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Ballet and somatic practice are two different fields with separate approaches regarding the body and its 
movement. Ballet in general is structured by a specific frame emerging from traditions and conventions which 
have effect on the dancer’s movement patterns and body. On the other hand, a somatic approach initiates 
movement from within which depends on the individual daily condition. The practitioners are encouraged to 
work from their own terms, therefore all bodies can be included in somatic practices. The aim of this study was 
to find out which somatic principles and perspectives ballet teachers use in their ballet teaching and how they 
relate it to their teaching methods. Our empirical material consist of observations and interviews with three 
different ballet teachers that took place in Stockholm, which later are processed with content analysis. The 
content analysis resulted in five main categories. Based on the data collection the result showed that the ballet 
teachers use somatic approach in their teaching. It also revealed three basic components in their teaching which 
are: anatomy, the use of language and the use of touch. These three components complement each other and 
provide the dancer tools to support their dancing as well as becoming more aware of their body’s function. A 
fundamental element in somatic is the dancer’s negotiation about their bodily needs. Through their choices the 
dancer can develop a deeper awareness that can maintain a physical balance which leads to a sustainable body.  
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1 Inledning 
Vi är två studenter som studerar på kandidatprogrammet i danspedagogik på Dans och 

Cirkushögskolan (DOCH), med genreinriktningen modern och nutida dans. Vi blev först 

presenterade för somatiska praktiker genom Kleinteknik™-lektioner och yogainfluerad 

dansundervisning i vår genre. Därmed vidgades vårt somatiska perspektiv på kroppen. Att 

inkludera somatiska perspektiv i modern och nutida genren beskriver Karin Munters 

Jameson1, lektor i modern och nutida dans och certifierade Kleinlärare på DOCH, är en av de 

mest dominerande influenserna. Det har för oss två resulterat i ökad kroppsmedvetenhet och 

utvecklat ett funktionellt tankesätt om individers rörelseförmåga både i vår dansträning, 

pedagogroll och i vardagslivet. Munters Jameson förklarar sin relation till somatiska 

förhållningssätt som en outtömlig källa till interpretation och utveckling. Hon hävdar att 

somatiska diskursen kan ge nya perspektiv på hur man väljer att arbeta med dans och även 

tillföra djupare förståelse för moderna och nutida dansgenren. Det har gjort oss inspirerade till 

att fördjupa våra kunskaper och utforska nya sätt att förhålla oss till dans. 

Somatiska förhållningssätt står i relation till somatiska praktiker som 

Alexanderteknik™ (AT), Feldenkrais™, Yoga, och Kleinteknik™ med flera. Alla dessa 

praktiker baseras på några gemensamma principer. De innebär att arbeta utifrån kroppens 

egna förutsättningar samt att känna in kroppen inifrån för att öka den kroppsliga 

medvetenheten. Detta förhållningssätt gör rörelser mer funktionella och tillsammans med 

principerna skapas ett helhetsperspektiv på kroppen. Sammanfattningsvis bildar dessa 

principer en grund för de somatiska förhållningssätten och är menade att skapa en mer 

hälsosam och hållbar kropp som kan underlätta fysisk aktivitet i vardagen. Idag integreras 

även somatiska principer i dans speciellt inom modern och nutida genren. 

Vi valde att fokusera detta arbete på balettens förhållningssätt till somatiska perspektiv 

med utgångspunkt i våra tidigare erfarenheter av genren. Vi har upplevt att det är en större 

kontrast mellan balettgenren och somatiska förhållningssätt än mellan den moderna och 

nutida dansgenren. Balettens intentioner om kroppen har idag delvis utvecklats mer åt den 

moderna och nutida dansgenren. Baletten är ändå präglad av den traditionella strukturen med 

korrekta former och positioner samt den graciösa idealbilden av en dansares kropp. Träningen 

sker oftast i gruppsammanhang och enligt traditioner värmer man upp samt övar tekniska 

färdigheter vid en så kallad balettstång. Den är till för att stödja dansarna och underlätta det 

                                                
1 Karin Munters Jameson Lektor i moderna och nutida dans och cerifierad Kleinlärare på DOCH, e-post den 6 
maj 2018. 
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tekniska arbetet genom att lätt hålla en hand på stången. Det finns bestämda grundpositioner 

inom baletten som dansarna utgår från i alla rörelser. Fem positioner för fötternas placering 

(med en utåtrotation från höftleden) och fem huvudsakliga armpositioner. Olika sammansatta 

arm- och benpositioner bildar poser i vilka det är viktigt att engagera hela kroppen. För att 

kunna utföra dessa strukturer och rörelsemönster är det önskvärt att dansaren är så korrekt 

placerad och precis som möjligt. Det är därför essentiellt att kunna grundpositionerna för att 

dansaren smidigt ska kunna binda samman en rörelse med en annan, vara medveten om 

rörelsens början och slut. Balettens rörelsespråk anser vi är skapad efter yttre estetiska 

aspekter och fasta former. Alla balettdansare ska utföra rörelserna utifrån ett ramverk. Det är 

motsats till vad somatiska praktiker baseras på. Därför upplever vi att alla individuella 

kroppar inte befinner sig inom balettens ramar, utgångspunkter och krav. 

Vårt personliga mål med denna studie är att undersöka möjligheten till att göra 

baletten mer funktionell efter varje individs förutsättningar genom att använda somatiska 

förhållningssätt. Syftet med studien är att utforska hur balettlärare använder principer och 

tankesätt från somatiska praktiker i sin undervisning, då vår erfarenhet är att baletträning har 

saknat de grundläggande somatiska förhållningssätten. Somatiska förhållningssätt integreras 

allt mer i olika dansgenrer och detta är en möjlighet för oss att visa andra inom det 

danspedagogiska fältet att somatiska tankesätt kan tillföra andra perspektiv inom genren 

balett. Dessa perspektiv kan ge dansarna nya insikter om genrens traditioner som estetik och 

gestaltning. Det kan också vidga dansarnas perspektiv på sina rörelsemönster och deras 

medvetenhet för hur kroppen kan användas på ett funktionellt sätt. 

I undersökningen kommer vi behandla dansens lärande genom att använda lärarens 

somatiska aspekter i undervisningen. Det handlar om ett kroppsligt förhållningssätt till 

lärande och sker genom olika inlärningsprocesser via kroppen. Kunskap om kroppen, tankar 

och känslor lagras i kroppen som senare återspeglas i människans beteende. Dessa tre 

komponenter går inte att särskilja. Genom att använda förkroppsligande i dansundervisning 

kan individen utveckla en djupare förståelse för dans (Román 2010, ss. 27–35).  
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1.1 Bakgrund 
Idag finns det cirka 100 olika somatiska praktiker och de utvecklas fortfarande (Eddy 2015 se 

Coogan 2016, s. 23). Begreppet “somatics” kommer ursprungligen från grekiska ordet 

somatikos och innebär ett perspektiv om första personens upplevelse av kroppen inifrån och 

dess funktion. Dessutom innefattar begreppet tre grundläggande element: kroppen, sinnet och 

själen (Coogan 2016, ss. 17–18). De fundamentala principerna för alla somatiska tekniker är 

att utgå från kroppens funktionella rörelsemönster och hitta den individuella placeringen samt 

öka medvetenheten till att effektivisera rörelsepotentialen (Brodie & Lobel 2006, s. 69). 

Under de senaste decennierna har många danskonstnärer experimenterat med ett 

somatiskt perspektiv i sina konstnärliga arbeten. I dansfältet uppmärksammas somatiska 

förhållningssätt genom att fokusera på kroppen inifrån, de sensoriska egenskaperna och att 

förkroppsliga rörelser för att förstå dem på ett djupare plan. Det är de tre centrala faktorerna 

inom dans till skillnad mot att förhålla sig till en specifik tidsram och sträva efter att prestera 

och se resultat. Med det menar Glenna Batson, författare och verksam inom flera somatiska 

praktiker, att dansare inte behöver sträva efter en synlig utveckling i rörelser utan att rikta sin 

medvetenhet mot den egna kroppen. Dessa faktorer kommer att underlätta för dansare att 

komma ifrån sina invanda rörelsemönster, samtidigt som det ger mer tid till reflektioner och 

eget utforskande av kroppen (Batson 2009, ss. 1–2).  

Om man ser till den klassiska baletten skriver Lulli Svedin (1993) i boken Dans i 

världen att den till stor del är resultatinriktad. För det krävs en kropp lämpad för att klara av 

ambitiös och teknisk träning (Svedin 1993, s. 262). John White (2009, s. 10), tidigare 

professionell balettdansare och lärare, hävdar att disciplin och hårt arbete är en viktig del för 

att bemästra genren som konstform och en strävan efter perfektion. Baletten skiljer sig därför 

till stor del mot de fundamentala somatiska förhållningssätten som har nämnts tidigare. Susan 

Foster skriver i sin text Dancing Bodies att balettdansarens kropp har formats av andra 

personers idéer och ideal. Hon nämner också att baletten inte främjar sambandet mellan 

individen själv (första personens perspektiv) och dansen. Därför går dansaren miste om ett 

djupare förhållande till sin dansteknik vilket kan resultera i ytlig kunskap (Foster 1997 se 

Bleeker 2014, ss. 69–71). Att lära sig balett består av uppsättningar av grundläggande 

kroppsliga positioner och rörelsemönster. Genom att öva in dessa rörelseformer och mönster 

lär man sig dansa balett menar Foster. Hon hävdar att det finns en underförstådd struktur hur 

dansaren kan röra sig mellan de olika positionerna (Foster 1997 se Bleeker 2014, ss. 72–

73,77). Det finns dock tankesätt om att balett och somatiska förhållningssätt kan gå hand i 

hand. I texten Somatic Acquaintanceship diskuterar Libby Farr och Jacob Storer (2016) till 
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exempel att omstrukturera baletten till ett enklare koncept, göra det mer effektivt och mindre 

ansträngt. Det är “Essentially to find a way to “humanize” ballet” (Farr & Storer 2016, s. 

128).  

Fortsättningsvis berättar Svedin (1993, s. 251) att klassisk balett som genre är 

inspirerad av många olika dansformer och har lång historisk bakgrund. En stor faktor som 

influerat balettens karaktäristiska drag och rörelser är renässansens Commedia dell’arte teater 

och sällskapsdanser. Balettgenren betraktas framförallt vara ämnad för sceniska ändamål och 

att uttrycka känslor som kan skapa olika atmosfärer är därför en viktig komponent. Genom 

århundraden har tydliga traditioner inom genren utvecklats och formats som till exempel 

komplexa rörelsemönster och strukturer av fot- och armpositioner. Svedin (1993) menar att 

dansarna rör sig från en position till en annan som ska se onaturlig ut för publiken, men som 

för dansaren kräver lång inlärningsprocess för att kännas naturlig i kroppen (ibid. s. 251). Ur 

publikens perspektiv upplevs det onaturliga vara dansstegens komplexitet och anses därför 

vara ogörliga för dem själva, medan de verkar vara naturliga för dansarna tack vare deras 

graciösa lätthet av rörelser.  

De till antalet få balettlärare som använder somatiska perspektiv i sin undervisning 

fokuserar främst på elevernas upplevelse inifrån och värdesätter deras förmåga att kunna 

relatera till tidigare erfarenheter. Med det försöker man etablera nya förhållningssätt som kan 

förändra de gamla traditionsenliga kroppsidealen inom baletten (Jackson 2005, ss. 36–37: 

Spohn & Spickard 2012, s. 47). Det somatiska perspektivet har en mindre plats inom 

balettfältet. Det huvudsakliga tankesätt som används är att ge tid åt att fokusera på den 

individuella kroppen, utforska den samt utveckla nya rörelsemönster (Batson 2009, ss.1–2).  

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på vilka somatiska principer och perspektiv balettlärare 

förhåller sig till samt hur dessa används i deras balettundervisning. Studien syftar även till att 

synliggöra vad somatiskt perspektiv innebär inom dansgenren balett. Dessutom kan studien 

bredda danspedagogers förhållningssätt till somatiska principer och perspektiv och därmed få 

kunskap om olika undervisningsmetoder i balett.  
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1.3 Frågeställning 
Med den tidigare beskrivna bakgrunden och syftet med undersökningen är vår 

problemformulering följande: 

- På vilket sätt använder balettlärare somatiska principer och perspektiv i sin undervisning? 

 

 

1.4 Begreppsförklaring  
I följande avsnitt förklaras skillnaden mellan de två begreppen somatiska perspektiv och 

somatiska principer ur vårt eget perspektiv.  

Somatiska perspektiv innebär att se saker utifrån ett speciellt synsätt och olika 

värderingar. Det inkluderar diskursens fundamentala byggstenar där kroppen utgör det 

starkaste fokuset och strävar mot att vara så funktionell som möjligt utifrån ett holistiskt och 

medvetet tankesätt.  

Somatiska principer handlar mer om själva utförandet av dessa perspektiv. Dansaren 

förkroppsligar värderingarna till något fysiskt. Det skulle kunna förklaras med det kroppsliga 

lärandet som sker genom olika inlärningsprocesser som vi förklarade tidigare i inledningen. 

