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Abstract 

Titel: The matter of “matter” in dance education at the Community School of Art.  

University: Stockholm School of the Arts, School of Dance and Circus 

Language: Swedish 

Key words: Dance teaching and learning, dance education, dance pedagogy, Community 

School of Arts, materiality, intra-action, rhizomatic learning. 

 

This is a study that looks at the teaching process of making a dance show within the 

Community School of Arts from a posthumanist perspective. How does the matter the 

students meet and the dance teacher uses make a difference? 

My interest in this question came to grow from my dance related work in a pre-school 

context where matter is given importance in relation to how children gets possibilities to 

experience and learn. The research material for this study, however, was generated from the 

Community School of Arts in Stockholm.   

The study identifies the matter that is making a difference for the dance teaching and 

learning in a process towards making a dance show at the Community School of Arts of 

Stockholm. The matter of importance identified was connected to the subject areas Body, 

Music/Sound, Clothes, Light and Space. The study investigates and articulates performative 

force between human and non-human matter, and further how the students and the dance 

teacher perceive this performative force. The study discusses how dance teaching and 

learning can benefit from a more reflective use of matter. In connection to the posthumanist 

approach the study takes a stand for, I argue that knowledge-making in the Community 

School of Arts can be seen from a rhizomatic perspective. That implies that learning the arts 

at the Community School of Arts can give students the opportunity to experience art from 

their different points of interest. To actively acknowledge the performative force of the 

different material matter involved in the process of creating a dance show, give students a 

way to develop dance joy. I argue that a more reflective and conscious use of matter can 

positively transform the dance teaching and learning of today. In a wider perspective the 

matter of matter in dance teaching and learning is a question that fosters environmental 

consciousness building on the sense that we share and are part of the same world, where 

matter matters. 
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Förord 

Att vara i dans - det är det som fått mig att stanna i yrket så länge. Vid tillfällen där jag tvekat 

och vänt mig mot andra yrkesbanor är det saknaden av att vara i dans med andra som fått mig 

tillbaka till danspedagog arbetet. Den fördjupning som masterstudierna har gett har varit 

energigivande och fått mig att se på mina två arbetsplatsers förhållande till kunskap och dans 

på ett nytt och konstruktivt sätt. Därför vill jag tacka mina kollegor på Kulturskolan och 

förskolan för att jag har fått ta del av deras kunskaper genom samtal, reflektioner och 

deltagande i vår gemensamma praktik.  

Anna - utan din entusiasm kring din undervisning och vilja att dela med dig hade studien inte 

varit möjlig. Det har varit fantastiskt roligt att få möta dig i samtal, reflektion och utmana dig 

och utmanas av dig kring vad dans är, kan vara och har varit för oss. 

Åsa - rhizomatiskt förhållningssätt, pedagogisk dokumentation och utforskande arbetssätt, 

har vi praktiserat och diskuterat. Det har varit hjälpsamt och vi håller om och håller i det vi 

lär tillsammans. 

Tone Pernille - din handledning har gett mitt arbete stadga, utmaningar, nya infall och hjälpt 

till att skapa ordning och rhizomatisk röra i mina tankar. Det har varit givande. Tack. 
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1. Inledning  

  

Different kinds of matter make her competent in different ways. She becomes a 

confidently climbing girl only because she has the opportunity to form an assemblage 

with the climbing frame. Without the frame she would not be able to become such a girl. 

 

       (Lenz Taguchi 2011, s.38) 

 

På samma sätt som i citatet ovan, som handlar om klättring, tänker jag att danselever genom 

att vara med i ett föreställningsarbete i dans ges möjlighet att se sig själva som dansare och 

skapare av danskonst. Vad är det för “matter”/materia i dansundervisningen som ger de 

möjligheterna? Och vilken “matter”/betydelse har den? Dessa frågor har fungerat som impuls 

i arbetet med denna masteruppsats.  

Jag har varit danspedagog inom kulturskolan i mer än 20 år och har mött barn och unga 

mellan 6-22 år i dans på deras fritid. Jag undervisar i barndans, dansmix och modern och 

nutida dans. De flesta eleverna dansar vid ett tillfälle per vecka, men många utvecklar ett 

starkare intresse med tiden och tar del av flera klasser. För en del utvecklas intresset vidare 

till ett yrkesval som dansare, koreograf eller pedagog. I samarbete med kollegor från andra 

konstnärliga discipliner har jag arbetat med teater och musikal och fått erfarenheter av andra 

sceniska metoder och traditioner. Under de senaste 5 åren har jag även varit verksam som 

pedagogisk ledare inom förskolan med inriktning på dans och där mött barn från 1 till 5 år. 

Förskoleenheten jag är verksam i är inspirerad av pedagogiken från Reggio Emilia som 

lägger stor vikt på de konstnärliga uttrycksformerna och den pedagogiska miljöns 

utformning. Pedagogisk dokumentation används i arbetet utifrån idéer om en intra-aktiv 

pedagogik (ett begrepp jag kommer tillbaka till). Detta har fått mig att fundera kring den 

materialitet som danseleverna i kulturskolan möter och vad den kan ha för betydelse för 

elevernas utvecklande av kunskaper. 

Min undervisning har stora inslag av föreställningsarbete vilket har sitt ursprung i att 

Kulturskolan Stockholm, som jag är verksam i har sina rötter i Vår Teater, en 

teaterpedagogisk metod med fokus på att eleverna spelar teater på riktigt (Hägglund 2002). I 

mötet med Vår Teater kom min dansdidaktiska kunskap att utmanas och utvecklas. Att 

framföra sin dans i ett sceniskt sammanhang inför en publik har varit viktigt för de flesta 

elever jag mött i mitt yrkesliv som danspedagog inom kulturskolan. Arbetet med att skapa 

och studera in koreografier med eleverna för att framföras på en scen har påverkat min 

undervisning i stor grad.  
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Min utbildning till danspedagog på Danshögskolan 1994 med inriktning barndans och 

fridans var i stor utsträckning inriktad på kroppsliga aspekter vid dans och i mindre 

utsträckning på att få barn och unga att genom koreografier ta plats i ett sceniskt 

sammanhang. Efter utbildningen tog jag klasser i New York och Stockholm i modern och 

nutida dans/samtida dans. Även de klasser som var inriktade på koreografiskt arbete skedde i 

danssal med kroppen och personligt uttryck i centrum. Utifrån dessa danstekniska och 

dansdidaktiska kunskaper och mötet med Vår Teaters metod har mitt arbete med koreografi 

utvecklats till att även inkludera kostym, scenografi och ljussättning.   

Min uppfattning är att det föreställningsinriktade arbetet har varit givande både för mig 

och eleverna. Arbetssättet har lett till att synen på vad dans är och kan vara har breddats, 

gemenskapen på dansklasserna ökat och synen på dans som ett konstnärligt uttrycksmedel har 

stärkts. Fokus på klasserna har flyttats från att vara mest på den enskilda kroppen till att det vi 

gör gemensamt är dans och koreografi, vilket gör undervisningen mer inkluderande. Elever 

med kroppar som inte uppfyller normen för hur en dansarkropp ska vara har i arbetssättet 

hittat ett forum för sin dans, där andra rörelser har kunnat få ta plats. Undervisningens 

inriktning har flyttats från att mest handla om den enskilda kroppens utförande till att även 

inkludera gruppens gemensamma koreografi. I arbetet med föreställningar har de materiella 

förutsättningarna såsom kostym, ljus, scenografi, rekvisita och scenrummets utformning varit 

viktiga.  

Genom mitt arbete på förskolan har mitt intresse väckts för hur det materiella påverkar 

förutsättningarna för lärandet. Utformningen av förskolans lokaler och de möjligheter till 

samspel mellan barn, pedagoger och material de erbjuder erkänns i förskolan stor betydelse 

för hur lärande kan ta plats. Detta har gett mig funderingar kring det materiellas betydelse 

även i dansundervisningen. 

Dessa två ingångar: min egen erfarenhet av föreställningsarbetets betydelse för eleverna 

och mitt möte med förskolan syn på materialitetens vikt har lett mig fram till det jag avser att 

undersöka i denna studie. Jag frågar mig hur de materiella förutsättningar som danseleven 

möter vid föreställningsinriktat arbete påverkar kunskapandet inom kulturskolans 

dansundervisning. Jag är också nyfiken på att synliggöra och artikulera den potential till 

lärande som ligger i föreställningsarbetet i kulturskolans dansundervisning.  

 

1.1  Syfte och forskningsfrågor 
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Med bakgrund i det intresset och den nyfikenhet jag beskrivit i inledningen har jag kommit 

fram till följande syfte: 

 

Studiens syfte är att undersöka hur materialiteterna som används i en 

föreställningsprocess i kulturskolans dansundervisning har dansdidaktisk 

betydelse.  

 

Syftet kommer att undersökas på tre olika sätt, och studien har därför tre forskningsfrågor:   

 

1. Vilka performativa agenter får betydelse vid observation av en 

föreställningsprocess i dans? 

 

Denna forskningsfråga har jag undersökt genom att analysera mina observationer av en 

föreställningsprocess i dans med elever på Kulturskolan Stockholm med fokus på 

performativa agenter (ett begrepp jag kommer tillbaka till) och deras betydelse.  

 

2. Vad lyfter danseleverna fram som viktigt i den föreställningsorienterade 

processen, och hur kan det knytas till olika performativa agenter? 

 

Den andra forskningsfrågan har jag undersökt genom en skrivarverkstad med eleverna där de 

fick ge skriftliga beskrivningar av speciella ögonblick under föreställningsprocessen. 

Workshopen med eleverna genomfördes i danssalen efter att föreställningarna skett och 

fotografier av olika faser i föreställningsprocessen var en del av underlaget i workshopen. Jag 

gör en analys av hur det eleverna förmedlade på workshopen är kopplat till performativa 

agenter som jag har observerat i föreställningsarbetet. 

  

3. Hur förstår danspedagogen betydelsen av materialiteter i sin undervisning? 

 

För att få svar på den tredje forskningsfrågan har jag genomfört två semistrukturerade 

intervjuer med deltagande danspedagog om hur hon ser på betydelsen och användningen av 

olika materialiteter i sin undervisning.  

Genom att svara på dessa tre forskningsfrågor tänker jag mig att jag kan diskutera 

uppsatsens syfte: att undersöka hur materialiteterna som används i en föreställningsprocess i 
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kulturskolans dansundervisning har dansdidaktisk betydelse. I studien tar jag avstamp från 

posthumanistiska teorier om materialens och tingens agens, dess verkan som performativa 

agenter och situerad kunskap. På det viset ges studien teoretisk grund och begrepp för att 

beskriva och analysera föreställningsprocessen. De teoretiska perspektiven kommer jag 

tillbaka till i kapitel 2.  

 

1.2  Mål, kunskapsbidrag och uppsatsens struktur 

 

Målet med studien är att få ökad kunskap om materialiteterna danspedagogen använder sig av 

och i dialog med teori diskutera vad dessa har för betydelse för dansundervisningen inom 

kulturskolan, när målet är en scenisk föreställning. Vidare är målet att genom att öka 

medvetenheten om materialitetens betydelse som performativa agenter verka för ett mer 

medvetet förhållningssätt i relation till de materialiteter som danspedagoger använder sig av. 

 I relation till olika forskningstraditioner inom dansdidaktiken tänker jag att studien genom att 

undersöka det materiellas betydelse kan ge ingångar till att fler studier ägnar det materiella 

uppmärksamhet. Vilket är betydelsefullt då dansdidaktikens utveckling i stor utsträckning är 

beroende av de materiella förutsättningarna som finns för att utöva dansundervisning och 

danskonst.  

Målet är också att genom studien undersöka och beskriva ett dansdidaktiskt 

förhållningssätt styrt av föreställningsarbete, ett förhållningssätt som finns i kulturskolan. 

Detta kan förhoppningsvis bidra till en utveckling av den dansdidaktiska praktiken. Vidare 

hoppas jag att studien kan påverka och få inflytande på danspedagogutbildning och 

kommande styrdokument för kulturskolan i stat och kommun. 

Studien börjar med en kortare introduktion till posthumanism och vissa posthumanistiska 

begrepp som kommer att vara av betydelse för förståelsen av arbetet. Vidare ges Kulturskolan 

och dess dansundervisning en presentation för att förstå i vilken kontext arbetet utförts. 

Föreställningsprojektet som genererat materialet beskrivs. Kapitlet “Dansdidaktik och 

materialiteten i dansen” ger en inblick i forskningsläget och hur materialiteten i dansen har 

tagit plats på scen och i forskning. En beskrivning av intra-aktiv pedagogik och hur den kan 

relateras till dansdidaktik avslutar kapitlet. Därefter kommer ett metodavsnitt vilket visar hur 

forskningsmaterialet genererats, hur analysen kommer att ske och metodavsnittet avslutas 

med kritisk reflektion kring utformningen av studien. Analysen tar sedan vid och varje 

forskningsfråga analyseras med betoning på performativa agenter. Kapitlet avslutas med att 
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återvända till uppsatsens syfte genom att diskutera de svar jag har fått fram på de tre 

forskningsfrågorna. Avslutningsvis sätter jag svaren jag analyserat fram i relation till 

dansdidaktik, intra-aktiv pedagogik, posthumanismens rhizomatiska kunskapssyn och 

betydelsen av dansglädje som medel för barn och ungas beredskap för framtiden. Detta 

genom att ta utgångspunkt i de dansdidaktiska kunskaper som analysen visat att det 

materiella bidragit med. Jag synliggör i diskussionen också den potential till lärande som 

ligger i föreställningsarbetet i kulturskolans dansundervisning. 

2. Posthumanism 

Mitt val i denna undersökning är att se på föreställningsprocessen jag studerat utifrån ett 

posthumanistiskt perspektiv. Den posthumanistiska vändningen, som även benämns den 

materiella vändningen sätter inte längre endast människans kognitiva och språkliga förmåga i 

centrum för meningsskapandet, utan ger kroppar, affekter och materialiteter, både mänskliga 

och icke-mänskliga betydelse för meningsskapande och lärande. Det materiella, tingen, ges 

samma vikt som subjekten och det ger nya förutsättningar för att tolka vad som pågår i en 

lärandesituation där både ting och människor är involverade. Posthumanismen ger inte ett 

svar utan många möjliga tolkningar, att se på kunskap på detta icke hierarkiska sätt öppnar 

upp för nya möjligheter. Förhållningssättet leder till att dikotomier försvinner, det existerar 

inte ett motsatsförhållande mellan subjekt och objekt utan allt står i relation till varandra. 

Kropp och sinne är ett inte motsatser utan möjliga att sammanbinda, att välja mellan teknik 

eller uttryck blir inte en fråga. Enligt posthumanistiska teorier är all kunskap situerad, den blir 

till och betyder något i en specifik kontext. Det går inte att bortse ifrån och det är i den 

situerade situationen som verklig kunskap skapas. "Moralen är enkel: endast det partiella 

perspektivet ger ett löfte om objektivt seende" (Haraway 2010, s. 233). I ett posthumanistiskt 

perspektiv rymmer det relationella både mänskliga kroppar och andra materialiteter, det är i 

dessa relationer kunskap skapas.  

