiken och 

ge eleven redskap för att själv kunna ta ställning till de koder, konventioner och traditioner 

som finns. 

Alla elever känner inte till den ordning och de förhållningssätt som förväntas i en danssal, när 

de börjar på ett dansgymnasium. Antingen lär sig eleverna dessa genom sin närvaro och sitt 

deltagande i dansundervisningen och med tiden “upptäcker” de olika förhållningssätt – delar 

av det som lärs ut sker alltså outtalat, det är tyst kunskap – eller så ger lärarna uttalade 

instruktioner och riktlinjer som eleven rekommenderas eller ska följa. 

Bedömningen sker formativt och den formativa bedömningen blir en del av underlaget för ett 

summativt betyg. Till stor del skapas betygsunderlaget i den dagliga träningen, det är där 

lärarna ser om eleverna visar förståelse för koder och konventioner men de lägger även in 

moment där själva resultatet väger in, som föreställningar, dansade prov, skrivna test och 

enkäter och redovisning av olika övningar. När det kommer till betygsättning är det inte lika 

stor del av de koder och konventioner som undervisas som betygsätts. Däremot så 

framkommer det att lärarna anser att eleverna visar förståelse för vissa koder och 

konventioner genom att tillämpa dem utanför lektionstid, vilket kan te sig problematiskt att 

värdera i ett betyg, men å andra sidan menar lärarna att om eleven tar eget ansvar för sin 

dansteknik utanför skoltid så kommer det synas på lektionerna i deras dansutövande. 

 

  



34 
 

6. Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat gentemot styrdokument, tidigare forskning och 

dansundervisningens traditioner, som presenterades i bakgrunden. Efter resultatdiskussionen 

följer ett avsnitt som diskuterar studiens metodval samt resultatets tillförlitlighet.  

6.1 Resultat- och analysdiskussion 
Utifrån resultatets beskrivningskategorier framkommer aspekter som är intressanta att 

diskutera och belysa. Resultatdiskussionen genomsyras av hur utmaningar och problematik 

uppstår när dansträningens tradition och skolans riktlinjer och kunskapssyn integreras. 

6.1.1 Tolkningsutrymmet 

Resultatet visar att lärarna i sin dansbakgrund mött både olika och gemensamma koder och 

konventioner, förhållningsätt och regler. Utsagorna visar att det råder en gemensam 

uppfattning om koder och konventioner, men det framkommer också att lärarna gör ett urval 

av vilka koder och konventioner de tar med till sin undervisning. Det visar sig att lärarna 

väljer att betona olika ordningar, principer och förhållningssätt som olika viktiga i sin 

undervisning. Utsagorna visar också på att lärares uppfattningar om syftet med varför dessa 

koder och konventioner ska brukas varierar, exempelvis betonar en av lärarna minskad 

skaderisk som centralt, medan en annan framhåller att tradition är av vikt.  

Gemensamt är dock att lärarna utifrån sin egen dansbakgrund och uppfattning väljer ut de 

koder och konventioner de vill upprätthålla och reproducera i sin dansundervisning. Kopplat 

till Andersson och Ferms (2014) undersökning, där de lyfter fram att danslärare tenderar att 

tolka styrdokumenten utifrån sin egen genrebakgrund, ser vi i denna undersökning att lärarna 

också förhåller sig till styrdokumenten utifrån erfarenheter de präglats av i sin dansbakgrund. 

Lärarnas erfarenhet bildar då en referensram för att konkretisera styrdokumenten. Foster 

(1997), Gustafsson (2004) och Ring (2003) konstaterar alla att dansen har en tradition av att 

kunskapen går från kropp till kropp och Ulvros (2004) lyfter i ett historiskt perspektiv fram 

dansträningens tradition av mästarlära. Det innebär att för de eller den mästare lärarna själva 

tränat för har format lärarna med deras filosofier om dans och dansträning. Det vill säga även 

om det finns en vedertagen kännedom för vilka dessa koder och konventioner är, så betonas 

de av olika mästare som olika viktiga för dansundervisningens funktion, tradition och lärande. 