Det kan även förklaras som grundregler för hur dansaren fysiskt kan relatera till de somatiska 

perspektiven. Exempel på somatiska principer som balettlärarna i denna studie använder i sin 

undervisning är språkbruk för att tydliggöra rörelse.  

 

 

1.5 Kunskapsöversikt  
Till vår kunskapsöversikt använde vi oss av databasen EBSCOhost för att hitta litteratur. Vi 

sökte igenom fältet av tidigare forskning inom somatisk praktik i relation till dans och fann 

med avgränsning av peer reviewed granskade och full text, 222 artiklar. Ett fåtal av dessa var 

inriktade mot balett och var relevanta för vår undersökning. De källor som redovisas 

fokuserar på positiva synsätt på somatiska förhållningsätt. Artiklarna kommer från 

tidskrifterna: Journal of Dance and Somatic Practices, Research in Dance Education, Journal 

of Dance Education samt från två antologier, Bone, Breath & Gesture: Practices of 

Embodiment (1995) och Practicing Dance: A Somatic Orientation (2016). Vi valde engelsk 

litteratur på grund av att det är ett universellt språk vilket utökar vår möjlighet att hitta 

ytterligare undersökningar eftersom svenska sökresultat mer riktades mot hälso- och 
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sjukvårdsområdet. Med våra 12 utvalda artiklar delade vi in dem i tre olika kategorier: 

Somatisk praktik, Somatisk praktik i dans och Somatisk praktik i balett. 

 

 

1.5.1 Somatisk praktik 

I artikeln What is Somatics? ger Thomas Hanna (1995) en djupare förklaring av begreppet 

somatisk praktik och dess innebörd. Författaren klargör begreppet soma som handlar om 

första personens upplevelse inifrån och kroppens funktionalitet. Det innebär också en direkt 

observation som är icke reducerbar. Att observeras utifrån kallar han det tredje perspektivet, 

vilket medför förmågan att förstå yttre strukturer samt objektiva situationer. De två 

perspektiven bidrar med olika information och används därmed på varierade sätt beroende på 

syfte, sammanhang och yrkesgrupp. De skapar människans förhållningssätt till kroppen via de 

universella lagar som existerar (Hanna 1995, ss. 341–342, 346). Vidare i artikeln poängterar 

Hanna vikten av medvetenhet som en somatisk princip. Att vara medveten om vad man 

uppmärksammar som tidigare varit något okänt anses vara fundamentalt (Hanna 1995, ss. 

347–348). 

Framing the Field of Study av Jenny Coogan (2016) är den första artikeln i boken 

Practicing Dance: A Somatic Orientation som innehåller redogörelser för olika 

forskningsresultat, uppsatser och intervjuer samt förslag till studio practices. Artikeln handlar 

om somatiska perspektiv, dess historia och användningen av detta i dansfältet (Coogan 2016, 

ss. 17–18). I artikeln redogör Coogan för läran om somatiska förhållningssätt som länkar 

samman kropp och själ genom sensation och perception. Kroppens sensation sker inte 

automatiskt, det är hjärnan som registrerar verkligheten som individen upplever (Coogan 

2016, s. 18–19). Perception förbinder de sensoriska och motoriska komponenterna för 

lärande, en så kallad förkroppsligad erfarenhet (Gallagher 2005 se Coogan 2016, s. 19). 

Sammanfattningsvis bildar dessa funktioner kinestetisk kännedom och ger tillsammans en 

balanserad rörelse och skapar erfarenhet genom att olika sinnen som att känna, uppfatta och 

förhålla sig till sin omgivning. Enligt Coogan är alla somatiska metoder beroende av dessa 

processer eftersom de är avgörande för att lära eller återuppleva rörelser (2016, s. 20–21). 

 

 

1.5.2 Somatisk praktik i dans  

I denna forskningartikel, Embodied values and Ethical Principles in Somatic Dance Class: 

Considering Implicit Motor Learning, reflekteras Karen Barbours (2016) värderingar och 
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etiska principer över somatiska dansklasser ur ett kritiskt och feministiskt perspektiv. Hon 

illustrerar dessa principer inom ramen för somatisk praktik och ger en beskrivning av dess 

innebörd i sina dansklasser (Barbour 2016, s. 191). Den somatiska dansklassen som Barbour 

beskriver använder Fortins struktur där fokus ligger på somatisk utbildning inom samtida dans 

(Barbour 2016, s. 192). Genom strukturen illustrerar hon den somatiska dansklassen som 

börjar med att medvetandegöra rörelser som utförs liggandes på golvet. Sedan övergår klassen 

till stående, tekniska övningar och till sist en kombination, det vill säga en sammansatt fras av 

olika dansrörelser (Fortin, Long & Lord 2002, ss. 159–160). Resultaten visade att somatiska 

värderingar om dans och förkroppsligade etiska principer gav studenterna möjlighet att 

expandera och fördjupa sina kunskaper om somatisk medvetenhet (Barbour 2016, s. 200). 

Jess Allen (2009) är en utexaminerad dansstudent och hon redogör för sina 

reflektioner av somatiska metoder och hur de används i dansutbildning utifrån sina 

loggböcker i forskningen, Written in the Body: Reflections on Encounters with Somatic 

Practices in Postgraduate Dance Training. Dessutom diskuterar hon vad somatiska metoder 

har att tillföra både i danssammanhang och i vardagen (Allen 2009, s. 215). Allen använder 

preferenser från AT™ och Body-Mind Centering™ (BMC) när hon diskuterar somatiska 

praktiker. Hon kom fram till två upptäckter angående somatisk praktik. Den första är att 

kroppen har inneboende kunskap och den andra är att föreställa sig att kroppens leder inte har 

några begränsningar i rörelse. Detta möjliggör att hitta nya rörelsemönster. Somatisk praktik 

anses vara en konstant utvecklande process utan uppenbara insikter. Danslärare måste därför 

vara medvetna om att somatiska tankesätt kräver en lång process för att kroppen ska kunna 

hinna uppfatta nya justeringar och principer (Allen 2009, s. 219). 

Forskningsartikeln, Integrating Fundamental Principles Underlying Somatic Practices 

into the Dance Technique Class, av Julie Brodie och Elin Lobel (2004) handlar om somatisk 

praktik och hur det integreras i dansklasser. Fyra grundläggande principer nämns från olika 

somatiska praktiker. Den första är att vara medveten om andningen, den andra att känna in 

kroppen, den tredje förbindelse och den fjärde initiering. Genom att fokusera på dessa fyra 

principer förbättras dansarnas placering och effektiviserar därmed deras kroppsliga tillstånd 

för träning och prestationsförmåga. Alla dessa fyra principer är sammanlänkade och sker 

samtidigt. Genom att använda dem i rörelse tar dansarna beslut utifrån information av 

kinestetisk kännedom inifrån och även yttre faktorer, till exempel kan miljön påverka valen. 

Dansarna är närvarande i sitt medvetande tillstånd (Brodie & Lobel 2004, ss. 80, 85–86). 

Författaren Sara Reed (2016) har skrivit Dance Somatics as Radical Pedagogy: 

Reflections on Somatic Practice within UK Higher Education and Training in Dance, den 



9 
 

handlar om hennes egen erfarenhet som dansare och danspedagog på högskoleutbildning i 

Storbritannien (Reed 2016, s. 176). Forskningen finns också i boken Practicing Dance: A 

Somatic Orientation av Coogan. Forskningen sträcker sig över ett antal olika ämnen som rör 

dansarens yrkesliv och vilka egenskaper dansaren behöver för att hantera olika krav för att 

klara av yrkeslivet. Texten innehåller en lista med olika egenskaper varav somatisk förståelse 

är en av dem (Reed 2016, s. 176). Kontentan är att danstekniken inte räcker till och att något 

mer behöver kompletteras. Att utveckla somatisk praktik tillsammans med dansteknik kan öka 

sensorisk medvetenhet, funktionalitet och rörelse effektivitet. Det kan också uppmuntra till ett 

annat sätt att undervisa. Enligt Reed (2016) kan ett somatiskt förhållningssätt i dans ha 

positiva fördelar för dansarens hälsa, träning och vardagen (ibid. ss. 179–180). 

I artikeln, Somatics in Dance- Dance in Somatics, redogör Julie Lobel och Elin Brodie 

(2006) för en vilja att integrera och använda grundläggande universella somatiska principer i 

samband med dansundervisning. Det är huvudsakligen fyra praktiker som texten förhåller sig 

till BMC™, Pilates, AT™ och Laban Movement Analysis™ (LMA). Två grundläggande 

gemensamma principer för alla somatiska praktiker är att hantera sanningen om kroppslig 

rörelsefunktion och öka medvetenheten om placering. Detta menar författarna ska 

effektivisera den maximala rörelsepotetnialen (Brodie & Lobel 2006, s. 69). Författarna 

poängterar flera liknelser mellan praktikernas tankesätt. Några krav är att dansarna ska ha 

förkunskaper i anatomi, kinesiologi och fysiologi för att få en djupare förståelse för kroppens 

rörelsemekanik. Framförallt syftar artikeln till att ta upp ämnet att göra somatiska principer 

mer tillgängliga för lärare. I sin tur kan de införa dessa i en egen struktur i dansutbildning och 

inte hålla fast vid traditionella och mer specifika tekniker (ibid. ss. 69–71).  

Artikeln, Skinner Releasing Technique: Dancing from within, skriven av Manny 

Emslie (2009) behandlar pedagogiska aspekter på somatiska praktiker generellt. Hon ger även 

en djupare inblick i Skinner Releasing Technique ™(SRT) och dess förhållningssätt till 

lärande i högre dansutbildningar. Författaren förespråkar Smiths (Girard 2007 se Emslie 

2009, s. 171) värdering att låta elever arbeta utifrån sina egna förutsättningar, utgå från sin 

nivå för att sedan vidareutveckla nya tankesätt och tekniker. En stark gemensam ståndpunkt 

för alla somatiska praktiker beskriver Emslie är värdet av individernas egen upplevelse 

tillsammans med det centrala förhållningssättet att arbeta “inifrån och ut” med kroppen. Att 

lyssna till sina egna behov, medvetandegöra och att rikta sina tankesätt om kroppens 

rörelsemönster hör också till de fundamentala principerna för somatisk praktik (ibid. s. 172). 

Emslie påpekar vikten av pedagogiken att guida sina elever genom användning av olika 

metoder som riktar sig mot första personens perspektiv. Det ger möjlighet till en fördjupad 
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anknytning till hela jaget, både fysiskt, kognitivt, sinnligt och känslomässigt (ibid. ss. 169–

170).  

Sensing Weight in Movement är en annan studie skriven av den danska dansforskaren 

Susan Ravn (2010) och behandlar ett fenomenologiskt perspektiv på dansares inre uppfattning 

av kroppens fysiska massa och känslan av dess tyngd i rörelse. I texten redogörs betydelsen 

av somatisk praktik som ett sätt att angripa betoningen av första personens subjektiva 

upplevelse av rörelse (Ravn 2010, s. 28). En av de involverade dansarna nämner tankesättet; 

att medvetandegöra hur känslan av olika kvaliteter av tyngd kan påverka kroppen på olika 

sätt. Vidare i studien uttrycker sig flera av dansarna att gravitationen inte är till för att besegra, 

utan till för att användas som en partner för att guida rörelserna. Det handlar om att använda 

kroppens naturliga konstruktion mer än att tillämpa den kroppsliga muskelstyrkan och att låta 

funktionaliteten initiera kroppens rörelser och inte spänna onödiga muskler (ibid. s. 24, 26). 

Ravn kom fram till att alla dansare i relation till tidigare erfarenheter har olika upplevelser av 

att känna kroppens egen tyngd (ibid. s. 32). 

 

 
1.5.3 Somatisk praktik i balett  

I den kvalitativa studien, Moving is like Making Out: Developing Female University Dancers’ 

Ballet Technique and Expression through the Use of Metaphor av Cydney Spohn och Sandra 

Spickard (2012), används metaforer inom somatiska kontexter på ett utforskande sätt för att 

sammanlänka teknik och uttryck på två balettklasser (Spohn & Spickard 2012, s. 47). 

Författaren introducerar metaforen moving is like making out som en central utgångspunkt för 

eleverna att relatera till. Metaforer är ett verktyg som både används av danspedagoger och 

somatiska utövare för att stimulera och lära eleverna olika färdigheter. Det har en stor 

påverkan på eleverna och deras engagemang för aktivt lärande, på grund av att de måste tolka 

och reagera med fysisk aktivitet (ibid. s. 49–50). Resultaten visade att metaforen, moving is 

like making out, hjälpte kvinnliga elever att förverkliga sina uttryck och tekniska potentialer 

genom att relatera till meningsfulla personliga erfarenheter. Tack vare detta fick eleverna nya 

insikter om sin kropp och kunde uppleva njutning vid utförandet av balettekniska rörelser. I 

slutändan kunde eleverna definiera sina egna metaforer och använda sin fantasi till att bygga 

en relation till en rörelse. Detta resultat visar metaforens förmåga inom ett somatiskt 

sammanhang och kan användas som ett verktyg för balettlärare till att hjälpa eleverna att 

förstå dualismen mellan teknik och uttryck. När aktivt lärande tillfogas genom att använda 
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metaforer kunde eleverna relatera till sina egna erfarenheter eller till tidigare känslor i sin 

kropp (ibid. ss. 47, 53, 63).  