 I kommande avsnitt förklaras begrepp med ursprung i olika posthumanistiska texter 

och hur de kommer användas i det fortsatta arbetet. 

 

2.1 Posthumanistiska begrepp 

 

Intra-aktion 
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Den posthumanistiska synen på vad som får saker att hända inkluderar även materialiteter. 

Det beskrivs under begreppet intra-aktion (Barad 2012), vilket betyder att mänskliga kroppar 

relaterar till och sätts i relation till materialiteter och att de båda ingående parterna förändras 

av mötet. Detta till skillnad från interaktion som sker mellan två åtskilda, avgränsade enheter. 

Begreppet används för att tydliggöra att meningsskapandet sker i själva relationerna, och att 

det i relationerna ingår både materiella, kroppsliga, affektiva och diskursiva aspekter, på ett 

sammanflätat (rhizomatiskt) sätt. I den här studien kommer begreppet användas för att 

beskriva när materialiteter i föreställningsprocessen går i relation med elever eller 

danspedagog och får saker att hända.  

 

Performativa agenter/agens 

De materialiteter som kommer i intra-aktion med andra kroppar, mänskliga eller icke-

mänskliga beskrivs inom posthumanismen som performativa agenter. Agens är inte en 

inneboende egenskap hos vissa materialiteter utan den blir till i mötet, det relationella mellan 

olika mänskliga och icke-mänskliga materialiteter (Barad 2012). Olika materialiteter som 

möts i olika relationer blir performativa agenter som får något att hända, till exempel 

danseleverna och scenljuset i denna studie. 

I analysen av empirin i denna studie används begreppet performativa agenter för att lyfta 

de materialiteter som har betydelse för kunskapandet i föreställningsprojektet, genom att de 

går i relation till eleverna eller danspedagogen. Det är de materialiteter som skapar agens 

genom sammanbindningar som blir performativa agenter.  

 

Rhizom 

Uttrycket rhizom kommer från biologin där vissa växters rotsystem benämns rhizom. 

Svampar och bland annat ogräset kvickrot har ett rhizomatiskt rotsystem, ett rotsystem som 

genom sin uppbyggnad inte har en rot utan ett helt system med sammanbundna noder. Från 

varje del av rhizomet kan svamparna, kvickroten växa, vilket gör systemet livskraftig. 

Filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari (2012) använde begreppet rhizom för att 

beskriva ett sätt att se på lärande. Synsättet har fått stor påverkan på arbetet i den svenska 

förskolan “Ett rhizomatiskt tänkande gör det möjligt att beskriva hur lärandet, likt rhizomer, 

går i oförutsägbara banor, och inte på något sätt är linjärt eller progressivt” skriver Skolverket 

(2012) i Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Att se på kunskapande utifrån 

ett rhizomatiskt synsätt med många olika knutpunkter, eller noder där olika teorier, ämnen, 

traditioner möts och binds samman ger ökade tolkningsmöjligheter. En avsaknad av 
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mittpunkt ger möjlighet till olika läsningar och ingångar till att förstå kunskapandet. Ett 

rhizomatiskt förhållningssätt till kunskap skapar även öppningar till flera vetenskapsområden 

och ett icke-hierarkiskt sätt att relatera händelser, subjekt och materialiteter till varandra. I det 

här arbetet kommer jag att använda ett rhizomatiskt förhållningssätt till hur kunskap i det 

studerade föreställningsprojektet skapas. De olika performativa agenterna är inte ställda i 

någon ordning där den ena är viktigare eller före den andra, utan de är en del av ett rhizom 

som tillsammans bildar förutsättningar för kunskap att växa. De blir endast till som 

performativa agenter genom intra-aktion. Det kommer synliggöras av en rhizomatisk bild. På 

det sättet kommer jag sätta de olika performativa agenterna i relation till varandra, 

sammanbundna inte i ett linjärt system som läses från A till B. Utan i ett komplext 

rhizomatiskt system, där alla delar är sammanbundna med varandra och bidrar till 

kunskapandet, lärandet och didaktiken. Det öppnar också upp för att kunskap kan bli till 

utifrån olika ingångar och även som kvickroten, växa ifrån en begränsad del av rhizomet. 

Detta kommer även att synliggöras i min text genom att jag, vid beskrivningar av vilka 

materialiteter som i de olika forskningsfrågorna går i relation och skapar agens, ställer dem i 

en ordning på ett rhizomatiskt sätt, alltså inte i bokstavsordning eller i samma ordning för 

varje fråga.  

 

Stratifiering 

Ofta används stratifiering i relation till hur rum utformas för till exempel undervisning. 

Begreppet beskriver hur rummet kan mana till handling genom de materialiteter som finns i 

rummet. Ett hårt stratifierat rum ger begränsade möjligheter till handlande för subjektet. 

Materialiteterna begränsar utrymmet för handlingar (Lenz Taguchi 2012). 

Till exempel ett rum med rader av stolar bjuder in till att sitta, inte till rörelse eller dans. I 

studien kommer begreppet stratifiering användas även i relation till rörelsematerialet. 

 

Sammanfattning post-humanistiska begrepp 

De posthumanistiska perspektiven och begreppen som jag beskrivit här, kommer att användas 

som analytiska linser i uppsatsen. Jag ser på forskningsmaterialet genom de linserna. Jag 

placerar mig därmed i en posthumanistisk kunskapsteoretisk förståelse, och ser hur samtidens 

dansdidaktik och vidare mitt eget forskningsmaterial ser ut från det hållet och vad detta 

synsätt får mig att se. 
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3. Kulturskolans dansundervisning  

Kulturskolan är en kommunal angelägenhet där flertalet kommuner i Sverige erbjuder barn 

och unga kurser i musik, dans, teater och konst. Kulturskolan har utvecklats utifrån den 

kommunala musikskolan som var en del av den kommunala välfärden som utvecklades starkt 

under 70-talet. I många kommuner startades kommunala musikkårer eller skolor redan under 

40- och 50- talet. Under 90-talet kom musikskolan att utvecklas till kulturskola i många 

kommuner och utbudet utökades successivt med dans, teater och konst. Enligt 

Kulturskolerådets statistik för 2016, vilket är den senaste tillgängliga statistiken, erbjuds 

kulturskolverksamhet i 283 av landets 290 kommuner, av kommunerna erbjuder 187 minst 

tre ämnen. I dansundervisning uppges det under 2016 att 32 097 elever deltagit, 168 714 

elever uppges ha deltagit i musikundervisning. Dansämnet är det näst största ämnet på 

kulturskolorna i landet enligt kulturskolerådets statistik. Den huvudsakliga 

dansundervisningen som kulturskolorna erbjuder sker på elevernas fritid och är frivillig. I den 

här studien är det den frivilliga dansundervisningen inom kulturskolan som undersöks.  

Lektionslängden på dansklasserna som erbjuds varierar beroende på elevernas ålder och de 

flesta kulturskolor följer grundskolans terminer, vilket ger 14-16 tillfällen per termin. 

Eleverna väljer vilken grupp de önskar delta i och erbjuds plats i mån av plats. Systemen för 

att erbjudas plats varierar över landet. Kostnaden för kurserna är differentierad, i vissa 

kommuner är kulturskolans verksamhet gratis, i de flesta tas en terminsavgift ut. Ålder på 

deltagande elever varierar mellan 4 år och 22 år. Kulturskolan har inte läroplaner, men några 

har ämnesplan eller annat gemensamt underlag för dansundervisningen. Utbildningsbakgrund 

hos de som undervisar i dans varierar, min erfarenhet är att många har utbildning från 

danspedagogutbildningen på Danshögskolan/Doch eller har annan utbildning inom 

dansområdet. En samlad bild av utbildningsläget finns inte att tillgå då kulturskolans 

verksamhet inte är reglerad och central myndighet för skolformen inte finns.  

 

Den vanligaste utbildningen bland kulturskolans pedagoger är lärarutbildning på 

högskolenivå i något konstnärligt ämne. Vid mer än hälften av kulturskolorna har 

merparten av pedagoger någon typ av lärarutbildning. Näst vanligast är högskoleexamen 

i något konstnärligt ämne.  

(SOU 2016:26, s. 26) 

 

Detta tas även upp i Kulturskoleutredningen (SOU 2016:26) men då med hänvisning till hela 

kollektivet kulturskolepedagoger, som även rymmer musik-, teater- och konstpedagoger. 

Elever eller föräldrar anmäler till klasserna och gruppsammansättningen varierar från 
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termin till termin, nivåindelning utifrån kunskapsnivå finns i äldre åldrar, i yngre åldrar är 

indelningen ofta efter ålder. Genrebredden varierar över landet, till stor del beroende av den 

kompetens som danspedagogen på orten innehar. Barndans, jazzdans, klassisk balett och 

modern och nutida dans är vanligt förekommande ämnen. 

 

3.1  Föreställningsprojektet i studien 

 

Dansgruppen som deltar i studien har sin undervisning på Stockholms Kulturskola, i enhet 

Sydväst med sin undervisning förlagd i lokalerna i Gröndal. Stockholms Kulturskola är 

Sveriges största kulturskola med ca 16 000 registrerade elever våren 2018 i ämnena musik, 

teater, dans, konst och media och cirkus. I ämnet dans var 2 064 elever registrerade, varav 

106 fick sin undervisning i lokalerna i Gröndal (Uppgifter lämnade av administrationen på 

Stockholms Kulturskola januari 2019.) Gruppen som studerades gick kursen Modern jazz 

fortsättning, det var sju deltagande elever. Danssalen där undervisningen bedrivs rymmer 8 

äldre elever, lokalen är ca 45 kvm. Eleverna var ungdomar i åldern 17-18 år. Alla i gruppen 

hade deltagit i dansundervisning och dansföreställningar i kulturskolans regi tidigare. 

Vårterminen 2018 bestod av 15 tillfällen varav 2 var föreställningstillfällen. Flera av eleverna 

dansade mer på sin fritid och vissa gick gymnasieutbildning med inriktning på dans. I 

Kulturskolans kurskatalog beskrivs kursinnehållet. 

 

Modern jazz är en dynamisk dansstil baserad på jazz men den är också starkt influerad av 

modern och nutida dans. Stilen i den moderna jazzen kan både vara mjuk och flytande 

samt energisk och kraftfull. Vi övar på jazzdansens teknik men kommer också dansa 

danskombinationer där influenser från modern och nutida dans, där stora förflyttningar, 

golvarbete och snurrar är stora inslag. Vi arbetar föreställningsinriktat. 

     (Kulturskolans kurskatalog på nätet 2019-03-18) 

 

Danspedagogen är utbildad på Danshögskolan i Jazzdans och vidareutbildad på Karlstad 

Universitet till lärare i dans på gymnasiet. Hon har varit verksam som danspedagog på 

kulturskolan i 13 år och har tidigare erfarenhet av gymnasieskolan och privata dansskolor. 

Hon har under våren 9 grupper i kulturskolans regi, den deltagande gruppen har hon haft i 

flera år. 
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Koreografin som studerats in är koreograferad av danspedagogen. Den är koreograferad 

till ett musikstycke som är ca 4 minuter långt. Eleverna har koreograferat var sin egen fras. 

De framförde koreografin två gånger på en större scen den april 2018 och två gånger på en 

mindre scen maj 2018. Vid båda föreställningstillfällena framfördes koreografin i ett program 

med flera deltagande dansgrupper. Programmet med flera koreografier var ca 40 minuter 

långt. De deltagande eleverna var de äldsta som uppträdde. Publiken bestod av släkt och 

vänner till alla de deltagande eleverna, ca 160 personer per föreställning april 2018 och ca 90 

personer maj 2018. 

  

4. Dansdidaktik och materialiteten i dansen 

 

Detta kapitel börjar med att tydliggöra begreppet didaktik, dansdidaktik och hur materialitet i 

dans tagit plats i forskning och sceniska sammanhang. Under rubriken “Samtida dansdidaktik 

och kulturskolan” redovisas det nuvarande forskningsläget för dansdidaktik inom 

kulturskolan. I nästa avsnitt diskuteras hur materialitet inom dansdidaktiken beskrivs i studier 

och hur det bidrar till vikten av denna studie. Då materialitet och performativa agenter enligt 

den litteraturgenomgång jag gjort, inte är ett beforskat område inom dansdidaktiken ger 

danskonsten och scenkonsten ingångar till området vilket det följande avsnittet tar upp. I det 

avslutande avsnittet redogör jag för den intra-aktiva pedagogiken som tar utgångspunkt i 

posthumanistiska teorier.  

Begreppet didaktik används främst inom den nordiska forskningen och i det tyska 

språkområdet. Internationellt sett ryms didaktiken ofta i pedagogiken. Min tolkning av 

begreppet är att det behandlar frågor som ligger närmare det praktiska utövandet i 

undervisningen, det är en tillämpad kunskap som består av både beprövad erfarenhet och 

vetenskap. Ett vanligt sätt att åskådliggöra vad didaktiken innehåller är genom en triangel, 

men olika forskare sätter in olika begrepp i triangeln och även vad som är inne i triangeln 

varierar. Staffan Selander (2017) ser en designorienterad didaktisk triangel där hörnen 

beskrivs som Mål/Läroplan, Lärare/Elev och Distribuerade resurser, i mitten av triangeln är 

ämnesinnehållet. Hörnet med distribuerade resurser rymmer enligt min tolkning den 

materiella aspekt jag ämnar titta på i detta arbete. För Selander (2017) syftar distribuerade 

resurser i stor utsträckning på digitala resurser, andra resurser än läroboken. Jag utvidgar 

begreppet till att inkludera andra materialiteter, vilka Selander (2017) inte ger 
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uppmärksamhet åt i sin beskrivning av distribuerade resurser. I denna studie kommer även 

kroppar att vara inkluderade i distribuerade resurser, där Selander (2017) ser lärare/eleven 

som subjekt inkluderar jag dem även i materialiteterna, vilket sker i studiens valda 

posthumanistisk anda.  

 

Bild 1. Selanders didaktiska triangel där jag har lyft fram materialiteterna som en del av de 

distribuerade resurserna. 

 

Den traditionella didaktiska triangeln utgår Britt- Marie Styrke (2015) från i inledningen av 

antologin “Kunskapande i Dans. Om estetiskt lärande och kommunikation”. Styrke beskriver 

att didaktikens grundläggande utgångspunkt är triangeln läraren - den lärande - ämnet och 

kommunikationen däremellan det som ryms inuti triangeln (Styrke 2015, s. 11). Med Styrkes 

tolkning blir didaktiken det som händer i kommunikationen mellan lärare-elev-ämnet. Den 

tolkningen utesluter det jag i denna undersökning avser att synliggöra, det materiellas 

betydelse för inlärningen. Kanske det är denna tolkning av didaktik som gör att materialitet är 

så osynlig i många dansdidaktiska texter och studier i Norden. Internationell, engelskspråkig 

forskning använder sig inte av begreppet dansdidaktik utan studierna ryms under begreppet 

“dance pedagogy” eller “dance teaching and learning”, men materialiteten är frånvarande i de 

flesta studierna även där. 

