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Abstract
Working as a dance teacher means being able to convey professional knowledge at a high 

level in an educational way so that even experience-based, "tacit knowledge", becomes 

available to the students. The purpose of this study is to investigate how three dance teachers 

in upper secondary school interpret and relate to the concept of movement qualities in their 

teaching. The study has a phenomenological approach and semi-structured interviews has 

been used for collection of data. The result describes aspects of how the dance teachers 

interpret the concept of movement quality and how they convey their interpretation through 

their teaching. The result shows that all dance teachers feel that they have a conceptual 

understanding of movement quality and that they relate to this concept in their teaching. The 

results also show that the teachers perceive quality of movement as a complex concept and 

that their interpretation is subjective. In the study's discussion, success factors are lifted to 

interpret and teach movement qualities such as creating a common language both in the 

workplace and in the classroom.
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Sammanfattning
Att arbeta som danslärare innebär att kunna förmedla yrkeskunskap på hög nivå på ett 

pedagogiskt sätt så att även erfarenhetsbaserad, ”tyst kunskap”, blir tillgänglig för eleverna. 

Syftet med studien är att undersöka hur tre danslärare på gymnasiet tolkar och förhåller sig 

till begreppet rörelsekvaliteter i sin undervisning. Studien har en fenomenologisk 

utgångspunkt och insamling av data har skett genom semi-strukturerad intervju.  I resultatet 

beskrivs aspekter av hur danslärarna tolkar begreppet rörelsekvaliteter och hur de arbetar 

utifrån begreppet i sin undervisning. Resultatet visar på att samtliga danslärare upplever sig 

ha en förståelse för begreppet rörelsekvaliteter och att de förhåller sig till begreppet i sin 

undervisning, men att begreppet upplevs komplext och att tolkningen är subjektiv. I studiens 

diskussion lyfts framgångsfaktorer för att tolka och undervisa rörelsekvaliteter såsom att 

skapa ett gemensamt språk både på arbetsplatsen och i klassrummet.

Nyckelord
Dans, rörelsekvaliteter, fenomenologi, tyst kunskap, dansundervisning.
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1. Inledning 
Mitt intresse för begreppet rörelsekvaliteter uppstod då jag i en uppgift i en tidigare kurs 

skulle välja ett kunskapskrav och redogöra för hur jag praktiskt och teoretiskt arbetade i 

undervisning med det. Begreppet rörelsekvaliteter återkommer i alla kurser i ämnet dans men 

saknar en tydlig definition eller beskrivning av vilka rörelsekvaliteter som finns. I och med 

det nya betygssystemet Gy 11 ställs det krav på att eleverna reflekterar och visar på förståelse 

både praktiskt och teoretiskt utifrån många av kunskapskraven. Detta ställer i sin tur krav på 

mig som danslärare att jag har förståelse för kunskapskravens innebörd och kan förmedla 

detta även verbalt till mina elever. I en diskussion med en danslärarkollega om begreppet 

konstaterades att vi hade relativt liknande förståelse och tankar om begreppets innebörd. 

Däremot var det inte förrän detta samtal vi tillsammans hade diskuterat vad rörelsekvaliteter 

betydde trots att vi sambedömde i flera kurser. Som en del av den tidigare nämnda uppgiften 

kartlagde jag vad de elever jag undervisade hade för kunskap kring begreppet 

rörelsekvaliteter. Det framkom att begreppet upplevdes otydligt av många elever och att flera 

hade svårt att verbalt förklara dess innebörd. Trots detta så kunde flera visa olika 

rörelsekvaliteter kroppsligt. Efter några veckors arbete då vi konkretiserade begreppet och 

försökte att sätta ord på det som eleverna visade kroppsligt upplevde jag en stor utveckling i 

hur eleverna praktiskt använde skillnader i rörelsekvaliteterna på ett mer medvetet sätt. Även 

hur de verbalt kunde förklara vad de gjorde. Elevernas kunskap stärktes av att vi tillsammans 

utvecklade ett gemensamt språk som en grund för undervisningen, ett arbetssätt som även har 

stöd i litteraturen (Andersson & Thorgersen, 2015; Englund, 2017).  

Utifrån detta arbete väcktes min nyfikenhet kring hur andra danslärare tolkar begreppet 

rörelsekvaliteter och vilka metoder de använder för att eleverna ska skapa förståelse, både 

praktiskt och reflekterande kring begreppet. Ett gemensamt språk är inte bara viktigt i ett 

enskilt klassrum, ett gemensamt språk måste även finnas lärare emellan för att främja 

förståelse av begrepp och slutligen leda till en mer rättvis undervisning och bedömning. Min 

förhoppning är därför att detta arbete kan vara en hjälp även för andra danslärare att fundera 

och reflektera kring begreppet rörelsekvaliteter för att nå ett gemensamt språk.

2. Bakgrund
Inledningsvis ges en förklaring på vad dans är, rörelsekvaliteter samt att mycket av denna 

kunskap måste upplevas för att läras. Dans som konstform definieras samt vad dans innebär 
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mer än att bara utföra rörelser. Vidare beskrivs rörelsekvaliteter inom dans där det ges 

förklaring på hur olika rörelsekvaliteter kan utföras samt dessas kroppsliga krav. Under 

rubriken tyst kunskap beskrivs den outtalade kunskap vilken är kroppslig, erfarenhetsbaserad 

och övas genom praktiken. 

Därefter ges en sammanfattning kring de styrdokument som lärare förhåller sig till i sin 

undervisning. Utifrån kursplanerna och det bedömningstöd som danslärarna förväntas utgå 

från ges en bild av vad eleverna ska bedömas i samt vilka stöd som finns att tillämpa utifrån 

tolkning av begreppet rörelsekvaliteter. 

Avslutningsvis beskrivs vad litteraturen säger om undervisningsmetoder inom dans samt 

elevernas inlärningsprocess. 

2.1 Dans som konstform

I denna del definieras dans, rörelsekvaliteter och tyst kunskap inom dans.

2.1.1 Definition av dans

I nationalencyklopedin definieras dans som rörelser till rytm och melodi vilka utförs i viss tid 

och i ett visst rum utifrån en speciell form (Ståhle, Edsman, Sjöberg & Ovesen, 2018). 

Emelie Bardon (2017) beskriver dans som en uttrycksfull utlevande och befriande konstart. 

Dans som konstform har fokus på den kreativa processen, publikt uppträdande och 

uppskattningen av dans (Smith-Autard, 2002). Skapandet och kommunikationen av sina 

upplevelser, känslor och tankar är central utifrån konstnärliga och estetiska läroprocesser, 

såsom dans (Roman, 2010). Även Pröckl (2012) definierar dans som kommunikation. För att 

utföra dans räcker det alltså inte enbart med utförandet utan även att man ska kunna förmedla 

sin process kroppsligt. För att kunna uppleva dessa processer krävs även att man som dansare 

är medveten kring sina upplevelser. Vidare beskriver Roman att sinnena har en stor betydelse 

i dans där vi genom våra sinnen, känslor och rörelse skapar förståelse och utvecklar en 

färdighet (Roman, 2010). 

2.1.2 Rörelsekvaliteter inom dans

Det är svårt att hitta en enhetlig definition på begreppet rörelsekvaliteter inom dans. I det som 

finns skrivet ges ofta exempel på rörelsekvaliteter genom att författaren själv beskriver dessa 
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utifrån sina egna ord och förklaringssätt. Ett sätt att definiera begreppet rörelsekvaliteter ges i 

boken Koppla bort autopiloten - normkritiskt förhållningsätt i dansundervisningen skriven av 

Emelie Bardon (2017). Bardon har utifrån Hodgoson (2001) och Newlove och Dalby (2004) 

sammanfattat dansteoretikern Rudolf Labáns rörelseanalys och översatt till svenska. 

Rörelseanalysen består av åtta rörelsekvaliteter som bestäms utifrån hur rum, tid och kraft 

disponeras. Rörelsekvaliteterna namnges inte men det ges exempel på hur man utför olika 

rörelser. Bland annat beskrivs ett lätt, indirekt, utdraget utförande som att glida. Ett starkt, 

direkt, utdraget utförande beskrivs som att pressa och ett starkt, indirekt, hastigt utförande 

beskrivs som att hacka (Bardon, 2017). Ett annat sätt att definiera rörelsekvaliteter ges av 

Katarina Lundmark som är lektor på Dans och Cirkushögskolan. I sin avhandling 

“Jazzdansens rörelsespråk. En personlig definition och hur den kan användas” förklaras 

specifika rörelsekvalitéer som en del av att arbeta dynamiskt (Lundmark, 2012). 

Rörelsekvaliteter beskrivs som ett tekniskt förfinat arbete med rörelser som kräver muskel 

och kroppskontroll, vilka kräver tid att utveckla (Lundmark, 2012). Fortsatt beskriver hon 

fem olika rörelsekvaliteter som är kopplat till kraft och hastighet som benämns som anslag, 

accent, attack, explosivitet och skärpa. Anslag beskrivs som en impuls som leder till en lång 

efterklang i rörelsen, accent är också en betoning men utan efterklang. Explosivitet och 

skärpa beskrivs som snabba förändringar i kroppen utifrån en rörelse med mycket kraft och 

stor hastighet som ställer krav på muskelkontroll. Attack beskrivs som en betonande och 

markant rörelse. För att kunna hitta tydligheten i att skifta mellan alla dessa rörelsekvaliteter 

beskrivs det att dansaren behöver en medvetenhet om hur kraften disponeras i kroppen som 

också ställer krav på styrka och flexibilitet (Lundmark, 2012). 

2.2 Tyst kunskap

Som tidigare nämnt är dansarens egna sinnliga upplevelser viktiga för att kunna utföra dans, 

denna kunskap är däremot ofta svåra att uttrycka i ord och benämns ofta som ”tyst kunskap” 

(Roman, 2010; Pröckl, 2002). Då begreppet rörelsekvaliteter i dans utforskas är det således 

viktigt att även diskutera den så kallade tysta kunskapen som dansen präglas av. 

Den tysta kunskapen beskrivs av Roman (2010) som en outtalad kunskap som finns i kroppen 

och som visar sig i handlingar. Bernt Gustavsson diskuterar och problematiserar begreppet 

tyst kunskap i sin bok Vad är kunskap där han beskriver den tysta kunskapen som ordlös, det 

vill säga att den saknar ett verbalt språk (Gustavsson, 2002). Fortsatt i sin diskussion tar 
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Gustavsson upp att det finns andra språk förutom det verbala som kroppsspråk och det 

konstnärliga språket vilket öppnar upp för att inte kunskapen behöver vara tyst även fast den 

inte kan verbaliseras (Gustavsson, 2002). Pröckl (2012) beskriver att en danspedagogs 

yrkeskunskaper bygger på den tysta kunskapen som erövras genom erfarenhet. I linje med 

Gustavsson menar Pröckl på att även då den tysta kunskapen inte är lätt att förklara och 

överföra till någon annan så är den inte heller stum utan kan visas i praktiska handlingar 

(Pröckl, 2012). Utifrån bland annat dansteknikkurserna i dansämnet ställs det krav på att 

eleverna kan reflektera över sin utveckling gällande rörelsekvaliteter (Skolverket, 2011a). 

Detta innefattar alltså den ”tysta kunskapen” som erövras genom praktik.

2.3 Styrdokument inom dansundervisning

I följande del beskrivs relevant innehåll ur de styrdokument som danslärare förhåller sig.

2.3.1 Rörelsekvaliteter i kursplanen dansteknik på gymnasiet

Under ämnets syfte i dansteknik står det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

närma sig ett professionellt förhållningsätt utifrån att exempelvis utveckla förmågan att 

variera rörelsekvaliteter utifrån olika dansgenrer. Det beskrivs vidare att eleverna genom både 

praktiskt undersökande och reflekterande metoder ska utveckla sitt danstekniska kunnande 

och konstnärliga förhållningsätt. Eleverna ska också ges möjlighet till att reflektera kring den 

egna utvecklingen, exempelvis gällande användningen av rörelsekvaliteter (Skolverket, 

2011). Under rubriken “kunskapskrav” i dansteknik 2 beskrivs kraven för att uppfylla nivå E 

”Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvalitéernas tyngd, flöde 

och energi” samt ”eleven kan översiktligt skilja på olika rörelsekvalitéer” (Skolverket, 2011). 