My Dance and the Ideal Body: Looking at Ballet Practice from the Inside Out är en 

artikel skriven av Jennifer Jackson (2005) som lyfter fram en diskussion om att förändra 

synsättet på balettens kroppsliga ideal från både åskådarens perspektiv och utövarens. 

Författaren granskar tredje perspektivets (åskådarnas) synsätt på balettens karaktär samt 

problematiserar uppfattningen av genrens konstruktioner gällande kroppen och former. 

Genom att använda det somatiska tankesättet första personens perspektiv i baletten menar 

Jackson att dansarna kan utveckla tekniska och konstnärliga färdigheter (Jackson 2005, s. 26). 

Jacksons slutsats är att det finns mycket inom balettfältet som ännu inte är utforskat och syftar 

till vilken roll känslor och kreativitet har i träningen. Hon ifrågasätter sina upptäckter om 

balettens kroppsideal och vad de tjänar för syfte att forma balettdansare utifrån samma 

struktur. Hon argumenterar för att balett kan ha en positiv inverkan i utvecklingen av 

individen men att det krävs en förändring av de kroppsideal som av tradition redan är 

etablerade. Baletten behöver inkludera mer av det somatiska inifrån perspektivet och låta det 

vara en större del av genren för att bredda fältet anser Jackson (2005, ss. 36–37).  

Forskningsresultaten, Somatic Acquaintanceship av Farr och Storer (2016), finns i 

boken Practicing Dance: A Somatic Orientation av Coogan. Farr och Storer delar uppfattning 

om integrationen av somatisk praktik och balett. Resultatet är att författarna anser att det är 

väsentligt att somatisk praktik ingår i all form av dans som utövas på en högre utbildningsnivå 

inklusive balett. Det tar tid att lära in nya perspektiv som är okända för kroppen och även om 

utveckling sker successivt finns inga tydliga mål inom somatiska praktiker. Tiden måste 

därför beaktas eftersom den somatiska praktiken utvecklas under längre tidsperioder. De vill 

också se hur somatisk praktik filtreras dagligen under klasser och hur det uppmuntrar 

studenter att gå in i sin egen undersökningsprocess. Författarna menar att somatiskt arbete 

stimulerar självmedvetenhet och självreglering samt skapar en grund för fortsatt progression 

och utvecklandet av kreativitet (Farr & Storer 2016, s. 127).  
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1.6 Metoder 
Empiri för denna studie har en kvalitativ ingång och vi har därför valt metoderna, 

observationer och intervjuer som tolkas med innehållsanalys. Detta är relevant eftersom vi 

undersöker hur balettlärare använder sig av somatiska perspektiv och principer i sin 

undervisning. Innehållsanalysen ger oss möjlighet att dela in data i olika teman med 

utgångspunkt i intervjuer som kan ge oss djupare insikt i deras tankesätt om ämnet. Genom 

observationerna får vi möjlighet att se vad lärarna gör och hur somatiska perspektiv används 

inom genren. Tillsammans framställer metoderna en större helhetsbild av balettlärares 

användning av somatiska perspektiv och dess innebörd. 

 

 

1.6.1 Observationer  

Vi har använt semistrukturerade observationer för att ha underlag till vad som skall belysas i 

observationerna. Däremot har vi inte förutbestämt strukturerade ramar för den data vi vill 

samla in enligt exakta system (Cohen, Manion & Morrison 2011, s. 457).  Efter första 

observationen uppkom tre faktorer som vi förhöll oss till: beröring, anatomiska begrepp och 

språkbruk med utgångspunkt i den kunskap vi fått från kunskapsöversikten. Vi ansåg att de 

var relevanta byggstenar inom somatiska principer och perspektiv och användes sedan till 

resterande observationer. Som metod utgår vi från att vara observatörer som är fristående från 

gruppen. Vi deltar inte i aktiviteten då vi som observatörer inte vill påverka våra 

undersökningsobjekt (ibid. s. 457).   

Vid observation undersöker utredaren särskilda händelser eller situationer i 

studieobjektets miljö och registrerar vad som sker. Genom att använda den metoden kan man 

samla in data utan att behöva "pollinera" eller påverka det som undersöks, den så kallade 

forskareffekten. Det innebär att deltagarna (dansare och danslärare i denna studie) anpassar 

sitt beteende på grund av vetskapen om att det blir observerade. Forskarrollen är därmed en 

viktig del att tänka på det vill säga hur man som observatör presenterar sig själv och är tydlig 

med sina avsikter så man inte blir ett störande moment för objektet. Den största nackdelen är 

att personen som samlar in data kan påverka resultatet för forskaren själv måste tolka vad han 

eller hon ser (Andrason & Arnarsson 2016, s. 502: Lalander 2017, ss.100, 102, 106).  
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1.6.2 Intervjuer 

Intervju är en systematisk undersökning av ett subjektivt fenomen och kan beskrivas som en 

situation av interaktion mellan två personer med ojämlika roller. En muntlig kommunikation 

mellan intervjuare som ställer frågor utifrån ett specifikt syfte till den tillfrågade 

(respondenten) utspelas för att samla information (Lantz 2013, ss. 18, 21).  

Intervjuer har olika former och ger därför olika slags information. Det finns strukturerad 

intervju, semistrukturerad och helt öppna samt riktade öppna intervjuer. I den här studien 

används den riktat öppna intervjuformen som innebär att intervjuaren ställer öppna frågor och 

på så sätt kan den tillfrågade utveckla sina tankar kring ämnet. Intervjuarens avsikt är att 

förstå respondentens synsätt på hur och på vilket sätt verkligheten är uppbyggd och 

strukturerad. Samtidigt försöker intervjuaren att ställa öppna frågor med utrymme för 

upptäckt av nya begrepp (Lantz 2013, ss. 41–43). I en öppen intervju kan intervjuaren 

undersöka kvaliteter och med hjälp av analys komma fram till slutsatser. Kvalitativa analyser 

kan erbjuda en emotionell förståelse och samtidigt öka uppfattning för nya fenomen vilket 

även kan bidra med ny kunskap. Intervjuaren smalnar av frågeområdet genom att följa upp 

relevanta kvaliteter till det specifika ämnet och definierar respondentens kunskaper inom 

området (Lantz 2013, ss. 46–47). 

 

 
1.6.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalys som metod har en lång historia och dök först upp i Sverige på 1700-talet. Man 

började ifrågasätta Svenska kyrkans sångtexter och undersökte om de hade ett omstörtande 

innehåll. De började därför räkna religiösa symboler i sångerna och samma symboler i 

etablerade sångböcker, men fann ingen skillnad. Under 1900-talet fanns det intresse för analys 

av annat än skriven text. På 2000-talet började datorer användas för att analysera textmängder 

och därmed skapades nya möjligheter för innehållsanalysen (Boréus & Bergström 2015, ss. 

49–50).   

Innehållsanalys är en analysmetod som används till att analysera skriftlig text, 

konversationer eller visuellt meddelande i form av kommunikation. Begreppet består av att 

synliggöra mönster, budskap och fördjupa förståelsen för och kategorisera företeelser. 

Grundidén är att kvantifiera fenomen, begrepp eller liknande i texter utifrån ett specifikt 

forskningssyfte (Boréus & Bergström 2015, s. 50). Detta kan vara en fördel för denna studie 

då vi ska analysera intervjumaterial där individer med egna ord beskriver sin uppfattning av 

somatiska perspektiv i balett. Det somatiska begreppet har generellt inte etablerats inom 
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balettgenren och därav kan innehållsanalys som metod hjälpa oss att hitta gemensamma 

nämnare samt urskilja skillnader i deras språkbruk. En problematik med metoden kan vara att 

språkbruket och dess innebörd varierar och har olika betydelser beroende på respondenternas 

erfarenheter och bakgrund (ibid. s. 80). 

För att strukturera upp arbetet kan man dela upp innehållsanalysen i tre delar för att 

analysera den samlade datan. Den första delen av analysen sker under intervjuerna och det 

essentiella är att utredaren och respondenten har samma förståelse för konversationen till att 

uppfylla forskningens trovärdighet. Den andra delen tar vid när intervjun är utförd. Då börjar 

utredaren analysprocessen med att granska informationen och registrerar den. Den tredje 

delen består av att identifiera gemensamma nämnare av likvärdig information eller tonvikten i 

intervjuerna. Därav bör intervjuerna läsas många gånger för att få insikt i analysen av 

forskningsdata. De ord och fraser som upprepas och har samma tematisering ska kategoriseras 

och analyseras in i huvudteman och underteman (Bender 2016, ss. 307–308). 

Det är möjligt att analysera texterna manuellt eller med dator. Vi har valt manuell 

analysering som ger möjlighet att göra mer komplicerade bedömningar och tolkningar. 

Dataanalys däremot kan utvärdera stora textmängder på ett konsekvent sätt (Boréus & 

Bergström 2015, ss. 50–51). I manuell analys används olika begrepp för att förklara 

analysprocessen. Kodschema är ett analysinstrument som anger vad det är som ska noteras i 

materialet. Kodschema talar också om vilka noteringar som ska göras i de analyserade 

texterna. Kodningsinstruktion beskriver hur bedömningar ska göras i tveksamma fall. Till en 

början ska undersökarna bekanta sig med materialet genom att läsa igenom det. Det krävs 

även kunskap om den diskurs som texterna är ämnade för och hur de är producerade inom 

sociala sammanhang. Efter detta börjar man att skissa på sitt analysinstrument för att prova 

det på valda delar av materialet och noterar tolkningsproblem som eventuellt dyker upp. Om 

det förekommer problematik med analysen modifieras kodschemat och kodningsinstruktion 

justeras. Användning av analysinstrument innebär att ta ställning till vad som ska räknas och 

det kallas för kodningsenheter. Det kan vara specifika ord som urskiljs i texter som metaforer 

och argument. Kodningsenheter varierar, till exempel kan ett ord förekomma upprepade 

gånger, företeelse kan omtalas neutralt, uppskattande eller på nedvärderande sätt. De 

varierande egenskaperna kallas variabler (Boréus & Bergström 2015, ss. 54–55).  
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1.7 Tillvägagångssätt 
Nedan förklaras hur metoderna har använts och varför de är relevanta för denna studie.          

 

 

1.7.1 Observationer 

Vi observerade tre olika balettlärare i de danssalar där de vanligtvis undervisar. Under 

lektionerna satt vi som åskådare intill spegeln framför dansarna. För att samla vår empiri och 

kunna blicka tillbaka på händelser är observationerna antecknade skriftligt av oss båda två. 

Observationernas syfte var att synliggöra hur balettlärarna tillämpade somatiska perspektiv 

och principer i undervisningen. Till en början hade vi ett öppet förhållningssätt till vad som 

skulle analyseras. Inför observationerna hade vi viss förkunskap om deltagarna, kontexten och 

om det somatiska ämnet. Efteråt diskuterade vi våra anteckningar och skrev en gemensam 

sammanfattning som gav en helhetsbild av lektionen. Utifrån de skapades tre faktorer, 

beröring, anatomiska begrepp och språkbruk som sedan användes som utgångspunkt vid de 

nästkommande observationstillfällena. De tre faktorerna är urval av grundkomponenter från 

den somatiska diskursen som är väsentliga för vår studies syfte. Dessa tre är utvalda på grund 

av att de är visuella för oss att kunna relatera till som observatörer och icke fysiskt aktiva 

deltagare. Observationerna kunde även ge inspiration till efterföljande intervju vilket 

förtydligade vår tolkning av både observationer och intervjuer (Lalander 2017, ss. 109–110). 

 

 
1.7.1.1 Pilotintervju  
 
Vår första intervju blev en pilotintervju då frågorna inte var tillräckligt specifika och därför 

inte gav det resultat vi förväntade oss. Vi har därför valt att inte analysera denna intervju eller 

ta med den i vår undersökning. Respondenten svarade utförligt på de frågor som ställdes. En 

del svar var irrelevanta för vår studie men vissa av svaren menar vi bestod av kloka tankar 

och förklaringar som relaterades till ämnet. Det gjorde också att vi som intervjuare insåg vilka 

frågor som var betydelsefulla kopplade till vårt syfte.  
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1.7.2 Intervjuer 

I intervjuerna förhöll vi oss till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7–14).  De finns till för att säkerställa att respondenterna är 

medvetna om på vilka villkor deltagandet innebär. Som undersökare har vi ansvar att 

förmedla dessa villkor vilket gjordes muntligt inför varje intervju. En information gavs om 

studiens syfte och att deltagarna har anonymitet samt att det är frivilligt att avbryta sitt 

deltagande när som helst under studiens pågående. Uppgifterna om enskilda personer 

behandlas med varsamhet i säkert förvar och används endast för undersökningens ändamål 

(ibid. ss. 7–14). På grund av individernas anonymitet i intervjuerna benämns de olika 

deltagarna som respondent A, B och C för att lättare urskiljas från varandra. 