Vad eleverna möter i dansundervisningen är beroende av vem eller vilka lärare danslärarna 

själva tränat för, vad de har upplevt och erfarit. I relation till styrdokumenten framkommer då 

en problematik; hur ska lärare kunna undervisa, bedöma och sätta betyg på likvärdiga grunder 

i alla skolor, då styrdokumenten i relation till lärares olika bakgrunder skapar ett så skiftande 

tolkningsutrymme? Vi diskuterar vidare nedan. 

6.1.2 Lärandeteorier 

När vi ser på resultatet i relation till mästarlära, sociokulturell lärandeteori och det 

monologiska klassrummet framkommer det att undervisning i dans kanske inte är helt 

kompatibel med lärandeteorier som utgår från observationer av det stillasittande klassrummet. 
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I och med att kroppen alltid är involverad i dansundervisningen (och här räknas nu huvudet 

och därmed kognition in) blir det kanske snarare en fråga om till hur stor del eleverna är 

aktiva i sina reflektioner, hur stor del av undervisningen som ger utrymme för samarbete och 

lärande eleverna emellan. Det beror på hur stort inflytande eleverna har över lektionsinnehåll 

och hur läraren bäddar för aktivt reflekterande som kan avgöra om det blir en dialog i 

dansundervisningen. 

 

Den här studien svara inte på frågan, även om lärarna nämner moment när eleverna blir 

delaktiga. Vi ser en skillnad mellan elevernas ansvar för sin egen utveckling i 

träningssituationer och medverkan rörande undervisningens upplägg. Till upplägg räknar vi 

till exempel det en av informanterna, Anders, lyfter. Han berättar om hur han gått igenom 

kursplanerna med elever och fått intrycket att eleverna hade stora svårigheter att förstå 

kunskapsmålen på grund av språket. Då finns redan i styrdokumenten ett hinder för elevernas 

delaktighet i sin egen utbildning och deras möjlighet till förståelse för sitt lärande. Samtidigt 

står där uttryckligt att eleverna ska vara med och planera undervisningen samt kunna bedöma 

sig själva utifrån kunskapskraven (Skolverket, 2011a och Gymnasieförordningen, 2012:402, 4 

§, kap. 1). Följaktligen är det kanske av vikt att lärare studerar kursplaner tillsammans med 

eleverna och reder ut begrepp, så eleverna vet på vilka grunder de bedöms och vad de 

förväntas kunna. Då skulle kanske koder och konventioner även bli tydligare uttalade i 

undervisningen och eftersom de verkar gripa över flera aspekter, som rumslig förmåga, 

uppträdande och stilkänsla, skulle det potentiellt kunna påverka elevers inlärandesituation.  

 

Eftersom dansundervisning bygger på en gammal undervisningstradition av mästarlära, där 

danselever härmar vad läraren förevisar (Foster, 1997), kan man fundera på hur danslärarnas 

elev- och kunskapssyn ser ut i dagens gymnasieskola där elever ska vara delaktiga och ha 

inflytande över sitt lärande. Vad har mötet mellan äldre och nya elev- och kunskapsperspektiv 

lett till? Har undervisningsupplägget förflyttat sig mot ett mer dialogiskt klassrum? Lärarna 

berättar att de gjort val av vilka koder och konventioner de håller kvar vid och att det är mer 

elevmedverkan i deras klassrum än vad de själva upplevt som dansstudenter. Frågan är hur 

dansens traditioner, koder och konventioner bevaras och reproduceras i mötet med ett 

sociokulturellt förhållningssätt? Utifrån resultatet ser vi tendenser att konventionerna i 

dansundervisning själva är stadda i förändring. De reproduceras i andra nyanser av dagens 

generation danselever, på samma sätt som förra generationen sållat i vad de själva för vidare 

av det traditionsarv som vi alla gemensamt bär.  

6.1.3 Uttalat och outtalat 

Uttalat eller outtalat. Dessa är två återkommande begrepp i lärarnas utsagor. Så som 

begreppen ”uttalat” och ”outtalat” nämns i intervjuerna, tolkar vi det som att “outtalat” ibland 

syftar till saker som lärarna upplever finns outtalade överlag i dansvärlden, som de 

ordningsregler som man förväntas agera efter i en danssal, men som de själva väljer att uttala 

i sin undervisning för att förbereda eleverna. Till skillnad från detta verkar de ibland syfta 

på sådant som är outtalat i deras egen undervisning, som stilkänsla eller spatial förmåga. Det 

varierar mellan lärarna vad de väljer att säga i ord och inte. Detta outtalade kan kopplas till 

tyst kunskap, kunskap vilken lärs ut genom att man är i kontexten där det sker och tar del av 
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den. Någonting man som elev tillgodogör sig över tid och med den kontinuerliga träningen. 