I flera av kurserna i ämnet dans återkommer begreppet rörelsekvaliteter, både utifrån att 

praktisera kroppsligt men också utifrån att eleven själv ska reflektera kring sin egen 

utveckling utifrån användningen av rörelsekvaliteter. Däremot förklaras inte begreppet 

rörelsekvaliteters innebörd utifrån kunskapskraven eller begrepp som används i 

kunskapskraven, exempelvis tidigare nämnda tyngd, flöde, och energi.

2.3.2 Bedömningsstöd utifrån begreppet rörelsekvaliteter i dans på gymnasiet

I bedömningsstödet för modern och nutida 1 på gymnasiet definieras inte begreppet 

rörelsekvalitet men exempel ges genom förtydligande av kunskapskravet på en E nivå ”Att 
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utföra rörelsevokabulär med skillnader i rörelsekvalitéer med tillfredställande resultat” 

(Skolverket, 2011b). En del av förtydligandet är att eleven kan använda olika rörelsekvaliteter 

vid olika tillfällen med tydlighet. Vidare beskrivs olika typer av rörelsekvalitéer såsom stöt, 

slag, släppt eller förd rörelse. För en A nivå förväntas även eleven skilja på olika 

rörelsekvaliteter samt vid komplexa övningar också skifta mellan olika rörelsekvalitéer som 

ovan nämnt med, stöt eller slag, släppt eller förd rörelse (Skolverket, 2011b). Exempel på, 

eller vidare beskrivning av dessa rörelsekvaliteter ges ej i bedömningsstödet. I ett mailsvar 

från skolverket då jag frågat om det fanns något stöd för hur man ska tolka begreppet 

rörelsekvaliteter fick jag svaret att inte alla delar av kursplanerna/ämnesplanerna definieras. 

Det är läraren som i sin yrkesroll tolkar och konkretiserar innehållet i ämnesplanerna, 

exempelvis vad det centrala innehållet och kunskapskraven innebär (personlig 

kommunikation, 18 mars 2019).

2.4 Praktiska undervisningsmetoder

I boken Dans – modern mästerlära beskriver Gun Roman (2010) beröring, visualisering, 

bilder, metaforer, musik och rytm som några utlärningsmetoder i dans för den kroppsliga 

inlärningen och för att skapa förståelse om dansens uttryck. Andersson och Thorgersen 

(2015) lyfter även ljudets betydelse, användning av kroppskontakt och visuell 

kommunikation, som metoder för att kunna hjälpa eleverna urskilja olika kvaliteter. 

Beröring beskrivs som en metod som kan tydliggöra och förstärka en känsla eller korrigering 

av rörelser. Genom att använda beröring kan i sin tur skapa större förståelse hos eleven hur 

denne både ska utföra rörelsen samt hur rörelsen ska kännas fysiskt i kroppen, vilket kan 

efterlämna ett kroppsligt minne som gör att eleven fortsatt kan korrigera sig själv (Roman, 

2010). Andersson och Thorgersen (2015) beskriver att läraren utifrån fysisk beröring 

exempelvis kan använda sig av olika tryck eller kraft för att eleven ska känna hur en rörelse 

känns i kroppen. 

Visualisering och bilder och metaforer beskrivs av Roman för att kunna öka medvetenheten i 

kroppen. Visualisering kan antingen innebära att man går in i sitt inre där man ser sig själv 

utföra exempelvis en rörelse eller användning av visualisering utifrån en konkret bild för att 

framkalla en känsla eller koppla samman själva bilden i kroppen, abstrakt eller konkret 

(Roman, 2010). Franklin (2013) beskriver flera positiva fördelar med användningen av 
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visualisering i undervisningen. En av fördelarna menar Franklin är att visualisering kan bidra 

till att hitta koncentrationen genom att fokusera på det positiva i utförandet och vad som ska 

uppnås. Vidare beskriver Franklin att visualisering kan förbättra kroppskännedomen vilket 

kan ske genom att synkronisera rörelserna i kroppen med det man ser. Visualisering i form av 

metaforer beskrivs även vara en användbar metod i undervisningen för att skapa förståelse 

om olika rörelsekvaliteter och hur de kan utförs i kroppen för att förbättra uttrycket (Franklin, 

2013). Dansen beskrivs vara starkt sammankopplad till musik och rytm då musiken hela tiden 

finns i vardagen och därför har en stor betydelse för det konstnärliga uttrycket. Genom 

musiken så skapas känslor och minnen som ofta används för att påverka eller förstärka 

rörelsernas kvalité och uttryck menar Roman (2010). Även rösten beskrivs vara ett 

användbart redskap där läraren kan ljuda, rytmisera eller skapa andra kroppsliga ljud i form 

av klappar för att förstärka eller förändra en rörelse och dess kvalitet (Andersson & 

Thorgersen, 2015). En fördel med att använda rösten där exempelvis läraren kan ljuda ramsor 

beskrivs av Roman (2010) fungera som ett positivt och lekfullt redskap i undervisningen 

genom att det kan bidra till igenkännande och på så sätt effektivisera lärandet.  

I kapitlet Dansarens lärprocess har Berggren (2004) intervjuat professionella dansare om 

deras inlärningsprocess. Utifrån intervjun framkommer det att många dansare blir hjälpa 

genom att härma, upprepa och att visualisera rörelser. Även musikens påverkan har stor 

betydelse för inlärningen för att hitta kvaliteter i rörelserna och timing. Det framkommer även 

att det är viktigt för många av dansarna att både få se hur rörelsen ska utföras och arbeta 

fysiskt med hur rörelsen ska kännas i kroppen för att förstå helheten. Exempelvis vart 

rörelsen börjar och slutar samt vilken kvalitet rörelsen har och hur rörelsen betonas utifrån 

musiken (Berggren, 2004). 

Det gemensamma språket mellan lärare och elev, beskrivs som en förutsättning för elevers 

lärande av Andersson och Thorgersen (2015). Genom det gemensamma språket skapas 

förutsättningar för elevens lärande, utveckling och en känsla av hos eleven att denne kan. 

Vidare beskrivs att de uttryck och responser som används behöver vara tydliga både för lärare 

och elever. Detta förutsätter alltså att en förståelse för de begrepp och ord som används finns 

hos både läraren och elev. Att ett gemensamt språk kan bidra till ökad tydlighet och förståelse 

för inlärningen betonar även Englund i Språket och dansen (2017). En god användning av det 



7

verbala språket menar Englund innebär att kunna förklara och förmedla den kroppsliga 

kunskapen, både utifrån undervisningen men också för allmänheten.

3. Syfte/frågeställning
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur danslärare tolkar och förhåller sig till 

begreppet rörelsekvaliteter i sin undervisning. 

Frågeställningar som studien utgår ifrån är:

Hur upplever och definierar danslärare på gymnasiet begreppet rörelsekvaliteter?

Hur beskriver danslärare sin erfarenhet av att undervisa rörelsekvaliteter? 

4. Tidigare forskning
Hur danslärare tolkar och undervisar utifrån centrala begrepp i styrdokument, exempelvis 

rörelsekvaliteter finns ännu inte så mycket forskning kring. De studier som finns påvisar dock 

svårigheter med att som lärare själv tolka begrepp i styrdokument och att tolkningen riskerar 

att bli godtycklig vilket påverkar förutsättningarna för bedömning och elevens involvering 

vid bedömningsprocessen. En studie som presenteras fokuserar på en enskild danslärares 

förhållningssätt till kvalitetsbegreppet vid bedömning. Viss forskning finns kring hur lärare 

förhåller sig till centrala begrepp och kriterier för bedömning inom ämnet idrott och hälsa. I 

forskningsgenomgången presenteras därför både studier som kan relateras till begreppet 

rörelsekvaliteter utifrån tolkning och bedömning av kunskapskrav i både idrott och hälsa och 

dans. Studier presenteras även som har relevans för vad som anses vara framgångsrika 

strategier vid dansundervisning, samt en studie som problematiserar och utforskar 

kvalitetsbegreppet inom dans. 

4.1 Bedömning utifrån kriterier i idrott och hälsa

I artikeln ”I have my own picture of what the demands are…” (Annerstedt & Larsson, 2010) 

beskrivs riskerna med att använda ett kriteriestyrt bedömningssystem ifall det finns en 

oklarhet i hur kriterierna tolkas samt vad kriterierna avser bedöma. Detta är relevant för min 

studie då även danslärare behöver göra denna tolkning av betydelse samt område som 

bedöms då de utgår från begreppet rörelsekvaliteter vilket riskerar innebära en godtycklig och 

subjektiv tolkning. Då artikeln skrevs 2010 användes Lpo94 vilket var ett kriteriestyrt 

betygssystem som användes i Sverige 1994–2011. I artikeln beskrivs hur lärare inom ämnet 
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Idrott och hälsa upplevt sig haft svårt att tolka betygskriterierna i detta system, och att betyg 

tycktes ges godtyckligt. Vid intervju framkom att lärarna ansåg de nationella riktlinjerna om 

bedömning som oklara och svåra att förstå. De beskrev även att de ibland bedömde utifrån en 

”magkänsla” kring vilket betyg de tyckte en elev borde ha och att läraren sedan efteråt 

försökte passa in elevens prestationer med betygskriterierna. Otydligheten i lärarnas 

bedömningskriterier innebar även en avsaknad av transparens för eleverna i hur deras 

prestationer bedömts (Annerstedt & Larsson, 2010).

Kroon (2016) beskriver att det även i nuvarande betygssystem finns oklarheter kring 

bedömning utifrån kriterier. Hon menar att nuvarande systemet, som innefattar Gy11 (vilken 

är den läroplan danslärarna i föreliggande studie utgår från), innebär ett ökat krav på att lärare 

utvecklar ett gemensamt yrkesspråk utifrån de nya kunskapskraven som trädde i kraft 2011 

där många begrepp är tolkningsbara såsom ” goda rörelsekvalitéer” utifrån Idrott och hälsa. 

Skillnaden gentemot den tidigare läroplanen beskrivs vara att eleven behöver visa alla 

kunskapsformer som fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet utifrån en E nivå. Lärare ska 

inte bedöma kunskapsformerna var och en för sig som det tidigare var utan läraren ska 

utforma uppgifter där eleverna får chans att visa alla kunskapsformer. Kroon beskriver utifrån 

Gy11 att läraren ska bedöma utifrån kunskapsformerna och titta på själva kvalitén i 

exempelvis utförandet. Att fokusera på själva kvalitén i bedömningen skiljer sig från tidigare 

kunskapskrav. Vid intervjuer gjorde av ett flertal lärare inom ämnet idrott och hälsa framkom 

det att många upplevde läroplantexten otydlig och få förstod kunskapskravens formuleringar 

och progressionsord utifrån Gg11. Studien visade även att för att hantera förståelsen av 

kunskapskraven så utformade lärare egna språk baserat på personliga bedömningspreferenser, 

synonymer och progressionsord (Kroon, 2016).

Dessa artiklar visar på att det länge funnits en osäkerhet kring hur vissa delar i kursplanerna 

ska tolkas och konkretiseras. Kursplanerna utifrån GY11 i ämnet Idrott och hälsa är liknande 

kursplanerna i dansteknik på så sätt att båda innehåller kriterier som lärarna själva förväntas 

tolka och konkretisera 
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4.2 Bedömning utifrån kriterier i dans

I artikeln ”Teacher’s conceptions of quality in dance education expressed through grade 

conferences” beskrivs hur Ninnie Andersson genom en fenomenologisk studie undersökt hur 

begreppet kvalitet uttrycks i relation till dansundervisning. 

Även om Andersson ej undersöker lärarnas direkta tolkning av ett begrepp är studien relevant 

för min studie då den belyser en danslärares arbete med att förtydliga ett abstrakt begrepp 

genom verbala och icke-verbala exempel vilka hämtas ur undervisning samt lärarens egen 

definition. Detta går att ställa i relation till resultat i föreliggande studie kring hur danslärare 

förhåller sig till begreppet rörelsekvaliteter i sin undervisning.

Studiens data är inhämtad i form av samtal och skrivna reflektioner under betygsamtal mellan 

elev och lärare. Fokus för studien var en danslärares samtal med tio av sina gymnasieelever. 

