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ABSTRACT 

 

Rodhe Agnes 

 

The Relevance of Dance in Folk Music Education 

 

The aim of this study was to investigate why and how dance and dance teaching can be relevant in educational 

programmes in folk music in Sweden. Many of these programmes include dance within them and that fact, in 

combination with my observation that there is an underlying cultural assumption that dance and music belong 

together, inspired this research. I wished to look at the function of dance within folk music programmes, and 

music teachers’ observations of how dance affects their students’ playing. 

The study has been conducted through qualitative interviews with four music teachers from different 

institutions, covering three themes:  the purpose(s) of including dance in this kind of education, if and how they 

can see that the students have use for the dance knowledge in their playing, and how they look at the 

connection between dance and music in this genre. 

The result shows that there are several reasons for teaching dance as a part of educational programmes in 

folk music and also that the music teachers themselves use references to dance in their music teaching. These 

reasons can give dance pedagogues information about how some music teachers think dance is relevant and 

can be used in the planning of dance teaching. In conclusion, there is a discussion of how this study can be a 

part of understanding and developing pedagogy within the folk music genre. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till det här arbetet kommer från en önskan om att förstå hur dans kan uppfattas 

som relevant i musikundervisning. När jag var yngre spelade jag under 12 år fiol vid den 

kommunala kulturskolan, jag spelade både klassisk musik och folkmusik. Inom båda genrerna 

brukade min lärare referera till dansen när hen försökte få mig att förstå något specifikt i 

musiken. Vid ett tillfälle minns jag att vi fick spela till en grupp dansare men det är det enda 

minnet jag har av att faktiskt få se eller känna på den dans som min lärare refererade till.  

Inom flera olika undervisningsinstitutioner för eftergymnasiala studier i folkmusik i 

Sverige idag finns dans med som ett element i undervisningen, det visar på att en relevans för 

dans i musikutbildningar finns. I folkdansundervisningen på Dans- och cirkushögskolan har 

musiken en självklar plats och min uppfattning är att många inom folkmusikmiljön menar att 

musik och dans hänger tätt ihop, att de har en naturlig koppling till varandra. Jag är nyfiken 

på vilken roll dansen har i den typ av musikutbildning som jag nämner ovan och hur 

musiklärare som jobbar där upplever att dans kan påverka eleverna i deras musicerande.  

Jag kommer att undersöka det här för att öka förståelsen och formulera varför dans finns 

med i musikaliska utbildningar med inriktning folkmusik och vad dansen kan göra för nytta i 

musikutbildningar. Från ett perspektiv som danspedagog har jag också som mål att se hur jag 

kan använda mig av den information som jag får för att koppla till ett didaktiskt perspektiv 

som kan bidra med kunskap till det danspedagogiska fältet.  

Musiklärarna som jag intervjuat har genom att delta i den här undersökningen bidragit till 

en ökad förståelse för hur samspelet mellan dans och musik inom svensk folkmusik ser ut 

idag, vilket på sikt också kan bidra till en spridning av en formulerad bild kring hur dans och 

musik hjälper varandra i undervisningssammanhang.  

Den här undersökningen är intressant för skolor som har den här typen av utbildning för 

att bekräfta varför dans ska finnas med i utbildningen, det är intressant för danspedagoger 

som genom det här kan få förståelse för vad som uppfattas som relevant i musikinlärning, det 

är användbart för musiklärare för att öka förståelsen för hur de kan referera till dans och på 

andra sätt använda sig av dans i musikutbildningar samt att den kan ge inspiration till olika 

typer av skolor t ex folkhögskolor, kulturskolor och musikhögskolor som ännu inte har dans 

inkluderat i undervisningen.  



3 

 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att fördjupa förståelsen för hur och varför dans och 

dansundervisning kan vara relevant i folkmusikutbildningar.  

 

1.3 Frågeställning 

 På vilka sätt menar musiklärare att dans är relevant i en utbildning för folkmusiker?  

- Hur beskrivs kopplingen mellan dans och musik av olika musiklärare? 

- Hur menar musiklärare att elever har användning av danskunskaper i sitt spel?  

 

1.4 Begrepp 

Här kommer jag att förklara hur jag i uppsatsen kommer att använda några begrepp och ord. 

 

Folkmusikutbildningar 

De folkmusikutbildningar jag har valt att fokusera på i den här uppsatsen är 

heltidsutbildningar med huvudfokus på svensk folkmusik för eftergymnasiala studier på 

folkhögskola eller högskola i Sverige. 