Dansdidaktik är det forskningsområde som belyser och beskriver dansundervisning, 

danspedagogik och danskonstnärliga projekt utifrån olika vetenskapliga synvinklar i relation 

till det praktiska lärandet/utförandet. Den svenska dansdidaktiska forskning jag så långt har 
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tagit del av har hämtat sin empiri från dansundervisning som skett i skolor med utformade 

läroplaner (Lindqvist 2010; Mattson 2016; Pastorek-Gripson 2016). Danspedagogisk 

forskning från andra delar av världen har även den ett fokus på läroplansstyrd undervisning 

(Anttila 2018; Demerson 2013). Frivillig undervisning på elevernas fritid och den specifika 

kontexten kulturskolans undervisning bedrivs i har inte varit i fokus för den 

dansdidaktiska/danspedagogiska forskning jag än så länge tagit del av i mitt sökande efter 

relevanta studier. De studier som berört dans utanför skolkontexten har beskrivit projekt där 

dans ingått i “community art” projekt och där fokus varit att synliggöra pedagogiska mål och 

lärande där dansen och danskonsten inte varit i fokus (Amans 2008; Green 2000). 

Ett flertal av de studier som jag fördjupat mig i har berört hur elever och lärare uppfattar 

dansundervisning ur en fenomenologisk synvinkel (Bond & Stinson 2007; Foster 2009). 

Andra har haft inriktning på metoder för hur man undervisar i dans på ett mer effektivt sätt 

(Aceto 2012; Humphreys & Kimbrell 2013; Lazaroff 2001; Nicoll & Oreck 2013) 

Få studier jag har läst har benämnt den materialitet som dansundervisningen använder sig 

av. De artiklar jag tagit del av har inte beskrivet hur dansundervisningen som empirin hämtats 

ifrån gestaltat sig i relation materialiteter såsom ljud, ljus, kläder och rum. I arbeten med 

inriktning performance studies beskrivs materialitet och performativa agenter vilket kan ge en 

bild av kunskapsområdet (red. Schweitzer & Zerdy (2014) Performing Objects & Theatrical 

Things). Konstnärliga scenproduktioner och recensioner har i denna studie fått bidra till att 

synliggöra materialitetens betydelse för dansen som konstform.  

 

4.1 Samtida dansdidaktik och kulturskolan 

 

Begreppet samtida dansdidaktik används inom DOCH (Dans och Cirkushögskolan, 

Stockholms konstnärliga högskola) för att beskriva, problematisera och kritiskt granska den 

praktik som sker nu. Det innebär bland annat att samtidens frågor kring kulturell identitet, 

genus och maktförhållanden bearbetas samt att kollaborativa metoder används och utvecklas 

inom olika genrer inom dansdidaktiken. Jag uppfattar att begreppet samtida dansdidaktik 

inkluderar den undervisningspraktik där dessa teorier och tankestrukturer används och 

reflekteras kring. All undervisning som sker i samtiden kan med den definitionen inte anses 

vara samtida, då en hel del undervisning inte relaterar till de ovan beskrivna teorierna eller 

tankemodellerna.  Kulturskolans dansdidaktik rymmer både det som kan beskrivas som 
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samtida dansdidaktik och andra förhållningssätt och traditioner, jag väljer därför att kalla 

kulturskolans dansdidaktik för samtidens dansdidaktik.   

Samtidens dansdidaktik i kulturskolan är en praktik, en undervisning som sker över hela 

landet och i många olika genrer. Det är en praktik där kroppar formas och fostras, 

koreografier skapas och uppträdande sker på scener över hela landet. Barn och unga möts på 

kulturskolor i samarbeten med övriga ämnen på kulturskolan och ges förutsättningar att 

utveckla sina kunskaper i, genom och om dans. Fokus ligger ofta på att delta i en 

föreställning och elevernas delaktighet och inflytande i processen är en viktig del av 

dansundervisningen i kulturskolan. Dansundervisning i kulturskolans regi sker, men är så 

långt jag funnit inte undersökt eller dokumenterad i Sverige ur en vetenskaplig synvinkel, och 

inte ur någon annan synvinkel heller. Att söka i vetenskapliga databaser på kulturskola ger 

inte många träffar och de träffar som kommer upp berör inte dans. Hur denna praktik är 

utformad, hur pedagoger och elever uppfattar den, problematik som finns och vad som lärs ut 

finns inte beskrivet. Avsaknaden av forskning om kulturskolan och dess pedagogik tas även 

upp i utredningen om kulturskolan. 

  

En avsaknad av forskning innebär en fortsatt avsaknad av kunskap om den pedagogiska 

grund som den kommunala kulturskolan vilar på. Detta får sannolikt en negativ effekt på 

utvecklingen av kunskap inom området i fråga.  

(SOU 2016:26, s. 299) 

 

Att undervisa i en dansgenre och samtidigt omfamna de skrivningar som finns kring 

medinflytande, kreativitet och demokrati skapar grunden för en ny dansdidaktik. Denna 

samtidens dansdidaktik finns ännu inte vetenskapligt belyst/undersökt/beskriven. I en mindre 

studie jag gjort med fokus på ämnet dansmix utifrån ett antal danslärares planeringsunderlag i 

Kulturskolan Stockholm blev min slutsats denna: 

 

Det gemensamma kunskapsinnehåll jag tycker mig upptäckt är dansteknik, kroppen och 

skapande/koreografi. Även strukturen på lektionen är liknande i de tre planeringarna. 

Den kunskap som förmedlas är genrebunden med vissa inslag av att vilja bredda 

genreuttrycket. Kunskapssyn är inte lika tydligt avläsbar, men vissa skillnader kunde 

avläsas. Kunskap genom att imitera, genom egen erfarenhet och kunskap genom att 

utforska och medvetandegöra rörelsen. Ett begrepp som kom att bli viktigt för mig i 

arbetet var Dansglädje, en del i kursen Dansmix som jag tänker är viktig att lyfta fram 

och beskriva som en del av det viktiga som kursen ger. Glädjen att fortsätta dansa och 

lära nytt. Med fokus på dansteknik, kroppsligt uttryck och koreografi ges eleverna i 

kursen Dansmix möjlighet att utveckla sina färdigheter i dans och sin dansglädje. 

 

(Hultenius 2017, s.11) 
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Min uppfattning, som grundar sig på min erfarenhet är att kulturskolan rymmer många olika 

traditioner inom dansdidaktiken. Många pedagoger inkluderar dessa olika delar inom sin egen 

praktik, vilket gör praktiken bred och mångfacetterad både vad gäller dansdidaktisk praktik 

och konstnärligt uttryck. Enligt Tone Pernille Østern och Eirik Johannes Irgens (2016, s.4) 

verkar många olika traditioner samtidigt i samtidens dansdidaktik, auktoritära idéer med arv 

från baletten och tidigare moderna danstekniker samexisterar med elevinflytande, delaktighet 

och dialogiska synsätt. Dansundervisningen i kulturskolan är en del av denna samtida 

kontext.  

Robin Lakes (2005) beskriver hur dansskolor kan ha en dold läroplan där auktoritära och 

disciplinerande traditioner förvaltas. Den kommunala kulturskolans dansundervisning har 

inga läroplaner men ofta delaktighet, demokrati, kreativitet och liknande värdeord som grund. 

Dessa styrdokument kan komma i konflikt med den dolda läroplan som Lakes (2005) för 

fram att dansundervisning kan verka under. Att utveckla kulturskolans dansdidaktik så att 

elevinflytande, dialogiska arbetssätt och plats för eget skapande ges utrymme är en pågående 

process för de verksamma danspedagogerna inom kulturskolan. Utvecklingen sker samtidigt 

som den traditionella bilden av dansundervisning med till största delen förevisande 

undervisning finns både inom kollegiet och hos elever och föräldrar. Samtidens dansdidaktik 

i kulturskolan rymmer både tradition med mästarlära och kollaborativa metoder där plats ges 

för elevernas eget skapande enligt min uppfattning, någon statistik finns inte att tillgå. Lakes 

(2005) lyfter vikten av utbildade lärare i dans för att mer progressiva metoder ska spridas, 

denna åsikt delas av utredningen om kulturskolan En inkluderande kulturskola på egna ben 

SOU 2016:69. 

Det föreställningsinriktade arbetet är en viktig del av kulturskolans dansdidaktiska arbete 

och det ger eleverna tillfälle att uttrycka sig med sin dans och ingå i ett sammanhang där 

deras deltagande är viktigt för helheten. Tillfällen för föreställning synliggör olikheter på ett 

positivt sätt och stärker barn och ungas känsla av delaktighet. Eeva Anttila (2018) ger uttryck 

för detta i en studie med utgångspunkt i föreställningsverksamhet inom grundskolan. 

 

The experiences related to performing, coupled with witnessing others performing 

creates space for a shared experience and thus, may enhance the sense of community. A 

sense of community may, in turn, generate a safe environment for performing difference, 

and for an education that celebrates difference (Bhabha, 1994; Martusewicz et al., 2015). 

Performing difference through dance may then be a path towards greater appreciation of 

diversity, and pave way towards agency, identity, and community. 

(Anttila 2018, ss. 5-6) 
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Samtidens dansdidaktik inom kulturskolan är genom arbetet med föreställningar i samspel 

med materialiteter: kostym, kropp, rum, ljud och ljus.  

 

4.2  Materialitet i dansdidaktiska texter 

 

Den dansdidaktiska forskningen jag tagit del av fokuserar i många fall på människor och/eller 

på den konstnärliga produkten medan de materiella omständigheterna som 

dansundervisningen bedrivits i är oftast inte beskrivna eller har inte varit en del av 

undersökningarna. Karen Bond & Susan Stinson (2007) och Angela Pickard (2011) tar 

utgångspunkt i elevernas upplevelser och inte den materialitet som undervisningen bedrivs i. 

I studierna framgår inte hur de materiella förutsättningarna som elevernas upplevelser 

kommer ifrån är gestaltade. Om de mött dansen i dansstudio, gymnastiksal, scen eller om de 

kläder de använt varit avsedda för aktiviteten. Min uppfattning är att dessa förutsättningar kan 

ha betydelse för elevernas upplevelse såväl som lärande då materiella förutsättningar kan 

skapa performativa agenter som får saker att hända. Intra-aktion mellan dansarna och det 

materiella kan skapa förutsättningar för lärande att ta plats och vilket leder till nya kunskaper 

och erfarenheter. Tone Pernille Østern och Lise Hovik (2017) lyfter betydelsen av de material 

som ingår i den process de undersöker, deras forskningsansats är inte vanligt förekommande 

inom den dansdidaktiska forskningen. Denna studie kommer att fokusera på och lyfta fram 

det materiellas betydelse för kunskapande i dans, genom att undersöka materialiteternas 

agens. 

 

4.3. Performativa agenter inom samtida scenkonst 

 

I avsaknad av litteratur och studier som kopplar dansdidaktik till materialitet och 

performativa agenter har jag vänt mitt intresse mot den nutida scenkonsten. Med mitt intresse 

för materialiteter fick jag syn på performativa agenter i föreställningar, recensioner och 

program jag kom i kontakt med under det att jag läste in mig på posthumanistiska teorier om 

materialitet. Inom scenkonsten används scenografi och kostym för att förstärka och 

förtydliga, ett medvetet användande av materialiteter ger stringens och uttryck till 

uppsättningar. I program, artiklar och recensioner ges det materiella betydelse genom att de 

benämns och beskrivs som en del av den konstnärliga upplevelsen.  
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En stor del av pjäsen skapas av scenografin, ensemblens fjärde scenkonstnär, som är full 

av illvilja och ondskefulla tricks och ger precis lika lite skydd för skådespelarna som de 

skulle ha i ett konfliktområde i verkliga livet.  

       (Bibu programblad 2018, s. 27)  

 

Scenografin fungerade i föreställningen Orlong av Theater Artemis från Nederländerna som 

en del av berättandet, den fick saker att hända och förde handlingen framåt. Intra-aktion 

mellan föremål och skådespelare var en viktig del av det narrativ som framfördes. Att 

regissören medvetet använt scenografins performativa kraft för att föra berättelsen framåt var 

tydligt. Tingen användes inte bara för att skapa en bakgrund, utan bidrog till framförandet av 

narrativet. 

  

such a perspective refuses to consign props, costumes, set pieces, and other theatrical 

objects to their ” traditional” role as background or stage dressing and sees them instead 

as key players in all performances - as active agents performing alongside rather than 

behind or in service to human performers.  

(Schweitzer & Zerdy 2014, s. 6) 
 

Medvetenheten om det materiellas betydelse finns även i viss utsträckning i dansdidaktiken 

vilket denna studie avser att beskriva. Att de fysiska material som finns på scenen fungerar 

som performativa agenter och att ljus och ljud påverkar upplevelsen av dansföreställningar 

ger koreografen Jefta van Dinther uttryck för i en artikel i Dagens Nyheter: 

 

Föreställningen är verkligen ett bombarderande av sinnena, den är väldigt mörk, både 

bildligt och bokstavligt och drivs framåt av technomusik. Men den är också våldsam och 

associerar till kamp, extas och arbetande. Den har ett slags arbete i kroppsuttrycket, jag 

håller på med kablar, ridåer och stora sjok på scen.  

(Cederskog 2018, s 4)  

 

Även Østern & Hovik (2017) visar på hur performativa agenter påverkar den koreografiska 

och konstnärliga processen. De lyfter fram materialiteter som har betydelse för utformningen 

av projektet. Materialiteter och deras funktion att i relation med andra ting och människor 

fungera som performativa agenter verkar i scenkonsten användas medvetet. En pedagogik 

som däremot uppmärksammar materialitet aktivt, är det som Lenz Taguchi (2012) kallar 

intra-aktiv pedagogik, som har vuxit fram ur ett posthumanistiskt tänkande. Jag beskriver 

därför intra-aktiv pedagogik i det följande.  
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4.4  Intra-aktiv pedagogik 

 

En pedagogik utformad efter Karen Barads (2012) tankar om vad som sker i mötet mellan 

objekt och människor benämner Lenz Taguchi (2012) intra-aktiv pedagogik.  

 

Termen intra-aktion [...] hämtad från fysikens terminologi och beskriver relationer 

mellan vilken organism eller materia som helst (mänsklig eller inte) 

(Lenz Taguchi 2012, s.15)  

 

Lärandet sker i mötet mellan individ och materialitet och den pedagogiska ansatsen blir att 

skapa miljöer där positiva intra-aktioner är möjliga. Detta går didaktiskt att koppla till 

Selanders (2017) distribuerade resurser för lärande, intra-aktionen innebär dock att tingen ses 

som likvärdiga med subjektet och till skillnad från Selander (2017) tillerkänns materian i den 

intra-aktiva pedagogiken en egen agens. Pedagogens roll förändras från att vara den som 

skapar mening och förmedlar kunskap, till att även vara den som gör meningsskapande intra-

aktioner möjliga. Med Selanders (2017) didaktiska termer kan det beskrivas som att 

pedagogen med hjälp av distribuerade resurser skapar förutsättningar för lärande. Att 

synliggöra och använda sig av den kraft intra-aktionen har för att skapa möjlighet till nytt 

lärande. Lenz Taguchi (2102) beskriver det som händer i mötet mellan det/de involverade i 

intra-aktionen som en samhandling, en ömsesidig förbindelse. De/det blir till något nytt i 

mötet. Till skillnad från tidigare teorier om materialitet som sätter det mänskliga före det 

materiella (en antropocentrisk världsbild) jämställer den intra-aktiva pedagogiken de olika 

agenterna, de är medspelare på lika villkor.   