Vi började med att gå igenom vilka personer vi redan hade vetskap om som 

undervisade i balett och fråga de vår umgängeskrets om de kände till balettlärare som kunde 

vara relevanta för vår studie. Sedan gjordes ett urval av balettlärare som var aktiva inom yrket 

i Stockholm och som ansåg sig själva ha en relation till begreppet somatiska förhållningssätt i 

sin undervisning. Via mail beskrev vi vårt syfte med undersökningen och gav en kortare 

generell förklaring till begreppet somatisk praktik. Det mest relevanta för oss var att ta reda på 

deras uppfattning av begreppet och deras förhållningssätt till det. Vi fick svar från fyra 

balettlärare som också deltagit i studien, varav en person blev pilotintervjun.  

Vår tidsram för intervjuerna var cirka 25 minuter med två delar, varav första delen 

bestod av information om respondenten. Del två omfattade tre huvudfrågor om hur 

respondenten förhöll sig till somatiska perspektiv. Två av intervjuerna skedde direkt efter 

observationerna på deras arbetsplats, medan en av intervjuerna utfördes i balettlärarens egen 

arbetsstudio flera dagar innan observationen ägde rum. Alla intervjuer transkriberades direkt 

efter samtalen varav en intervju som inte spelades in noterades med endast anteckningar och 

sammanställdes till en text direkt efteråt.  
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1.7.3 Innehållsanalys 

Vi använde de tre steg i innehållsanalys och utvecklade dessa till sju steg för att underlätta 

analysprocessen. Vi följde ordningen som presenteras nedan som utgjorde hela 

analysprocessen.  

 

1. Första delen skedde under intervjuerna. Vi och respondenten skulle ha samma 

förståelse för konversationen 

2. Analysprocessen började efter intervjun och bestod av att granska informationen och 

registrera dem 

3. Vi läste intervjuerna många gånger till att få insikt i analysen 

4. Vi identifierade gemensamma nämnare eller tonvikten i intervjuerna  

5. Utifrån steg 4 hittade vi ord och fraser som upprepades och hade samma tematisering  

6. Vi kategoriserade orden och fraserna i huvudteman och undertema och analyserade 

datan 

7. Vi sammanfattade varje kategori   
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2 Analys 
I den här delen analyserar vi intervjuerna med innehållsanalys genom att kategorisera och 

sammanfatta dem. Vi redogör också observationerna innan vi framför resultatet av hela 

undersökningen. De tre respondenterna har bidragit i studien utifrån sina egna erfarenheter 

och sin förståelse för det somatiska begreppet vilket skapat en variation i deras 

förhållningssätt till balettundervisning. Alla tre respondenter använde någon form av 

somatiskt perspektiv i sin undervisning men i olika utsträckning som även kan visa motsats 

till det somatiska förhållningssättet.  

 

 

2.1 Sammanfattning av intervjufrågor 
Inför vår innehållsanalys av intervjuerna utgår vi från de tre huvudfrågorna som intervjuerna 

baserades på. Dessa frågor var tänkta att ge oss större kunskap om balettlärarnas 

förhållningssätt till användning av somatiska perspektiv i sin undervisning. Nedan presenteras 

frågorna som senare leder till en kategorisering av respondenternas svar.   

 

 

Intervjufrågorna: 
 

1) Hur skulle du definiera begreppet somatisk praktik och vad innebär det för dig?  
 

2) Vad anser du att somatiskt perspektiv har för betydelse i dansgenren balett? 
 

3a)  Har du utövat någon somatisk praktik? 
 

3b)  Använder du några av praktikens principer eller förhållningssätt i din     

balettundervisning?  

 

2.2 Kategorisering 
Innehållsanalysen används för att identifiera gemensamma nämnare, ord och fraser i 

intervjuerna. Fem kategorier bildades i relation till vårt syfte att få större kunskap om 

balettlärarnas uppfattning och användning av somatiska förhållningssätt i balett. De fem 

kategorierna är Danslärarnas definition av det somatiska begreppet, Somatiska principer, 

Somatisk pedagogik, Resultat av somatiska förhållningssätt i balett och Motsatser till 

somatiska perspektiv. Dessa kategorier är huvudteman, varav den första kategorin Somatiska  
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principer har tre underteman också. Målet med denna analys är att synliggöra balettlärarnas  

användning av somatiska perspektiv i deras balettundervisning.  

 

 

I den första kategorin samlas alla danslärares definitioner av det somatiska begreppet. De 

hade något olika åsikter om vad det betyder, men alla var överens om att det handlar om något 

kroppsligt. De ord som dök upp flera gånger under intervjuerna var funktionalitet och 

mekaniska principer. Dessa begrepp kan förklaras som att använda “kroppens egen anatomi” 

som en av balettlärarna uttryckte sig. Att skapa rörelse utifrån hur varje kropp är uppbyggd 

samt inkludera kunskap om skelettet och musklernas uppgifter. Multimodala 

undervisningsmetoder är ett didaktiskt förhållningssätt för att variera undervisningen och 

underlätta inlärning för dansarna att förstå olika koncept och rörelser. Det kan exempelvis 

vara att läraren visar rörelse samt beskriver den muntligt och uppmanar dansarna att känna 

rörelsen inifrån kroppen. De tre sistnämnda punkterna i kategorin var alla tre danslärare eniga 

om att de förhåller sig till ett somatiskt perspektiv. Baletten har utvecklats och ger idag mer 

utrymme till dansare att skapa egna förhållningssätt till rörelser. Att korrigera elevernas 

kroppar och låta dem ha sin egen förkroppsligade upplevelse anses vara direkt kopplat till det 

somatiska begreppet. 

 

 

 

Danslärarnas definition av det somatiska begreppet 
 

• Tanke om att det är något kroppsligt och fysiskt 

• Mekaniska principer 

• Funktionalitet 

• Multimodala undervisningsmetoder 

• Baletten har utvecklats- ger mer utrymme till eget förhållningssätt 

• Korrigera elevernas kroppar 

• Elevernas upplevelse 
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 Somatiska principer  
 

Språkbruk:  

• Pedagogerna använder olika röstkvaliteter för att förtydliga rörelser 

• Metaforer gör baletten lättare att relatera till så eleverna förstår rörelse på 

olika sätt 

• Verbalisera upplevelsen, dialog med varandra för att förstå kroppens 

funktion 

• Användning av anatomiska begrepp, skelett och muskler  

Funktionalitet:  

• Inifrån - ut perspektiv på kroppen 

• Förlängning från kroppens centrala magstöd (center) 

• Funktionellt rörelsemönster 

• Lyssna på kroppen 

• Användning av energiförbrukning- inte hålla 

• Fokusera på hur kroppen känns, inte hur den ser ut 

• Hitta naturligt sätt att röra sig obehindrat 

• Hitta en funktionell kroppsplacering (alignment) 

• Skapa medvetenhet om sin kropp i helhet 

Individualitet:  

• Vara i nuet 

• Varje individ har olika kroppar och olika förutsättningar 

• Utgå från dansarnas egen anatomi  

• Den egna upplevelsen av kroppen och rörelser 
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Vi ansåg att alla respondenter hade några gemensamma tankesätt om användning av 

somatiska principer i sin balettundervisning. Vi har delat upp dem i tre underteman, 

Språkbruk, Funktionalitet och Individualitet. Språkbruket syftar till hur lärarna på olika sätt 

använder röstkvaliteter, anatomiska begrepp, metaforer och verbaliserar upplevelser för att 

tydliggöra rörelser. Funktionalitet handlar om kroppens funktionella rörelsemönster och hur 

man kan skapa medvetenhet om sin kropp i helhet, både inre och yttre perspektiv på kroppen.  

Inom kategorin individualitet uppmärksammas vikten av att alla dansare har olika kroppar och 

förutsättningar och med den vetskapen agera utifrån individens dagliga tillstånd.  

 

 

 

Somatisk pedagogik 

• Använda beröring för att eleverna ska förstå initiationer av rörelser 

• Medveten om elevernas olika förutsättningar 

• Beröring genererar nya perspektiv, arbetar elev - lärare, elev - elev  

• Arbete med olika sinnen, känsel, syn, hörsel och balans 

• Lärande kommer från instrumentet - kroppen 

• Medvetenhet om användning av språkbruk 

 

Denna kategori handlar om balettlärares pedagogiska metoder som är kopplade till somatiska 

förhållningssätt i undervisningen. Några gemensamma faktorer är att alla lärare använder 

beröring för att eleverna ska få bättre förståelse för rörelser, till exempel var en specifik 

rörelse initieras från i kroppen. De arbetar med olika sinnen och påpekar vikten av att vara 

medvetna om både elevernas olika förutsättningar och lärarnas egna språkbruk i 

undervisningssammanhang. 
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Balettlärarna ansåg att användning av ett somatiskt förhållningssätt gav flera olika resultat i 

baletten. De menade att eleverna kan röra sig friare med kunskapen om hur de kan använda 

rätt mängd energi samt hur de kan fördela sin muskelanvändning för olika typer av rörelser 

och rörelsekvaliteter. Genom att medvetet slappna av eller aktivera specifika muskelgrupper 

kan dansaren lättare kontrollera energin av rörelser. Eleverna kan fördjupa sin förståelse om 

sig själva och sin kropp, därför får de en bättre kroppsmedvetenhet och mental medvetenhet. 

Balettlärarna anser att användning av somatiska förhållningssätt understödjer baletträningen 

genom att somatiska praktiker ibland används som kompletterande träning såsom Pilates och 

Gyrokinesisk praktik™.  

 

 

 

Resultat av somatiska förhållningssätt i balett 

• Kunna röra sig friare 

• Möjliggör att använda rätt mängd energi 

• Få kunskap om användning av muskler och muskelkraft 

• Mental medvetenhet och vara i nuet 

• Kroppsmedvetenhet 

• Fördjupad förståelse om sig själv, sin kropp och för rörelse 

• Understödjer baletträning 

 

Motsats till somatisk praktik 

• Traditioner, gamla mönster och vanor 

• Att vara i en karaktär, inte vara dig själv 

• Yttre objektiva instruktioner i relation till rummet 

• Estetiken är viktigare än hur det känns i kroppen 

•  Visa, kopiera och härma som en undervisningsmetod 
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I den här kategorin formuleras motsatser till somatiska perspektiv som dök upp under 

intervjuerna. Balettlärarna berättade att dansare generellt gärna förhåller sig till redan 

välkända traditioner och inlärda rörelsemönster. Detta menade lärarna kan göra att eleverna 

går miste om nya upptäckter om rörelser och även upplevelser av balett. Vissa av lärarna 

hävdade ändå att estetiken är viktigare än hur det känns i kroppen, i den mening att balettens 

traditionella rörelsespråk är grunden till det som idag är balett. Lärarna använder olika 

inlärningsmetoder, till exempelvis hur läraren demonstrerar och eleverna härmar. Ibland 

använder de yttre objektiva instruktioner där kroppen förhåller sig till riktningar i relation till 

rummet. En annan inlärningsmetod är att använda olika karaktärsroller så att eleverna ska 

glömma hur svår balettekniken är. Dessa inlärningsmetoder menar lärarna ska ge eleverna 

snabbare förståelse för rörelsematerial.  

 
 

2.3 Sammanfattning av observationer  
I observationerna lyfte vi fram tre faktorer, lärarens språkbruk och användning av rösten, hur 

hen tillämpade beröring och hur läraren applicerade anatomiska förhållningssätt i 

undervisningen. Nedan finns en sammanfattning av alla tre observationerna.  

 

 

2.3.1 Observation 1 

Första observationen var en balettklass med ett modern och nutida dans inriktat danskompani 

med cirka 14 professionella dansare. Klassen varade en timme och 15 minuter och var 

strukturerad i tre delar, stångövningar, adagio (långsamma rörelsekvaliteter med mycket 

benlyft utan stänger) och till sist diagonalövningar (rörelsefras och hoppkombination i flöde 

över golvet). Balettlektionen leddes av respondent A. Vi märkte redan i början av klassen att 

balettläraren gjorde medvetna val och baserade sin undervisning på somatiska perspektiv. 

Exempelvis sade läraren, “Everybody's bodies are different”, vilket vi tolkar att dansarna ska 

lyssna på sin egen kropp och göra det de har behov av. Vi upplevde att detta var en 

fundamental princip och något som kan ha påverkat dansarnas tankegångar och rörelser. 

Läraren uttalade upprepade gånger under klassen att dansarna ska vara i nuet, inte “on 

autopilot” när de dansar. Hen sade att varje dag är en ny dag och därmed följer nya sätt att 

röra sig på. 

Balettläraren använde språkbruk i form av balettermer och kompletterade och 

förtydligade kvaliteter med anatomiska begrepp samt metaforer. En av metaforerna som hen 
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använde var “Make love to the floor with your feet” när dansarna utförde en fotövning. 

Genom att använda metaforer blandade med mer objektiva anatomiska begrepp försökte hen 

att aktivera olika sinnen och därmed nå ut till varje dansare.  

Balettläraren applicerade beröring i enkla drag för att korrigera dansarna och för att 

poängtera kroppsliga förhållningssätt genom att visa på sig själv. Dansarna svarade på hens 

beröring. De skulle också använda golvet som ett stöd för att hitta kroppens placering och 

tyngd. Balettläraren utbrast flera gånger att de skulle låta kroppen falla ner i golvet.  