 

Folkdans och folkmusik 

Jag är medveten om att det finns många olika uppfattningar om vad folkmusik och folkdans är 

och det finns olika beskrivningar beroende på vem du frågar eller var du läser om dessa 

begrepp. Jag kommer inte ge någon helhetsbild eller utredning av dem här eftersom fokus 

med uppsatsen är ett annat, men jag kommer däremot att försöka förtydliga vad jag menar för 

att det ska bli tydligare för läsaren.  

Bert Persson, tidigare lektor vid Dans- och cirkushögskolan (DOCH), har skrivit texten 

Nationaldans-Folkdans-Folklig dans-Folkdans om hur folkdans genom tiderna i olika 

sammanhang har haft olika betydelse (Persson 2011). Han skriver till exempel hur folkdans 

från början var danser skapade i baletten som representerade det nationella och sedan hur 

begreppet folklig dans började användas för att beskriva den dans som har förankring i folklig 

tradition. Persson avslutar med att skriva att folkdans återigen används oavsett dansernas 

historia och menar att betydelsen och fokus ligger på vad folkmusiken och dansen kan säga 

idag och inte historiskt (Persson 2011). Det Persson skriver här tycker jag visar på hur 

innebörden av begrepp är i ständig förändring beroende på när, i vilken kontext samt vem som 

uttalar sig om dem. 
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Den här undersökningen är genomförd av mig, en student i folkdans på DOCH år 2019, och 

det kommer att spela roll för vilken innebörd begreppen folkmusik och folkdans kommer ha i 

den här uppsatsen. Jag skulle förklara att den dans som jag kallar folkdans fokuserar mycket 

på hur en kan uppleva och hantera kroppen i balans, tajming och kraft i relation till musik och 

i relation till en partner. Det här görs genom att dansa till olika låttyper som till exempel 

polska, vals och schottis. Folkdans dansas ofta i par och utövas, förutom i kurssammanhang, 

vid sociala tillställningar så som spelmansstämmor, danskvällar och folkmusikfestivaler. I 

undersökningen har musiklärare från olika folkmusikutbildningar intervjuats och därför har 

jag även valt att läsa på skolornas hemsidor för att se om det finns några beskrivningar av 

folkmusik som förhoppningsvis kan förtydliga ännu mer. Utbildningarna verkar enligt 

hemsidorna ta avstamp i den nordiska eller svenska folkmusiktraditionen och dess tonspråk, 

tradition och stilistiska drag där fokus tycks ligga mycket på samspel, låtspel, personligt 

uttryck och sväng. 

Folkmusik och folkdans är i uppsatsen begrepp som förklarar en väldigt specifik musik- 

och dansgenre och det är den genren som är utgångspunkt i hela undersökningen. Med det 

sagt har jag valt att i fortsättningen oftast skriva bara dans och musik och med det menar jag 

då den dans och musik som jag har beskrivit här ovan. 

 

Musiklärare 

I undersökningen kommer jag att använda musiklärare för att beskriva de personer som jag 

har intervjuat. De har inte alla en pedagogisk högskoleutbildning men de arbetar med 

undervisning och har gjort det under lång tid. För att underlätta läsningen har jag därför valt 

att benämna dessa undervisande personer som musiklärare även om alla inte har en 

lärarlegitimation.  

 

1.5 Kunskapsöversikt  

Litteratur om kopplingen mellan dans och musik 

Det finns texter om folkdans och texter om folkmusik och i dessa nämns ofta både dans och 

musik i mer eller mindre utsträckning. Däremot är det svårare att hitta en fördjupande 

nedskriven förklaring av kopplingen mellan svensk folkdans och folkmusik. Jag kommer här 

att presentera några texter som jag funnit och som berör ämnet koppling mellan dans och 

musik ur olika perspektiv. 



5 

 

Inga Anagrius är en danspedagog som undervisat folkdans främst under 1970- och 80-talet 

och då ofta tillsammans med en musiker. I ett häfte av Samarbetsnämnden för folklig dans 

utgivet 2003 skriver Inga Anagrius en text om möten och nyfikenheten mellan musiker och 

dansare (Anagrius 2003). Anagrius skriver om hur hon när hon undervisar med en musiker i 

rummet skulle kunna beskriva det som integrerad undervisning och att det innebär att både 

musiker och dansare blir mer kunniga i varandras områden. Hon skriver också om att det var 

spelmansmusiken som satte liv i dansen och om hur det gick att hämta kunskap om dansen 

från musiken:  

 

Här fanns nycklar till en annan förståelse och helhetsupplevelse av dansen, 

och ur musiken gick det att hämta kunskap om dansen som sådan, härleda 

olika fenomen, belysa danskaraktär och dansteknik. Med mer kunskap om 

musik fick de många stegvarianterna sin förklaring och funktion. De blev 

levande av sambandet med musiken.  