Studien visar på att synen på kvalitet uttrycktes genom hur läraren i samtal med eleven 

fokuserade på elevens förmåga samt utveckling inom danskunskap (Andersson, 2016). 

Under bedömningssamtalet uttrycktes lärarens syn på kvaliteter genom att läraren både 

beskrev dessa för eleven med ord och icke-verbala rörelser. Genom de exempel som tas upp i 

studien hade elev och lärare dels olika uppfattningar kring hur kvaliteten relaterade till det 

kunskapskrav eleven bedömdes i, och dels vad som menades med själva kvaliteten. Dessa 

områden formulerades i dialog med eleven samt hur elevens förmåga svarade till kvaliteten 

(Andersson, 2016). 

I studien framkommer även att vad som bedömdes inte i ord kunde beskrivas tydligt vare sig 

för elev eller lärare. Att eleven var medveten under en dansprestation beskrevs som en viktig 

kvalitet av läraren, men denne kommenterade själv att detta var svårt att helt förklara med 

ord. Att vara medveten, menade läraren, innebar inte bara kognitiv medvetenhet utan även att 

det fanns en kroppslig medvetenhet i de val eleven gjorde då denne dansade - ”Awareness is 

not only in the mind but also in the body. It’s tricky ;)”. Elevens förmågor skulle även 

bedömas utifrån två genrer men i studien framkom att de exempel som gavs kring kvalitet vid 

bedömningssamtalet endast utgick från en av genrerna (Andersson, 2016). 

I studiens diskussionsdel lyfter Andersson att de förmågor som läraren väljer att lyfta i 

betygssamtalen ger en bild av vad denne har för syn på kvalitet, men att valet av förmågor 

som lyfts tycks utgå från lärarens tidigare subjektiva erfarenheter såsom utbildning och 
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danstradition (Andersson, 2016). Andersson argumenterar för att detta inte nödvändigtvis är 

negativt då valen en professionell danslärare gör är baserad på väl underbyggda argument, 

men nämner även vikten av exempelvis kollegialt lärande så att danslärare i dialog kan få 

undersöka sin egen syn på kvaliteter inom dans samt hur de hanterar bedömning av dessa 

(Andersson, 2016).

4.3 Framgångsrika strategier inom dansundervisning

I översiktsartikeln ”Teaching dance in the 21st century: A literature review” sammanfattar 

Anu Sööt och Ele Viskus den pedagogiska forskningen gällande dansundervisning. De slår 

fast att dansundervisning har förändrats radikalt de senaste årtionde på så sätt att en 

danslärare inte längre enbart förväntas lära ut rörelser som eleven repeterar. Dagens 

danslärare behöver uppmuntra danselevernas egna lärande och främja deras kreativitet 

förutom att hjälpa eleverna utvecklas till tekniskt skickliga dansare (Sööt & Viskus, 2013). 

Författarna beskriver sju områden som är viktiga för dagens danslärare att ha kännedom kring 

och använda strategier utifrån. Två av dessa är mer relevanta för föreliggande studie och 

handlar om att som danslärare ha en holistisk syn samt att främja elevernas 

reflektionsförmåga. Att vara en holistisk danslärare beskrivs som att läraren ser sig som en 

länk mellan eleven och omvärlden. Dansläraren har ansvar för att eleverna utvecklas som 

dansare, själva skapar dansmaterial och utvecklar sin förståelse och uppskattning av dans som 

konstform. Då dansläraren utformar sin undervisning utifrån dessa aspekter ska hänsyn även 

tas till läroplanens mål och innehåll.

Att främja elevernas reflektionsförmåga sätts i kontrast mot synen att elever ska studera dans 

enbart för perfekt utförande. Att reflektera över sitt utförande gör att eleven kan 

sammanlänka tanke med handling. Det ger möjlighet för eleven att bli mer aktiv i sin 

lärsituation och kan även bidra till en större kroppsmedvetenhet hos eleven. Självreflektion i 

dialog med danslärare kan även främja en förståelse av mening och syfte med de rörelser som 

lärs ut. En utmaning för dansläraren är att skapa förutsättningar för eleverna att kunna tänka 

kring sitt eget utförande då vissa elever exempelvis kan ha svårt att verbalt uttrycka sig eller 

har överdrivet fokus på negativa aspekter i prestation. Att arbeta utifrån video-inspelningar 

nämns som ett verktyg som kan användas av dansläraren för att guida sina elever, och för 

eleverna att själva att ta mer ansvar i sitt lärande (Sööt & Viskus, 2013).
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4.4 Kvalitetsbegreppet inom dans

I artikeln “From movement to dance. Phenomenology and the Cognitive Sciences” (Sheet-

Johnstone, 2012) utforskas flera frågeställningar relaterade till inlärning av dans där en av 

dessa är ifall en rörelsekvalitet kan relateras till observerbara parametrar. Artikeln belyser 

komplexiteten i att definiera kvaliteter i rörelser. Artikeln är relevant för min studie då även 

danslärare i Sverige ställs inför detta då de utifrån kunskapskrav ska konkretisera komplexa 

begrepp såsom rörelsekvaliteter i sin undervisning genom både praktiska och teoretiska 

exempel. Således kan Sheet-Johnstone problematisering av kvalitetsbegrepp i rörelser ställas 

i relation till hur danslärarna i föreliggande studie resonerar kring detta.

Sheet-Johnstone (2012) argumenterar mot tidigare definitioner av hur medveten påverkan av 

en rörelses kvalitet endast har definierats och beskrivits som en motorisk sekvens. Hon menar 

att vad som motiverar en rörelse är minst lika viktigt, och att denna motivation gör att 

dansaren medvetet kan utvärdera och justera rörelsen från början till slut. Författaren menar 

att man genom fenomenologisk analys kan hitta och beskriva separata aspekter av rörelser 

men att dessa i verkligheten sker parallellt och sammanflätat. I fenomenologiska studier, 

menar hon, framkommer att en rörelse är en dynamisk verklighet som är mer komplex än 

enskilda definitioner. I artikeln ger författaren exempel på flera kvaliteter av rörelser såsom 

tensional, hur spänd och intensiv en rörelse känns, linear vilket beskriver de linjer som skapas 

då kroppen rör sig och de linjära mönstren som finns inom en enskild rörelse, areal hur stor 

rumslig plats våra rörelser tar samt projection vilket handlar om hur en rörelse utvecklas från 

början till slut. Dessa kvaliteter av rörelser utgör tillsammans en rörelses dynamik. 

Författaren slår fast att det finns vissa observerbara kvaliteter i rörelsers dynamik men att 

dessa aspekter inte enbart kan observeras utan framförallt måste upplevas av den som utför 

dem (Sheet-Johnstone, 2012). 

5. Teoretisk utgångspunkt
Studiens teoretiska utgångspunkt är fenomenologisk och kvalitativ. Fenomenologin är en 

filosofi som grundades av Edmund Husserl och som i sin tur har vidareutvecklats av bland 

annat Maurice Merleau-Ponty. Det går även att ha ett fenomenologiskt perspektiv i 

forskningssammanhang. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att fenomenologin syftar till 

att ta bort de egna föreställningarna och att forskaren försöker se saker utifrån aktörens egna 

perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). Fenomenologi beskrivs som en teoretisk utgångspunkt 
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i forskning där det subjektivt upplevda undersöks med den filosofiska utgångspunkten att 

verkligheten skapas utifrån individen själv, undersökningen vill söka att beskriva det 

meningsfulla i ett självupplevt fenomen. Detta genom exempelvis intervju av dem som 

upplevt fenomenet. Utgångspunkten är att det finns likheter i hur personer upplever något 

vilket är ”essensen” av det upplevda (Starks & Brown, 2007). Då föreliggande studie syftade 

till att beskriva lärarnas upplevelse av att tolka och undervisa begreppet rörelsekvaliteter 

bedömdes fenomenologi passa detta syfte. 

6. Metod
I detta kapitel beskrivs den fenomenologiska metoden och de kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer som har använts som metod för att besvara frågeställningarna: Hur upplever och 

definierar danslärare på gymnasiet begreppet rörelsekvaliteter? Hur beskriver danslärare sin 

erfarenhet av att undervisa rörelsekvaliteter?

I andra delen av kapitlet beskrivs hur intervjupersoner valts ut, tillvägagångsätt, studiens 

tillförlitlighet samt forskningsetiska överväganden. I sista delen av kapitlet beskrivs hur den 

insamlade datan har analyserats och bearbetats. 

6.1 Fenomenologisk metod och kvalitativ intervju

Det viktiga utifrån en fenomenologisk metod är att beskriva så tydligt som möjligt snarare än 

att försöka förklara eller analysera (Kvale & Brinkman, 2014). Ett vanligt sätt att inhämta 

datamaterial för fenomenologiska studier är semistrukturerade intervjuer (Starks & Brown, 

2007). Utifrån artikeln “Choose Your Method- A Comparison of Phenomenology, Discourse, 

Analysis, and Grounded Theory“ jämförs tre olika kvalitativa forskningsmetoder, 

fenomenologi, grounded theory och diskursanalys (Starks & Brown, 2007). Målet i 

fenomenologi beskrivs som att studera hur individer gör sina erfarenheter meningsfulla. I 

valet av forskningsmetod bör studiens publik och slutliga produkt beaktas. Fenomenologiska 

studier beskrivs bland annat vara lämpliga ifall resultaten exempelvis vänder sig till 

yrkesverksamma som behöver få en förståelse för det upplevda fenomenet. Då föreliggande 

studie ämnar rikta sig till yrkespraktiserande stärker detta valet av fenomenologi som 

forskningsmetod. 

En kvalitativ intervju beskrivs vara den mest användbara metoden när man ska undersöka 

exempelvis lärares syn på undervisning, förhållningssätt och målsättning (Johansson & 
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Svedner, 2010). Bjørndal (2005) beskriver att intervju som metod är det bästa sättet för att 

kunna ta del av en persons tankar och upplevelser. Syftet med en kvalitativ intervju beskrivs 

vara att personerna som intervjuas ska kunna ge så uttömmande svar som möjligt vilket 

betyder att frågorna behöver anpassas så att den intervjuade kan ha möjlighet att ta upp allt 

denna vill. Endast frågeområdena är förbestämda i en kvalitativ intervju (Johansson & 

Svedner, 2010). Utifrån en halvstrukturerad intervju utgår forskaren från förbestämda teman 

där frågorna inte behöver behandlas i någon specifik ordning. Samtalet ska uppmuntra till ett 

öppet samtal där den intervjuade har stor frihet att formulera sina svar (Kvale & Brinkman, 

2014). Då studien syftade till att hämta in de intervjuade personernas upplevelser och 

kunskap bedömdes den kvalitativa intervjun vara en lämplig metod. 

6.2 Urval

Intervjupersonerna bestod av danslärare från olika städer som alla har en lång 

arbetserfarenhet på det estetiska programmet på gymnasiet, inriktning dans. Alla danslärarna 

arbetar med kurserna Dansteknik och Dansgestaltning där de undervisar i modern och nutida 

eller jazzdans och där begreppet rörelsekvaliteter är central. Tjora (2012) beskriver att man 

som huvudregel bör välja personer som kan uttala sig på ett reflekterande sätt om det som 

ämnet som ska undersökas. Den kunskap och den långa arbetslivserfarenheten inom 

gymnasiet upplevde jag gjorde att alla de intervjuade lärarna var representativa utifrån 

studiens syfte. De intervjuade är personliga kontakter och tillfrågades antingen utifrån mejl 

eller genom personlig tillfrågan. Intervjupersonerna valdes även utifrån tillgänglighet och 

utifrån den begränsad tid som fanns för att utföra intervjuerna. Alla danslärarna som deltagit i 

studien arbetar på olika gymnasieskolor i mellansverige, både kommunala skolor och en 

friskola. 