Balettläraren pratade dessutom om medvetenhet, ett holistiskt perspektiv på kroppen 

som helhet. Hen förklarade vikten av att vara sammankopplad eller “connected” till kroppens 

centrum och inte särskilja armar och ben från resten av kroppen. Efter att dansarna hade gjort 

adagioövningen en gång, berättade balettläraren att dansarna skulle låta armarna vara i ett 

tillstånd som kändes naturligt för deras kropp. Det blev en stor skillnad tyckte både vi och 

läraren. Övningen kändes mer äkta nästan som att dansarna själva hade kommit på rörelserna 

och deras armar var sammanlänkade till kroppen som helhet. 

Läraren var tydlig i sin användning av somatiska perspektiv i sin undervisning. Hens 

språkbruk, förhållningssätt till beröring och anatomiska begrepp är en central del i hens 

balettundervisning och bidrar med andra möjligheter och perspektiv på baletten än de 

traditionella synsätten.  

 

 

2.3.2 Observation 2 

I andra observationen besökte vi en gymnasieskola med spetsutbildning i modern och nutida 

dans. Balettlektionen leddes av respondent B. Lektionen varade en timme och 20 minuter med 

sex elever från årskurs ett och två. Upplägget av lektionen liknade den första observationen 

med stångövningar och adagio samt ett allegro (en fras med sammansatta snabba 

hopprörelser). I lektionens helhet skedde undervisningen på ett traditionellt sätt med mycket 

fokus på form, den klassiska baletttekniken och dess strukturer. Vi upplevde att balettläraren 

kändes lite nervös och blev påtagligt påverkad av vår närvaro som observatörer. Hen frågade 

vad vårt fokus var innan klassen började och det kändes som hen anpassade sin undervisning i 

förhållande till det. Läraren var övertydlig med de som hen ansåg vara somatiska perspektiv 

och förklarade sina undervisningsmetoder för oss flera gånger under balettlektionen.  

Läraren använde alla tre faktorer som vi fokuserade på. Hen nämnde ett fåtal 

anatomiska relationer som till exempel att eleverna skulle känna längden i överkroppen som 

utgörs av ryggraden och relation mellan svanskotan och toppen av huvudet. Hen pratade om 



25 
 

att slappna av i höften för att kunna göra högre grand battement (en hög benspark upp i luften 

med rakt ben) genom att “kasta” benet istället för att föra det. Vidare pratade läraren också 

om skelettet via metaforer, “soppskålen” till exempel som ska liknas med bäckenet. Här 

menade hen att fokus är att inte tilta bäckenet för mycket åt något håll så att ”soppan spills 

ut”. Dessa typer av metaforer förklarar hen hjälper eleverna förstå rörelser och kroppen på ett 

annat sätt. Samtidigt ansåg läraren att det bästa sättet för eleverna att lära sig rörelsematerial 

effektivt är genom direkta objektiva riktlinjer att förhålla sig till. Hen använde sig därför 

mycket av formen av inlärningsmetoder som handlar om kroppens riktningar i förhållande till 

rummet. 

Läraren använde beröring av eleverna i form av att beröra med enbart ett finger, stryka 

med händerna och ta rejälare grepp om muskulatur för att korrigera deras positioner, vinklar, 

riktningar och muskelanvändning. Under balettlektionen använde läraren sig förutom 

balettermer, mycket av olika röstkvaliteter och tonlägen för att förtydliga rörelsernas 

utmärkande egenskaper och betona musikaliteten. Under observationen kunde vi som 

observatörer se att läraren använde vissa somatiska perspektiv. Förutom de somatiska 

förhållningssätt som redan nämnts ovan om beröring, det anatomiska och verbala, pratade hen 

exempelvis om att känna energi genom kroppen för att hitta förlängning i rörelser. “Energy, 

extending and sending the energy all the way to the door”. Det skulle kunna vara mycket 

konkret information för eleverna att ta in, men samtidigt en individuell tolkning av energi i 

kroppen som kopplas till det rumsliga. Några övriga noteringar som inte är kopplade till de tre 

faktorerna, utan snarare upplevdes vara motsats till somatiska tankesätt var att läraren visste 

vad hen krävde av eleverna, till exempel: “I am not satisfied with your knees...I want them 

superstretched”. I denna mening yttrade läraren sig om att eleverna inte presterat tillräckligt 

bra och hen blev därför inte nöjd.  

 

 

2.3.3 Observation 3 

Den tredje observationen ägde rum på ett universitet med fyra balettstudenter. Lektionen var 

en timme och 30 minuter lång. Balettlektionen leddes av respondent C. Klassen började med 

40 minuter med Floor-barreteknik™ som utförs liggandes på golvet i olika positioner, utifrån 

modulerade stående balettövningar vid stången. Resten av lektionen bestod av traditionellt 

strukturerad balettklass med stångövningar, adagio, olika hoppövningar och några varierande 

fraser mitt på golvet.   
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Balettpedagogen hade haft uppehåll och inte undervisat studenterna på fem veckor, så hen 

började med att fråga vad de kom ihåg från förra lektionen och hur deras tankegångar gick om 

Floor-barreteknikens™ förhållningssätt till baletten. Studenterna pratade bland annat om att 

det var lätt att komma ihåg teknikens tankesätt direkt efter klass, men det var sedan enkelt att 

falla tillbaka i gamla vanor under ett längre uppehåll av den typen av träning. De nämnde 

också att de kunde slappna av och hitta mindre anspänning i musklerna. Balettpedagogen 

använde flera anatomiska principer inom Floor-barretekniken™ som sedan överfördes till 

resten av balettlektionen. Till exempelvis sade hen: ”dra ryggraden ut, magen är basen och ger 

kraft nedåt, käken och nacken är mjuk, neutral rygg och kom fram på fötterna”. Hen ville 

komma åt funktionen med kroppen och använde dessa principer samt flera andra under 

lektionen. Balettpedagogen poängterade att alla inne i danssalen pratade svenska men hade 

olika dialekter, hen påstod att det är samma sak med balettens rörelser. Balett varierar 

beroende på vilken lärare som undervisar. Därför menar hen att dansarna måste ta hand om 

sig själva och välja vilken information som är relevant för deras personliga utveckling och 

passar bra för dansarens kropp. Hen tydliggjorde det med att säga ”Hur kan jag få till att de 

funkar för min kropp”.  

 Pedagogen använde beröring och rösten som ett verktyg i undervisningen. Hen tog till 

beröring på sig själv till att tydliggöra rörelser och kvaliteter för studenterna. Rösten har 

samma syfte men kan också framhäva olika musikaliska kvaliteter hävdade läraren. 

Exempelvis sjöng hen melodiskt vid genomgång av övningar. Pedagogen använde också 

metaforer tydligt under lektionen för att ge studenterna bättre bild och uppfattning av rörelser. 

Studenterna fick bland annat föreställa sig att ha ett gummiband mellan benen och som om de 

vore kopplade till marionetttrådar. Först och främst användes ändå balettermer till att förklara 

rörelser som efteråt kompletterades med att relatera till funktionalitet och anatomiska 

begrepp. 

 Pedagogen ställde frågor till studenterna under hela klassen och försökte ha en öppen 

dialog med dem. Hen frågade till exempelvis om hur det kändes i kroppen och om den 

kroppsliga upplevelsen i relation till de olika övningarna. De fick reflektera över hur de 

förhöll sig till materialet och de tankesätt undervisaren representerade. Balettpedagogen var 

medveten om sina egna undervisningsmetoder och använde alla tre faktorerna som vi 

undersökte i hens balettundervisning.  



27 
 

2.4 Resultat av analysen 
Utifrån observationerna synliggjorde tre centrala faktorer, språkbruk, beröring och 

anatomiska begrepp som kopplades till somatiska förhållningsätt i balettlärarnas 

undervisning. I innehållsanalysen formades fem kategorier i relation till studiens syfte. 

Kategorierna är: Danslärarnas definition av det somatiska begreppet, Somatiska principer, 

Somatisk pedagogik, Resultat av somatiska förhållningssätt i balett och Motsatser till 

somatiska perspektiv. Utifrån hela analysen har vi kommit fram till ett resultat. 

Alla tre respondenter använde någon form av somatiskt perspektiv i sin undervisning, 

men resultatet visade också att dem använder andra inlärningsmetoder som är i motsats till 

somatiska perspektiv som synliggjordes i en av kategorierna. Danslärarnas gemensamma 

definition av det somatiska begreppet handlade om något kroppsligt, även om de beskrev det 

med olika ord och begrepp som exempelvis funktionalitet och mekaniska principer. Utifrån 

vad vi observerat ansåg vi att två av balettlärarna var mer insatta i och hade mer kunskap om 

somatiska praktiker vilket syntes genom självsäkerhet i deras undervisning. De använde också 

tydligare somatiska principer och perspektiv i sin undervisning än den tredje respondenten. 

Hen använde till exempel gestaltandet av karaktärsroller som inlärningsmetod vilket hen 

ansåg skulle leda till att eleverna glömde hur svår balettekniken är. Att inta en karaktär anses 

vara motsatt till det somatiska tankesättet att vara medveten om nuet och hur kroppen känns i 

rörelse. Att arbeta med somatiska förhållningssätt i balettundervisning verkar vara individuellt 

beroende på hur läraren är som person, vilken tidigare bakgrund hen har och relationen till 

somatisk träning. Samtliga lärare var däremot eniga om att rörelse kan och bör initieras 

utifrån individernas kroppar, vilket anses vara en stor del av det somatiska förhållningssättet. 

En av respondenterna förklarade detta förhållningssätt som att alla dansare ska ha likadana 

klänningar på sig. De behöver dock vara sydda i varierande storlekar för att vara anpassade 

för alla individers olika kroppar. I undervisningen verkar lärarna göra pedagogiska aktiva val 

att förhålla sig till det faktum att dansarna har olika kroppar och förutsättningar. Med det i 

åtanke poängterar de för dansarna att hitta det egna funktionella kroppsliga system som 

fungerar för dem.  

Generellt sett visar analysen att de övervägande åsikterna om somatiska 

förhållningssätt är något som gynnar balettundervisningen och stödjer dansträningen. 

Exempelvis berättade en av respondenterna att kompletterande Pilatesträning kunde 

medvetandegöra dansarnas förståelse för det kroppsliga arbetet och därmed utveckla deras 

danstekniska förmåga. Dansarna själva lär sig balett genom att förkroppsliga de somatiska 

principer som läraren förespråkar. Alla lärare i studien vill erbjuda dansarna möjlighet till 
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större kunskap om en förbättrad kroppskännedom och medvetenhet som därmed ger en 

fördjupad förståelse om sig själv.  

Efter att ha intervjuat alla tre och sett dem undervisa kunde vi relatera språkbruket och 

röstkvaliteterna till deras handlingar och sammankoppla dem med de somatiska principer som 

användes. Metaforer var en tydlig språklig princip som alla lärare använde sig av i sin 

undervisning även om balettermer utgjorde den större delen av klasserna för att beskriva 

dansstegen. ”Soppskålen”, som tidigare nämndes i texten, var till exempel en metafor för 

eleverna att förstå bäckenets placering. Lärarna var eniga om att metaforer möjliggör en 

annan förståelse för rörelse. Genom att använda flera tillvägagångssätt som bland annat 

inkluderar fantasiförmågan och tar till vara på igenkänningsfaktor, gör det enklare för 

dansarna att relatera till rörelser. Röstkvaliteter är en annan princip som lärarna använde sig 

av i undervisningen. De använde rösten till att förtydliga rörelsens kvaliteter och den 

musikaliska gestaltningen. För en bättre kroppslig placering arbetade exempelvis en av 

lärarna med olika tonlägen och kvaliteter för att poängtera riktningen genom benen ner i 

golvet. Hen uttryckte sig melodiskt: “Förläng hälen neeeeer” med en mörk, djup ton i rösten.  

En ytterligare undervisningsmetod som lärarna använder är att öppna upp för dialog 

med eleverna och fråga om deras upplevelse i relation till olika övningar, för att göra dansarna 

mer medvetna. “Hur känns det i kroppen?”, “Upplever ni någon skillnad?”, “Hur skulle ni 

förklara det här till era elever?” är några exempel på frågor som lärarna ställde. Tillsammans 

med lärare kan dansarna öva på att verbalisera olika upplevelser och känslor efter att ha utfört 

rörelser eller specifika övningar. Med denna språkliga princip vill läraren att dansarna ska 

kunna uttrycka sig muntligt eftersom det är viktigt att kunna formulera sina tankar och 

kroppsliga erfarenheter i ord. Alla tre lärare är medvetna om sitt eget språkbruk i 

undervisningssammanhang och de vet att det är ett hjälpsamt verktyg i undervisningen om det 

används på rätt sätt. 

I undervisningen används flera anatomiska termer som beskriver hur muskler och 

skelett interagerar i rörelser. Detta kan ge dansarna information om hur de kan använda 

kroppen genom olika perspektiv och en annan förståelse för specifika rörelser eller övningar. 