(Anagrius 2003) 

 

Anagrius text är ett exempel som visar på att det finns personer som aktivt har jobbat med att 

försöka förstå och upptäcka nya samband inom svensk folkmusik- och dans, med fokus på att 

skapa en djupare förståelse för de olika delarna och hur kunskap kan överföras mellan dem. 

Hon lyfter specifikt fram hur dansen kan lära sig från musiken vilket ger mig tankar om att 

det troligtvis borde gå att formulera hur även musiken kan lära sig av dansen. Den 

reflektionen väljer jag att ta med mig in i diskussionsdelen i slutet.   

Mats Melin skriver i sin bok One With the Music, om en dans- och musiktradition i Cape 

Breton, ett kapitel som han kallar för ”Dancing the Music and Musicking the Dance” (Melin 

2015). Där beskriver han hur kopplingen och samspelet mellan musiker och dansare är 

mycket starkt. I den traditionen finns många dansmusiker som också är dansare och samspelet 

förklaras i Melins text av en dansare & musiker med att dansen blir bara så bra som musiken 

är eftersom musiken beror på hur bra dansen är. Melin beskriver också hur musiker ofta rör 

sig när de spelar och att musiken och dansen i den här traditionen lever i en symbios och 

utvecklas tillsammans över tid. Den här boken tar som sagt utgångspunkt i en annan tradition 

än den svenska folkmusikgenren och det går inte att helt och hållet översätta innehållet men 

jag tycker mig kunna se några likheter. I diskussionen kommer jag att ge några exempel på 

vilka dessa likheter skulle kunna vara.   



6 

 

Elin Rippe, en rytmikpedagog, har i sitt examensarbete undersökt hur undervisning i svensk 

folkmusik- och dans kan berika rytmikmetoden, det har hon gjort genom att intervjua fyra 

personer som undervisar i folkdans och till viss del rytmik (Rippe 2011). I uppsatsen 

beskriver hon hur två av hennes informanter använder ordet Ngoma, ett ord som innefattar 

dans, sång och trummor (Åkesson 1998, s. 19), för att beskriva den helhet av olika 

musikaliska element som de tycker att både rytmikmetoden och svensk folkmusik och 

folkdans innehåller.  

 

Att hitta ett motsvarande ord på svenska, som också skulle kunna förklara 

rytmikmetoden i ett ord, tror jag skulle påverka synen på musikundervisning, 

dansundervisning och annan undervisning som innehåller både rörelse och 

musik. Ett ord som innefattar samtidigheten av sång, trummor och rörelse tror 

jag skulle ge rytmikmetoden en bredare plattform att visa sig ifrån. Ordet 

skulle även kunna förklara samtidigheten i svensk folkmusik och dans med 

spel till dans, danslekar, balladdans och så vidare. 

(Rippe 2011, s. 24) 

 

Här diskuterar Rippe hur ett ord som beskriver kopplingen mellan rörelse och musik både 

skulle kunna påverka synen på undervisning som innehåller rörelse och musik och även 

förklara kopplingen mellan dans och musik inom svensk folkmusik. Det är möjligt att ett ord 

för att beskriva det här saknas i svenska språket och det verkar som att en del 

rytmikpedagoger då har valt att använda sig av ordet Ngoma.  

En annan uppsats skriven av Åsa Kjellqvist-Shir, rytmikpedagog, fördjupar förståelsen 

kring kopplingen mellan svensk folkdans och folkmusik genom att intervjua fyra folkmusiker 

och diskutera deras svar i förhållande till ordet Ngoma (Kjellqvist-Shir 2005). Kjellqvist-Shir 

kommer fram till att målet för de folkmusikerna ofta är att skapa en helhetsupplevelse av dans 

och musik och hon säger då att det skulle kunna beskrivas som en strävan efter Ngoma. Min 

uppfattning är att Ngoma i båda de här uppsatserna används för att försöka förstå kopplingen 

mellan dans och musik och jag tycker att det är rimligt att gå till andra källor för att se ett 

fenomen från flera perspektiv eftersom det kan fördjupa förståelsen. I de här texterna är det 