Från början kontaktades även tre andra danslärare som inte var personliga kontakter. Dessa 

gav tyvärr ingen respons på mejl eller telefon inom tidsramen för studiens utförande vilket 

resulterade i de tre valda intervjupersonerna. En fördel med ett färre antal intervjupersoner är 

att man som forskare kan vara mycket mer noggrann (Kvale & Brinkman, 2014). Vid 

fenomenologiska studier behöver antalet deltagare inte vara fler än några stycken beroende på 

ifall det inhämtade materialet är av tillräckligt god kvalitet (Starks & Brown, 2007). Genom 

att ha färre intervjuer gör det forskningen även mer lätthanterligt, utifrån utskrifter och analys 

av data som behöver genomföras på en begränsad tid (Kvale & Brinkman, 2014).
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6.3 Genomförande

Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad intervjuform vilket innebär att forskaren 

utgår från förbestämda teman där frågorna kan variera och inte behöver behandlas i någon 

specifik ordning. Samtalet ska uppmuntra till ett öppet samtal där den intervjuade har stor 

frihet att formulera sina svar (Kvale & Brinkman, 2014). Utifrån de två frågeställningarna: 

Hur danslärare tolkar begreppet rörelsekvaliteter och hur danslärare arbetar i undervisningen 

med kvalitéterna skapades en intervjuguide med temafrågor och följdfrågor (Se bilaga, nr.3). 

Valet att utgå ifrån två teman med följdfrågor inom varje tema var för att lättare kunna hålla 

fokus inom de områden som ämnades undersökas. Bjørndal (2005) menar att utgå från ett 

fåtal teman med många följdfrågor bidrar till en bättre kvalité på informationen utifrån det 

som ska undersökas. För att öva på intervjutekniken och att säkerhetsställa att frågorna var 

tydliga i förhållande till undersökningens syfte gjordes en pilotintervju där den intervjuade 

fick kommentera hur denna upplevde frågorna efteråt. Utifrån pilotintervjun justerades 

frågorna och följdfrågorna i intervjuguiden där en av frågeställningarna förtydligades genom 

att frågan ställdes utifrån hur lärarens generella tolkning av begreppet rörelsekvalitéer och 

utifrån kursplanerna. Bjørndal (2005) beskriver att en pilotintervju är en bra strategi just för 

att säkerhetsställa att frågor och formuleringar är tydliga. Pilotintervjun tog 35 minuter och 

den intervjuade som valdes var en kollega med lång erfarenhet på gymnasiet i ämnet dans. 

Två av intervjuerna skedde via Skype vilket är ett program för att på distans samtala med ljud 

och bild, då möjligheten inte fanns att träffas fysiskt på grund av distans och studiens tidsram. 

De intervjuade fick själva välja tid och dag då intervjuerna skulle genomföras där båda var 

närvarande på arbetsplats eller i hemmet vid tidpunkten av genomförd intervju. Tjora (2012) 

beskriver att intervjuerna bör ske på dennes arbetsplats eller i hemmet och att det även är 

lämpligt att låta informanterna välja tid. Då de intervjuade själva fick välja tid, dag och vart 

de skulle sitta när intervjun ägde rum så skulle det kunna tänkas skapa en trygg och 

avslappnad stämning även då intervjun skedde via Skype. Den tredje intervjun skedde på den 

intervjuades arbetsplats där denne själv fick välja tid och dag. Detta för att skapa en sådan 

trygg och lugn miljö som möjligt och utifrån att undersökningen också var knuten till lärarens 

arbete (Tjora, 2012).

För att säkerhetsställa minnet av den information de intervjuade delade med sig och även 

kunna fokusera på själva ämnet i intervjun användes ljudupptagning via appen “röstmemon” 
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på mobiltelefon. Intervjupersonerna informerades och gav godkännande om att samtalet 

spelades in. Under intervjun dokumenterades även viss information som kompletterade 

senare genomlyssningar genom skriftliga anteckningar. Johansson och Svedner (2010) menar 

att man helst bör spela in kvalitativa intervjuer. Ljudinspelning beskrivs av Bjørndal (2005) 

som ett bra verktyg just för att säkerhetsställa en mer att få fullständig och noggrann 

information. Ljudupptagning menar Kvale och Brinkman (2014) även ger möjligheten att 

kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger om på ord, tonläge och pauser som kan hjälpa till att 

återskapa minnet från intervjun. Vidare diskuterar Bjørndal (2005) både för och nackdelar 

med att använda skriftliga anteckningar där fördelen är att det inte kan kännas lika hotfullt 

som en ljudupptagning. Däremot beskrivs det att skriftliga anteckningar lätt kan störa 

intervjun genom att intervjuaren lätt tappar fokus på själva samtalet samt att anteckningarna 

inte blir lika fullständiga som en ljudupptagning. Sammantaget bedömdes metoden att spela 

in intervjun och bara anteckna vissa speciella kommenterare eller stödord för att sedan lättare 

kunna gå tillbaka och lyssna i olika delar av inspelningen som passande för studiens syfte. 

6.4 Tillförlitlighet

Föreliggande studie är kvalitativ och resultaten bygger på de intervjuades upplevelse, 

resultaten är således inte tänkta att generaliseras men syftar till att användas som exempelvis 

material för vidare diskussioner eller kartläggning inför fortsatt forskning. Det är därför 

viktigt att studien är av god kvalitet och att insamlingsmetoder ger data som är av hög 

reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att den data som samlas in blir densamma 

även om insamlingen sker flera gånger och att insamlingen är oberoende av bedömaren 

(Jönsson, 2013). Då föreliggande studie bygger på intervjuer som sedan analyseras utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv föreligger en stor utmaning i att resultaten blir reliabla. För 

transparens i dessa moment bifogas intervjufrågor, metod i genomförande samt längre citat ur 

intervjusvaren. Validitet innebär att man verkligen mäter det som avser mätas. Det är därför 

viktigt att forskaren är medveten kring vilken data som avses samlas in och vilka eventuella 

påverkansfaktorer som finns (Jönsson, 2013). I föreliggande studie finns bland annat en 

utmaning i att de intervjuade tolkar frågor och begrepp subjektiv vilket kan påverka 

validiteten i kategoriseringen av deras svar. I samband med studien genomfördes en 

pilotintervju där den intervjuade efteråt fick diskutera hur denne tolkade frågorna. Vid 

analysdelen upplevdes min yrkeserfarenhet inom dans som hjälp för analys och 
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kategorisering av de intervjuades svar, men detta innebär naturligtvis ett mått av subjektivitet 

som kan innebära en minskad reliabilitet ifall studien skulle genomföras på nytt.  

6.5 Forskningsetiska övervägande

 För att individer som deltar i forskning inte ska utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse, kränkning har ett individskydd införts. För att minimera risken för att 

deltagarna i studien ska utsättas för negativa konsekvenser har jag utgått ifrån de fyra 

huvudkraven som presenteras i vetenskapsrådet. Dessa krav är informationskravet, samtyckes 

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2002)

Första kravet är informationskravet som menas med att forskaren måste informera 

undersökningspersonerna om ovanstående huvudkrav. Det allmänna syftet i studien ska 

framgå i informationskravet samt vilka risker eller fördelar som kan uppstå utifrån 

forskningsprojektet. Även information om konfidentialitet och villkor och vilken uppgift 

undersökningspersonerna har i studien (Vetenskapsrådet, 2002) Informationskravet ska ge 

information om att personerna deltar frivilligt i undersökningen och även har rätten att dra sig 

ur undersökningen (Kvale & Brinkman, 2014). Det andra kravet är samtyckes kravet som 

innebär ett inhämtat samtycke som visar på att undersökningspersonerna tagit del av 

informationen om studien och godkänner deltagande (Vetenskapsrådet, 2002).

För att skydda personuppgifter så att inte obehöriga kan ta del av dem bör dessa förvaras på 

ett säkert sätt, vilket innefattar det tredje kravet som är konfidentialitetskravet. Det sista 

kravet är nyttjande kravet som innebär att den information som inhämtas endast ska användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002)

Information om studies syfte och vilka forskningsfrågor studien utgick ifrån fick deltagarna 

dels utifrån ett mejl och även utifrån ett informationsbrev. I informationsbrevet framgick det 

att deltagandet i studien var helt frivilligt och att deltagarna hade rätt att dra sig ur när som 

helst. Informationsbrevet informerade även om att en ljudupptagning skulle genomföras av 

intervjun samt att alla uppgifter behandlas så att inga obehöriga får ta del av dem. I 

informationsbrevet lämnades även kontaktuppgifter till forskaren samt studiehandledaren för 

att deltagarna skulle veta vart de kunde vända sig vid eventuella frågor. 

Alla deltagande skrev under en samtyckesblankett som intygade att de hade tagit del av 

ovanstående information. För att skydda informanternas personuppgifter i samband med 
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studien valde jag att i studien inte beskriva ålder, arbetsplats, kön eller etnicitet. I det 

inspelade materialet som förvarats på min privata mobil och de anteckningar som fördes 

under intervjuerna så dokumenterades inga av ovanstående personliga uppgifter. För att 

bevara danslärarnas anonymitet presenteras de i studien som intervjuperson 1, 2 och 3. Då 

arbetet med studien slutförts destrueras samtyckesblankett, insamlat ljudmaterial samt 

skriftliga minnesanteckningar från intervjuer. I samband med studien har även en anmälan 

om behandling av personuppgifter lämnats till Karlstad universitet där diarienummer har 

erhållits.

6.6 Analys av data

Föreliggande studie utgår från en fenomenologisk teoribildning. I fenomenologiska studier 

beskrivs forskaren ha en tydlig roll då denne har ansvar att kategorisera, dekontextualisera 

och rekontextualisera all data. För en fenomenologisk analys beskrivs det att forskaren 

identifierar beskrivningar av det fenomen som undersöks, tillsammans utgör dessa kluster 

”essensen” av det fenomen som undersöks (Starks & Brown, 2007).

Genom analysen skapas en slags berättelse som utgår från de intervjuades erfarenheter. Målet 

är att berättelsen fångar det essentiella i vad som upplevts på ett sådant sätt att den som läser 

får en känsla för hur upplevelsen känns och att denne kan se sig själv (eller någon annan som 

också haft upplevelsen) komma till liknande slutsatser kring vad upplevelsen betyder (Starks 

& Brown, 2007). Att hitta det gemensamma i studiedeltagarnas beskrivning av området som 

undersöks beskrivs som en gemensam utgångspunkt för forskningsmetodens analysmetod 

(Starks & Brown, 2007). Kategorisering innebär reducering av en större mängd material där 

forskaren utgår ifrån att finna nyckelord eller begrepp som i sin tur bidrar till en större 

möjlighet att få en överskådligare bild över själva resultatet och även kan underlätta vid 

exempelvis jämförelser (Kvale & Brinkman, 2014).

6.7 Tillvägagångssätt

För att analysera min insamlade data inspirerades jag av det fenomenologiska 

tillvägagångsättet som beskrivits av Starks och Brown, (2007) samt Kvale och Brinkmans 

(2014) förslag och beskrivning av kategorisering. Jag ville fånga kärnan och det 

gemensamma utifrån intervjuerna och därför utgick jag från följande upplägg för att 
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analysera datan. I första steget av analysen lästes allt transkriberat material flera gånger om 

för att få en förståelse och känsla för det insamlade materialet. Därefter påbörjades 

kategorisering av datan genom att i först identifierade återkommande mönster och teman i de 

intervjuades svar, utifrån dessa mönster markerades ordval och ämnen som de intervjuade 

använde sig av. Då kategoriseringen av insamlade data var avklarad försökte jag se vilka 

delar i de markerade ordval och ämnen som hängde samman, materialet dekontexualiserades. 

Exempelvis använde lärarna uttryck som “muskeltonus”, “disponering av kraft” och “teknik” 

vilket alla gick att relatera tematiskt till att rörelsekvaliteter kräver kroppskontroll. Efter att 

detta tema identifieras rekontextualiserades innehållet genom att intervjuerna analyserades 

utifrån vilka delar av svaren som gick att relatera till respektive tema.

7. Resultat 
I detta kapitel presenterar jag studiens resultat utifrån de områden som framkommer efter 

analys av det transkriberade arbetet. För analys av resultaten se kapitel 8.  

7.1 Rörelsekvalitet är ett utförande

Något som framkommer som gemensamt för alla tre informanter var att begreppet 

rörelsekvaliteter syftar till själva utförandet av en rörelse. Alla tre beskriver själva görandet 

som det centrala. Rörelsekvaliteter är alltså något de intervjuade tycker sig kunna se i 

dansarens kropp då en dans eller övning utförs. 

Intervjuperson 1 

Hur man gör en rörelse, på vilket sätt man presenterar själva formen, dynamiken 
och tiden. […] På vilka sätt man utför rörelserna, förmedlar eller presenterar 
kraft... och hur mycket kraft, mer eller mindre kraft, för att få den speciella 
rörelsekvalitén man är ute efter. 