Lenz Taguchi (2012) tar upp två metoder för att synliggöra potentialen i intra-aktionen, 

den “cirkulära rörelsen” och den “horisontella rörelsen”. I metoden som betonar den 

“cirkulära rörelsen” återupplevs händelsen och saktas ned, genom dokumentation eller re-

enactment. Dokumentation menas i det här sammanhanget pedagogisk dokumentation som i 

förskolan kan bestå av minnesanteckningar av vad barnen sagt, fotografier, filmer eller 

teckningar av skeendet eller det som skapades (lerfigur, målning). Re-enactment innebär att 

göra samma sak igen, t ex att iordningställa samma möjlighet till konstruktion och ge barnen 

möjlighet att återskapa och förändra det tidigare bygget. Dessa metoder öppnar upp för att 

nya möjliga läsningar av händelsen kan ske. Jag ser i denna metod många likheter med hur 

dansare och koreografer arbetar med ett rörelsematerial och fördjupar det genom repetition. 

När en fras tas om i långsamt tempo, repeteras i olika riktningar, i kanon eller på andra sätt så 

sker det i den “cirkulära rörelsen”. Den “cirkulära rörelsen” öppnar upp för nya tolkningar 
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och ger danspedagogen möjlighet att ändra förutsättningarna för det fortsatta lärandet. Den 

“horisontella rörelsen” är när det i en situation kommer in något nytt, som bryter med det som 

förväntas i situationen och “en flyktlinje” skapas.  

 

En flyktlinje uppstår när händelser plötsligt tar ett språng från en invand vanehandling 

eller från det som sker i ett nästan orörligt och överkodat rum. "Flyktlinjen" [författarens 

citatteckning] är ett tillstånd av lösgörande och "emellanhet" [författarens citatteckning]. 

        (Lenz Taguchi 2012, s. 96) 

 

I dansundervisning skulle en flyktlinje kunna vara en elev som vid utförande av en 

inrepeterad rörelsekombination för in ett annat rörelsematerial av någon anledning, eleven 

kanske kommer av sig och gör en variant av rörelsematerialet.  Den händelsen visar på ett 

nytt förhållningssätt till det material som eleven och danspedagogen arbetar med. Något 

oplanerat och oväntat har skett som kan ge arbetet en ny riktning, en “horisontell rörelse” har 

skett. Som jag förstår intra-aktiv pedagogik så tas flyktlinjen då in i en “cirkulär rörelse”, 

genom ett re-enactment av det inträffade och på det sättet möjliggörs en läsning av det på 

flera sätt och en ny väg att arbeta med materialet kan öppna sig. Samspelet mellan den 

“cirkulära rörelsen” och den “horisontella rörelsen” är avgörande för att skapa en intra-aktiv 

pedagogik. Jag uppfattar det som att dansundervisningens praktik kan beskrivas som intra-

aktiv pedagogik när koreografier skapas i en kollaborativ process tillsammans med elever. En 

praktik där den “cirkulära rörelsen” och den “horisontella rörelsen” med flyktlinjer är en del 

av den konstnärliga processen i skapandet av en koreografi. 

5. Metod 

Detta kapitel tar först upp hur empirin till denna studie har genererats, vad empirin består av 

och hur de inblandade har valts ut, informerats och gett sitt samtycke. Avsnitt två redovisar 

enligt vilka principer som empirin/forskningsmaterialet har analyserats. Med kritisk blick på 

studien och dess genomförande lyfts i sista avsnittet delar av insamlingen av empirin och de 

valda analysmetoderna. Kapitlet som helhet lägger en grund för att förstå och placera den 

efterföljande analysen i relation till empirin den tar avstamp i och hur de tillsammans skapar 

en bild av föreställningsprojektet i denna studie. 

Min ingång i studien var att ge en mångfacetterad bild av hur materialiteter har betydelse i 

kulturskolan föreställningsinriktade dansundervisning. Maria Frostling-Henningsson (2017, 

s.101) lyfter metodtriangulering som en metod där forskaren kombinerar olika metoder för att 

belysa ett fenomen. För att få tillgång till olika perspektiv valde jag att generera empiriskt 
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material på tre olika sätt: observation, workshop där elevernas uppfattningar gavs utrymme 

och intervju med danspedagogen. Studien började med intresset för materialiteternas 

betydelse och genererandet av det empiriska materialet skedde i nära anslutning till studiens 

start. Mitt syfte och mina forskningsfrågor kom till i samspel med genererandet av materialet. 

De talade till varandra.  

 

The researcher is essentially making a construction from the raw material present, much 

like a choreographer creates a dance from movement material 

(Green & Stinson 1999, s. 103)  

 

Observationernas analys tog avstamp i min situerade kunskap, de posthumanistiska teoretiska 

begreppen, intra-aktiv pedagogik och samtidens dansdidaktik. Jag skapade en egen 

analysmodell för observationerna, vilket förklaras mer ingående i avsnittet analysmetoder. 

Materialet från elevernas workshop genererade också en ny analys, den kom att utgå från de 

skrivna orden och även där kom analysen att utvecklas i samspel med det genererade 

forskningsmaterialet. Det skapades en “koreografi” såsom Jill Green & Susan Stinson (1999) 

beskrev att arbetet med empiriskt material kan ta form. Till intervjumaterialet fann jag en 

metod som var lämplig, tematisk analys (Josselson 2011).  

I analysprocessen av det empiriska materialet kom ett rhizomatiskt förhållningssätt att 

påverka mig, jag såg, kände och uppfattade sammanbindningar mellan de olika delarna av 

materialet. Performativa agenter blir till i samspel, i relation och går inte att särskilja från 

de/det de relaterar till. Rhizom blev studiens analytiska grundmönster, vilket jag försöker att 

visa både i text och i bild. 

 

5.1 Metoder för att generera empiriska material  

 

Underlaget för studien har samlats in under vårterminen 2018. Urvalet är ett så kallat 

bekvämlighetsurval, jag vände mig till en kollega jag visste var intresserad av att utveckla sin 

praktik och öppen för att delta i studien. Danspedagogen var villig att delta i undersökningen. 

De elever som deltog har skrivit under medgivandet själva i de fall de var över 18 år och 

genom vårdnadshavarna i övriga fall. Empirin består av filmer, fotografier, ljudfiler och 

anteckningar från de tillfällen jag observerade, material i form av skriven text och bild 

genererat vid workshop med eleverna och ljudfiler och egna reflektioner från samtal med 

danspedagogen. Mina kroppsliga och sinnliga minnen från hela processen har varit en del av 

empirin. 
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Observationer 

Vid fem tillfällen har jag deltagit och observerat dansklassen och dokumenterat arbetet med 

film, foto och anteckningar. Två av de tillfällena hade gruppen föreställning inför publik.  

 

Forskningsworkshop med eleverna 

Workshopen genomfördes vid ett lektionstillfälle, då gruppen framfört sin koreografi inför 

publik vid ett tillfälle. Sex av de sju deltagande eleverna var med på workshopen.  

 

Intervju med danspedagog 

Intervjuerna med danspedagogen skedde efter att all annan empiri genererats. Samtalen 

genomfördes som semistrukturerade intervjuer där danspedagogen gavs tillfälle att resonera 

kring sin undervisning i relation till materialiteter och de materialiteter som varit en del av 

föreställningsprocessen. 

 

5.2 Analysmetoder 

 

I forskningsfråga 1 har jag utgått från forskningsmaterial bestående av filmer, foton, 

anteckningar, kroppsliga och sinnliga minnen som de fem klassbesöken genererade. De har 

jag analyserat genom att studera det genererade materialet ingående för att få syn på var 

relationer skapas och där performativa agenter visar sin agens. Filmerna av koreografin från 

tillfällena studerades med olika fokus. Jag jämförde hur elevernas utförande av rörelserna i 

koreografin ändrades, hur de arbetade med dynamik, fokus och rumslighet. Genom att 

studera filmerna med fokus på enskilda elever fick jag syn på enskildheter och genom att 

spela filmerna bredvid varandra synliggjordes generella skillnader mellan de olika tillfällena. 

Anteckningar, ljudfiler och foton analyserades med utgångspunkt i begreppet performativa 

agenter. Min situerade kunskap från min erfarenhet som danspedagog i kulturskolan och de 

intryck jag tog till mig under observationerna var en förutsättning för analysen. Analysen 

synliggörs genom en bild där de olika performativa agenterna som jag identifierat 

representeras av en oval och de relationer som synliggjorts i observationerna visas genom 

trådar som sammanbinder de olika performativa agenterna. Jag är inspirerad av idén om 

rhizomatisk analys (Deleuze & Guattari 2012) som visar på hur saker kan relatera till 

varandra på ett annat sätt än det kronologiska och linjära, ett rhizomatiskt förhållningssätt.  
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Forskningsfråga 2 utgår ifrån de fotografier med kommentarer eleverna skrev under 

workshopen. Materialet bestod av fem fotografier som jag hade tagit från olika delar av 

föreställningsprocessen:  

- danssalen i ljusrörsljus 

- danssalen i spotlightljus  

- scenrummet i Gröndal 

- scenrummet med publik i Hammarby Sjöstad  

- scenen i Hammarby Sjöstad 

Vidare bestod materialet av ett fotografi på eleven klädd i kostymen och en text där eleverna 

svarade på frågan “Vad har varit viktigt för dig i föreställningsprocessen?”. Materialet från 

elevernas workshop analyserades med utgångspunkt i det eleverna skrev under workshopen. 

Utifrån texter och ord spåras de materialiteter som eleverna gav uttryck för att ha varit viktiga 

i processen, och som jag uppfattar blir performativa agenter genom de relationer som skapas. 

Forskningsfråga 2 redovisas med en påbyggnad av den rhizomatiska bilden från 

forskningsfråga 1, med tillägget att de materialiteter som jag uppfattat som performativa 

agenter i elevernas texter är färglagda, nytillkomna performativa agenter presenteras i 

rektangel, de också färglagda. Där relationer mellan performativa agenter som inte tidigare 

varit beskrivna tillkommit visas det genom fler sammanbindande trådar.  

Intervjuerna med danspedagogen var det material jag utgick ifrån i forskningsfråga 3. 

Genom att lyssna på och läsa de utskrivna intervjuerna gjorde jag en tematisk analys av 

intervjumaterialet. I en tematisk analys (Josselson 2011) lyfts de erfarenheter som den 

intervjuade har av det fenomen som undersöks, i detta fall de materialiteter som påverkar 

danspedagogens undervisning. Analysen genomfördes med stöd av min situerade kunskap 

om dansundervisning inom kulturskolan. Den rhizomatiska bilden återkommer och de 

materialiteter som genom analysen av intervjuerna med danspedagogen framstod som 

performativa agenter har i ovalen fått en bredare grå kant. Performativa agenter som enbart 

analysen av intervjuerna synliggjorde presenteras i en blå rektangel med bred grå kant. 

Sammanbindande trådar läggs till där de har identifierats. 

Den slutliga bilden kan läsas som en rhizomatisk bild över vilka performativa agenterna 

som i den studerade föreställningsprocessen visat sig vara betydelsefulla utifrån 

forskningsfrågornas olika ingångar. Ingångarna har varit; performativa agenter utifrån 

forskarens observerande perspektiv, performativa agenter identifierade av forskaren utifrån 

elevernas texter och de performativa agenter från analysen av danspedagogens 
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förhållningssätt till materialiteter. Även sammanbindningarna mellan de olika performativa 

agenterna synliggörs. All analys av empirin visas där med en och samma bild. 

 

5.3 Etiska hänsyn och en kritisk blick på studiens utformning 

 

Genom att ta in medgivande från de deltagande eleverna anser jag mig följt de 

forskningsetiska principer som gäller deltagande i forskningsstudie. Information till elever 

och vårdnadshavare skedde i anslutning till första tillfället för observation och de påskrivna 

avtalen kom in efter att de första tillfällena genomförts. Insamlingen av medgivandena borde 

skett innan observationen och genererandet av forskningsmaterialet startade. Danspedagogen 

har inte gett något skriftligt medgivande, men har under processen tagit del av texten och haft 

möjlighet att komma med synpunkter.  

Mitt fokus vid observationerna var koreografin och jag filmade endast när eleverna 

repeterade koreografin. Vid analys av materialet med fokus på performativa agenter insåg jag 

att ett utökat filmat material hade varit intressant, då mycket av interaktionen mellan 

danspedagog och elever och intra-aktionen mellan performativa agenter och elever skedde 

vid andra tidpunkter under klassen. Jag använde mig i analysen av mina anteckningar och 

minnen, men mer filmat material hade varit en hjälp.  

Vid analys av materialet från workshopen märkte jag att eleverna skrev mindre och mindre 

på bilderna ju längre in i materialet jag kom. Troligen hade en mer begränsad mängd bilder 

gett ett mer koncist resultat. En ljudinspelning av workshopen hade varit en tillgång då jag 

inte kom ihåg exakt hur jag presenterade uppgifterna till de olika bilderna. Ett annat alternativ 

hade varit att jag skrivit ned exakt hur jag skulle presentera uppgiften till varje bild. Tyvärr 

gjorde jag inget av detta.  

När det gäller genomförandet och utformningen av intervjuerna finns det flera saker att ta 

upp. Första intervjuns frågor formulerades på ett sådant sätt att de inte riktade in sig på de 

materialiteter som danspedagogen använde sig av, formuleringarna av frågorna fick intervjun 

att handla om vad danspedagogen upplevde, inte hur hon använde sig av materialiteter. Att 

frågorna formulerades på det sättet berodde på att jag var i början av processen och inte själv 

var klar över vart jag skulle rikta mitt intresse. Resultatet blev att danspedagogen beskrev vad 

hon uppfattar att eleverna lär sig och kom in på många andra aspekter än de materiella. 

Förutom det lyckades jag inte i den semistrukturerade intervjuform jag valt hålla kvar fokus 
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på frågorna, utan ställde följdfrågor på det som danspedagogen tog upp som inte är relevant 

för denna studie. De frågor jag utgick ifrån var dessa:  

 

Vad uppfattar du är det viktigaste som eleverna lär sig av att får vara med i en 

föreställningsprocess? 

 

Vilken kunskap ser du att eleverna utvecklar i mötet med ljus? kostym? 

 

Är det något som du särskilt har uppmärksammat kring materialiteter under arbetet med den 

observerade gruppen? 

 

Har du några egna minnen av betydelsen av materialitet som påverkat din dans? 

 

Frågorna borde ha varit formulerade annorlunda, med fokus på hur danspedagogen planerar 

sin undervisning i relation till materialiteterna. I den första intervjun var det många av de 

materialiteter som jag observerat och eleverna lyft som danspedagogen inte tog upp. Jag 

formulerade därför nya, mer precisa frågor, och genomförde en ny intervju. I intervju 2 

ställde jag följande frågor: 

 

Hur har det materiella betydelse för dig vid planeringen av din undervisning? Det materiella 

kan vara till exempel att använda musik, ljus, kostymer eller rekvisita/scenografiska element. 