Birgit Åkesson som är källan de använts sig av för att få ett annat perspektiv, i diskussionen 

kommer jag lyfta in alla texter från den här kunskapsöversikten för att få fler synsätt på 

kopplingen mellan dans och musik och hur de kan hänga ihop. 
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Pedagogisk litteratur 

Här kommer jag att presentera litteratur och texter från några pedagogiska vinklingar, först 

från rytmikpedagogik över till danspedagogik och till sist några ord om de idéer som filosofen 

John Dewey hade. Det finns oerhört mycket litteratur inom pedagogikområdet och mitt urval 

är gjort utifrån hur jag kommer att diskutera min insamlade data ur ett danspedagogiskt 

perspektiv.  

Elin Rippe beskriver i sin uppsats några centrala principer inom rytmikmetoden, bland 

annat helhetsperspektivet och betydelsen av det kinestetiska sinnet genom att hänvisa till 

Gerda von Bülow1 och Émile Jaques-Dalcroze2 där Bülow menar att rytmikmetoden i stort 

bygger på bilden av människan som en odelbar helhet där det krävs en helhetspedagogik för 

att utveckla människan (Rippe 2011). Både Bülow och Jaques-Dalcroze har enligt Rippe 

formuleringar kring hur det kinestetiska sinnet är centralt för att skaffa sig erfarande och 

kunskap, där rörelsen är en viktig del.  

 

Rörelse är det erfarenhetsområde, där upplevelsen av stoffet får sin klaraste 

formulering. Sedan kan det upplevda framstå i en uttrycksform till exempel i 

tal, klang, musik, rörelse, eller också i bild och formframställning.  

(Bülow 1974, s.11) 

 

Jag tolkar här Bülows ord som ett sätt att beskriva hur rörelse är viktigt för att skapa sig en 

förståelse som sedan kan omformuleras med andra uttrycksmedel, till exempel musik.  

Rippe kopplar också in erfarandebegreppet från utvecklingspedagogiken ur boken Konsten 

att lära barn estetik (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och 

Wallerstedt 2015) och förklarar hur det hjälpt henne att se att beroende på vilket syfte 

pedagogen har kan kontraster och variationer av samma övningar träna olika förmågor (Rippe 

2011). I boken skiljer författarna på erfarenhet och erfarande på det sättet att erfarenhet är det 

som barnet är med om medan erfarande är det som barnet tar med sig. För att erfarande ska 

ske behöver barnet bli medvetet om något och då kan läraren välja att rikta barnets 

uppmärksamhet mot något specifikt som den vill att det ska lära sig (Pramling Samuelsson et 

al. 2015). För att fördjupa förståelsen av varför dans är relevant i musikutbildningar känns det 

centralt att få perspektiv på hur en kan se på erfarenhet och erfarande utifrån pedagogens 

                                                 
1 Gerda von Bülow (1904-1990) musikpedagog, författare och grundare av Institutet för Nordisk Rytmik. 
2 Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) grundaren till rytmikmetoden. 
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perspektiv, därför har jag valt att använda den här boken även fast den inriktar sig specifikt på 

barn.  

Åse Løvset Glad, författare av boken Dans på timeplanen (2012), skriver om 

danspedagogik för barn och unga och tar bland annat upp Björndal och Liebergs didaktiska 

relationsmodell från 1978 och om hur den kan användas både i planering av undervisning  

men också för att se vilka de viktigaste faktorerna är som en pedagog tar ställning till i 

planering av sin undervisning (Løvset Glad 2012).  

 

 

Den didaktiska relationsmodellen  

 

Den här modellen visar på ett tydligt sätt hur olika komponenter i undervisningssituationer 

påverkar varandra. Genom att använda sig av den i planering av undervisning tänker jag att en 

kan få tydlighet i vilka möjligheter och begränsningar som finns.  