Intervjuperson 2

Utförandet av rörelser, hur rörelsen utförs utifrån form, estetiskt, vad man fyller 
den med [...]Om man gör en koreografi, eller utgå från övning så finns de en viss 
form hur den ska se ut, en arm upp i tredje och en swing som ska ta rörelsen från 
ett ställe till ett annat. Tanken är att om man tar det estetiska är hela vägen. Man 
vill inte bara se att armen är i tredje position och helt plötsligt är på låret, då vill 
man se hela vägen dit […] Hur man fyller dem med kraft, olika nivåer av kraft.

Intervjuperson 3 
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Jag tänker att man använder sig av olika kraft, olika tempon, olika riktningar och 
tyngd. Kombination av dem här som skapar en kvalité. Sen tänker jag också att 
det har med dansteknik att göra, vilken kvalité och dynamik man med hjälp av 
dansteknik man kan utöva eller bli medveten om kanske […] Rörelsekvalité 
tänker jag också står för finliret, detaljer […] Man kan se olika rörelsekvaliteter 
på folk som aldrig har dansat eller bara går över gatan, att de har olika kvalitéer 
men om man pratar dans och professionell dans, konstnärlig dans då kan man 
titta mer vad är det som gör att de här rörelserna har ännu mer pregnans, 
tydlighet. 

7.2 Rörelsekvaliteter kräver kroppskontroll

Kroppskontroll är något som återkommer som en viktig förutsättning för att kunna utföra en 

rörelsekvalitet i kroppen. En förutsättning för att kunna behärska olika rörelsekvaliteter är 

också att dansaren utvecklar en medvetenhet om sin egen kropp för att kunna kontrollera den 

mängd energi som olika rörelser kräver. Nedan följer utdrag från olika frågeställningar under 

intervjuns gång där informanterna lyfter vikten av kroppskontroll i utförandet av en 

rörelsekvalitet. 

Intervjuperson 1

Man utgår ifrån ett tekniktänk, men också muskeltonus, hur mycket kraft man 
använder. Sen kan det vara riktning, både i rummet eller relation till sin kropp. 
Då är det alltså medvetenhet om rörelsen, och vart den är och hur mycket kraft 
man använder […] Kvalité har med kroppslig medvetenhet, att kunna kontrollera 
kroppen. På så sätt är det också väldigt muskulärt.

Intervjuperson 2

Om man tittar på dansteknik kursen så kopplar jag mycket till den anatomiska 
delen med rörelsekvaliteter. Man kan ju hänvisa eleverna till: håll i en viss del av 
kroppen, håll utåtvridningen för att hjälpa eleverna att veta vart de ska hålla, 
vilka muskler som ska arbeta, vilka muskler som ska släppa. Håll utåtvridningen 
så vet alla vart de ska hålla […] Att man använder musklergrupperna för att 
hjälpa eleverna att nå olika rörelsekvalitéerna utifrån övningarna.

Intervjuperson 3

Man övar upp sina muskler, placering, medvetenhet om det. Det är fysiskt också 
att man utvecklar muskler, ligament för att kunna blir mer rörlig, medveten i sin 
kropp, känna inifrån muskelarbete och…det tror jag är en del som påverkar 
medveten av en rörelsekvalité.

Hur mycket musklerna spänner, håller emot eller släpper, hur man laddar en 
rörelse. Man laddar en rörelse i golvet, man plantera fötterna till att göra ett hopp 
till exemplet. Där förbereder man en viss typ av kraft som ska komma, så tänker 
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jag. Det kan ju ske i en form som ska vidare i en rörelsesekvens. Eller i slutet av 
en övning, jag samlar ihop min kraft utifrån att ha haft ett flöde, rullar runt på 
golvet för att komma upp från golvet. Hur samlar jag den kraften som jag har 
byggt upp under tiden jag har gjort rörelsen, och vad gör jag med den, dämpar 
jag den, riktar jag om den eller försvinner den.

7.3 Rörelsekvaliteter som en del av uttrycket

Rörelsekvaliteter kan ses som en del av uttrycket, något som man vill förmedla genom sin 

kropp. Alla informanter lyfter på olika sätt fram att rörelsekvaliteter är något som har med att 

uttrycka något med rörelserna. För att förmedla en kvalitet är såldes känslan och upplevelsen 

i kroppen av den som utför rörelsen central.

Intervjuperson 1

Rörelsekvaliteter genererar känslor, både inuti och utåt, olika rörelsekvaliteter 
förmedlar olika saker […] det hårda ger ett slags uttryck och när jag släpper 
tonus, då får jag en annan känsla i min kropp

Intervjuperson 2

I koreografi så blir det ett annat typ av fokus […] Sen kan det också läggas in, 
känn lätthet här, känn tyngd här […] då pratar jag inte muskler. Känn tyngden 
genom att trycka ner gluteus maximus så säger man inte, utan då är det mer att 
nå i känsla och så får eleverna leta i kroppen utifrån av vilka typer av musklerna 
de ska använda sig av. 

Intervjuperson 3

Rörelsekvaliteter har en enorm betydelse för uttrycket, jag tycker att det kanske 
är det som är dans på nått sätt. Vad du uttrycker, du får ett större rörelse förråd 
genom att träna rörelsekvaliteter. Vissa tekniker fastnar i sitt men det finns 
många rörelsekvalitéer på andra sätt. Rörelsekvalitéer kommer in oberoende på 
stil. Och sen sammansättning och vad du ska uttrycka och tekniken som gör det 
olika... och den tekniken du använder dig av förstärker vissa rörelsekvaliteter i 
de olika genrer.

Alla tre informanter ger olika förklaringar av vilka rörelsekvaliteter som finns. Danslärarna 

använder egna, personliga ord för att beskriva hur rörelser ser ut, känns och upplevs i 

kroppen även då de talar om liknande rörelsekvaliteter.

Intervjuperson 1

Då pratar jag om rörelsekvalitet som att göra något torrt, att man går rakt på[...] 
inget häng, inget vidare, det tar slut. 
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Intervjuperson 2

Motstånd, man håller tillbaka en viss typ av kraft […] skakig, smältande som 
stearin eller honung, varm honung […] att rörelserna slappnas av, rörelse från en 
mer hållen kraft slappnas av, man sjunker ner exempelvis i golvet […] gummi 
som en vågkänsla med motstånd, fjäderliknande rörelse.

Intervjuperson 3

Lätthet, tänker lätt med, alltså ibland som i baletten, eftersträvar man och se lätt, 
att det inte finns någon vikt men att det ändå är tungt arbete för att nå dit, att det 
kräver mycket muskelstyrka och explosivitet för att få någon form av graciös 
lätthet. Flöde, skulle jag säga som att det är sammanhängande och 
sammanbindande utan motstånd och avbrott, form av lätthet, finns en följsamhet, 
smidighet.

7.4 Rörelsekvaliteter utifrån kursplanerna 

Det skiljer sig mellan de olika informanterna hur de har kommit fram till sina tolkningar om 

hur begreppet ska appliceras i undervisningen. Begreppen tyngd och flöde som beskrivs i 

kunskapskraven för dansteknik och dansgestaltningskurserna är något som två av danslärarna 

finner som en typ av stöd. Men det framkommer ändå att danslärarna inte upplever ett tydligt 

stöd för hur de ska tolka eller definiera rörelsekvaliteter utifrån kursplanerna i dansteknik och 

dansgestaltning vilka samtliga informanter arbetar utifrån. 

Intervjuperson 1

Ja det står ju, flöde, tyngd kraft […] hur eleverna arbetar med begreppen, flöde, 
tyngd. Man pratar om det spatiala också, ja vet inte, det har ju inte med 
rörelsekvalitéer att göra [...] men tyngd, flöde och kraft.

Intervjuperson 2

De har gett några begrepp, tyngd, flöde. Mycket man får utifrån sin utbildning, 
försöka tolka ut vad betyder det i dansvärlden […] kanske skulle önska att det 
står tydligare, men kanske det skulle låsa en mer, vad man vill få ut av 
rörelserna, det är diffust ibland.

Intervjuperson 3

Jag upplever att de här begreppen får vi definiera själva. Sen pratar man med 
kollegor, men ja tycker att det är väldigt spännande att du gör den här studien för 
att det är spännande att se hur man kan definiera en rörelsekvalité för jag, ja i 
alla fall nu när du ställer mig de här frågorna så har jag svårt att definiera vad jag 
menar men det är ganska självklart när jag går in och gör en övning, att jag ska 
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göra olika kvalitéer, jag vill se olika rörelsekvaliteter, men vad är det jag 
egentligen vill se? Ja det är det du frågar mig, ja det blir svart.

I de intervjuades svar kring hur de kommit fram till sin tolkning av begreppet rörelsekvalitet 

framkommer att lärarnas tolkning är en pågående process där elever och kollegor utgör ett 

stöd.

Intervjuperson 1

Jag vet inte om jag har kommit fram till det. Jag har mer och mer börjat plocka 
ut de här orden och jobbat runt dem på olika sätt.

Intervjuperson 2

Det är utifrån danstekniken, det jag mött själv, erfarenheter. Elevers användande 
av ord. När de själva ska beskriva en rörelse. Av erfarenheter att man använt sig 
av improvisation, man pratar, rör sig, så ska man använda sig av rörelsekvalitéer. 
Man experimenterar och undersöker olika rörelsekvalitéer när man improviserar.

Intervjuperson 3

Oftast när vi tittar på eleverna samtidigt, vid föreställningar eller vid bedömning. 
När vi har tittardagar. När vi ska bedöma kriterierna. Oftast säger vi spontant 
sådär att hon har så många olika, hon kan behärska och hoppa mellan dem. Man 
ser att eleverna behärskar olika slags kvalitéer.

7.5 Gemensamt ämnesspråk

Utifrån hur de olika danslärarna samtalar om begreppet rörelsekvaliteter i undervisningen och 

i kollegiala samtal framkommer att det utvecklas ett gemensamt språk som ligger till grund 

för tolkningen av begreppet rörelsekvaliteter. Detta gemensamma språk benämns av 

intervjuperson 1 och 2 i samband med undervisning och som ett språk mellan lärare och elev, 

och av intervjuperson 3 som att det gemensamma språket uppstår kollegialt.

Intervjuperson 1

Jag tror att jag verkligen har utvecklat att verbalisera saker mer om mer, eleverna 
är så olika. Sätta ord på saker och diskutera det och hitta olika vägar in till 
rörelsekvalité.

I början kan det vara så att jag står och gör en arm horisontellt, så spänner jag 
den skitmycket eller så har jag bara jättelite kraft. Bara gör en och samma rörelse 
men med olika slags kraft, och då pratar jag om kvalitén, alltså på vilket sätt jag 
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gör rörelsen. Och då kommer det upp en diskussion om uttryck, det hårda ger ett 
slags uttryck och när jag släpper tonus då får jag en annan känsla i min kropp.

Intervjuperson 2

Också att eleverna skapar rörelserna sen lär ut till varandra, då hör jag ju hur de 
förklarar och ibland så förklarar de jättebra och orden blir mina ord som jag sen 
utvecklar […] De tar det ju efter av mig, det märker jag ju men ibland hittar de 
själva på något. Och då bekräftar vi det i gruppen och använder det. Så blir det 
lite kul, det blir det en fördjupad förklaring eller bara ett begrepp på formen, just 
för den rörelsekvalitén. […] Interaktionen med eleverna får en att hitta andra sätt 
att kommunicera, beroende vilken grupp man har.

Intervjuperson 3

Jag tror vi [läraren och dennes kollegor, anm] har samma språk, vi har arbetat 
tillsammans så många år. Vi pratar mycket om eleverna och då kommer det här 
med rörelsekvaliteterna till. Vi har utformat ett språk som vi förstår sinsemellan. 
Sen om jag skulle börjat arbeta på något annat ställe, på annan skola så vet jag 
inte hur det skulle se ut då.