Lärarna nämner former, linjer, gung och muskelkänsla som komponenter i vad den egna stilen 

kan innefatta. Det verkar som elevernas behärskning av dessa genrers konventioner, denna 

stilkänsla, har betydelse för deras betyg. Frågan är om vi här har sådan kunskap som eleven 

ska "gissa" sig till, alltså en dold läroplan inom själva ämnet? Är den elev som gissar närmast 

den målbild läraren har i huvudet, men inte uttalar eller tydligt visar fram som ett mål, den 

elev som presterar "bäst"?  

 

Gibbons (2010) hävdar att implicita koder kan stänga ute dem som inte kommer till skolan 

med ”rätt” kulturellt bagage, vilket i sammanhanget skulle kunna betyda att alla elever kanske 

inte kan tillgodogöra sig undervisningen om de inte kan reproducera lärarens material i 

tillräcklig grad, endast utifrån visuella eller mer ”flytande” beskrivningar. Andersson och 

Ferm (2014) skriver:  

 

Ju mer stilrelaterade begreppen i mål och kriterier för kunnande i dans är, desto mer 

specifik behöver responsen vara. Detta kan innebära att eleverna behöver anpassa 

sig till en specifik uppsättning av symboler och begrepp som skiljer sig från vad de 

är vana vid. Det kan också innebära att responsen blir missriktad, särskilt i början, 

eftersom begreppen inte skapats intersubjektivt eller är överenskomna. 

(Andersson & Ferm, 2014, s. 8) 

 

Eftersom begreppen i mål och kriterier, och speciellt i hänseende till stil verkar vara en 

tolkningsfråga för läraren och formas av dennes bakgrund (Andersson & Ferm, 2014) 

kommer elevens och lärarens förhållande och ömsesidiga förståelse att påverka elevens 

resultat. Läraren måste kunna kommunicera sin tolkning till eleven, som i sin tur måste ges 

medlen för att kunna uppfatta och reproducera denna tolkning.  

 

I vårt akademiska samhälle är det dock viktigt att poängtera att dansen inte har samma 

tradition av muntlig och skriftlig förmedling som många andra skolämnen. Dans är en 

upplevd förmedling. Att något inte omtalas behöver inte betyda att det är dolt eller outtalat, 

det kan förmedlas via andra sinnen och beskrivas i andra gester, Kärnan av det upplevda kan 

inte raderas, då finns ingen dans. Men med det sagt är det viktigt att kunna sätta ord på 

dansen, på gestaltning, stil och rum; på koder och konventioner; på förväntningar. 

Undervisningen måste tala till elevens alla förmågor och sinnen, inte bara genom upplevd 

förmedling. Detta för att konkretisera kunskapskraven och för att lärarens tolkning av 

styrdokumenten inte ska passera eleven förbi.    

6.1.4 Traditioner i nutid 
Det visar sig att lärarna i stort är inriktade på att lära ut de ordningar och regler som de menar 

skapar förutsättningar för att eleven ska utveckla danstekniska färdigheter. I kontrast till 

Gaynor-Minden (2006) anser ingen av lärarna att eleverna ska vara rena och lukta gott för att 

visa respekt för varandra i rummet, däremot framkommer det att eleverna ska visa respekt 

såtillvida att alla kan ta till sig av undervisningen genom att lyssna, hålla sin plats i rummet så 

man inte är i vägen eller skadar någon och komma i tid. Förutsättningar för eget lärande 

verkar även inkludera att exempelvis vara funktionellt klädd och ha håret uppsatt, vilket är 
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gemensamt med Gaynor-Mindens (2006) råd, se s. 8, om hur eleven skall förhålla sig till 

dansundervisningen. Resultatet är också i samklang med Gustafssons uppfattningar (2004) där 

hon menar att dansträning sker i grupper, med mycket rörelse, och där det är nödvändigt att 

dansaren tar stort ansvar för sitt agerande och på så sätt också bidrar till en lärandemiljö för de 