En av lärarna uttryckte sig i intervjun att baletten är mer än bara armar och ben. Det handlar 

mer om att rörelse “...coming from this internal core, and that is connected through the spine”. 

Anatomiska termer kompletterar och förtydligar lärarnas användning av balettermer och även 

metaforer. Läraren fortsätter med att förklara en armposition: “The idea is that the shoulder 

blade falls and scopes, so there is this rotation, internal rotation happening, that guide the 

arms and go into the shape, rather than making a shape”. De anatomiska referenserna syftar 
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till att initiera rörelse från skelett och musklerna som bildar en form inifrån kroppen. En 

vanlig motsats bland dansare är att applicera formen objektivt till kroppen och inte reflektera 

över hur den skapats. Sammanfattningsvis är att förståelse för anatomi är en nyckel till bra 

hälsa och gör dansarna medvetna om hur de kan använda sin kropp på ett funktionellt vis. 

En annan undervisningsmetod som är kopplad till somatiska perspektiv är lärarens 

användning av beröring. Lärarna använder främst beröring med händer och fingrar som hade 

som avsikt att dansarna ska få bättre förståelse för rörelsen eller kan korrigera deras 

positioner, muskelanvändning och riktningar. Beröring på dansarna kan ske i form av att 

läraren stryker med händerna längs ryggen, tar rejälare grepp om låret eller tar och trycker 

med fingrar på specifika kroppsdelar för att dansarna ska förstå initiationer av rörelsen. 

Beröring kan generera nya perspektiv genom att dansarna arbetar tillsammans och under tiden 

kan de förklara vad som händer när de berör varandras kroppar. Samtidigt kan lärarna 

poängtera kroppsliga förhållningssätt genom att visa på sig själva för att tydliggöra rörelsen 

och olika kvaliteter. 

Resultatet av studien är att alla dessa olika perspektiv och principer kompletterar 

varandra. På grund av respondenternas tidigare erfarenheter och bakgrund förhöll de sig något 

olika till somatiska begreppet. Alla lärare strävade ändå mot samma mål det vill säga att 

dansarna ska hitta nya tankesätt kring sin kropp och hur den fungerar. De inkluderar 

somatiska perspektiv och principer i sin balettundervisning och använder dem så att fler 

dansare kan upptäcka nya synsätt på rörelse och sin kropp, ett nytt sätt att förhålla sig till 

dansträningen. Det används också för att få en djupare förståelse för kroppen som verktyg och 

genom det underhålla den på ett förebyggande och hållbart sätt. Dansarna blir medvetna om 

vad deras kroppar behöver gällande dansträning.  
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3 Diskussion och sammanfattning 
I detta avsnitt presenteras våra egna reflektioner i relation till allt datamaterial vi redovisat 

tidigare i studien. Vi börjar med att diskutera somatiska förhållningssätt i förhållande till 

balett som dansgenre. Efter det följer ett resonemang med fler egna erfarenheter av somatiska 

perspektiv och principer i den moderna och nutida dansgenren och kopplar upplevelser till 

vårt yrke som danspedagoger. Därefter går vi in på våra enskilda diskussioner som behandlar 

tillvägagångssätt genom hela studien och reflektioner kring resultatet. Vi tar upp hur vi kan 

koppla ämnet till vårt framtida yrkesliv som danspedagoger. Avslutningsvis sammanfattar vi 

hela studien tillsammans och ger eventuellt möjliga förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

 

3.1 Somatiska förhållningssätt och balett 
Här diskuterar vi kring balett och hur somatiska praktiker har influerat baletten med dess 

principer och perspektiv. Vi återkopplar till studiens början och refererar till redan nämnda 

källor samt inberäknar egna åsikter om ämnet. I texten går vi lite djupare in på metaforer, 

kroppsideal och den somatiska diskursens plats i dansfältet. 

Vid början av denna studie hade vi bestämda åsikter om balettens pedagogiska 

ingångssätt samt förutfattade meningar om genrens struktur och syfte. Vi hade en 

föreställning om att balett ofta kan vara påfrestande på kroppen på grund av dess 

rörelsemönster och att dansen är skapad för att tillfredsställa en publik, någon annan än sig 

själv. Därför frågade vi oss själva: Varför skulle vi dansa balett och vad skulle det gynna oss? 

Det fanns inget tydligt svar då, men nu i efterhand ser vi frågan utifrån ett helt nytt perspektiv. 

Genom studiens gång har vårt sätt att se på balett ändrats i och med den information vi tagit 

del av. Vi har träffat balettlärare som har ett holistiskt synsätt på hur undervisningen ska gå 

till. De har kunskap om kroppens olika förutsättningar och arbetar utifrån att göra baletten 

mer tillgänglig för fler människor. Samma konsensus gäller för de artiklar som vi läst. Det 

finns många fler ingångar till balett än den traditionella. Vissa förhållningssätt ger utrymme 

för att ta hand om sin kropp och lyssna på vad den behöver. Det gör oss förväntansfulla om att 

baletten verkligen kan vara för alla, trots genrens konventioner och traditioner om kroppar 

och fysik.  

Baserat på den datainsamling vi har gjort och analyserat verkar det idag börja 

utvecklas en trend i baletten där ett funktionellt och mer individanpassat synsätt inkluderas 

allt mer i undervisningen. Lärarna nämnde hur traditioner inom balett poängterar vikten av en 
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exakt form som var det essentiella i deras inlärningsprocess som balettelever. Idag tar de 

själva avstånd från denna typ av tradition i sin undervisning och fokuserar mer på att formen 

ska gestaltas inifrån kroppen. Balettlärarna pratade om att det än idag finns traditioner och 

konventioner som ser olika ut beroende på kontext. De nämnde exempelvis institutioner som 

är konservativa och har stannat kvar i gamla spår och som därför inte har utvecklat 

perspektivet till balettgenren lika mycket. Det kan även bero på institutionens inställning, 

lärarnas bakgrund och personliga preferenser till somatiska förhållningssättet i relation till 

balett. Något som kan underlätta för lärarna är att de inte behöver känna krav på att strikt 

förhålla sig till endast en teknik, somatisk praktik, eller traditioner. Det är snarare en tillgång 

att ha mycket kunskap om olika tekniker och blanda dem till ett personligt koncept för att inte 

fastna i enformiga rutiner.  

De tre lärarna tyckte att det var viktigt att det somatiska förhållningssättet inkluderas i 

träningen av balett och att lärandeprocessen börjar hos individen och är inte konstruerad av 

lärarna. Det måste vara individens egen handling och dennes erfarenhet för att det ska få ett 

meningsfullt värde. Lärarnas uppgift blir att ge dansarna informativa verktyg och övningar 

och hur denna kunskap sedan kan tillämpas är upp till dansarna själva. Baserat på vår 

utbildning i danspedagogik är det en viktig synpunkt. Det kan vara mer fördelaktigt att läraren 

tar rollen som handledare för eleverna, ger dem verktyg och agerar bollplank för att guida 

dem till att utvecklas. Något som även presenteras i artikeln Skinner Releasing Technique: 

Dancing from within där man påpekar vikten av det pedagogiska synsättet att guida sina 

elever med utgångspunkt i första personens perspektiv (Girard 2007 se Emslie 2009, ss. 169–

170). 

I kunskapsöversikten beskrivs balett med somatiska förhållningssätt i tre artiklar. Den 

ena artikeln My Dance and the Ideal Body: Looking at Ballet Practice from the Inside Out 

(Jackson 2005) beskriver det kroppsliga idealets utveckling i balett vilket stämmer överens 

med vår upplevelse. Jackson skriver att baletten kan ha positiv inverkan på dansare och att det 

på senare tid skett en förändring gällande kroppsideal i genren. Hon ifrågasätter principen att 

forma balettdansare efter samma struktur och anser att det verkar vara mer gynnsamt för 

dansarna att använda somatiska perspektiv och principer för att bredda deras kunskaper om 

sig själva, sin kropp och rörelse (Jackson 2005, ss. 36–37). Balettlärarna som deltagit i 

undersökningen håller med Jackson och anser att balett kan vara för alla människor. Genren 

kan anpassas efter varje individs kropp och förutsättningar. 

I den andra artikeln, Moving is like Making Out: Developing Female University 

Dancers’ Ballet Technique and Expression through the Use of Metaphor, försöker 
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balettläraren att använda metaforer som dansarna kan relatera till (Spohn & Spickard 2012, s. 

47). Denna metod använde även balettlärarna som deltog i undersökningen som en del av 

deras språkbruk. Metaforer användes flitigt och de tyckte det var en viktig komponent för att 

försöka få dansarna att förstå rörelsen ur ett ytterligare perspektiv. Detta gjorde att dansarnas 

dansteknik inte var lika mycket i centrum då de kunde tänka på andra parametrar under 

övningarna. Vi som undersökare är också eniga om att metaforer har hjälpt oss i dansandet att 

förstå rörelse på ett annat sätt och känna hur andra sinnen blir involverade. 

Respondenterna pratade om att dansarna fick möjlighet att dansa på ett friare sätt 

genom att inkludera somatiska principer och perspektiv. En kommentar från en av lärarna 

under observationen var att dansarna skulle försöka känna sig mer naturliga och inte tänka så 

mycket på form och positioner. I och med det hävdade danslärarna att dansarna fick bättre 

kroppskännedom och mental medvetenhet. De ansåg att somatiska praktiker som exempelvis 

Gyrokinesisk praktik™ och Pilates används som kompletterande träning och understödjer 

balettdansarnas träning och medvetenhet. Detta bekräftar att somatiska ingångssätt stimulerar 

utvecklandet av självmedvetenhet som den tredje artikeln Somatic Acquaintanceship (Farr & 

Storer 2016, s. 127) redogör för. I artikeln nämner Farr & Storer (2016, s. 127) att det är 

väsentligt att somatiska praktiker inkluderas i balett på högre utbildningsnivå. Vi som 

danspedagog-studenter kan intyga att kunskap om somatiska principer och perspektiv har 

gynnat oss som både dansare, danspedagoger och individer. Att få upptäcka kroppen på nya 

sätt genererar till utökad kreativitet som att utforska nya rörelsemönster till exempel. Alla 

balettlärare i vår studie var eniga om att somatiska förhållningssätt främjar tekniken i balett 

och ger dansare möjlighet att utvecklas ännu mer. I relation till detta tycker vi det är märkligt 

att somatiska förhållningssätt idag ännu inte är en större del av baletträning. Både vi och 

balettlärarna i studien anser att det har övervägande positiva fördelar och är därför önskvärt 

att få ta del av som dansare. 

 
 

3.2 Somatiska förhållningssätt och danspedagogrollen  
Att koppla somatiska förhållningssätt till balett är en sak men vi är också nyfikna på att 

diskutera somatikens koncept i relation till yrkesrollen som danspedagog. Vi inleder med att 

ge vårt perspektiv till varför somatiska förhållningssätt har en positiv inverkan på kroppen i 

danssammanhang. Därefter tar vi upp de tre begreppen anatomi, språkbruk och beröring och 

hur de kan användas i dansundervisning. Slutligen tar vi upp begreppet medvetenhet och 
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belyser hur allt inom den somatiska diskursen är kopplad till begreppet. Exemplen som 

förekommer är hämtade från egna erfarenheter i modern och nutida dansgenren.  

Somatiska praktiker har ett rykte om sig att vara hälsosamt och bra för kroppen. Vi 

liksom Reed (2016, ss. 179–180) vill poängtera att det har positiva fördelar för hälsan både i 

dansträningen och i vardagslivet. Vi ser den somatiska kunskapen som en tillgång till att 

förbättra det kroppsliga tillståndet och arbeta holistiskt med förebyggande inställning att må 

bra på lång sikt. I vardagen kan det betyda att reducera stress, lyssna inåt på kroppens behov 

och landa i sig själv i både sinnet, kroppen och själen.  

Som danspedagog är det högst väsentligt att ha grundläggande kunskap om anatomi 

anser vi. Det är ett välkänt element som ingår i den somatiska diskursen som vi i denna studie 

använt som en förhållningspunkt i analysarbetet. Anatomi som är fokuserad på kroppens 

funktionella rörelsemekanik är en fördel att ha god kunskap om. Till en stor del är det i 

förebyggande syfte för att undvika skador. Som Ravn skrivit kan anatomiska kunskaper ge 

elever verktyg till att förstå och använda kroppens konstruktion samt låta funktionaliteten 

initiera rörelser. Det är bättre än att endast applicera former, riktningar och muskelstyrka 

(Ravn 2010, ss. 24, 26). Med större kunskap om människans anatomi tillsammans med de 

praktiska erfarenheter dansare har får eleverna djupare förståelse för en funktionell 

användning av sin egen kropp. Dansen blir lättare att genomföra med funktionella verktyg än 

att forcera och spänna rörelser som inte känns naturliga för individen själv. Kanske är det 

därför så många balettlärare likväl modern och nutida danslärare använder anatomiska termer 

i undervisningen.  