  

I danssalen - vad är viktigt i utformningen av lokalen för din undervisning?  

 

Hur planerar du användandet av spotlighten? 

 

Tänker du på att använda dig av kroppen på ett specifikt sätt i danssalen?  

 

Din egen klädsel på dina lektioner, kan du se att den har en betydelse för ditt sätt att 

undervisa? 

 

Vid repetition i scenrummet, vad är det viktigt att hinna med? 

 

Vad ser du som viktigt vid planering av kostym? 

 

Under andra intervjun var mina kompletterande frågor fokuserade på att klargöra sådant jag 

behövde få förtydligat och intervjun var kortare och mer koncis. Vid genomläsning av 

intervjuerna slogs jag av danspedagogens många frågor efter mina frågor, det var 

uppenbarligen inga välformulerade frågor som var tydliga och avgränsade… Vilket tyvärr 

gällde båda intervjuerna. 
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Det var ju inte den lilla frågan Petra. Jag fattar inte, en gång till. Jag fattar faktiskt inte 

vad du menar. Då handlar det om det rent fysiska menar du? Vad man gör med sin 

kropp? Jag kan inte sätta ord på det här Petra… Vad är det som, vad är det för förmågor 

som dyker upp då i den. Jag anpassar ju min undervisning efter lokal. Hur menar du? Nu 

fiskar du efter nåt… Gud vilken rolig fråga… Jag fattar inte riktigt frågan? 

     (utdrag ur transkribering av intervjuer) 

 

Vid analysen av utskriften från intervjuerna var det tydligt att jag använde mig av begrepp 

som danspedagogen inte kunde relatera till och att jag, genom att introducera henne till 

begreppen gav henne en ingång till vad jag “önskade” att hon skulle svara. Jag försökte 

genom samtalen få syn på vilka materialiteter som danspedagogen använder sig av i sin 

undervisning och hur de fungerar som performativa agenter. Det visade sig att 

danspedagogen ofta hade svårigheter med att förstå vad jag frågade om, vilket citaten ovan 

visar på. Denna brist på förståelse och svårighet att formulera sig kring materialitetens 

betydelse tydliggjorde den brist på betydelse som det materiella ges i dansdidaktiken.  

Båda intervjuerna var för svagt strukturerade, den första för att jag frågade mer om vad 

eleverna lärde sig än om pedagogens didaktiska tänkande, dels för att jag inte höll fast vid 

frågorna. Den andra intervjun för att de frågor jag hade uppmanade till att uppmärksamma 

vissa materialiteter. Mitt intresse för dansundervisning i ett bredare perspektiv och min 

relation till danspedagogen tog över, det blev trevliga och intressanta samtal men med dåligt 

fokus på det som skulle undersökas. Min situerade kunskap blev i denna situation inte en 

tillgång. Resultatet av den tematiska analysen får ses i ljuset av dessa svagheter, det är 

mycket möjligt att andra materialiteter hade framstått som betydelsefulla om intervjuerna 

hade genomförts på ett annat sätt. 

6. Analys och resultat 

De tre forskningsfrågorna styr analysen och dispositionen. Varje fråga börjar med en del där 

jag ger en personlig, rhizomatisk bild antingen av de situationer som forskningsmaterialet 

genererades i eller hur jag uppfattar materialet inför analysen. Vidare är analysen uppdelade 

så att den har en textdel där analysen av materialet sker i relation till varje forskningsfråga. I 

texten fetlägger jag de materialiteter som identifieras som performativa agenter vid det första 

tillfället de benämns som performativ agent under varje forskningsfråga. Detta för att i texten 

tydligt lyfta fram de performativa agenter som synliggörs i de olika forskningsfrågorna. Efter 

varje textlig analys av forskningsfrågan visas en rhizomatisk bild som tydliggör de 
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performativa agenter som texten tagit upp. Bilden byggs på utifrån varje forskningsfråga och 

visar vilka performativa agenter som har betydelse i de olika forskningsfrågorna. 

Avslutningsvis analyseras den bild som sammanfattar alla tre forskningsfrågornas 

identifierade performativa agenter, detta sker under den avslutande rubriken 

”Sammanfattande analys av alla forskningsfrågorna” i avsnittet 6.3 ”Hur förstår danslärarens 

betydelsen av materialitet i sin undervisning?” 

 

 

6.1 Vilka performativa agenter får betydelse i observation av en 

föreställningsprocess i dans? 

 

Analysen utgår från de tillfällen jag besökte dansklasserna. Varje besök beskrivs och 

analyseras. 

 

Första besöket.  

Speglarna, lysrörsljus, danspedagogens kropp, rummet, elevernas klädsel, musiken, salens 

vita väggar, vinklarna i rummet, stereon och de vita draperierna. Materialiteterna i danssalen 

trängde sig på mig när jag inledde observationerna, jag hade läst på om performativa agenter 

och var uppmärksam på de materialiteter som fanns. Sakerna framstod tydligare än vad jag 

vanligen uppfattar dem. Skillnaden i min blick som sökte materialiteter och deras relationer, 

istället för kroppar och relationer mellan individer. Danssalen framstod för mig som ett 

stratifierat rum där dans blev möjligt. Danspedagogens kropp gav öppningar till hur dansen 

skulle gestaltas, kroppen satte en agenda. Muskeltonus, flow och tempon förmedlades och 

skapade en danssal för den genre som danspedagogen representerar. Musiken med fraser, 

rytmer, tempon gav ytterligare vägledning till ett visst kroppsligt uttryck. Placeringen av 

kropparna i rummet i rader där varje elev bibehöll sin plats i relation till gruppen genom 

övningarna bidrog till stratifieringen - på den här klassen håller eleven sig till sin plats och 

arbetar med sin egen kropp. Danspedagogen ledde och eleverna följde. Uppvärmning med 

övningar där rummet användes så att eleverna gavs möjlighet att se sin kropp från olika 

vinklar i speglarna. Eleverna klädda så att kroppen syntes tydligt, tights och toppar. Några 

hade tjockare tröjor på till en början. Danspedagogen klädd så att rörelsernas kvalitéer och 

tekniska utförande blev tydligt för eleverna. Men vilka relationer mellan människor och 

materialiteter sker? Och vad fungerar som performativa agenter? Flera av materialiteterna ser 
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jag inte gå in i relation, de bara är. För att en performativ agent ska skapas måste 

materialiteterna gå in i relation till en annan materialitet (mänsklig eller ickemänsklig). Jag 

tolkar det jag ser och känner utifrån min situerade kunskap som danspedagog och försöker i 

analysen av det genererade forskningsmaterialet (anteckningar, filmer, kroppsliga och 

sinnliga minnen) upptäcka var dessa relationer sker och vilka av materialiteterna som agerar 

som performativa agenter. 

I relation till eleverna uppfattade jag danssalen som en performativ agent, ett stratifierat 

rum för utövande av dans. När eleverna kom in i rummet förändrades deras kroppsliga 

förhållningssätt, även innan lektionen startade. Danspedagogens kropp fungerade som en 

performativ agent i relation till rummet. Placeringen av danspedagogens kropp i rummet fick 

saker att hända. Danspedagogens kroppsliga närvaro och användandet av kroppen i relation 

till elevernas kroppar gav danspedagogens kropp agens, intra-aktion skedde mellan 

kropparna. Musiken fick både danspedagogens och elevernas kroppar att stå i relation till 

rytm, tempo, frasering och känsla i musiken. Musiken gick i relation till kropparna som 

blev dynamiska och arbetade mer i flow, hittade rytmer och använde frasering. Eleverna 

använde sig av spegeln genom klassen, den är en materialitet som i samspel med elevernas 

kroppar blev en tydlig performativ agent. Att salen klassen hölls i hade speglar på två av 

väggarna skapade förutsättningar för ökat samspel. Rörelsematerialet i koreografin tog stor 

plats under klassen, det repeterades och byggdes på. Jag skiljer på rörelsematerialet och 

koreografin - rörelsmaterialet är det som varje kropp arbetar med, koreografin det de 

tillsammans skapar där relationerna mellan kropparna och var de befinner sig i rummet är en 

viktig del tillsammans med rörelsematerialet. Jag anser att man kan betrakta 

rörelsematerialet som en performativ agent, det har en klar form och repeteras med målet att 

de kvalitéer materialet har ska fördjupas. Materialet kommer från danspedagogen men tar 

form i rummet som en egen materialitet, och i den egenskapen fungerar den som en 

performativ agent. I mötet med de olika eleverna hände olika saker och både materialet och 

eleven ändrades i relationen. Spotlightsen i salen som tändes i slutet av lektionen, den 

materialiteten hade en tydlig agens i relation till eleverna, de fördjupade sina rörelser och jag 

uppfattade en ökad koncentration.  

 

Besök två.  

Kostymprovning. Kommentarer som eleverna gav spontant “Gud, va kul!” “Dom där 

shortsen är så fina!”. Handskar, hattar, blusar och shorts - alla eleverna provade, rörde sig, 

poserade.  Materialiteterna var tydligt närvarande vid denna observation, kläderna i salen var 
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som ett utropstecken, den vita salen med kala väggar, speglar, lysrörsljus i kontrast med 

klädernas färger och former. Eleverna livliga och engagerade, samtal och blickar under 

provningen. Mer kontakt mellan eleverna än i klassbesöket tidigare då kommunikationen i 

hög grad skedde mellan danspedagog och elev. När elevernas provat ut en kostym som 

passade dem så repeterades koreografin med kostymen på. “Dansen får en helt annan känsla, 

alltså” yttrade en elev efter att ha dansat med kostym. 

 Elevens uttalande om känslan i dansen ger intryck av att kostymprovningen för eleverna 

fördjupade känslan i koreografin. När jag studerat filmerna där de dansade med kostymen har 

jag inte kunnat se denna fördjupade känsla ta sig kroppsligt uttryck. De repeterade dansen på 

ett sådant sätt att intra-aktion inte skedde mellan materialiteterna i kostymen och elevernas 

kroppar. Handskarna fungerade som en performativ agent när eleverna provade kläderna, 

nya rörelser kom och medvetenheten om händernas rörelser stärktes. Även hattarna 

fungerade som performativa agenter under provningen, men klarade inte av att skapa relation 

under framförandet av rörelsematerialet i koreografin. Som performativ agent fungerade 

rörelsematerialet i relation till elevernas kroppar, agensen var kraftfull och dominerade över 

andra materialiteter. I ett moment i koreografin där rörelsematerialet var friare skapades vid 

ett tillfälle en relation mellan rörelsematerialets mjukhet och blusarnas kvalité, då fungerade 

blusarna som performativa agenter. Jag uppfattar rörelsematerialet i koreografin som ett 

starkt stratifierande material på denna klass. Stratifieringen gjorde att all koncentration som 

eleverna hade lades på att komma ihåg och genomföra rörelsematerialet i koreografin på 

bästa sätt, vilket inte skapade utrymme till att skapa någon relation till kostymen. Väldigt lite 

intra-aktion skedde under repeterandet av koreografin. Eleverna repeterade koreografin med 

kostymen på vid flera tillfällen under klassen, det hårt stratifierade rörelsematerialet gav inte 

plats för intra-aktion med kostymen i någon större utsträckning. Förutom i den del där 

eleverna själva styr över rörelsematerialet, i den korta passagen där jag uppfattade blusarnas 

agens vid ett tillfälle. Några av eleverna gick i relation till hatt och handskar under samma del 

av koreografin. Spotlightsen användes när de repeterade med kostym och det var tydligt att 

ljusförändringen bidrog till koncentration och viss fördjupning av materialet, agens skapades. 

Detta provningstillfälle av kostymen skedde tidigt under terminen då rörelsematerialet 

fortfarande var ganska nytt för eleverna.  

  

Besök tre.  

Scenrummet i Gröndal. En blackboxteater med ett rektangulärt scenrum i ett runt rum med 

högt i tak. Rigg för ljus på ca 5 meters höjd, svarta sammetsbyxor på sidorna och en svart 
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backdrop. Gradänger med sittplatser för en publik om ca 100 personer. Golvytan större än i 

danssalen och volymen i rummet mycket större. Eleverna dansade koreografin ett antal 

gånger med fokus på placering, vem står var och hur använda scenens yta vid olika delar i 

koreografin, detta skedde i lysrörsbelysning. Efter det dansade eleverna med scenljus, men 

inte med bestämt satt ljus, flera gånger.  

Vid analys av filmerna uppfattar jag att eleverna under de tillfällen de repeterade dansen 

utan scenljuset utvecklade sin känsla för placeringen i rummet, både i intra-aktion med 

rummet och med varandras kroppar. Scenrummet och elevernas kroppar fungerade som 

performativa agenter då de förhöll sig i relation till varandra. Elevernas fokus låg på var de 

befann sig i rummet och hur de befann sig i relation till varandra. Rörelsematerialet framstår 

fortfarande starkt stratifierande, men rummets performativitet slog igenom för de flesta 

eleverna. Eleverna tog ut rörelserna mer och förstärkte de linjer som kroppen skapade, till 

exempel med mer utsträckta armar. Jag tolkar det som att rummets volym skapade agens i 

relation till elevernas kroppar. När scenljuset lades till ökade koncentrationen, elevernas 

fokusering med blick och kropp skärptes. Scenljus i relation till koreografin fungerade som 

en performativ agent, känslan av att gruppen dansade tillsammans ökade. Min upplevelse är 

när jag ser filmerna att eleverna från att fokuserat på rummet övergår till att känna in 

varandra och rörelsematerialet i relation till den tänkta publiken. Scenljuset skapar en 

sammanbindning av de olika momenten de tidigare repeterat. Rhizomatisk binds olika 

materialiteter, mänskliga och icke-mänskliga, samman och agens skapas. Inget är före det 

andra eller viktigare, utan allt samspelar och det skapas något nytt - en möjlighet till ett 

kollektivt uttryck skapat tillsammans där var och en är en viktig del.  

Repetitionen av koreografin om och om igen gav en känsla av re-enactment, även om 

tempot inte drogs ned och eleverna gavs möjlighet att titta djupare på vad som skedde. 

Repetitionen gav upphov till den “cirkulära rörelsen” som beskrevs tidigare i relation till 

intra-aktiv pedagogik. Vissa elever fick genom detta en ny relation till rörelsematerialet. 

Avsaknaden av spegel kan ha bidragit till detta, då en starkare relation mellan elevernas 

kroppar, rörelsematerialet och rummet skapades.  

 

Besök fyra.  

Föreställningar på scenen Hammarby Sjöstad. Stor teatersalong, med rån för spotlights högt 

upp, ca 10 meter och svart backdrop, långa sammetsbyxor på sidorna. Över hundrafemtio 

platser i publiken som är placerade i en gradäng som ger alla bra sikt över scenen. Genrep 
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med publik bestående av de övriga danselever som ska ingå i programmet. Sen två 

föreställningar med fullsatt salong. 