andra. Gaynor-Mindens (2006) råd kan upplevas som förlegade för samtidens svenska skola, 

men flera av råden undervisas och nämns av lärarna. I lärarnas presentationer av sina syften 

till varför dessa strukturer upprätthålls, upplevs inget udda eller otidsenligt finnas: det görs för 

att ge eleverna förutsättningar för lärande och för att man ska visa respekt för danskonsten och 

dess tradition. Att kunna förstå koderna och konventionerna för att kunna interagera i 

danssammanhang även utanför skolan är ett syfte som betonas av lärarna. Det är i samklang 

med sociokulturella lärandeperspektiv och autentiska aktiviteter i undervisningen (Dysthe, 

2003). Lärarna vill realisera sin undervisning gentemot den dansvärld de själva har upplevt, 

och som förmedlat de koder och konventioner lärarna själva är bärare av. 

6.1.5 Uppförande 

Det är intressant att diskutera lärarnas uppfattning om sin betygssättning i relation till 

nedanstående förtydligande från Skolverket.  

Elevens uppförande ska i sig inte påverka betygssättningen. Betyg ska sättas utifrån 

de kunskaper eleven har visat i ämnet eller kursen. Att en elev är flitig, sköter sig 

osv. ska inte i sig vägas in i betygssättningen. Däremot är en elevs sätt att sköta 

skolarbetet, liksom närvaro och god ordning, ofta en förutsättning för om eleven ska 

kunna tillägna sig det som ingår i ämnet eller kursen. (Skolverket, 2011h) 

 

Det framkommer i vårt resultat att koder och konventioner undervisas av lärarna i större 

utsträckning än vad de betygsätter dem. Två av lärarna beskriver med tydliga ordalag att de 

inte väger in ambition i sina betyg. Samtidigt hävdar alla lärare att det har en tydlig koppling 

till hur betygen blir ifall eleven tar eget ansvar, tränar utanför lektionstid, och håller sig till 

givna rekommendationer och riktlinjer. Lärarna menar att genom att följa dessa konventioner 

utvecklar eleven sina danstekniska kunskaper mot de uppställda målen i ämnesplanen, och på 

så sätt är konventionerna relevanta. 

I Gy11 står under rubriken Bedömning och betyg att ”Betyget uttrycker i vilken utsträckning 

den enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns för varje kurs” 

(Skolverket, 2011a, s.14). Detta betyder att lärare ska fastställa betyg utifrån kunskapskraven i 

kursplanerna. Eftersom koder och konventioner står med i kurs- och ämnesplanen för 

Dansteknik, har lärarna legitimitet att väga in sin tolkning av dem i betyget. Detta borde då 

inte behöva konkurrera med Skolverkets riktlinjer om att elevens uppförande inte ska påverka 

betygsättningen, eftersom betyg skall sättas efter kunskapskraven. Det kan te sig paradoxalt 

att de rekommendationer som lärarna ger eleverna för att de ska nå kunskapskraven inte ska 

påverka betygsättningen. 

Frågan är förstås hur verkligheten ser ut. Hur gör man för att skilja det ena från det andra? 

Lärarna hävdar själva att det inte är något problem att skilja på ordning, regler och uppförande 
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och de konventioner som tydligen är mer legitima att betygssätta; stilkänsla, uttryck och 

spatial förmåga. 

6.1.6 Andra upptäckter i utsagorna 

Antalet elever på en dansklass är ungefär hälften mot vad det är på många teoretiska lektioner. 

Detta påtalas av två av lärarna. Dessa lärare menar också att det är lättare att vara tydlig, hålla 

ordning och få en god lärandemiljö på danslektioner än på teorilektioner. Koder och 

konventioner kanske hjälper till att skapa förutsättningar för inlärning men två av lärarna 

jämför alltså sina dansklasser med teorilektioner, till dansklassernas fördel, och hävdar dels 

att det är lättare att "fånga" eleverna när de har tillgång till hela sin egen kropp och till 

elevernas kroppar, till rummet och till möjligheten att vara både fysisk och verbal, och dels att 

klasserna, eller gruppen elever, är mindre än 15 personer. Koder och konventioner som 

kunskapskrav, tillgång till hela sitt uttryck och hälften så stora klasser som under många andra 

lektioner – klassrumssituationen i dansundervisning verkar ha sina fördelar. Detta vore 

intressant att jämföra med idrottslärares undervisningssituationer, där man har kroppen och 

rummet, men inga utskrivna mål med koder och konventioner och ofta större elevgrupper, 

som en ett inlägg i debatten om skolklassers storlek och strukturering. 