Enligt Løvset Glad är det också viktigt att ha en långsiktig planering för att vara säker på 

att det blir en progression och en kontinuitet i undervisningen, för att lättare kunna se om 

undervisningen är allsidig. Løvset Glad skriver att en långsiktig planering är en förutsättning 

för att få till ett samarbete med kollegor i olika projekt (Løvset Glad 2012). Løvset Glad 

menar att filosofen och pedagogen John Dewey var en av de mest inflytelserika inom 

reformpedagogiken, en pedagogisk inriktning som haft stor påverkan på de didaktiska 

tankegångar det senaste århundradet, och att hans huvudidé har formulerats med orden 

”learning by doing”. Hon skriver även att hans princip var, förutom att lärande är kopplat till 

erfarenheter vi fått genom handling, att elever måste reflektera mellan aktivitet och resultat  

för att lära (Løvset Glad 2012). Det här har Dewey uttryckt bland annat så här: 
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Att använda papper och penna är en annan av barnens instinkter. Alla barn 

tycker om att uttrycka sig i form och färg. Om man bara ger efter för detta 

intresse genom att låta barnen hålla på utan något bestämt mål, sker ingen 

utveckling annat än av en slump. Men låt barnen först uttrycka sin impuls och 

låt dem sedan genom kritik, frågor och förslag bli medvetna om vad de har 

gjort och vad de måste göra, då blir resultatet ett helt annat.  

(Dewey, 2004, s 78) 

 

John Dewey var som sagt en filosof och pedagog som levde i början av 1900-talet. Gunnar 

Sundgren har i Boken om pedagogerna skrivit om Dewey och formulerat hans tankar som att 

skolan skulle likna samhället eftersom människan från början var en social 

varelse/samhällsvarelse (Sundgren 2018). Skolan borde präglas av aktivt arbete, samarbete 

och idéutbyte, utbyte av tankar kring sina erfarenheter kan då tjäna ett gemensamt mål. 

”Learning by doing” är ett uttryck som kopplas till Dewey men enligt Sundgren byggde hans 

pedagogiska teori mer på att se handlandet som ett led i en oändlig kedja: målbild- planering-

handling-reflektion-bedömning av resultat-ny målbild osv. Först när en handling är knuten till 

ett mål blir en handling meningsfull. Människan har behov av att samspela och kommunicera 

med andra människor, människan har en vilja att skapa, göra saker och en vilja att undersöka. 

Vi kan inte lära oss allt och då ska det begränsas utifrån den lärande enligt Dewey, något som 

den har erfarenhet eller intresse av. Även fast den här pedagogiken inte i första hand är 

riktade mot musikutbildningar så tänker jag att det finns inspiration till danspedagoger att 

hämta i hur till exempel erfarenhetsutbyte, samarbete och reflektion kan bidra till en lärmiljö 

som grundar sig på elevernas villkor. Jag är inte övertygad om att undervisning ska ske enbart 

på elevens villkor men för att viss specifik kunskap ska nå eleven så kan det krävas att 

pedagogen möter upp och tar in eleven utifrån de erfarenheter som den har.   
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2 Metod 

I det här avsnittet kommer jag att skriva om den metod som har använts i undersökningen, 

vilket urval jag gjort, hur undersökningen genomförts och bearbetats samt om etiska 

överväganden. 

 

2.1 Kvalitativ intervju 

I undersökningen har fyra musiklärare från olika folkmusikutbildningar intervjuats i varsin 

enskild intervju. Intervjuformen öppen intervju har använts för att få intervjupersonerna att 

med egna ord beskriva det undersökande fenomenet, hur dans kan vara relevant i 

folkmusikutbildningar (Lantz 2013). Intervjuerna har sedan spelats in, transkriberats och 

analyserats.  

 

2.2 Urval 

Inför undersökningen kontaktade jag i god tid musiklärare från olika heltidsutbildningar med 

inriktning folkmusik där dans finns med som ett element. I ett sådant tidigt skede i processen 

var det inte tydligt hur många som i slutänden skulle intervjuas och för att minimera risken att 

bli utan informanter, om någon skulle säga nej, kontaktades sex musiklärare. Alla svarade att 

de gärna ville delta i studien men på grund av studiens omfattning och tidsram insåg jag att 

det skulle bli ett för stort material att jobba med om intervjuer med samtliga skulle 

genomföras. Jag försökte därför välja fyra musiklärare som jobbar i olika delar av Sverige och 

vid skolor där den danspedagog som undervisar i dans inte är densamma vid alla dessa skolor. 

Det här gjorde jag för att om möjligt få en bredd inom den relativt snäva urvalsgrupp som 

undersökningens fokus ligger på. Musiklärarna jobbar på skolor vid fyra olika platser i södra 

halvan av Sverige och på dessa skolor arbetar fyra olika danspedagoger varav en av dem 

jobbar på två av skolorna.   