Vid analys av filmerna upptäcker jag inte så stor skillnad från besök 3 när de repeterade på 

scenen i Gröndal utan kostym. Kostymens agens verkar inte komma fram. Vilket understryks 

av att tre av eleverna vid framförandet för de övriga danseleverna inte har på sig handskar 

eller hatt. Till föreställningarna har de på sig hela kostymen, vilket troligen förstärker deras 

känsla även om jag inte uppfattar att de fungerar som performativa agenter. Det som framgår 

är att ha publik har agens. Allt som tidigare var sammanbundet i framförandet av koreografin 

- rörelsematerialet, rummet, elevernas kroppar, riktningarna, fokus och musik får en stringens 

i mötet med publiken, en extra dynamik uppstår.  

 

Besök fem 

Föreställning scenrummet i Gröndal. Den mindre scenen gav framträdandet en närhet som 

inte de i Sjöstaden gav, intrycket förstärktes av koreografins placering på scenen då den tog 

upp en större del av scenens yta. Vid analys av filmen kan jag inte identifiera någon ny 

performativ agent. Jag uppfattar det som att eleverna är i en mer ständigt flödande, dansande i 

den sista filmen. Eleverna har fått ihop koreografin och sammanbundet de olika delarna så att 

framförandet sker i koncentration och flow. 

 

Sammanfattande analys forskningsfråga 1. 

När jag analyserat forskningsmaterialet bundet till fråga 1 framstår det tydligt hur 

sammanbundna de olika performativa agenterna är till varandra. Rörelsematerialet framstår 

som en performativ agent i samspel med många andra materialiteter, samtidigt som 

rörelsematerialet dominerar genom sin stratifierande kraft. På ett rhizomatiskt sätt bidrar de 

olika materialiteterna till lärandet, genom relationer som skapar performativa agenter vid 

olika tillfällen. Detta sammelsurium av relationer, agenter och betydelser försöker jag visa 

med en bild inspirerad av tankarna om rhizomatiska system (Deleuze & Guattari (2012)). Jag 

har grupperat de material som identifierats som performativa agenterna runt de materiella 

grundbegreppen: kropp, musik/ljud, kläder, rum och ljus. Grundbegreppen är representerade 

av gula cirklar. De performativa agenter jag identifierat vid analysen av forskningsmaterialet 

från observationerna är i bilden ovaler med benämningar inuti, såsom elevernas kroppar, 

rytm, spotlights. De är placerade i anslutning till grundbegreppen. I mitten har jag placerat 

rörelsematerialet som jag uppfattar är den materialitet som dominerar. Att placera något i 

mitten av ett rhizom går emot tanken om hur ett rhizom fungerar, där tanken är att alla delar 
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och sammanbindningar skapar en helhet, och att om en del tas bort fortsätter helheten att 

fungera. Även om jag i min rhizomatiska bild placerar rörelsematerialet i mitten och det har 

en dominant roll, ser jag dock att den rhizomatiska bilden skulle hålla samman även om 

rörelsematerialet inte var placerat så centralt. Den rhizomatiska bilden visar på den dominans 

rörelsematerialet har i denna undersökning, men också på hur dansdidaktiken även använder 

sig av andra materialiteter som har betydelse för kunskapandet i dans. Om rörelsematerialet 

inte fanns där skulle ändå ett kunskapande i dans ske, såsom ett rhizom fungerar. I den 

föreställningsprocess som varit i fokus för denna undersökning var rörelsematerialet av stor 

betydelse, vilket visas med dess dominerande ställning i den rhizomatiska bilden. Jag tänker 

att i en bild av en annan föreställningsprocess där rörelsematerialet inte var lika hårt 

stratifierande hade den rhizomatiska bilden fått en annan form.  

Relationer mellan olika identifierade performativa agenter synliggörs genom trådar som 

sammanbinder de performativa agenterna. Den rhizomatiska bilden synliggör hur 

sammanbundna de olika performativ agenterna är med varandra. Jag ser bilden som ett 

framväxande föreställningsorienterat kulturskoledansdidaktiskt rhizom, för det studerade 

föreställningsprojektet. 

 

 

Bild 2. 

En rhizomatisk bild av de performativa agenter som fick betydelse i forskningsfråga 1 och 

deras relationer till varandra.  
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6.2 Vad lyfter danseleverna fram som viktigt i den 

föreställningsorienterade processen, och hur kan det knytas till olika 

performativa agenter? 

 

Roligt, känsla, gemenskap, gruppen, känner - elevernas skrivna ord på de bilderna från 

workshopen. Var är den materialitet jag ska skriva om? Hur de upplever processen beskrivs, 

men så mycket materialiteter benämns inte. Kan det de skrivit tolkas så att performativa 

agenter stiger fram ur texten? Jag läser, skriver deras ord och ser på bilderna - materialiteten 

kliver fram, den skymtar, den tar form och jag tror mig ha hittat något. Olika sätt att visa 

orden ger mig ingångar till tolkningarna och får materialet att tala till mig.   

Vid workshopen fick eleverna fotografier av danssalen, scenerna och sig själva klädda i 

kostymen. Att på olika sätt använda bilder som forskningsmaterial är vanligt inom arts-based 

research, se till exempel Patricia Leavy (2018). Eleverna uppmanades att titta på 

fotografierna och skriva vad de associerade till när de tittade på dem. Detta är ett exempel på 

en elevs bildskrivande. 

 

 

Bild 3. Exempel på en elevs bildskrivande under workshopen. 
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De två första fotografierna var från danssalen, en i lysrörsljus och en med ljus från 

takspotlights. Till varje bild från danssalen har jag skapat en wordle, ett ordmoln, för att 

synliggöra vad eleverna skrev på samma bild, den presenteras nedan sammanlagd med fotot. 

I de fall där de använde samma ord i olika form så förenklade jag och skrev samma ord. De 

ord som återkom flera gånger är de som i wordlen framstår med större text. Eleverna lyfter 

inte några materialiteter när de associerar kring bilden av danssalen i lysrörsljus. Läraren som 

framstår som viktig för flera kopplas till den performativa agent som identifierades som 

lärarens kropp under förra forskningsfrågan. Dominerande är ord som knyter an till känslan 

och upplevelsen av att vara i danssalen. Trygghet, kreativitet, glädje, utveckling - dessa tolkar 

jag som att den stratifierade danssalen fungerar som en performativ agent. Gemenskap, 

gruppen och kompisar är ord som lyfter det sociala sammanhanget, interaktionen och dess 

betydelse för eleverna. 

 

Bild 4. Wordle med elevernas ord på bilden av danssalen.  

  

Danssalen bytte karaktär när spotlightsen var på och elevernas ord visar att de upplevde den 

förändringen starkt. Orden de skrev vittnar om att de ser spotlighten som en performativ 

agent. Den benämns inte av eleverna, men dess agens går att läsa av i orden scenkänsla, 

stämning, allvar, proffsigt och show. Min uppfattning är att spotlightens funktion som 

performativ agent är stark och alla ord som eleverna skrev på bilden visar på spotlightens 

agens. 
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Bild 5. Wordle med elevernas ord på bilden av danssalen i spotlight ljus. 

 

Sedan fortsatte workshopen med flera fotografier, scenrummet i Gröndal när de repade där, 

genrepet i Hammarby Sjöstad med publik och scenen i Sjöstaden i scenljus men utan publik. 

Jag har sammanställt orden och utifrån det lyfter jag fram de materialiteter som genom att gå 

i relation till mänskliga eller icke-mänskliga kroppar blir performativa agenter i elevernas 

texter och ord. Utifrån fotografiet där de för första gången repar på scenen i Gröndal framstår 

ljus, scenrummet och speglar som material som i relation till eleverna fungerar som 

performativa agenter. På fotografiet av scenen i Gröndal saknas ord som relaterar till gruppen 

och interaktion, mycket fokus är på scenrummet. Detta till skillnad från fotografiet från 

scenen i Sjöstaden där de repade inför publik, på den skrev de trygg plats och gemenskap 

som en viktig del av processen. Performativa agenter som publik, rörelsematerial, kostym, 

ljus, ljud och scenen benämns av flera av eleverna. På sista fotografiet bestående av scenen 

Sjöstaden i scenljus beskrivs inte några nya materialiteter som skapat agens som performativa 

agenter. 

Fotografierna med eleverna i helfigur klädda i kostymen analyserades med fokus på den 

performativa agens bilderna och orden vittnade om att eleverna upplevt. Handskar, hattar, 

kostym och läppstift är materialiteter som beskrivs som performativa agenter genom att de 

lett till handling, en relation skapades mellan materialet och eleven. I relation till elevens 

kropp och rörelsematerialet beskrivs de materialiteter som eleverna mött som performativa 

agenter i olika utsträckning. Uttryck beskrivs som ett resultat av intra-aktionen mellan de 

inblandade performativa agenterna, tillsammans skapas det förstärkta uttrycket. Flera av 
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eleverna tar upp kostymens funktion för att skapa gemenskap och känsla av sammanhållning. 

Kostymens intra-aktion med eleverna och rörelsematerialet skapar enligt eleverna en 

interaktion mellan eleverna, en ökad gruppkänsla. 

 

Sammanfattande analys av forskningsfråga 2 

En sammanställning av alla de ord eleverna skrev på alla de ovan beskrivna fotografierna 

kunde inordnas i de tre kategorierna:  

- materialiteter som benämns 

- känslor och skeenden som kan kopplas till materialiteter 

- ord som visar på mellanmänsklig interaktion 

Sammanställningen visade på att eleverna uppfattar både den materialitet de under processen 

varit i relation till i intra-aktion och de mellanmänskliga relationerna i interaktion som viktiga 

i processen. Det blir tydligt att eleverna har enklare att beskriva vad de upplever i relation till 

materialiteterna än att direkt benämna materialiteterna som har betydelse i processen. 

I texterna eleverna skrivit om vad som varit viktigt för dem i föreställningsprocessen lyfter 

ingen av eleverna koreografin, dansen eller rörelsematerialet. Min tolkning är att arbetet med 

koreografin genom rörelsematerialet är så självklart att det inte behöver tas upp, det är basen 

arbetet står på. Utifrån den basen tar eleverna upp det de uppfattat som viktigt i den 

föreställningsprocess de deltagit i. Kostym och smink framstår för några som det som har 

agens på deras dans. För andra är scenrummet och ljussättning det som ger agens. En elev 

betonar endast det sociala, den interaktion som sker mellan eleverna. Publiken och att det är 

ett arbete med klar riktning mot ett mål lyfts också av en elev.  

Den rhizomatiska bilden utvecklas till att inkludera de performativa agenter som genom 

analysen av elevernas texter har tillkommit. De ovalerna som är färglagda är de som 

identifierats i analysen av elevernas texter. En ny performativ agent tas också upp, det är 

läppstift/smink som inte tidigare identifierats som en performativ agent.  
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Bild 6. Rhizomatisk bild av performativa agenter och sammanbindningar, de med färg ifyllda 

ovalerna är de performativa agenter som elevernas material från workshopen tar upp. Den 

fyllda gröna rektangeln visar den nya performativa agenten: läppstift. 

 

6.3 Hur förstår dansläraren betydelsen av materialitet i sin undervisning? 

 

Inför intervjuerna förbereder jag mig, skapar frågor och ser till att vi möts när vi båda har tid 

och känner att mötet fungerar i relation till alla våra andra uppdrag. Vi startar med frågorna 

och sen tar samtalet fart. När jag stänger av inspelningen och intervjudelen är över fortsätter 

samtalet. Vi är båda förvånade över att det är så kul, att prata om det vi gör i danssalen. Vi 

förundras över hur sällan kollegiala samtal om undervisningen sker. Nya frågor kommer upp, 

olika svar och nya tankar. Vi sammanbinder, flätar, lösgör och granskar, allt i en rhizomatisk 

röra av dansdidaktik. Vad gör vi? Hur gör vi? Vad kan vi? Vad lär vi eleverna, vad lär de 

oss? Vad är kunskaper i dans nu? Till skillnad från när vi utbildade oss? Samtal och dialog 

för att fortsätta ha lust att utvecklas som danspedagoger och få kraft att förändra sin praktik. 

Tillfällena ger mig kraft att fortsätta studien, den kommer iallafall betyda något för mig och 

för min kollega, danspedagogen i studien. 

Precis som för eleverna var det enklare för danspedagogen att beskriva effekten och 

känslan som de olika materialiteterna gav än att beskriva vilka materialiteter som var 

betydelsefulla. Då den andra intervjun skedde efter att danspedagogen tagit del av min text 
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och blivit mer införstådd i vad mitt undersökande utforskar blev hennes svar tydligare och 

mer fokuserade på materialiteter. Jag har analyserat utskrifterna från intervjuerna utifrån 

tematisk analys (Josselson 2011) med fokus på materialiteter.  I en tematisk analys av ett 

intervjumaterial läses först hela det transkriberade materialet med ”öppna ögon” för att 

försöka få en helhetlig överblick på vad som är centralt i det intervjupersonen pratar om. 

Sedan försöker man urskilja centrala teman som intervjupersonen tar upp. Metoden 

uppmuntrar till nyfikenhet på materialet. Med ingången att analysera intervjuerna med fokus 

på materialiteter är det ändå en hel del av det som kom upp under intervjuerna som inte 

kommer med i analysen. Genom min forskningsfråga 3 var jag inriktad på det som handlade 

om materialiteter i intervjuerna, inte mot allt det andra vi pratade om. I analysen skapade jag 

teman med de mest centrala materialiteter danspedagogen pratade om. Som jag redan tidigare 

kritiskt påpekat, så är min egen påverkan på det hon pratade om av materialiteter ganska 

stark. Frågorna var ofta ledande, och överhuvudtaget var det svårt för danspedagogen att rikta 

fokus på materialiteter. Man kan nog säga att de teman som jag skapar här, inte är 

danspedagogens egna, men att de är samskapade i interaktion mellan oss. De teman som jag 

därmed har urskilt ur det transkriberade intervjumaterialet kopplat till materialiteter är:  

- Musik: rytm och tempo 

- Danssalen 

- Spotlights och scenljus 

- Scenen 

- Kostym: hattarna och handskarna 

- Träningskläder  

-  Elevernas och danspedagogens kropp  

Förutom de materialiteter som analysen synliggjorde kom ett rhizomatiskt syn på lärandet att  

framstå som ett tema. 

 

Musik: rytm och tempo 

Vid frågan på hur materialitet har betydelse så svarar danspedagogen “Musik 95%, jag väljer 

musik först”. Betydelsen av musikens rytm, tempo och känsla är grundläggande för 

danspedagogens planering av sin undervisning. Jag tolkar det som att musikens materialitet 

går i relation med danspedagogen, vilket hjälper till att skapa ett rörelsematerial. 

Rörelsematerialets kvalitéer ställs i relation till rytmer, tempon och stämningar och håller 

materialet inom den genre som danspedagogen undervisar i. Utan musikens materialitet 

skulle undervisningen bli något annat uppfattar jag att danspedagogen uttrycker.  



 

 

40 

 

Danssalen 

 “Vita väggar, vita tyger, inga prylar. Jag vill ha det tomt och vitt. Rent. Inget ska störa mig” 

svarar danspedagogen på frågan på vad som har betydelse i utformningen av danssalen. 