6.2 Metoddiskussion 
Vi anser att de kvalitativa intervjuerna passade studiens syfte, då vi fått ett intervjumaterial 

rikt på information och kunnat svara på våra frågeställningar. Resultatet är jämförbart 

informanterna emellan och återkopplar väl till bakgrund och den tidigare forskning som 

presenteras.  

Det hade varit berikande att göra en triangulering, där även observation och elevperspektiv 

ingick (Denscombe, 2009). Genom en fördjupad studie, för att se om det som lärarna 

uttrycker verkligen är det som sker i klassrum och vid betygssättning skulle en komplett bild 

av hur koder och konventioner undervisas i danssalen synliggöras.  

Studien vi genomfört har gett en bild av lärarnas upplevelse av sin undervisning och 

bedömning. Undersökningen har inte svarat på det verkliga utfallet (Denscombe, 2009), det 

vill säga; på vad elevens betyg faktiskt grundas och hur allt i realiteten undervisas. För att 

synliggöra det, skulle en longitudinell observerande studie behövas. En studie som fokuserar 

på både lärares undervisning och bedömning samt elevers förståelse.  

6.2.1 Tillförlitlighet – diskussion 
I undersökningen har vi utgått från en fenomenografisk ansats och det bör tilläggas att studien 

utgår från ämnet Dansteknik, medan det i andra dansämnen kan förekomma att 

undervisningen ser ut på ett annat sätt. Här kommer vi presentera våra fyra frågeställningar 

och ge korta svar på dem utifrån resultatet, för att se på validiteten i studien – om den har mätt 

det som avsågs att mätas. 

 

 Hur definierar lärare i dans på gymnasiet koder och konventioner, generellt och i 

förhållande till dansämnet? 
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Undersökningen har gett svar på hur de fyra lärarna definierar koder och konventioner 

generellt och i dans och dansträning. Generellt nämns de som oskrivna eller outtalade regler, 

sociala koder som existerar i sammanhang där det finns olika konventioner och som riktlinjer 

för ett gott agerande. I relation till dansundervisningen har lärarna utifrån sin bakgrund, 

erfarenhet och tradition valt ut de koder och konventioner de uppfattat som funktionella ur 

olika aspekter. De menar på att det handlar om det sociokulturella i danssalen, strukturer, 

ordningar, dansgenrernas olika estetik, det rumsliga och kroppens riktningar. Detta innebär 

bl.a. att komma i tid, ansvara för sin träning, ha anpassad klädsel, inte krocka med andra, och 

att hitta en egen stilkänsla. Det framgår också att lärare inte undervisar alla de konventioner 

de själva mött, utan gör ett urval av vilka de anser vara relevanta. 

 

 Hur förhåller sig lärare på gymnasiet till dessa koder och konventioner när de 

undervisar? 

 

När det kommer till hur lärarna undervisar i dessa koder och konventioner informerar de till 

del om dem muntligt, eller för att citera en av lärarna: ”tjata tills eleven inte kommer i 

ytterskor” (Dina). Lärarna lägger mest fokus på detta i årskurs 1, då eleverna är nya för de 

förhållningssätt som förväntas av en som elev i en danssal. Regler, placering i rummet och 

förslag på kläduppsättningar är exempel på uttalade koder och konventioner. En del av 

koderna och konventionerna visar sig också vara outtalade i dansundervisningen, eleverna lär 

sig dem genom att vara i kontexten där de används. Spatiala förmåga – att känna in andra och 

kunna forma kroppen i rummet, stilkänsla och scenisk gestaltning är exempel på sådana. 

Feedback, omdömessamtal och formativ bedömning är lärarnas främsta verktyg för att föra 

eleverna framåt i undervisningen.  

 

 Hur bedömer och betygssätter lärare i relation till dessa koder och konventioner? 