7.6 Rörelsekvaliteter undervisas multimodalt

I undervisningen framkommer det att alla danslärare använder flera olika sätt att 

kommunicera för att eleverna ska skapa förståelse för vad rörelsekvaliteter är och hur de kan 

känna och uppleva olika kvalitéter i kroppen. Alla intervjuade beskriver att de visar fysiskt 

med kroppen, förklarar med ord och att eleverna får härma och upprepa. Lärarna berättar 

även deras elever får reflektera kring sitt görande. Hur mycket lärarna använder sig av andra 

undervisningsmetoder, exempelvis att betona rytmer i musiken samt bildspråk, ser utifrån 

intervjupersonernas svar olika ut mellan lärarna. 

Intervjuperson 1

I början kan det vara så att jag står och gör en arm horisontellt och så spänner jag 
den skitmycket eller så har jag bara jättelite kraft, bara göra en och samma 
rörelse men med olika slags kraft, och då prata om kvalité, alltså på vilket sätt 
jag gör rörelsen. O då kommer det upp en diskussion om uttryck, det hårda ger 
ett slags uttryck och när jag släpper tonus då får jag en annan känsla i min kropp 
[…] 

Eleverna får arbeta själv med ett material. “Nu ska ni utforska materialet med 
exempelvis tyngd” säger jag. Jag visar, de gör och kanske jobbar två o två och 
sen diskuterar hur blir det och vad kan man göra mer. “Här tappar jag balansen, 
då måste jag spänna här”. Så det är att alltid komma till det egna görandet, spelar 
ingen roll hur mycket jag visar och gör om inte eleven själv testar.
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Sen finns det ju musik, man gör något till en musik och så gör man precis samma 
sak till en annan musik. Jag kan säga: Nu ska vi pröva till den här musiken, eller 
så sätter jag på en annan musik […] man kan arbeta med eller emot en musik 
som är jättetydlig eller en kontrast. 

Intervjuperson 2

Jag visar samtidigt som jag gör rörelsen, jag visar med min kropp, “se här, här 
försöker jag förlänga”, jag verkligen står på mitt ståben här. “För att få den här 
förlängningen måste jag tippa ner mig mot golvet för att köra vidare och där 
frigör jag höger ben och där måste den explosivt iväg, sen hitta förlängningen 
där”. Sen försöker jag visa i slowmotion, går inte det får jag göra om och om 
igen. Sen får jag titta på dem när de gör och så säger jag “ja precis så!” Eller “lite 
mer det”. Och så vet jag att de behöver öva rörelser för att rörelsen måste övas.  
Metoden är upprepningarna, visa, försöka förtydliga, få eleverna att känna. Jag 
brukar säga “kände du det där? Kände du vad du gjorde?”. Då uppstår en 
diskussion […] ibland tittar de på mig som en fågelholk eller ibland “ja precis, 
jag kände, det var annorlunda”.

Interaktionen med eleverna får en att hitta andra sätt att kommunicera, beroende 
vilken grupp man har. Vissa grupper är mer mottagliga för filosofiskt och 
poetiskt. Kunna fantisera och gå in i en roll för at nå en rörelse […] När jag 
koreografera så ger jag dem bilder, Jag brukar tipsa om det har balett att “gå in i 
rollen, va en ballerina, se om det blir någon skillnad i rörelsen”. Att de ska ge sig 
hän i rollen, om de ska vara arga eller ledsna eller vad det nu ska vara.

Intervjuperson 3

Ja förklarar och visar och så övar de. När de gör övningarna då pratar jag igenom 
övningarna medans de undersöker i sig själva […] När jag jobbar med 
rörelsekvalitéer, när jag lägger in dem och tänker att det ska bedömas sen, så 
utformar jag övningarna, övningarna ser olika ut beroende på vilken kurs jag har. 
Utifrån improvisation så tar jag orden, där blandar jag inte in någon teknik. Där 
får eleverna undersöka på ett annat sätt än vad de har möjlighet att undersöka i 
dansteknik, där de mera får uppleva och känna vad jag säger att de ska göra. 
Men improvisationen kan vi mera konkret gå in på tyngd och flöde. Det kan vara 
olika övningar där man ska tappa olika kroppsdelar ner i golvet, de får rulla över 
golvet tillsammans.

Genom att träna tyngd, och dels också blir trygga i rummet och i sig själva, 
vilket de också blir mer och mer när de slappnar av, då får de en annan 
medvetenhet om tyngden, o slappa av och då också ett hitta ett naturligt flöde i 
kroppen.

8. Analys 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur danslärare tolkar och förhåller sig till 

begreppet rörelsekvaliteter i sin undervisning. Efter att ha analyserat det transkriberade 
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materialet framkommer sex områden där de första fyra är relaterade till hur danslärarna själva 

tolkar begreppet rörelsekvaliteter: 1) Rörelsekvalitet är ett utförande - danslärarna tycker sig 

kunna se rörelsekvaliteter i utförandet av dans, 2) rörelsekvaliteter kräver kroppskontroll - 

för att arbeta med rörelsekvaliteter krävs danstekniskt kunnande, 3) rörelsekvalitet som en del 

av uttrycket - att förmedla en känsla i kroppen, samt 4) rörelsekvaliteter utifrån kursplanerna 

- tolkning av begreppet är subjektivt. Avslutande två områden är mer relaterade till hur 

lärarna förhåller sig till begreppet rörelsekvaliteter i sin undervisning: 5) rörelsekvaliteter 

som ett gemensamt ämnesspråk - tolkning av begreppet växer fram genom erfarenhet och 

dialog samt 6) rörelsekvaliteter utifrån multimodalt lärande - danslärarna undervisar med 

flera olika metoder.

8.1 Lärares upplevelse och definition av rörelsekvaliteter.

Utifrån resultaten beskriver danslärarna fyra områden som är relaterade till hur de själva 

tolkar och upplever begreppet rörelsekvaliteter. Samtliga danslärare uttrycker att 

rörelsekvaliteter till viss del är observerbart och relaterat till rörelsers utförande, alltså på 

vilket sätt en rörelse utförs. Danslärarna beskriver på olika sätt hur formen på rörelsen 

påverkar en rörelsekvalitet, hur det estetiskt är tänkt att rörelsen ska se ut och vad dansaren 

fyller rörelsen med utifrån tid och rum. Danslärarna använder även uttrycket kraft då de 

beskriver utförandet av rörelsekvaliteter, det vill säga hur dansaren disponerar kraften för att 

uppnå olika kvaliteter. I resultatet uttrycker även danslärarna att rörelsekvaliteter kräver 

kroppskontroll, vilket utifrån danslärarnas svar innefattar en medvetenhet om hur man kan 

kontrollera sina rörelser. Intervjuperson 3 beskriver exempelvis att man övar upp sina 

muskler, placering och medvetenhet och Intervjuperson 1 uttrycker att “kvalitet har med 

kroppslig medvetenhet, att kunna kontrollera kroppen och på så sätt är det också väldigt 

muskulärt”. I resultatet framgår det att olika rörelsekvaliteter är en del av att ett uttryck, att 

dansaren vill uttrycka något. Alla danslärare kom in på rörelsekvaliteter som en del av 

uttrycket i koppling till utförandet av rörelsekvaliteter under flertal tillfällen vid intervjuerna. 

Återkommande då danslärarna talar om kvaliteter i kroppen är att dessa också förmedlas 

utifrån en känsla. De intervjuade lyfter att genom att förmedla olika kvaliteter som hårt, 

mjukt, skarpt eller explosivt skapar detta också en känsla, både inuti kroppen och ut genom 

rörelser som tar sig i form i olika uttryck. Danslärarna beskriver att en dansare behöver känna 

kvaliteterna i kroppen för att skapa en förståelse för hur denne utför skillnader i olika 
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kvaliteter. Då handlar det om att dansaren också behöver uppleva rörelserna. Hur danslärarna 

tolkar och har kommit fram till sin tolkning av begreppet rörelsekvaliteter utifrån 

kursplanerna är det som skiljer sig mest i danslärarnas svar. I svaren framkommer att 

tolkning av begreppet utifrån kursplanerna mer bygger på tidigare erfarenheter så som 

studier, arbetslivserfarenheter och beprövad erfarenhet. Däremot upplever två danslärare att 

då begreppen tyngd och flöde anges som centrala begrepp i alla dansteknikskursers 

kunskapskrav, ger detta dem en hjälp i sitt förhållningssätt till det övergripande begreppet 

rörelsekvaliteter. I kunskapskraven i dansteknik 2 (Skolverket, 2011) beskrivs begreppen 

tyngd och flöde i ett sammanhang där elever ska utföra rörelsevokabulär som relaterar till 

kvalitéternas tyngd, flöde och energi. Det ges däremot ingen ytterligare förklaring i 

kunskapskraven gällande tyngd och flöde som danslärarna sätter i sammanhang med 

rörelsekvaliteter. 

8.2 Danslärarnas erfarenhet av att undervisa rörelsekvaliteter.

I resultatet framkom även två områden som var relaterade till danslärarna förhöll sig till 

begreppet rörelsekvaliteter i sin undervisning. De intervjuade beskriver att ett gemensamt 

ämnesspråk uppstår kring begreppet rörelsekvaliteter, både mellan lärare och elev vid 

undervisning samt kollegialt mellan lärare. En av danslärarna beskriver att eleverna ibland 

hittar på egna ord som läraren sedan använder för att förklara en rörelse eller kvalité och att 

det även uppstår vissa gemensamma förklaringar på ord i undervisningen vilka blir en slags 

överenskommelse för hur man kan benämna en specifik rörelse. En annan danslärare 

beskriver hur den långa erfarenheten med en kollega har gjort att de utvecklat ett språk som 

visar på att de förstår varandras tolkningar av exempelvis rörelsekvaliteter. Resultatet visade 

på att samtliga danslärare använde sig av flera olika metoder i undervisningen för att stötta 

elevernas möjlighet att förstå, känna och uppleva rörelsekvaliteter. Det som framgick 

tydligast som undervisningsmetoder var att visa med kroppen och även verbalt beskrivs 

rörelsernas kvalitet. Andra exempel för att förtydliga rörelsekvaliteter var att danslärarna 

arbetade med musik, bilder och metaforer. Samtliga danslärare tog även upp vikten av att 

eleverna själva praktiskt och kroppsligt måste utforska och experimentera med rörelser för att 

skapa förståelse för olika kvaliteterna i kroppen. I undervisningen beskrev även alla 

danslärarna att det uppkommer en diskussion med eleverna om hur eleverna känner och 

upplever kvaliteter i kroppen i samklang med att rörelserna också övas och upprepas. 
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9. Resultatdiskussion
Begreppet rörelsekvaliteter är komplext och svårdefinierat vilket framkommer både i 

litteraturen och utifrån hur danslärarna i föreliggande studie upplever dess betydelse. I 

danslärarnas svar framträder områdena utförande, kroppskontroll och uttryck som särskilt 

viktiga för hur de tolkar begreppet rörelsekvaliteter. Utifrån hur lärarna talar om dessa 

områden finns det dock inte några tydliga gränser utan områdena går in i varandra. 

Exempelvis nämns kroppslig medvetenhet som en förutsättning både för att kunna skilja 

rörelsekvaliteter i utförandet, men också som en förutsättning för att dansaren på ett medvetet 

plan ska kunna förmedla ett uttryck genom sina rörelser. Danslärarnas svar i föreliggande 

studie ligger således i linje med Sheet-Johnstones (2012) tankar om att man kan beskriva 

separata aspekter av rörelser såsom hastighet, styrka, omfång och riktning men att dessa i 

verkligheten sker parallellt och sammanflätat. En rörelse menar Sheets-Johnstone är en 

dynamisk verklighet som är mer komplex än enskilda definitioner. I studien och i litteraturen 

beskrivs även rörelsekvaliteter och relaterade begrepp utifrån en terminologi som tycks vara 

subjektiv och personlig, även om det tycks vara samma område som diskuteras. Trots 

skillnader i hur danslärare verbaliserar rörelsekvaliteters betydelse upplever sig alla ha en 

förståelse kring vad rörelsekvaliteter är när de tittar på dans eller själva utför olika 

rörelsekvaliteter. Detta går att relatera till den ”tysta kunskapen” bland annat beskrivet av 

Roman (2010) och som Gustavsson (2002) beskriver som ”ordlös”.  