Ett rum för koncentration och fokus, där skapandet av koreografierna sker. Begränsningar i 

form och storlek påverkar skapandet av både lektionsmaterial och koreografier. 

Danspedagogen lägger stor vikt på att rummet ska vara tomt på saker, den tomma ytan i 

rummet och väggarna är en materialitet som ges betydelse. Jag uppfattar det som att ett rum 

stratifierat för att möjliggöra rörelse, tydliggöra linjer och former är av vikt för 

danspedagogens arbete. Både för hennes förberedelsearbete med skapande av rörelsematerial 

och arbetet tillsammans med eleverna. 

 

Spotlights/scenljus  

Användandet av spotlight i danssalen verkar ha skett oreflekterat tills jag genom denna studie 

fick danspedagogen att reflektera kring när, varför och hur hon använde sig av den. Detta 

trots att hon måste ha bett om att få spotlight i taket, då det är hon som utformat danssalen. I 

intervjun lyfter hon dess betydelse för att skapa scenkänsla. “När man jobbar med koreografi, 

använder jag spottarna, och då är det för att jag kanske vill få en känsla av hur det ser ut på 

scen”. Det framgår att spotlight hjälper danspedagogen vid skapande av koreografi. Det 

sceniska ljuset i föreställningssituationen ges av danspedagogen betydelse för att hitta en viss 

känsla och som hjälp att gå in i en annan verklighet “man får dansa i bomull lite”. Scenljus 

och spotlights har betydelse för hur danspedagogen planerar sin undervisning, de ges 

performativ agens.  

 

Scenen 

Scenen ger eleverna, enligt danspedagogen möjlighet att gå in i en slags fantasivärld där de 

kan bli någon annan, ett “fantasivärldsmoment”. Det sceniska rummet som en möjlighet att 

pröva att vara någon annan, som man kanske kan bli även i andra sammanhang lyfts av 

danspedagogen på flera sätt. 

 

Då tar man ju med sig den här kroppen som man har haft på scenen och gjort nåt schysst 

med, in i sitt privata liv. Klart att det säkert påverkar hur man är som människa. Påverkar 

ens självkänsla.  

Om man kan känna sig trygg och stark i vem man är på scenen, så plockar man ju med 

sig det i sitt privata liv.  
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Jag tycker jättemycket om den känslan när man ska upp på scenen, när man verkligen 

känner att jag inte är jag. 

(Utdrag ur transkribering av intervju) 

 

Betydelsen av scenen som ett medel för elevernas personliga utveckling är det som 

danspedagogen lyfter under samtalen. Hur det sceniska arbetet påverkar dansen och 

dansdidaktiken tas inte upp, men jag uppfattar det som att det ligger outtalat att det blir 

“bättre” dans när eleverna får erfarenhet av det sceniska rummet. 

 

Kostym 

 

Kostym går jag till Klara (kostym teaterassistent) och talar om vad jag gjort 

Jag talar bara om för henne vad det är för låt, och visar lite material. Så hon vet ungefär. 

Det är hon som bestämmer kostymen. Inte jag. 

      (Utdrag ur transkribering av intervju) 

 

Kostym är inget som danspedagogen anser att hon använder sig av medvetet, hon överlämnar 

det till kostymören. Hon tar upp att handskarna och hattarna i föreställningsprojektet hade 

agens, det blev lättare för eleverna att “Hitta det. Det [kostymen] hjälper dom på vägen”. Jag 

tolkar det som att danspedagogen ser kostym som ett sätt att hitta uttryck och känsla, även om 

hon inte är den som bestämmer kostym.  

 

Rörelsematerialet 

Skapandet av rörelsematerialet sker i samspel med musiken, både när det gäller material till 

lektionen och koreografin. Vikt läggs vid att rörelsematerialet som ingår i koreografin är så 

pass enkelt att eleverna kan utföra det bra och hinna ta till sig materialet innan det är dags för 

föreställning.   

 

Då jobbar jag med utmanande och utvecklande material i övningar inne i danssalen 

istället, inte i koreografin. 

       (Utdrag ur transkribering av intervju) 

 

Jag uppfattar att danspedagogen beskriver hur koreografin tar utgångspunkt i musik, växer 

fram under terminen genom intra-aktion med rum, ljus och elevernas kroppar.  

 

Träningskläder  

“Det är jätteviktigt att jag känner mig bekväm med kläderna” säger danspedagogen i 

anslutning till frågan angående träningskläder när hon undervisar. Att känna sig bekväm, fin 
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och ha kläder som visar på det kroppsliga förhållningssätt danspedagogen vill förmedla lyfts 

som betydelsefullt. Det går helt enkelt inte att undervisa i vad som helst. Jag förstår det som 

att det finns andra betydelsefulla delar än att kläderna ska visa vad kroppen gör, men det 

uttalas inte tydligt. Linjer och former är ord av betydelse.  

 

Men jag tänker på när jag köper träningskläder, vad jag köper för kläder, jag kan inte ha 

på mig vad som helst. 

(Utdrag ur transkribering av intervju) 

 

Det ska vara synligt vad som görs, men samtidigt en viss estetik i hur kläderna sitter, inte allt 

för tight. Men när det krävs för att eleverna ska förstå så visas kroppen med tight sittande 

kläder eller med byxbenet uppdraget över knät. Jag tolkar det som att träningskläderna 

fungerar som en performativ agent i relation till danspedagogens egen kropp, de ska ge henne 

en känsla som hon genom sina rörelser förmedlar till eleverna.   

 

Kroppar 

Dans handlar enligt danspedagogen mycket om kropp och både elevernas kroppar och 

danspedagogens egen kropp kommer upp under intervjuerna. Eleverna lär sig genom och av 

det kroppsliga arbetet på lektionerna. “Man lär känna sin kropp och kunna använda den i 

olika syften”. Även här lyfts elevernas nytta av dansen i andra situationer, med exempel på 

hur man kan använda sig av sin kroppsliga kunskap för att känna sig säkrare. 

Danspedagogens kropp beskrivs som förevisande och som en resurs för att i dansdidaktiska 

situationer illustrera kvalitéer och känslor. 

 
Då förstärker jag det absolut med min kropp. När jag säger det. Så använder jag kroppen 

mycket tror jag.   
(Utdrag ur transkribering av intervju) 

 

 

Rhizomatiskt lärande 

“Vad är det viktigaste dom lär sig i det? Jag kan inte svara att det finns en viktigaste” 

Danspedagogen ger i citatet ovan enligt mig uttryck för ett rhizomatiskt förhållningssätt till 

hur kunskap skapas på hennes klasser i kulturskolans dansundervisning. De olika 

materialiteterna beskrivs som betydelsefulla på olika sätt för olika elever, jag tänker att de 

fungerar som performativa agenter för olika personer vid olika tillfällen. Någon får mer 

uttryck när det kommer till kostymprovning, en annan betyder spottarna i danssalen mycket 

för och någon kommer till sin rätt i arbetet i danssalen.  
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Ju fler dimensioner, ju fler bidragande, fler faktorer ska jag säga som kan hjälpa till att 

lyfta en eller förstärka känslan desto lättare blir det ju för dom att hitta det vi är ute efter 

(Utdrag ur transkribering av intervju) 
 

 

Sammanfattande analys av forskningsfråga 3 

Den tidigare rhizomatiska bilden visar nu även de performativa agenter som jag genom min 

tematiska analys uppfattat som betydelsefulla för danspedagogen. De är i bilden synliggjorda 

i ovaler med en bred grå kant. Träningskläder som performativ agent är något som tillförts 

bilden då det endast är danspedagogen som tar upp den.  

 

 

 

Bild 7. Rhizomatisk bild med observerade (alla ovaler), av eleverna uppmärksammade 

(färglagda ovaler och en grön rektangel) och de performativa agenter som var betydelsefulla 

för danspedagogen ovaler markerade med grå kant. Ny performativ agent: träningskläder i 

blå rektangel. 

 

Sammanfattande analys av alla forskningsfrågorna 

Den rhizomatiska bilden med alla samlade performativa agenter ger en bild av de olika 

materialiteter som var av betydelse i den föreställningsprocessen i kulturskolans 

dansundervisning som jag undersökt. Vilka materialiteter som verkar som performativa 
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agenter vid olika situationer växlar och deras betydelse för kunskapandet likaså, men att de 

genom sammanbindningar och intra-aktion är en del av denna danspedagogs dansdidaktik 

och av elevernas lärande är tydligt.   

Danspedagogens kropp, danssal, elevens kropp, handskar, hatt, kostym, rörelsematerial, 

scenljus, scen och spotlight är de performativa agenter som identifierats i alla tre 

forskningsfrågorna. Dansdidaktiskt skapar mötena med materialiteter möjlighet för eleverna 

att ta tillvara den performativa kraft som relationer kan ge. Eleverna blir när det sker 

medvetna om sin kapacitet att uttrycka sig, får ökad koncentration och möjlighet att uppleva 

flow, upplever stärkt gemenskap i gruppen och utmanas att använda sin fysiska förmåga i 

rummet. Analysen visar att materialiteter bidrar till en mångfald av kunskaper i dans. Min 

uppfattning är att genom materialiteterna ges eleverna större möjligheter till att uppleva 

dansglädje, lust till fortsatt fysiskt arbete och genom ”flyktlinjer” ta ett kliv i sin förståelse av 

dans som konstform. 

 

7. Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka hur materialiteterna som används i en 

föreställningsprocess i kulturskolans dansundervisning har dansdidaktisk betydelse.  

 

Min konklusion efter den analys i ett posthumanistiskt perspektiv som jag har genomfört i 

denna uppsats är att det materiella har, och kan ges större dansdidaktisk betydelse i samtidens 

dansdidaktik i kulturskolan. Att eleverna i mötet med de materialiteter som detta arbete lyft 

fram ges möjlighet att se sig själva som dansare och skapande av danskonst. Den betydelse 

det materiella har inom dansdidaktiken tydliggörs av detta arbete och för mig har arbetet visat 

hur materialiteterna hjälper till att skapa dansglädje, lust till kroppsligt arbete och får eleverna 

att se dans som en scenisk konstform. Studien visar på att användandet av de materiella 

distribuerade resurserna ofta framstod som oreflekterat,hos danspedagogen. I arbetet med 

materialiteter finns potential som kan utveckla dansdidaktiken.  

I detta kapitel diskuterar jag analysen, vilket betydelse och värde den kan ha. Diskussionen 

startar med reflektioner kring hur kulturskolans materialiteter kan verka som distribuerade 

resurser för dansdidaktiken. Såväl dansdidaktiken som materialiteterna kopplas till intra-aktiv 

pedagogik och hur det synsättet kan bidra till att utveckla kulturskolans dansdidaktik. 

Avsnittet därefter tar avstamp i hur en rhizomatisk kunskapssyn kan vara en tillgång inom 
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kulturskoledidaktiken. Dansglädje som ett viktigt värde i kulturskolans dansdidaktik tas upp i 

avsnittet “Dansglädje och materialiteter”. Där lyfts hur materialiteterna kan stödja en 

dansdidaktik med fokus på att skapa och ge dansglädje. Detta för att sätta fokus på vad barn 

och unga kan ha för nytta av Kulturskolans undervisning, att genom konsten lära för livet. 

Därefter sätts fokus på föreställningsverksamheten inom kulturskolan, dess relation till 

materialitet och vilken potential till lärande som arbetet har. Avslutningsvis tas idéer upp om 

vilken riktning fortsatt forskning skulle kunna ha och behovet av fortsatt forskning om 

kulturskolans dansdidaktik. 

 

7.1 Kulturskolans materialiteter som distribuerade resurser för 

dansdidaktik. 

 

I Selanders (2017) didaktiska triangel nedan presenteras de materialiteter som i detta arbete 

visat sig ha betydelse som distribuerade resurser med agens att påverka dansdidaktiken. Ett 

rhizomatiskt hörn av triangeln, där de betydelsefulla materialiteterna står i relation till 

varandra och till den didaktiska situationen. De sammanbindande trådarna låter jag i bilden 

sprida sig över triangeln för att på det sättet visa att rhizomatiska förhållningssättet involverar 

även mål/läroplan och lärare/elev i bemärkelsen subjekt, inte endast som materialiteten 

kroppar i kulturskolans dansdidaktik. 

 

Bild 8. Selanders (2017) didaktisk triangel med ett rhizomatiskt hörn med betydelsefulla 

materialiteter. 
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Genom att titta på de betydelsefulla materialiteterna utifrån Selanders (2017) teori om 

distribuerade resurser för lärande synliggörs hur de dansdidaktiskt används och vilken 

potential de kan ha i framtiden. Danspedagogens kropp användes i stor utsträckning som en 

distribuerad resurs, pedagogkroppen som förebild. Ett mer medvetet förhållningssätt till 

pedagogkroppen skulle kunna utveckla dansdidaktiken mer. En ökad förståelse för att 

kroppen även när den inte är i förevisande är en viktig resurs som har stor betydelse i 

undervisningssituationen kan utveckla dansdidaktiken. Danssalen, en distribuerad resurs som 

med sin kraft av ett stratifierat rum är betydelsefullt för elevernas möjlighet att identifiera sig 

som dansare. Danspedagogen i studien gav uttryck för starka åsikter angående utformningen 

av danssalen, men hade trots det ofta ett oreflekterat förhållningssätt till vad som var viktigt 

och varför. Åsikterna om salens utformning presenterades mest som en smaksak av 

danspedagogen, inte ett didaktiskt val. Danssalen representerar en resurs med potential till 

utveckling. En materialitet som var betydelsefull var elevens kropp, den gick i relation till 

många andra materialiteter och förändrades själv och förändrade andra. Att i didaktiskt syfte 

använda sig av elevens kropp som en distribuerad resurs uppfattar jag inte skedde medvetet 

av danspedagogen, vilket skulle kunna vara en utmaning att arbeta vidare med. Det gäller i 

hög grad även handskar, hatt och kostym som med ett mer medvetet förhållningssätt skulle 

kunna erbjuda flera ingångar till att utveckla dansdidaktiken. Den intra-aktiva pedagogikens 

cirkulära rörelse (Lenz Taguchi 2012) skulle kunna vara ett sätt att närma sig arbetet med 

kostym. Till exempel genom att eleverna och danspedagogen arbetar med kostym i 

slowmotion, eller att kostymen får vara en del av flera repetitionstillfällen för att få fatt i den 

agens som kostym och kropp skapar. Rörelsematerialet stratifierade så starkt att det i flera 

fall fick andra materialiteter att inte gå i relation. Att låta rörelsematerialet ha en så stark 

betydelse utestänger möjligheten till flyktlinjer (Lenz Taguchi 2012), som i den intra-aktiva 

pedagogiken ger förutsättningar för språng in i ny kunskap. Traditionen i dansundervisning 

brukar ofta vara att rörelsematerialet ska vara så komplicerat att eleven är på gränsen till att 

klara av det, vilket skapar den starka stratifiering som studien visat. Kan ett annorlunda 

förhållningssätt skapa förutsättningar för en dansdidaktik där rörelsematerialet i högre grad 

går i relation till elevernas kroppar såväl som andra materialiteter? Med en intra-aktiv ingång 

skulle då skapas utrymme för såväl den cirkulära och den horisontella rörelsen som den intra-

aktiva pedagogiken beskriver (Lenz Taguchi 2012). Scenljus och spotlights användes ofta, 

men oreflekterat. Använd som en medveten distribuerad resurs skulle ljussättningen kunna få 

större betydelse för kunskapandet, för eleverna var det tydligt att ljuset skapade agens. 
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Koncentration, fokus och fördjupade rörelsekvalitéer var avläsbara effekter av ljusets agens. 