 

Alla lärare använder sig av formativ bedömning, där det är i det dagliga mötet i dansträningen 

som konventionerna tillämpas, denna ligger sedan till grund när betyget ska sättas och 

kompletteras med ibland med summativa test.  Feedback till eleverna är central, men det är 

elevens eget ansvar att arbeta vidare med den information som ges. Till viss del verkar lärarna 

bedöma hur väl eleverna tar ansvar för den egna träningen och utvecklingen, men det är svårt 

att avgöra på vilket sätt detta sedan påverkar ett betyg. En av lärarna menar att hon ser elevens 

förståelse för koder och konventioner ifall den använder de koder som finns i undervisningen, 

en lärare trycker på stilkänslan som central för betyget, en lärare genomför en enkät baserad 

på självbedömning och reflektion om den egna utvecklingen av danstekniken, vilket blir till 

ett stödunderlag för att se om eleven visar förståelse för koder och konventioner och en lärare 

ser mer på den danstekniska helheten och verkar inte lägga något specifikt fokus på 

kunskapskraven gällande koder och konventioner.  

 

 Har lärarnas definitioner av koder och konventioner några beröringspunkter med 

ordning och uppförande, och i så fall vilka? 
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Lärarnas definitioner av koder och konventioner har beröringspunkter med ordning och 

uppförande, då lärarna syftar på att upprätthålla en ordning i danssalen. Syftet är att 

lektionerna ska fungera och att eleverna ska få möjlighet att ta till sig innehållet. Begreppet 

“vett och etikett” förekommer i samband med hur lärarna menar på att man bör bete sig i 

danssalen, mot varandra, mot läraren och i rummet. En av lärarna kopplar ordning och 

uppförande till någonting som är ‘strikt’ och menar att det inte behöver vara strikt på 

danslektionerna, utan det kan vara lekfullt och kreativt. 

 

Studiens syfte har uppfyllts och i nedanstående text tittar vi närmare på reliabilitet, tolkning 

och kvalitét. Eftersom vi själva är bärare av koder och konventioner och deltagare i en diskurs 

som liknar informanternas kan det vara så att vår förförståelse påverkat interaktionen i 

intervjun. Det kan innebära att vi som intervjuare ställt mer ledande frågor, eftersom vi 

kanske tolkat informanternas utsagor genom vår förförståelse och därmed styrt in samtalet på 

”underförstådda” eller invanda spår. Men detta kan lika gärna ha varit till fördel, eftersom det 

gett oss större trygghet och möjlighet att vara aktiva och förstående lyssnare som ger 

informanterna en upplevelse av att bli förstådda och kunnat hjälpa dem att närma sig mer 

komplexa frågor. Patel & Davidsson (2011) pekar på intervjuarens förförståelse för ämnet 

som en fördel vid intervjustudier eftersom det stöttar informanten och bygger ett meningsfullt 

sammanhang för samtalet. 

 

Tolkningen av materialet gjordes gemensamt och över tid. Vi hade ingen medbedömare för att 

kunna göra en interreliabilitetsbedömning men genom att vi är två personer, så tror vi att 

tolkningar som grundar sig på egen, subjektiv förförståelse har minimerats och vi tror 

reliabiliteten gynnats av den fenomenografiska bearbetningen där vi letat och skapat 

beskrivningskategorier (Alexandersson, 1994). Tillvägagångssättet med att leta kategorier i 

utsagorna, istället för att försöka passa in utsagorna i förbestämda kategorier, gav en öppenhet 

och lyhördhet inför budskapen i intervjuerna. Vi letade inte i utsagorna efter svar vi ville ha, 

utan utsagorna fick själva forma kategorier utifrån vilka vi sedan relaterade tillbaka till 

studiens syfte. På det sättet känns resultatet opåverkat av våra egna uppfattningar och 

tolkningar. Vi hade kunnat öka tillförlitligheten ytterligare genom att fråga respondenterna om 

våra tolkningar i resultatet är korrekt uppfattade – som ett led i triangulering (Patel & 

Davidsson, 2011) 