Utifrån intervjusvaren är det inte helt klart hur danslärarna förhåller sig till utmaningen som 

ligger i att både de och deras elever behöver nå en samsyn även i denna tysta kunskap som en 

förutsättning för både lärande och bedömning. I resultaten framkommer att de intervjuade 

upplever att läraren själv utifrån sin yrkesprofession förväntas tolka begreppet 

rörelsekvaliteter. Denna syn bekräftas av Skolverkets svar i mailkontakt då de skrev att det är 

upp till läraren i sin yrkesroll att tolka och konkretisera innehållet i ämnesplanerna (personlig 

kommunikation, 18 mars 2019). Detta innebär att det ställs höga krav på lärarna att själva 

tolka begreppet och hur det ska användas i undervisningen. Tidigare forskning har visat på att 

det finns en osäkerhet hos lärare då de förväntas förhålla sig till kriterier i styrdokument som 

sin tur upplevs svårtolkade (Kroon, 2016; Annerstedt & Larsson, 2010; Andersson, 2016). Ett 

sätt att skapa förutsättningar för att tolka kriterier och begrepp och som lyfts både i tidigare 

forskning och detta arbete är möjligheten till kollegial diskussion. Samtliga danslärare i 
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föreliggande studie berättar att de återkommer till begreppet rörelsekvaliteter genom samtal 

med kollegor, särskilt i samband med bedömning. Samtliga upplever också att det finns en 

gemensam syn på hur man på sin arbetsplats tolkar begreppet och att tolkningen underlättas 

av att många lärare på sin arbetsplats arbetat länge tillsammans. Det finns dock en 

medvetenhet i de intervjuades svar kring att hur de tolkar begreppet på sin arbetsplats säkert 

kan skilja sig från andra arbetsplatser. Att begrepp tolkas utifrån lärares erfarenheter och att 

tolkningar kan skilja sig utifrån subjektiva faktorer har även lyfts i tidigare forskning (Kroon 

2016; Andersson, 2016). Andersson (2016) argumenterar däremot för att en subjektiv 

tolkning av begrepp inte behöver vara negativt då den professionella läraren utgår från väl 

underbyggda argument men hon nämner även vikten av att läraren verbaliserar och synliggör 

sin tolkning. Detta tänker jag även är viktigt utifrån kollegiala samtal då lärares likheter och 

skillnader i tolkning av begrepp framkommer och bidrar till en ökad tydlighet i den 

gemensamma bilden av hur begrepp tolkas. Ytterligare en risk med att samtliga danslärare 

upplever sig ha en förståelse för begreppet rörelsekvaliteter men att de beskriver och 

definiera begreppet personligt, är att missförstånd kan uppstå både vid kollegiala samtal och 

vid undervisning. Ett sätt att undvika dessa missförstånd kan vara att samtidigt visa med 

kroppen vad som avses och att läraren medvetet verbaliserar hur rörelsekvaliteter hänger 

ihop. Att sätta ord på det som utförs har tidigare nämnts som en förutsättning för att förklara 

den kroppsliga kunskapen (Englund, 2017).  Ett annat sätt för att tydliggöra vad en kvalitet är 

skulle kunna vara att arbeta utifrån en tydlig källa, såsom att på en arbetsplats utgå från 

Lundmarks (2012) definition och förhållningssätt om rörelsekvaliteter. Det skulle på ett sätt 

kunna stötta möjligheten för både lärare och elever i samtalet och utforskandet av 

rörelsekvaliteter både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Däremot tycks en förutsättning för 

tolkning av rörelsekvaliteter på ett plan vara något djupt subjektivt och på så sätt skulle denna 

typ av förhållningssätt kunna begränsa lärares kreativitet och frihetsutrymme. Ifall danslärare 

skulle behöva förhålla sig till styrdokument och ha ytterligare definitioner och begrepp att 

förhålla sig till finns även en risk att även dessa tolkas subjektivt. Min bedömning är dock att 

en samsyn kring begrepps betydelse ändå är övervägande positivt då det kan stärka 

reliabiliteten och validiteten i undervisning och bedömning. Oavsett hur subjektivt och 

svårdefinierat ett begrepp eller kunskapskrav är eller ifall viss kunskap är ”ordlös”, bör man 

på en arbetsplats arbeta för en samsyn för tydlighet och transparens både kollegialt och i 

dialog med elever.
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Denna subjektivitet i tolkning av begreppet präglar även lärarnas upplevelse av att undervisa 

rörelsekvaliteter. I intervjun ger danslärarna flera exempel på framgångsrika arbetssätt vid 

undervisning som överensstämmer med det som beskrivs som framgångsrikt i litteraturen, 

men sättet de intervjuade talar om rörelsekvaliteter och undervisning är personligt både 

utifrån ordval och praktiska exempel. Danslärarnas upplevelse av att undervisa 

rörelsekvaliteter är att de använder flera olika metoder för att skapa förståelse hos eleverna 

kring olika aspekter av rörelsekvaliteter. Detta både praktiskt och teoretiskt där danslärarna 

bland annat visar, verbalisera vad de gör och att eleverna får reflektera kring det egna 

görandet. Lärarna beskriver moment som både stärker elevens fysiska förutsättningar och 

teoretiska förståelse för att kunna utföra rörelserna. Detta är i linje med vad som i litteraturen 

beskrivs som framgångsrika arbetssätt. Att stärka elevernas förståelse av rörelser hellre än att 

upprepa rörelserna mekaniskt beskrivs exempelvis av (Sööt & Viskus, 2013) som att ha en 

holistisk syn på dans där dansundervisning även inkluderar att uppmuntra elevernas 

uppskattning av dans som konstform. Musik, bilder och metaforer uppkom som ytterligare 

metoder för att tydliggöra rörelsekvaliteter i undervisningen. Det är även något som Roman 

(2010), Andersson och Thoregersen (2015) och Franklin (2013) tar upp som användbara 

metoder för att öka medvetenheten i kroppen och skapa förståelse om hur olika 

rörelsekvaliteter kan utföras och kännas i kroppen. Något som beskrivs av Roman (2010) och 

Andersson och Thorgersen (2015) som en ytterligare metod för att skapa större förståelse hos 

eleven hur denne både ska utföra rörelsen samt hur den känns fysiskt i kroppen var beröring. 

Detta är inget som framkom utifrån intervjun att danslärarna använde sig av i undervisningen 

gällande rörelsekvaliteter. Det kan bero på att danslärarna berättade om det som de i första 

hand kom att tänka på eller att de inte använder beröring i undervisningen. En personlig 

reflektion som danslärare är dock att fysisk korrigering genom beröring helt enkelt ses som 

en så grundläggande del i danssammanhang att danslärarna inte kom på tanken att nämna det. 

Det kan hända att danslärarna använder sig av många fler metoder i stunden för att 

konkretisera olika kvalitéter men det som lärarna kom att tänka på under intervjun var det 

som framträdde tydligast i minne för dem i stunden. 

Som lärare kan man kanske ytterligare stötta eleven i detta genom att dels undervisa enskilda 

rörelser, men också uttryckligen sätta dessa rörelser i ett sammanhang såsom en dansgenre. 

Att undervisa rörelsekvaliteter har också beskrivits bidra till att det skapas ett gemensamt 

ämnesspråk i undervisningen. Jag tänker att ett gemensamt ämnesspråk i undervisning kan 
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stärka elevernas engagemang och förståelse men detta kan också innebära utmaningar. 

Positiva aspekter skulle kunna vara att eleven får ett större perspektiv och sammanhang på 

hur man kan relatera till olika rörelsekvaliteter utifrån att olika lärare kanske benämner 

rörelsekvalitet på olika sätt. Däremot är en eventuell utmaning för eleverna att detta ställer 

krav på att eleven förstår vad just den läraren efterfrågar. Det kräver också att eleven har 

förutsättningar för att kunna vara delaktig i undervisningen samt har förståelse för vad som 

uppkommer gemensamt i klassrummet.  

10. Metoddiskussion
Den teoretiska utgångspunkten i föreliggande arbete har varit fenomenologi. Då syftet med 

studien var att undersöka hur några yrkesverksamma danslärare tolkade och upplevde 

begreppet rörelsekvaliteter i undervisningen och utifrån att försöka se begreppet med nya 

ögon så ansågs fenomenologi som teoretisk utgångspunkt vara mest lämpad. Ett 

fenomenologiskt perspektiv syftar till att ta bort de egna föreställningarna och att forskaren 

försöker se saker utifrån aktörens egna perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014). Tanken med 

arbetet var inte att bedöma eller utvärdera utan endast se till danslärarnas upplevelse utifrån 

den verklighet som de befinner sig. Förhoppningen med arbetet var att det skulle kunna 

hjälpa och inspirera andra yrkesverksamma i hur man kan tolka och arbeta med begreppet i 

undervisningen. Utmaningen och som jag upplevde som det svåraste var att ta bort alla mina 

egna föreställningar och tankar om rörelsekvaliteter. Exempelvis har jag som danslärare lång 

erfarenhet av att arbeta utifrån rörelsekvaliteter och även ett språk för att definiera olika slags 

rörelsekvaliteter. Eventuellt skulle dessa erfarenheter inneburit att jag exempelvis omedvetet 

valde att lyfta fram eller bortse från svar utifrån min föreställningsvärld vilket kan påverka 

studiens reliabilitet. Jag vet inte om det är helt möjligt att ta bort alla sina egna föreställningar 

och på så sätt kan också metoden fenomenologi ifrågasättas då den ställer höga krav på mig 

både som intervjuare och vid analys och bearbetning av resultaten. Däremot upplevde jag 

som tidigare beskrivet fenomenologin som mest lämpad för min studie och jag har försökt att 

utgå och beskriva lärarnas syn på fenomenet. Exempelvis kopplar jag i mitt arbete som 

danslärare inte rörelsekvaliteter så direkt till tyngd och flöde vilket två av de intervjuade 

danslärarna gjorde. Jag försökte även vara medveten kring att inte låta mina tankar och 

åsikter styra intervjuerna genom att hålla mig så neutral som möjligt till de svar som gavs 

oavsett innehåll.
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Metoden för att genomföra intervjuerna i studien var halvstrukturerade intervjuer. Stark och 

Brown (2007) beskriver halvstrukturerade intervjuer som ett vanligt sätt att samla in material 

för fenomenologiska studier. I en halvstrukturerad intervju är det endast frågeområdena som 

är förbestämda och tanken är att intervjun ska kännas som ett öppet samtal där 

intervjupersonen har stor frihet att få formulera sina svar (Kvale & Brinkman, 2014). 

Utmaningen med denna metod upplevde jag var tiden, då det kändes som att intervjuerna 

hade kunnat hålla på i timmar samt att hålla sig kvar vid ämnet utan att gå för långt utanför. 

Utifrån att jag gjorde en pilotintervju så kunde jag ändå ha en ram för ungefärlig tid och 

anpassa intervjuerna samt så blev det ett tillfälle för att träna på att följa den intervjuades svar 

och passa in mina följdfrågor allteftersom. Under intervjun ställdes två huvudfrågor och 

sedan några följdfrågor utifrån hur samtalet utvecklades där jag vägledde dem genom 

samtalet. Som tidigare nämnts så utgår metoden från att de intervjuade ska kunna ge så 

uttömmande svar som möjligt och att jag som intervjuare ger dem ett stort frihetsutrymme. 

Jag upplevde att de intervjuade fick det utrymmet för att kunna ge en så tydlig och detaljerad 

bild av deras egna uppfattningar. 

Metoden för att analysera min data inspirerades av det fenomenologiska tillvägagångsättet 

vilket beskrivits av Starks och Brown (2007). Jag inspirerades även av Kvale och Brinkmans 

(2014) beskrivning av kategorisering. Jag ville fånga kärnan och det gemensamma utifrån 

intervjuerna. Att ha en struktur för att kategorisera och analysera materialet innebar en stor 

hjälp i att se kärnan i det insamlade materialet samt att kunna finna mönster och det 

gemensamma i de intervjuades svar. En struktur var även viktig utifrån resultatens validitet 

då en utmaning finns i att sammanställa subjektiva intervjusvar och att svaren som 

kategoriseras verkligen hamnar inom samma område. Att använda sig av en strukturerat 

analysmetod hjälpte även att se på materialet mer objektivt utifrån de intervjuades synsätt. Att 

inspireras av två olika analysmetoder istället för att strikt förhålla mig till ett sätt innebär 

dock en risk då materialet analyseras då exempelvis tillvägagångssättet blir mindre tydligt. 