Det sceniska rummet, scenen användes medvetet på så sätt att dansklassen vid flera tillfällen 

genomfördes på scenen. Genom att eleverna gavs tid på scenen, inte bara vid 

föreställningstillfället, utan även innan så gavs flera möjligheter att gå i relation till 

scenrummet. Eleverna gavs dock inte tillfälle att utforska scenens möjligheter, till exempel 

genom att placera koreografin på olika sätt på scenen. Vilket skulle kunna vara ett sätt att 

utnyttja scenen som en distribuerad resurs i större utsträckning. Även här skulle en didaktik 

som tar utgångspunkt i den intra-aktiva pedagogiken kunna ge ökade möjligheter till 

kunskapande.  

Eleverna tycks uppskatta och förvänta sig att dansundervisningen i kulturskolan ska ha 

dessa distribuerade resurser. Resurserna bidrar i stor utsträckning till att skapa lust och glädje 

och ger också fler ingångar till dans än kroppen, vilket kan göra att fler elever blir 

intresserade och stannar kvar i verksamheten och utvecklar sina kunskaper i, om och med 

dans. 

 

7.2 Rhizomatisk kunskapssyn - en kulturskoledidaktisk möjlighet? 

 

Kulturskolans dansundervisning sedd ur ett rhizomatiskt perspektiv (Deleuze & Guattari 

2012) ger öppningar till en förståelse av både det materiellas betydelse och hur en 

undervisning utan läroplan kan ta sig uttryck. Genom att se på den kunskap som eleverna 

under sin tid i kulturskolans dansundervisning ska få ta del av som ett rhizom, med ett flertal 

noder/samlingsplatser, kan undervisningen ta sig många olika uttryck. Synsättet ifrågasätter 

en mer linjär syn på vad som ska läras in och i vilken ordning, vilket leder till att 

undervisningspraktiken blir dynamisk och utmanande. I ett rhizom startar kunskapandet från 

en mångfald av platser, vilket skapar förutsättningar för en dansdidaktik som kan möta 

elevernas intresse utifrån olika ingångar. Elevernas intresse kan vara utgångspunkt för hur 

ingången till det dansdidaktiska rhizomet sker, är eleverna intresserade av kroppsliga 

färdigheter eller är det vissa materialiteter, som kostym som skapar lust till lärande hos 

eleverna? Beroende på elevernas intresse tar undervisningspraktiken olika vägar. Det 

förhållningssättet till kunskap som ligger i ett rhizomatiskt synsätt öppnar upp för möjligheter 

att se flera ingångar till kunskapandet i och om dans. En posthumanistisk syn på 

materialiteter bidra till att utveckla dansdidaktiken. Eleverna ges möjlighet att finna intresse 



 

 

48 

för och utveckla kunskap i dans och konst genom den mångfald av ingångar till danskunskap 

som rhizomet erbjuder.  

Kulturskolan erbjuder eleverna en mötesplats där konstutövande är i centrum. Kan idén 

om ett rhizomatiskt förhållningssätt gälla hela kulturskoledidaktiken? Är det i samma rhizom 

som kunskapen växer oavsett ämne? Med den tanken kan kulturskolans undervisningspraktik 

närma sig det som idag sker inom scenkonsten, där konstformerna ofta är svåra att särskilja. 

Elevernas erfarenhet av dans, musik, teater, bildkonst och musik är ofta från den typen av 

uttryck, när eleverna streamar musik på Youtube finns ofta flera konstformer med på 

skärmen. För eleverna är denna blandning ofta naturlig och det intresse som startar i en ände 

av ett kulturskoledidaktiskt rhizom kan sluta i en annan del. Inom det kulturskoledidaktiska 

rhizomet behöver det rymmas både fördjupning i olika ämnen såväl som möten mellan 

konstformerna. Var i det kulturskoledidaktiska rhizomet undervisningspraktiken tar sin 

utgångspunkt är pedagogernas utmaning att hitta, platsen ska få elevernas intresse och 

pedagogens professionella kunskap att mötas. Av vikt för det kulturskoledidaktiska rhizomet 

är att det är en kollektiv härva, pedagogen är inte ensam, det är i sammanbindningar mellan 

materialiteter, pedagoger, elever och uttryck som möjligheter skapas. Om kulturskolans 

verksamhet ses ur ett rhizomatiskt perspektiv skulle den kunna beskrivas som ett rhizom för 

skapande, kreativitet, mångfald och utveckling i och med konsten.  

Arbetet med denna studie har fått mig att se potentialen i det rhizomatiska synsättet för 

kulturskolans didaktik och min uppfattning är att vidare studier och insatser för att sprida 

insikter om den rhizomatiska kunskapssynen skulle kunna utveckla fältet. 

 

7.3 Dansglädje och materialiteter 

 

Dansglädje - kan det vara Kulturskolans uppgift att få barn och unga att erfara dansglädje? 

Och hur bidrar materialiteter till att skapa dansglädje? Stinson (2005) diskuterade om 

dansundervisningens mål skulle kunna vara dansglädje, hon ställde det i relation till förmågan 

att vara lycklig. Förmågan att vara lycklig, uppfattade Stinson (2005) att psykiatrikern 

Edward Hallowell kommit fram till, är beroende av att individen har dessa kapaciteter: att 

kunna skapa och bibehålla glädje, och förmågan att komma över motgångar. Stinson (2005) 

tog fasta på de av Hallowell beskrivna förutsättningarna som gör att individer kan att utveckla 

sin förmåga till lycka. De fem förutsättningarna var att individer får möjlighet att uppleva: 

Connection/samband, Play/lek, Practice/övning, Mastery/behärskande och 
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Recognition/erkännande. Jag kommer att använda mig av samma indelning när jag tittar på 

vad materialiteterna i denna studie gjorde för att skapa dansglädje och i dess förlängning 

lycka.  

  

Connection/samband 

Trygghet, så stod det på fotografierna av danssalen. Det stratifierade rummet för dans 

skapade fokus och trygghet. Kostymutprovningen gav tillfälle för eleverna att lära känna 

varandra på annat sätt. Grupptillhörigheten stärktes av kostymen, precis som gemensam 

matchklädsel inom idrotten förstärker gruppkänslan. Även föreställningen där flera 

dansgrupper möts skapar tillhörighet, det är vi som dansar. 

 

Play/lek fantasi 

Danspedagogen pekade flera gånger på att genom det sceniska arbetet får eleverna möjlighet 

att bli någon annan, att hamna i en fantasivärld. Materialiteterna inbjöd till lek och kreativitet, 

hatten och handskarna fick eleverna att gå in i roll, att leka. Ljuset bidrog till att skapa denna 

känsla av att gå in i en annan värld, där man kunde vara någon annan. 

 

Practice/övning 

Att öva samma rörelsefras om igen blev i relation till materialiteterna lustfullt, motivationen 

ökade. De materialiteter jag uppfattade hjälpte till var: speglar, ljus och scenrum. Eleverna 

utvecklade sin dans genom att öva i relation till materialiteterna.  

 

Mastery/behärskande 

När rörelsematerialet är välrepeterat, kostymen på och alla i gruppen vet placeringar då 

kommer ljuset och scenrummet till, vilket tydliggör att eleverna har nått målet. Känslan av att 

behärska materialet och vara redo för att visa det för en publik. Att ha ett mål tog flera elever 

upp som betydelsefullt. Min upplevelse är att upplevelsen av mastery/behärskande i studien 

var starkt kopplat till rörelsematerialet. Genom ett mer medvetet förhållningssätt till 

materialiteterna i det föreställningsinriktade arbetet skulle eleverna kunna få en annan ingång 

till mastery/behärskande. 

 

Recognition/erkännande 

Att dansklasserna leder till en föreställning lyfte de flesta av eleverna som betydelsefullt. Att 

framträda för andra danselever ger ett starkt erkännande, den kunskap man erhållet blir 
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bedömd av fältet, de som har kunskaper inom dans. Framförandet inför publik med ljus, ljud 

och kostym på scenen skapar förutsättningar för att kunna identifiera sig som dansare, vilket 

leder till ett erkännande inför sig själv “jag är dansare”. 

 

Tillsammans med de olika materialiteterna ger kulturskolans dansdidaktik eleverna tillgång 

till sin dansglädje genom en mångfald av möjligheter att närma sig dansen. Olika elever har 

hjälp och stöd av olika materialiteter för att utveckla sin dansglädje. Kulturskolans 

dansdidaktik kan utvecklas för att i ännu högre grad ta tillvara och utveckla elevernas 

dansglädje. Detta kan ske genom ett mer medvetet användande av materialiteter. Enligt 

Stinson (2005) så är det ett sätt att rusta våra barn och unga för ett liv där de har kapaciteten 

att vara lyckliga. 

 

 

7.4  Utvidgade perspektiv: att artikulera den potential till lärande som 

ligger i föreställningsarbetet i kulturskolans dansundervisning 

 

Föreställningsarbetet i kulturskolans ger eleverna kunskaper av många olika karaktärer, som 

jag tidigare lyft så är dansglädje en viktig del. Även andra kunskaper utvecklas av 

föreställningsarbetet och den potential som ligger i föreställningsarbetet är starkt kopplat till 

materialiteter. Jag lyfter några av de kunskaper som föreställningsarbetet kan ge och kopplar 

det sen till den potential, som ett medvetet förhållningssätt till materialiteters performativitet, 

kan ge samtidens dansdidaktik. 

Kunskaper om konstformen dans, som involverar mer än kroppen synliggörs för eleverna. 

Genom att ta del av andras dans utvecklas kunskaper om genrer, stilar och varierade 

koreografiska uttryck. Kunskap om scenkonstens materialiteter såsom ljus, ljud, kostym och i 

viss mån rekvisita. Lärandet involverar det sceniska rummets potential.  

Att genom föreställningsarbetet få ta plats, ge uttryck för något med sin kropp lär eleverna 

att de har kapacitet att framföra något för andra. Den trygga plats för framträdande som 

kulturskolans föreställningsverksamhet erbjuder ger en kunskap de kan ha nytta av i andra 

situationer i livet. 

Att utveckla kroppslig kunskap kräver mycket arbete och repetition vilket underlättas av 

hög motivation, vilket skapas av föreställningsarbetet.  
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I mötet kring den koreografi som gruppen arbetar med skapas kunskap om att konst skapas 

i relation, till individer och materialiteter.  

Föreställningsarbetet skapar ett gemensamt fokus för gruppen, vilket leder till att eleverna 

i högre grad interagerar med varandra och ett tryggt arbetsklimat etableras. Att skapande och 

lärande är beroende av trygghet är en kunskap som eleverna erfar.  

I det föreställningsinriktade arbetet får eleverna möjlighet att skapa sig en självbild där de 

ser sig själva som dansare, koreografer och utövare av konst, det sker genom handling och 

deltagande i processen som leder fram till föreställningen. De materiella förutsättningar som 

eleverna möter gör det möjligt att skapa sig en bild av sig själv som kompetent, konstnärlig 

och i relation till dansen.  

 

Barnens själv skapas i ett flöde av aktiviteter, material och relationer. Självet finns inte, 

som i ett modernistiskt tänkande, huvudsakligen placerat i ett “inre” tanke- och känsloliv, 

eller som ett “bakomliggande” psyke eller medvetande. Istället skapas - konstitueras - det 

i handlandet, och i de möjlighetsvillkor som miljön och situationernas 

händelseutveckling utgör.  

(Nordin-Hultman 2005, s. 171) 

 

Den potential till lärande som kulturskolans föreställningsverksamhet har är i stor 

utsträckning beroende av de materialiteter som eleverna möter. Kunskapen om dessa 

materialiteter och dess verkan som performativa agenter är viktig för samtidens dansdidaktik. 

Studien visar att arbetet är ofta oreflekterat, vilket gör att det finns mycket att utveckla vad 

gäller relationen till materialiteter i samtidens dansdidaktik. Det kan göras genom att t ex 

arbeta med mindre stratifierat rörelsematerial, ta till vara kostymens performativa kraft 

genom improvisation och lek, utforska rummets stratifiering och mycket annat som denna 

studie visat på som möjligheter för samtidens dansdidaktik i samspel med materialiteter. 

Vi lever i en tid där människans påverkan och roll i relation till omvärlden ifrågasätts, att 

samtidens dansdidaktik inkluderar materialiteter sätter fokus på att språket, diskurser som 

visar sig i de ord och begrepp vi använder och människan som mittpunkt för allt, inte är det 

enda betydelsebärande i ett framtida kunskapande i dans.  

Inom högskoleutbildningen i dansdidaktik skulle ett ökat fokus på materialiteterna kunna 

ge studenterna nya ingångar till hur kunskap skapas och vilken betydelse materialiteter kan 

ha. I ett större perspektiv påverkas synen på människans roll i relation till materialiteter även 

synen på vår roll i det ekologiska systemet. Vi är i grunden kroppslig materia, vårt beroende 

av det materiella och vårt ansvar för att värna om världen, stärks av att se det materiellas 

potential, där intra-aktion ses som lika betydelsefull som interaktion.  
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Det dansdidaktiska fältet kan genom ökad dialog och samtal hitta vägar att utveckla och 

förändra samtidens dansdidaktik. Ett resultat av detta arbete är att båda jag och min kollega 

som deltog i studien har utvecklat vår undervisningspraktik. Att tillsammans reflektera kring 

vad och hur undervisningen gestaltar sig ger ingångar till att ifrågasätta och förändra. Min 

förhoppning är att detta arbete om kulturskolans dansdidaktik skapar en grund för samtal, där 

danspedagoger kan hitta ingångar till ett reflekterande förhållningssätt till sin egen 

undervisningspraktik. Ett samtal där målet inte är att vi ska komma fram till EN sanning, men 

hellre flera rhizomatiska sanningar som hela tiden utvecklar sig i samspel, och att vi utvecklar 

vårt språk för att tala om det som ligger oss varmt om hjärtat - hur vi kan utveckla vår 

undervisningspraktik.  

Kulturskolan är i relation till dans obeforskat och fler studier som belyser det materiellas 

betydelse skulle vara av intresse. Studien har även lyft andra frågor som skulle vara intressant 

att fördjupa. Dansglädje, hur gestalter den sig i kulturskolans verksamhet? Undervisning utan 

läroplan, vad lär man sig? Rhizomatisk kunskapssyn, finns den i kulturskolan? Kollegial 

reflektion, hur?  

Med tanke på kulturskolans plats i politiken just nu, där ett statligt engagemang har börjat 

ta sig uttryck är fortsatt forskning av vikt.   
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