Målet var att försöka täcka in så stor del av variationen i uppfattningar som möjligt i en 

population (Alexandersson, 1994). Eftersom vi endast intervjuat fyra informanter är 

sannolikheten stor att vi inte intervjuat nog med informanter för att få en tillräcklig variation i 

uppfattningar. Forskning visar tendenser till att lärarnas egen bakgrund påverkar deras 

tolkningar av styrdokumenten (Anderssson & Ferm, 2014), så därmed påverkar deras 

bakgrund också våra intervjuer och resultat. Därmed skulle intervjuer av andra lärare säkert 

ge andra resultat och på grund av studiens lilla format har vi inte kunnat uppnå mättnad i 

resultatet – vi har inte intervjuat nya informanter till dess att ingen ny information 

framkommer.  
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6.3 Framtida forskning 
Denna studie har väckt intresse för diskussioner rörande hur dansens traditioner och 

kunskapskvalitéer ska kunna definieras, talas ut och rangordnas i skolans verksamhet. 

Tänkvärt i sammanhanget är förmågan att kunna sätta ord på en kunskap som i grunden är 

kroppslig och konstnärlig utan att dess kärna, där upplevandet är centralt, försvinner. Vidare 

skulle det vara intressant att undersöka om det finns alternativ till de kunskapsteorier som 

baseras på muntligt och skriftligt lärande, för att synliggöra hur kunskap skapas när lärandet 

färdas från kropp till kropp. 
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Bilaga 1 – Enkät      

    Kajza Rauhala 

    Elin Engström 

    LTU – Examensarbete VT 14  

 

Hej! Tack för att du hjälper oss i vår studie! Fyll i bakgrundsfrågorna här nedan. All 

information kommer anonymiseras när den blivit insamlad och delar av vad du fyller i här 

kommer inte presenteras. Den är istället till hjälp för oss när vi ska analysera och sortera 

intervjuerna! 

 

Din anställning/titel samt vid vilken skola:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Din ålder: ________år. 

 

Kön:  K    /    M 

 

Vilka kurser är du betygssättande lärare i detta läsår?  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Vilken/vilka dansgenrer (stilar) undervisar du i på gymnasiet? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Hur länge har du arbetet på ett dansgymnasium? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Vilket/vilka läsår har du tidigare satt betyg i någon av kurserna Dansteknik 1-4 inom ämnet 

Dansteknik? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Beskriv din bakgrund och utbildning inom dans respektive läraryrket? 

__________________________________________________________________________ 

 

Är du intresserad av att vi meddelar dig, hur du kan ta del av resultaten från denna 

studie?           J   /   N                 

  



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Begrepp  

 

– Om jag säger koder och konventioner, vad tänker du att det innebär rent generellt?  

 

– Vad betyder begreppen koder och konventioner i förhållande till din dansbakgrund? Kan du 

ge exempel på koder eller konventioner du stött på under din utbildning/tidigare 

dansuppdrag? 

 

Ämnesplaner – analys och uttolkning 

 

Ge respondenten ett papper med citat från Ämnets syfte, punkt 1 och 4: 

I ämnesplanen för Dansteknik finns 9 punkter under rubriken Ämnets syfte. Den första 

punkten lyder: ”Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla...: kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens 

olika genrer.” 

 

– Hur tolkar och definierar du innebörden i ovanstående citat från ämnesplanen i 

Dansteknik? Vilka är koderna och konventionerna som eleverna ska ha kunskap om? 

 

– Väger du in de ”kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i 

dansteknikens olika genrer” i din undervisning?  

 

–I så fall, hur? I vilka moment i din undervisning tror och/eller anser du att 

eleverna utvecklar förståelse för ”kunskaper om koder och konventioner som 

används vid dansteknikens olika genrer”? 

 

–Om inte, varför? 

 

Den fjärde punkten under rubriken Ämnets syfte lyder: ”Undervisningen i ämnet dansteknik 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla... förståelse av hur kropp och dansrörelser måste 

förhålla sig till dansteknikens konventioner, riktningar i rummet, andra medverkande samt 

olika typer av rum och sammanhang” 

 

– Hur tolkar och definierar du innebörden i ovanstående citat från ämnesplanen i 

Dansteknik? Vilka är konventionerna som kropp och dansrörelser måste förhålla sig 

till? 

 

– Väger du in ” förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till 

dansteknikens konventioner” i din undervisning? 

 



 

–I så fall, hur? I vilka moment i din undervisning tror och/eller anser att du 

eleverna utvecklar förståelse för ”hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig 

till dansteknikens konventioner”? 