Språkbruk var en av de mest väsentliga faktorerna som användes av balettlärarna i 

undersökningen. Ofta används det till att tydliggöra rörelsekvaliteter för eleverna genom att 

använda rösten på olika vis. Men också till att ifrågasätta eleverna och få dem att verbalisera 

hur de kände i specifika övningar och om de upplevde någon skillnad efter att ha upprepat 

dem. Vi tycker därför språkbruket är en viktig inlärningsmetod. Eleverna utvecklas genom att 

bli uppmanade att kritiskt fundera på övningarnas syfte och funktion. Balettlärarna pratade 

inte mycket om hur eller på vilket sätt dem framförde orden. Ibland exemplifierade läraren 

den negativa aspekten av rörelsen istället för att upphöja vad eleven gjorde bra. Därför 

ifrågasätter vi språkbruket: Vad kan man säga och hur bör man säga det? För oss räcker det 

inte med att besitta mycket kunskap om man inte vet hur man ska uttrycka den. En av 

balettlärarna berättade att tonen i rösten är en viktig del när man ger dansare instruktioner. Det 

kan verkligen påverka dansarens inställning till lektionen och för självförtroendet. Det är 

också kopplat till vilka ord man som pedagog väljer att använda. Danspedagogen måste hela 
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tiden vara medveten om vad och hur hen uttrycker sig under lektionen. Lärare måste försöka 

att anpassa sig så att alla känner sig sedda och inkluderade.   

 En annan bra inlärningsmetod som alla balettlärare använde var beröring. De använder 

bland annat beröring till att eleverna ska förstå initiering av rörelser. I vår utbildning har vi 

gått igenom hur användbart och effektivt ett pedagogiskt verktyg som beröring kan vara. Vi 

har pratat något om hur man kan förhålla sig till den pedagogiska rollen men det finns 

fortfarande stora outforskade delar inom denna metod för oss. Vi har också använt mycket 

beröring när vi arbetat i par på de moderna och nutida danslektionerna. Man kan hjälpa 

varandra att förstå rörelse bättre genom att beröra någon annans kropp, en så kallad 

förkroppsligad förståelse. Vi anser också att beröring är ett nödvändigt verktyg i 

dansundervisning just för att man arbetar med kroppen som hantverk. Det var endast en av 

balettlärarna som poängterade att man måste fråga innan man skulle röra en elev, om det 

skulle vara okej för denne. Upproret MEtoo uppmärksammades via sociala medier hösten 

2017 gällande sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Inom dansvärlden skapades 

hashtaggen #tystdansa som till stor del handlade om negativa upplevda arbetsförhållanden. 

Flera dansverksamma människor delade med sig av händelser där danslärare överskridit 

gränsen av beröring mot sina elever och kollegor. Kön av lärare spelade en stor roll i debatten, 

vilket fick oss att fundera på om det är skillnad när kvinnliga pedagoger rör olika elever eller 

när manliga pedagoger gör det? Var går gränsen mellan tillåtande och oacceptabel beröring? 

Vi tänker att kön inte skulle spela någon roll om alla vore medvetna om sin pedagogiska roll 

och intention. Eleverna måste känna sig trygga till att kunna säga nej. Pedagogens roll är att 

skapa en lugn och trygg miljö där eleven kan uttrycka sig frivilligt.  

I forskningsartikeln, Written in the Body: Reflections on Encounters with Somatic 

Practices in Postgraduate Dance Training (2009, s. 219) upptäckte Allen att människan har 

en inneboende kunskap som kan framhävas med hjälp av lånade förhållningssätt från 

somatiska praktiker. Kroppen är det enda hantverket som behövs för att praktisera somatiska 

förhållningssätt. Individen måste endast skaffa sig verktyg till att få kunskap om hur de kan 

förhålla sig till sin kropp. Medvetenhet ser vi som ett av de fundamentala verktygen till att 

hitta kunskap och som även används inom modern och nutida dansträning. Vår förklaring på 

medvetenhet är att dansarna och lärarna uppmärksammar kroppens funktioner och de vet hur 

de fungerar. Det kan innebära att dansarna både kan känna kroppen inifrån och ut samt utifrån 

och in. Majoriteten från datainsamlingen har endast behandlat det första inifrånperspektivet. 

Inom dansfältet anser vi att det finns flera yttre faktorer som kan påverka individens dansande 

också. Till exempel påverkas man av miljön, att vara inomhus eller utomhus, dansa i ett stort 
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eller litet rum, lyssna på musik eller tystnad eller att förhålla sig till andra individer samt 

utifrån våra olika livserfarenheter. Därför tycker vi att medvetenhet sker genom ett 

helhetsperspektiv av sinnet, kroppen och själen. Alla faktorer påverkar varandra. Barbour 

(2016, s. 200) menar att ökad medvetenhet kan bidra till att fördjupa och expandera elevens 

kunskap. I dansen skulle det kunna betyda att använda sin fulla kapacitet, att effektivisera 

prestationsförmågan och förbättra dansarnas placering och medvetet funktionella hållning. 

Dansarna blir varse om sina val angående deras kropp, behov och deras rörelsemönster 

(Brodie & Lobel 2004, ss. 80, 85–86; Emslie 2009, ss. 171–172). Vi kan relatera detta till 

våra modern och nutida danslektioner där vi ibland arbetar med att fokusera vår medvetenhet 

till specifika kroppsdelar och agera utifrån lärarens instruktioner. Detta arbetssätt ger oss 

möjlighet att vidga vår rörelsekapacitet och ta aktiva tydliga beslut under tiden vi dansar.  

Med allt detta sagt, är vi säkra på att vi vill använda somatiska perspektiv och principer i vår 

undervisning blandat med andra principer. Somatiska förhållningssätt är tillgängligt för alla 

människor. Alla kan arbeta utifrån sina kroppsliga förutsättningar och alla kan vara 

delaktiga.   

 

 

3.3 Utvärdering av metod och utförande  
I följande avsnitt diskuteras våra två enskilda uppfattningar om studiens tillvägagångssätt.  

 

 

3.3.1 Johanna 

Den somatiska diskursen är ett stort intresse för oss båda, vilket också har motiverat oss att 

konstant fortsätta framåt med undersökningen. Mitt förhållningssätt till ämnet gjorde det även 

enklare för mig att i skrivprocessen kombinera empirin med det teoretiska och samtidigt 

framföra mina reflektioner på ett reflexivt sätt. Studien i sig har givit mig nya insikter om 

balett, somatiska praktiker och gett mig lärdom om vilka värderingar jag vill stå för som 

danspedagog. Redan innan arbetets start hade jag tankar om att min dansundervisning 

kommer ha influenser från somatiska praktiker. Detta arbete har fördjupat mitt tidigare 

intresse och övertygat mig om att somatiska element kommer ha stor betydelse för mina 

undervisningsmetoder som danspedagog. Studien har framförallt gett mig fördjupad förståelse 

för hur man kan se på kroppen som en helhet, den fysiska kroppen (anatomin) i samband med 

sinnena och själen. 
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De kvalitativa metoderna som vi använde oss av kändes relevanta i förhållande till vårt syfte 

och frågeställning då vi ville ta reda på hur balettlärare använde sig av somatiska principer 

och perspektiv i sin undervisning. I efterhand har jag reflekterat över val av deltagare för vår 

undersökning. De tre deltagande respondenterna hade olika bakgrund, erfarenheter och 

kunskap om det somatiska begreppet. Det gjorde att deras förhållningssätt till 

balettundervisningen såg olika ut. Om vi hade valt en mer jämställd grupp som tydligt 

praktiserade somatisk praktik eller liknande hade undersökningen sett annorlunda ut.  

Ordningsföljden att ha intervjuerna före observationerna varierade, med den ordningen 

var att föredra då det var enklare att kunna relatera praktiken till det man nyss hört läraren 

berätta med egna ord. Innehållsanalys som metod för att granska intervjuerna underlättade att 

komma fram till ett resultat. Med hjälp av kategoriseringen synliggjordes teman och 

respondenternas huvudsakliga ståndpunkter. Det tillsammans med observationerna 

kompletterade varandra bra för att få en helhetsbild av vilken riktning resultatet skulle ta. 

Resultatet visade att dessa tre balettlärare använde vissa somatiska förhållningssätt 

vilket inte behöver betyda att alla övriga balettlärare gör det. Men resultatet gav mig nya 

insikter om hur balettgenren är idag. Genren börjar släppa på de gamla traditionella, 

konventionella regler och strukturer för hur balettdansare måste röra sig. I och med att alla 

respondenter var överens om att baletten utvecklats till att vara något mer individanpassad, 

känner jag att jag skulle kunna undervisa i balett utifrån moderna förhållningssätt. Bara att 

höra andra danslärare säga att det finns mycket frihet och man kan använda baletten hur man 

vill, skapar många fler möjligheter för den som undervisar. Personligen vill jag som 

danspedagog alltid sträva mot att prova nya undervisningsmetoder, både för elevernas skull 

men också för att utveckla mitt kreativa skapande som pedagog. Resultatet har därmed 

bidragit med att bredda min bild av vilken sorts dansundervisning jag kan tänka mig arbeta 

med i framtiden. 

Att genomföra denna studie som ett par har varit en stor trygghet för mig. Jag tycker 

vi snabbt hittade ett fungerande system för våra roller i arbetet, både i skrivprocessen och i 

fältarbetet. Det fanns vissa förväntningar och förutfattade meningar om hur arbetsprocessen 

skulle vara redan innan vi började. Vi är två studiekamrater som står varandra nära och det 

var en ömsesidig önskan att göra arbetet tillsammans. Min förhoppning var att vi kunde hjälpa 

varandra med det som är våra svagheter och det gjorde vi verkligen. Vi lyfte upp och 

kompletterade varandras personligheter och tidigare erfarenheter i hela arbetet, gav varandra 

tips och idéer till att skriva. För att vara effektiva delade vi upp arbetet i vissa skeden av 

processen och jobbade på olika håll för att sedan gå igenom allt material tillsammans.  
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Med våra två olika kritiska perspektiv genom hela undersökningen vill jag påstå att det har 

gett undersökningen större omfattning, i jämförelse om samma undersökning skulle 

genomföras av bara en person. Vi två delar flera gemensamma tankar om ämnet men har haft 

något olika ingångssätt i arbetet. Det har både utmanat och inspirerat mig under arbetets gång. 

När våra åsikter har varit olika har vi diskuterat, argumenterat och kompromissat. Detta anser 

jag på ett sätt har förhöjt vår studie, vi har tillsammans plockat ut det mest väsentliga. Framför 

allt har det betytt mycket för mig att vi trott på varandra när man slutat tro på sig själv eller 

arbetets betydelse. Min partners bra egenskaper har sporrat mig till att vara en bättre version 

av mig själv som arbetspartner. Såhär i efterhand har jag insett att det är en viktig företeelse 

som jag tar med mig som danspedagog och en erfarenhet jag kommer dela med mig av inför 

nya samarbeten.  

Jag har fått stor lärdom av hela arbetsprocessen av att genomföra denna studie. Att 

vara kritisk och noggrann med den information man tar med i undersökningen samt vara 

reflexiv mot sina egna uttalanden har varit en bra utmaning och lärdom. Jag har även lärt mig 

mycket om mitt eget arbetssätt, vad som är hållbart för mig i längden både i skrivprocesser 

och i mer praktiska kontexter. Något av det viktigaste jag tar med mig från detta samarbete är 

att skriftliga arbeten känns enklare om man är strukturerad och följer en tidsplanering. Det har 

varit kämpigt och ibland tog saker längre tid än vi förutsett, men det är alltid bra att jobba 

ikapp och hålla sig till tidsplanen. Jag anser även att det är essentiellt att varje person 

engagerar sig i arbetet och gör sin del av studien enligt överenskommelse. Det underlättar 

samarbetet om båda har samma arbetsmoral.  

 

 

3.3.2 Ingunn Elísabet  

Studiens resultat gav oss en tydlig bild av de somatiska principer och perspektiv som används 

av de tre balettlärarna i deras undervisning. Jag ser somatiska principer och perspektiv som 

teorier som lärarna använde på varierande sätt vilket påverkade deras undervisningsmetoder. 

Begreppet somatisk praktik verkade inte användas i dagligt bruk under danslektionerna. 

Samtidigt användes ändå influenser från diskursen via det verbala språkbruket genom till 

exempelvis tre komponenter: språkbruk, anatomi och beröring. Dessa tre somatiska 

inlärningsmetoder verkade vara essentiella i lärarnas undervisning. Det är möjligt att varje 

lärare har berättat om sitt förhållningssätt mellan somatiska teorier och dansen men jag hörde 

inget av det under den enskilda lektionen. Därför tror jag att eleverna inte visste om att de 

tränade med ett somatiskt ingångssätt. Så jag funderade på om vetskapen om den somatiska 
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teorin hade påverkat dansarens arbete. Då kanske dansaren hade haft möjlighet att förstå och 

även kunna relatera till begreppet somatisk praktik. De skulle även kunnat hitta olika tekniker 

för att upptäcka sin kropp och dess behov. Om dansaren skulle informerats att teorin kunde 

öka deras utveckling och kroppsfunktion så tror jag att dansaren inte skulle tvekat att 

upptäcka mer kunskap om somatiska förhållningssätt. Jag och Reed (2016, ss. 179–180) är 

eniga om att teoriernas praktiska användning har en positiv effekt på individens dansträning. 