För skapa en transparens i min analys och för att läsaren av arbetet skulle få en målande 

beskrivning av de intervjuades svar valde jag att använda många citat ur intervjun. 

Flera danslärare kontaktades men av sammanlagt sex tillfrågade deltog tre i intervjuerna. 

Samtliga av studiens deltager var personliga kontakter till mig som arbetar i mellansverige. 

Detta skulle kunna tänkas påverka vilka svar jag fick på olika sätt. Exempelvis kan de 
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intervjuade spontant eller omedvetet svarat på ett sätt de tror att jag ville höra utifrån vår 

tidigare relation. Däremot innebar en tidigare relation eventuellt att intervjuerna blev mer 

avslappnade och vi hade ett öppet samtal där de också vågade berätta öppensinnat om sin 

upplevelse. Då samtliga danslärare har undervisat på gymnasiet i många år så ansåg jag att de 

var representativa utifrån studiens syfte. Tjora (2012) beskriver att man behöver välja 

personer som kan uttala sig på ett reflekterande sätt om det ämnet som ska undersökas. 

Två av intervjuerna skedde via Skype och en fysiskt. Att intervjua via Skype upplevdes inte 

förändrade samtalet på något sätt då vi förutom ljud- använde kamerafunktionen. Känslan 

blev att vi satt i ett samtal i samma rum. Det gjorde att jag precis som i ett fysiskt samtal 

kunde uppfatta gester och ansiktsuttryck vid de intervjuades beskrivningar. En av 

intervjuerna tog lite tid att komma igång med då kamerafunktionen inte fungerade direkt. Då 

det gick att lösa relativt snabbt så blev inte det något hinder mer än att den avtalade tiden 

förlängdes något. Jag tror däremot att om kamerafunktionen inte hade använts eller att det 

hade krånglat ytterligare med tekniken hade det gjort att intervjuerna inte fått samma flyt och 

känsla som ett öppet samtal. Detta hade således kunnat påverka koncentrationen och att 

svaren inte blivit lika uttömmande. 

Jag valde även att spela in mina intervjuer via ljudupptagning för att komma ihåg samtalet 

och kunna gå tillbaka och lyssna. Bjørndal (2005) beskriver just ljudupptagning som ett bra 

verktyg för att säkerhetsställa och få fullständig och noggrann information. Jag tror inte jag 

hade fått ett lika noggrant resultat om jag inte spelat in då jag genom ljudupptagningen kunde 

transkribera ordagrant de intervjuades svar och få en helhetsuppfattning på ett sätt som jag 

tror hade kunnat varit svårt att bevara efter en intervju, speciellt om man gör flera långa 

intervjuer. Nackdelen skulle kunna vara att de intervjuade begränsade sina svar, medvetet 

eller undermedvetet då de visste att de också blev inspelade. Fördelarna med ljudupptagning 

vägde dock över och upplevelsen var att ljudupptagningen ej var hämmande. 

11. Slutsats och vidare forskning
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur danslärare tolkar och förhåller sig till 

begreppet rörelsekvaliteter i sin undervisning. Studien utgick från frågeställningarna “Hur 

upplever och definierar danslärare på gymnasiet begreppet rörelsekvaliteter?” samt “Hur 

beskriver danslärare sin erfarenhet av att undervisa rörelsekvaliteter?”. I studiens resultat 

framkommer att rörelsekvaliteter är ett komplext begrepp som danslärarna upplever sig ha 
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förståelse för och förhålla sig till i sin undervisning, men ha svårt att definiera på ett enhetligt 

sätt. I sin beskrivning av att undervisa rörelsekvaliteter framkommer behovet av att 

tillsammans med elever skapa ett gemensamt språk där praktiskt utförandet av 

rörelsekvaliteter kopplas till teoretisk förståelse av begreppet. I vidare forskning hade det 

varit intressant att på en skola prova de områden som lyftes som framgångsfaktorer för att 

tolka och undervisa rörelsekvaliteter och se ifall detta har en positiv effekt på elevernas 

teoretiska och praktiska förståelse för rörelsekvaliteter. Exempelvis att lärarna får möjlighet 

att tillsammans föra diskussioner kring begreppet rörelsekvalitet kollegialt och tillsammans 

med elever, och att elever får möjlighet att genom olika metoder konkretisera begreppen 

kroppsligt.

Att arbeta som danslärare ställer höga krav på att man kan vara kreativ och engagera elever 

på ett sådant sätt att de både får med sig teoretisk- och praktisk kunskap samt utvecklar sin 

förståelse och uppskattning av dans som konstform. Att utgå från styrdokument i sin 

undervisning med centrala begrepp såsom rörelsekvaliteter innebär ytterligare krav på att 

läraren kan förmedla stoff utifrån en tolkning som är rättvis och tydlig. Att utforma 

styrdokument med kunskapskrav är en utmaning då dessa riskerar att bli svårtolkade och 

subjektiva ifall de är för vagt definierade och att de å andra sidan riskerar att begränsa 

kreativitet och frihetsutrymme ifall de är för styrda. 

Sammantaget har danslärarna i studien många och goda exempel på hur en framgångsrik 

undervisning genomförs, som även har stöd i litteraturen, där deras exempel på multimodal 

undervisning överensstämmer med deras beskrivning av rörelsekvaliteter som ett komplext 

begrepp. Utmaningen i undervisningen ligger främst i hur läraren väljer att tolka och utgå 

från begreppet rörelsekvalitet. De framgångsfaktorer som nämns för att förhålla sig till 

centrala begrepp såsom rörelsekvalitet är att lärare och elever skapar ett gemensamt språk där 

teori och praktik vävs samman i ett samspel som involverar alla. Förhoppningsvis kan 

föreliggande arbete vara ett stöd i att medvetandegöra behovet av den fortsatt diskussion som 

behöver föras kring tolkning och undervisning av begrepp. Att lämna en enskild lärare ensam 

med detta jobb riskerar innebära att bedömning och undervisning blir orättvis och att elever 

inte engageras och involveras i sitt lärande.  



34

12. Referenser
Andersson, N, Thorgersen F-C. (2015). Bedömning av danskunnande – uttryck, respons och 
värdering inom ett estetiskt ämne. I B-M. Styrke (Red.), Kunskapande i dans – Om estetiskt 
lärande och kommunikation. (1 uppl., ss. 171-185). Stockholm: Liber

Andersson, N. (2016). Teacher’s conceptions of quality in dance education expressed through 
grade conferences. Journal of Pedagogy, 7(2), 11-32. https://doi.org/10.1515/jped-2016-0014

Annerstedt, C., & Larsson, S. (2010). ‘I have my own picture of what the demands are...’: 
Grading in Swedish PEH—problems of validity, comparability and fairness. European 
Physical Education Review, 16(2), 97-115. https://doi.org/10.1177/1356336x10381299

Bardon, E. (2017). Koppla bort autopiloten – normkritiskt förhållningssätt i 
dansundervisningen (1 uppl.). Stockholm: Lärarförlaget

Berggren, J. (2004). Dansarens lärprocess. I E. Grönlund, A. Wigert (Red.), Röster om 
danspedagogik. (1 uppl., ss. 39-54). Falun: Carlsson

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och handledning (1 uppl.). Stockholm: Liber.

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Englund, B. (2017). ” Det är svårt just att sätta ord på det”. I B. Sandström (Red.), Språket 
och dansen. (1 uppl., ss. 55-86). Stockholm: Carlsson

Franklin, E. (2013). Dance Imagery for Technique and performance (2 uppl.). Champaign, 
IL: Human Kinetics

Johansson, B. & Svedner, P.O. (2010). Examensarbete i lärarutbildningen (5 uppl.). Uppsala: 
Kunskapsföretaget

Jönsson, A. (2013). Lärande bedömning. (3., [utök.] uppl.) Malmö: Gleerups utbildning.

Kroon, J. (2016). Vad är ”kroppslig förmåga”? Om behovet av ett yrkesspråk i idrott och 
hälsa. I: Larsson, H., Lundvall, S., Meckbach, J., Peterson, T. & Quennerstedt, M. (Red.) Hur 
är det i praktiken?: Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa. (1 uppl., ss.117-128). 
Stockholm: Gymnastik- & Idrottshögskolan.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.). 
Lund: Studentlitteratur.

Lundmark, K. (2012). Jazzdansens rörelsespråk: en personlig definition och hur den kan 
användas. Opublicerad artikel.

Nationalencyklopedin. (2008). Dans. Hämtad 2019-02-18, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedin/lång/dans 

https://doi.org/10.1515/jped-2016-0014
https://doi.org/10.1177/1356336x10381299
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedin/l%C3%A5ng/dans


35

Sheets-Johnstone, M. (2012). From movement to dance. Phenomenology and the Cognitive 
Sciences, 11(1), 39-57. https://doi.org/10.1007/s11097-011-9200-8

Skolverket. (2011a). Ämnesplan Dansteknik, Gy 11. Stockholm: Skolverket

Skolverket (2011b). Bedömningsstöd Modern och nutida dans 1. Stockholm: Skolverket

Smith-Autard, J.M. (2002). The art of Dance in Education. (2 uppl.). London: Methuen 
Drama

Starks, H., & Brown Trinidad, S. (2007). Choose Your Method: A Comparison of 
Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory. Qualitative Health Research, 
17(10), 1372–1380. https://doi.org/10.1177/1049732307307031

Sööt, A., & Viskus, E. (2013). Teaching dance in the 21st century: A literature review. The 
European Journal of Social & Behavioural Sciences, 7(4), 1193.

Román, G. (2010) Dans – modern mästarlära. (1 uppl.). Stockholm: Dans och 
cirkushögskolan

Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktik. (1 
uppl.). Lunds: Studentlitteratur

Pröckl, M. (2014). Danspedagogens yta: Där kunskap och konst överlappar varandra. I Konst 
och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser (ss. 251–268). Huddinge: Södertörns 
högskola. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-26187 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning.  Hämtad 2019-03-19 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

https://doi.org/10.1007/s11097-011-9200-8
https://doi.org/10.1177/1049732307307031
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-26187
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Bilaga 1. Informationsbrev

Syftet i föreliggande studie är att undersöka hur danslärare på gymnasiet tolkar begreppet 

rörelsekvalitéer och hur danslärare arbetar med begreppet i undervisningen. Studien kommer 

svara på följande forskningsfrågor: Hur tolkar danslärare begreppet rörelsekvalitéer? Hur 

arbetar danslärare med rörelsekvalitéer i undervisningen?

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Ljudupptagning som 

sker i samband med datainsamling genomförs utan att personuppgifter nämns eller registreras 

och hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna och 

ljudinspelningarna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget och 

betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.
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Bilaga 2. Samtyckesblankett
 

Samtycke till att delta i studien:

Rörelsekvaliteter  i dans

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt

deltagande i studien utan att ange något skäl.
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Bilaga 3. Intervjuguide

Uppvärmningsfrågor

1. Vilken utbildning har du?

2. Hur länge har du jobbat på gymnasiet?        

3. Vilka kurser undervisar du i?

 

 

Temafrågor

 

 Hur tolkar du begreppet rörelsekvaliteter?

                

1. Om jag säger rörelsekvaliteter, vad kommer du att tänka på då?

 * Hur tolkar du begreppet utifrån kursplanerna?

 * Vilka rörelsekvaliteter anser du finns?

 * Är några kvaliteter viktigare än andra?

. 

 2. Vad tror du ligger till grund för din tolkning av begreppet rörelsekvaliteter ?

* Känner du till något/några stöd från skolverket för att tolka och konkretisera begreppet?

* Känner du till något/några stöd från andra källor för att tolka och konkretisera begreppet?

 

3. Har du diskuterat begreppet med andra danslärare, lärare eller kollegor?

    * Har ni samma uppfattning?

    * Hur märks det att ni har samma/inte samma vid undervisning?

    * På vilket sätt kan detta påverka undervisningen?

 



Vilka undervisningsmetoder används för att tydliggöra begreppet rörelsekvaliteter?

 1. Hur pratar du med eleverna kring begreppet rörelsekvaliteter?

 2. Hur jobbar du med olika rörelsekvaliteter i din undervisning?

 3. Vilka är dina undervisningsmetoder för att elever praktiskt ska kunna skilja på olika 

rörelsekvaliteter? 

 4. Vad anser du att rörelsekvaliteter har för betydelse i undervisningen?