 

– Om inte, varför? 

 

 

Kursplaner och bedömning/betyg 

 

Ge respondenten ett papper med de följande citaten från kunskapskraven för Dansteknik 1: 

I kunskapskraven som anges i kursplanerna för ämnet Dansteknik graderas elevernas kunskap 

genom vilken säkerhet de uppvisar i användandet av koder och konventioner. För E står: 

”Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används 

vid färdighetsträningen”. För A står: ”Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner 

och instruktioner som används vid färdighetsträningen. 

 

–Hur visar en elev att den använder koder och konventioner i färdighetsträningen? 

Vad konkret tittar du på i din bedömning? 

 

Det finns ytterligare ett kunskapskrav som innehåller begreppet konventioner. För E står: 

”I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas 

konventioner och andra medverkande.” och för A står: ”I dansen förhåller eleven med 

säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande.” 

 

–Vad tittar du på för att se hur en elev förhåller sin kropp spatialt till en dansgenres 

konvention? 

 

– Vad anser du att de koder och konventioner vi pratat om, uppfyller för syfte i din 

undervisning? 

 

–Har begreppen koder och konventioner, så som vi pratat om dem, några beröringspunkter 

med ordning och uppförande, och i så fall vilka? 

 

–Är det något mer du vill tillägga? 

 

  



 

Bilaga 3 

 

Citat ur ämnesplanen för Dansteknik: 

 

Undervisningen i ämnet dansteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om koder och konventioner som används vid träning i dansteknikens olika 

genrer. 

…. 

4. Förståelse av hur kropp och dansrörelser måste förhålla sig till dansteknikens konventioner, 

riktningar i rummet, andra medverkande samt olika typer av rum och sammanhang. 

 

Citat ur kursplanen för Dansteknik, berörda punkter markerade med överstrykningspenna 1:  

 

Betyget E 

Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används 

vid färdighetsträningen. 

 

Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till någon av kvaliteterna 

tyngd eller flöde enligt genrernas grundläggande formspråk. I dansen förhåller eleven med 

viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande. 

Dessutom följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter. 

 

... 

Betyget A 

Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid 

färdighetsträningen. 

 

Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna 

tyngd och flöde samt anpassar dem till tid och rum enligt genrernas grundläggande 

formspråk. I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas 

konventioner och andra medverkande. Dessutom undersöker och följer eleven med säkerhet 

musikens puls och taktarter. 

 

 

 

  



 

Bilaga 4 – Till informanten 

Angående: Forskningsetik för examensarbete med intervjustudier.  

 

Studien genomförs av Kajza Rauhala och Elin Engström, vid Luleå Tekniska Universitet. 

 

Handledare: KG Johansson och Margareta Sörensson 

 

Examinator: Lisbeth Lindström 

 

För kännedom, enligt riktlinjer från Vetenskapsrådet och Ämnesrådet för humaniora och 

samhällsvetenskap:  

 

Som medverkande i vår intervjustudie hjälper du oss att söka svar på frågeställningar kring 

lärares uppfattningar, tolkningar och appliceringar av ett antal punkter ur ämnes- och 

kursplaner. Av relevans för redovisningen av studien är även delar av lärarnas utbildnings- 

och yrkesbakgrund, varför du ombeds svara på en enkät runt detta. Delar av dessa uppgifter 

kommer att publiceras i studien, som efter godkännande av examinator kommer göras sökbar 

via LTU:s publikationsdatabas.  

 

Vår strävan är att du ska vara helt anonym och ditt namn kommer inte omnämnas någonstans 

i materialet. Vi kommer senare fingera namn för att på ett lättare vis diskutera resultaten. 

Mellan oss som gör studien kommer de exakta uppgifter du lämnar om anställning och ålder 

delas, men dessa kommer ej publiceras för att det inte ska gå att spåra vem du är.   

 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta pågående intervju.   

Vi förutsätter att ditt deltagande här idag sker med ditt samtycke.  

 

Uppgifter från vår studie kommer inte användas för andra syften än forskning.  

 

Tack för att du deltar! 

 

 

 

 

 

 

Referens: 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning: ISBN:91-7307-008-4 Utgivare: Vetenskapsrådet Copyright © Vetenskapsrådet 

Tryck: Elanders Gotab  

 

 