Ett exempel är att dansarna får en djupare förståelse för kroppen som verktyg på ett hållbart 

sätt. Somatiska förhållningssätt stödjer inte bara dansträningen i baletten utan också dans i 

allmänhet. Därför anser jag att det är centralt att somatiska praktiker ska vara mer inblandade 

i dansträningen på högre dansutbildning. 

Innan jag började undersökningen ansåg jag att somatisk praktik inte var så stor del av 

dansutbildningen på DOCH och detta lockade mitt intresse för ämnet. Jag skulle gärna ha lärt 

mig vad somatiskt förhållningssätt innebär när jag först började på skolan, för processen är 

lång för kroppen att uppfatta nya principer (Allen 2009, s. 219). Däremot har jag ingen 

förkroppsligad erfarenhet att arbeta med somatiska förhållningssätt inom balett men jag kan 

relatera till det inom modern och nutida dans. I min huvudgenre handlar det för mig om en 

fördjupad kroppslig kunskap. Individen kan upptäcka egna upplevelser genom att använda ett 

inifrån perspektiv (Emslie 2009, s. 172). Tidigare under moderna och nutida danslektionerna 

fanns användbarheten av termen men själva begreppet diskuterades inte. På danslektionerna 

samtalade vi om att använda rätt mängd av energi i rörelser och lärarna gick utifrån att alla 

elever hade olika förutsättningar. Lärarna formade inte alla individer till samma gestaltning. 

Också en hel del av anatomiska begrepp användes som gjorde att jag blev mer medveten om 

min kroppsfunktion. Det var inte förrän under mitt sista år som jag hörde begreppet nämnas. 

Det var under en Kleinteknik™-lektion där jag lärde mig att förstå kroppen som en helhet till 

att maximera kroppens fulla funktion som jag har försökt att utnyttja i danslektionerna. Detta 

arbete med uppsatsen har också påverkat min egen dansträning. Jag har blivit mer medveten 

om mina val angående min kropp och välbefinnande. Jag har börjat att lyssna på min kropp 

och låter kroppen ta sin tid till att känna sig mindre ansträngd så att utveckling kan ske. 

Somatisk praktik har gjort mig nyfiken på min kropp och lärt mig att vi redan har mycket 

kunskap. Precis som Allen (2009, s. 215) diskuterar har kroppen en inneboende kunskap som 

möjliggör att hitta nya rörelsemönster. Vi behöver bara använda verktygen rätt. Då kan vi lära 

oss att använda hela vår kapacitet. Att känna sin kropp är en grundläggande del till att kunna 

utvecklas som dansare eller som individ anser jag.  
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Uppsatsen har också gett mig kunskap som jag har användning av i mitt yrkesliv som 

danslärare. Jag har fått ett nytt synsätt på redan bekanta inlärningsmetoder med somatisk 

ingång som troligtvis kommer att ha influenser på hur jag strukturerar mina framtida 

danslektioner. Studien har också ändrat mitt synsätt på baletten och gett mig känslan att jag 

vill börja dansa det igen, kanske även undervisa i ämnet. Nu vet jag att det finns olika 

perspektiv till att lära ut balett som inkluderar individer och utgår ifrån deras förutsättningar. 

Det behöver inte betyda att detta somatiska förhållningssätt kommer att urholka baletten, men 

det kan skala av balettens uttryck och möjligtvis göra formen mer tredimensionell. Däremot 

tycker jag att elever ska vara medvetna om att det finns olika perspektiv inom baletten och hur 

man kan lära sig det. Att de har val i sin utbildning i relation till deras utveckling som 

dansare. 

Förutsättningen för att delta i vår studie var att läraren skulle ha kunskap om 

somatiska förhållningssätt och att de använde det på något sätt i sin undervisning. Tre lärare 

som var aktiva i Stockholmsområdet deltog men jag skulle velat ha en bredare spridning över 

hela Sverige. Om vår undersökning hade varit större då kunde vi ha använt ett bredare urval 

av deltagare och riktat oss mot balettlärare som arbetar i dansskolor och dansutbildningar i 

Sverige. Krav på förkunskaper om somatiskt förhållningssätt hade inte behövts. Jag skulle då 

ha tagit reda på hur många balettlärare som är bekanta med somatisk praktik och hur många 

som använder somatiska principer i sin undervisning. Jag tror att det skulle kunna ge 

dansfältet i Sverige en större inblick om balettfältet. Via andra undervisningsförslag skulle det 

kanske göra en effekt på institutioner som fastnat i konventioner och gamla traditioner. 

Balettlärare kunde också bli mer medvetna om sin roll som pedagog i sin undervisning i 

relation till eleverna och deras behov. Det är centralt eftersom somatiska förhållningssättet 

lägger stort fokus på att inkludera alla individer trots deras olika förutsättningar. Men för att ta 

till sig ett nytt perspektiv krävs det att utövaren måste vara motiverad till att inhämta kunskap 

och vilja förstå för att kunna utnyttja de somatiska verktygen. Det är en viktig komponent för 

lärare att ta hänsyn till i sin undervisning anser jag.  

Under intervjudelen dök det upp några funderingar efter transkriberingen som vi gärna 

ville få fördjupade svar på. Jag tänkte i efterhand att det skulle ha varit bra idé att träffa 

respondenterna igen till att granska och ställa ytterligare frågor. Ord säger inte alltid hela 

sanningen. Användning av olika röstkvaliteter eller uttryck kan ge andra intryck på ämnet 

eller till och med användas för att betona åsikter. Jag anser att vi har använt en lämplig metod 

för att analysera intervjuerna. Innehållsanalysen gjorde det möjligt att tolka verbala uttryck 

genom kategorisering av olika teman som beskrev innehållet. Nackdelar till detta kan vara att 
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vi har förlorat någonting under kategoriseringen då man hade kunnat gjort uppdelningen 

annorlunda. Det finns närliggande metoder till innehållsanalys som vi möjligen hade kunnat 

använda, till exempelvis diskursanalys. Den metoden lägger större vikt på vår förståelse av 

världen och att den formas genom språket. Därför skulle det ha varit intressant att se om det 

var någon skillnad i vårt resultat om vi hade använt den metoden. 

Vi bestämde oss att jobba i ett par för vi båda var intresserade av somatisk praktik inom 

dansfältet samtidigt som vi hade liknande åsikter om balettens form och struktur. Att arbeta 

tillsammans kunde ge oss djupare förståelse för själva ämnet. Detta gjorde att vi behövde 

förklara saker för varandra och argumentera för ett svar eller motivera en slutsats. Att arbeta 

med en partner har lärt mig att fyra ögon ser bättre än två. Med våra delade kunskaper och 

erfarenheter kunde vi diskutera under processens gång och komma fram till bättre och 

förhoppningsvis mer korrekta svar i studien. I detta arbete har vi fått möjlighet att hitta 

lösningar tillsammans samtidigt som vi kunde utmana och stötta varandra. Min partner var 

förstående eftersom svenska inte är mitt modersmål och hon stöttade mig hela tiden. Jag tror 

att det är en bra kompetens att arbeta med någon annan då det säkert ofta sker samarbete i det 

kommande professionella yrkeslivet. 

Jag tror att studien är början på någonting som kan utvecklas till en större och 

fördjupad kunskap om somatiska förhållningssätt inom dansfältet, speciellt eftersom att 

forskningen är ur ett internationellt perspektiv. Jag tror att vår undersökning möjligtvis kan 

inspirera studenter och lärare på skolan (DOCH) som är intresserade av att läsa om somatiska 

diskursen inom balettgenren. Om studien hade varit större kunde den gett dansfältet nya 

synvinklar för hur man kan samordna olika perspektiv och principer från olika tekniker. Detta 

kan leda till att det pedagogiska synsättet i dansundervisning expanderas. Resultatet visade 

även att somatiska praktiker kan komplettera och understödja dansarens träning och 

medvetenhet. Att få upptäcka kroppen med nya ingångssätt samt att utforska nya 

rörelsemönster har positiva fördelar för dansarens utveckling. Jag är fortfarande väldigt 

nyfiken på det somatiska fältet och tror att det finns mycket kvar att forska kring som kan 

relateras till dansfältet. 

 

 

3.4 Sammanfattning 
Syftet med studien var att ta reda på vilka somatiska principer och perspektiv balettlärare 

förhåller sig till samt hur dessa används i deras balettundervisning. Utifrån syftet formulerade 
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vi en problemformulering: På vilket sätt använder balettlärare somatiska principer och 

perspektiv i sin undervisning? Vår datainsamling bestod av observationer samt intervjuer som 

bearbetades med innehållsanalys. Innehållsanalysen resulterade i fem huvudkategorier, 

Danslärares definition av det somatiska begreppet, Somatiska principer, Somatisk pedagogik, 

Resultatet av somatiska förhållningssätt i balett och Motsats till somatisk praktik. Resultatet 

visade att alla tre balettlärare använde någon form av somatiska perspektiv i undervisningen i 

förhållande till sin tidigare bakgrund och erfarenheter. I undersökningen synliggjordes tre 

somatiska grundkomponenter som användes i balettundervisningen: Anatomi, språkbruk och 

beröring. De kompletterar varandra och är bra verktyg för att dansarna ska bli mer medvetna 

om kroppens funktion och stödja deras dansträning. Lärarna ansåg att dansarna även kunde 

utveckla nya rörelsemönster. Vi undersökare diskuterade kring vikten av att alla människor 

har möjligheten att ta del av det somatiska tankesättet. Sinnet, kroppen och själen samverkar 

med varandra till en helhet för att individen ska kunna använda sin fulla kapacitet. 

 Studien har gett oss en större medvetenhet om våra egna kroppar och dess behov 

genom att reflektera över information som använts, både kunskapsöversikten och det 

empiriska materialet om det somatiska förhållningssättet. Inslag av somatiska förhållningssätt 

upptäckte vi redan till stor del var integrerad i vår danspedagogiska undervisning. Det har 

också gett oss ett annat synsätt om hur man kan inkludera det i balettundervisning som idag 

redan finns till viss del. Vi anser att studien har gett dansområdet en möjlighet att integrera 

olika perspektiv och principer från olika tekniker för att vidga sitt eget förhållningssätt till 

dansundervisning. Detta ger dansarna en större bredd i sin utveckling av dansträningen och 

förhoppningsvis ger det dem kunskap att ta med sig vidare i livet. Somatisk praktik inom 

balettfältet kan forskas vidare på med flera olika ingångar. Vår studie var en mindre 

undersökning med endast tre personer. Det skulle vara intressant att samla in ett större urval 

med fler balettlärare på olika platser i Sverige och utforska hur stor del somatisk praktik 

influerar balettfältet.   
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4.1 Övriga källor 

 

Fältanteckningar i privat ägo hos Johanna Dahlrot & Ingunn Elísabet Hreinsdóttir  

Pilotintervju 120318 finns i privat ägo hos Johanna Dahlrot & Ingunn Elísabet Hreinsdóttir.   

 

Fältanteckningar i privat ägo hos Johanna Dahlrot & Ingunn Elísabet Hreinsdóttir 

Intervjumaterial från R2 150318, R3 190318 och R4 200318 i privat ägo hos Johanna Dahlrot 

& Ingunn Elísabet Hreinsdóttir.   

 

Fältanteckningar i privat ägo hos Johanna Dahlrot & Ingunn Elísabet Hreinsdóttir  

Sammanfattande anteckningar från observation R2 260318, R3 190318 och R4 200318 i 

privat ägo hos Johanna Dahlrot & Ingunn Elísabet Hreinsdóttir.   

 
 
Transkriberingar av R1, R2 och R3 i privat ägo hos Johanna Dahlrot & Ingunn Elísabet 
Hreinsdóttir 
  



 

 
 
  1 

5 Bilaga A  
Information angående intervjun 

Målet med studien är att synliggöra vad somatiskt perspektiv innebär inom dansgenren balett. 

Dessutom syftar studien till att undersöka hur balettlärare använder principer och perspektiv 

från somatiska praktiker i sin balettundervisning.  

 

Materialet kan komma att delas med andra lärare, handledare och klasskompisar. När 

uppsatsen är klar publiceras den på webbportalen Diva och därmed offentliggörs för 

allmänheten. Du förblir anonym i undersökningen. Godkänner du ditt deltagande till att vi får 

använda detta intervjumaterial i vår studie och inte utanför detta självständiga arbete? Du har 

rätt att avbryta din medverkan när du vill om du skulle ångra dig.  

 
 
Intervjufrågor 
DEL 1 
Namn: 

Utbildning:/ 

Nuvarande yrke: 

Hur länge har du undervisat balett? 

Vad intresserar dig till att börja undervisa i balett? 

 

DEL 2  
Hur skulle du definiera begreppet somatisk praktik och vad innebär det för dig?  
 
Vad anser du att somatiskt perspektiv har för betydelse i dansgenren balett? 
 
Har du utövat någon somatisk praktik? 
 

• Om nej: använder du dig av några förhållningssätt eller principer från det du själv 
beskrev som somatisk praktik tidigare i din balettundervisning? 

 
• Använder du några av praktikerns principer eller förhållningssätt i din 

balettundervisning?  
 
 

 
 

 