På grund av att folkmusikmiljön i Sverige inte är så stor och att det kommer vara svårt att 

behålla en anonymitet gentemot läsare av denna uppsats har jag valt att inte skriva exakt vilka 

arbetsplatser dessa personer har. Tre av dem arbetar på folkmusikutbildningar som dels är 

fristående men också till viss del högskoleförberedande och en av dem arbetar på en 

högskoleutbildning i folkmusik. Gemensamt för alla utbildningarna är att dans finns med som 

en del av utbildningen. Musiklärarna arbetar också som frilansande pedagoger eller som 

pedagoger på flera olika arbetsplatser t ex på kulturskola, folkhögskola eller högskola. Av de 
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personer som har intervjuats är tre stycken stråkmusiker och en träblåsare vilket troligtvis 

bidrar till att analysen och svaren ibland är vinklade mer åt just stråkmusikers utveckling. 

I uppsatsen har jag valt att kalla informanterna för A, B, C och D samt använda pronomen 

hen för dem alla, det har jag valt att göra för att minska möjligheten för identifiering av 

informanterna och för att varken deras namn eller kön är relevant för resultatet av den här 

undersökningen.  

 

2.3 Genomförande  

Jag har genomfört fyra intervjuer varav två stycken i informanternas egna hem och två 

stycken via telefon. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan av mig. Inspelningarna 

och transkriptionerna har analyserats utifrån tre teman som informanterna fick skickade till 

sig inför intervjuerna.  

 

 Vilka syften du tycker finns med att ha dans i en folkmusikutbildning 

 Hur du som musiklärare upplever att eleverna har användning av danskunskaper i sitt 

spel (om de har det) 

 Din upplevelse av kopplingen mellan dans och musik 

 

De här temana var tillsammans med syftet om att öka förståelsen för hur och varför dans kan 

vara relevant i en folkmusikutbildning utgångspunkten vid intervjuerna. Inför intervjuerna 

gjorde jag en intervjuguide, den fungerade som en hjälp för mig dels för att hålla mig på 

banan men även som inspiration, se bilaga 2. Eftersom intervjuerna var av öppen karaktär 

ställde jag inte alltid exakt samma frågor till alla och jag ställde uppföljningsfrågor för att 

både gynna undersökningen, så kallade tematiska frågor, och för att få samtalet att flyta på, 

dynamiska frågor (Kvale & Brinkmann 2014). Det sistnämnda kom upp som feedback från 

några informanter, att de uppskattat att intervjun varit mer som ett samtal än stolpiga frågor. 

Upplevelsen av ett samtal eftersträvade jag även för att skapa en trygg stämning och det kan 

ha bidragit till informanternas svar.  

 

2.4 Bearbetning 

I bearbetningen av materialet har jag valt att utgå från de tre teman som intervjupersonerna 

fick ta del av inför intervjun. Jag läste transkriptionerna med de olika temana i min blick och 

kategoriserade sedan innehållet. Under analysen upptäckte jag att de två första temana gick in 
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i varandra vilket ledde till att de i analysen står under samma rubrik. En annan upptäckt var att 

musiklärarna vid flera tillfällen nämnde att de använde sig av dans och kropp i sin egen 

undervisning. Det var ingenting som jag frågade efter men som jag tyckte mig kunna tyda 

utifrån svaren. I den här uppsatsen som ska behandla hur och varför dansundervisning kan 

vara relevant i folkmusikutbildningar har jag valt att ta med ett kapitel i analysen som berör 

just hur musiklärarna själva gör kopplingar till det kroppsliga arbetet och dans. Det har jag 

valt att göra därför att det kan ge oss information om hur dansundervisning kan utformas. 

 I analysen har jag valt att blanda mellan att med egna ord skriva mina tolkningar av 

intervjusvaren och ibland skriva ut citat från informanterna. Citaten är i viss mån omskrivna 

för att underlätta för läsaren, dessutom är ord som upprepas ibland borttagna. Jag kommer 

även att använda ordet elever som benämning för alla som går på folkmusikutbildningarna för 

att göra läsningen enklare trots att musiklärarna i intervjuerna ibland använde sig av 

synonyma begrepp som till exempel studenter eller deltagare. 

 

2.5 Etiska överväganden 

I samband med intervjun fick informanterna information om vilka rättigheter de hade3. 

Samtycke gavs via mejl av de två som kontaktades via telefon och med en skriftlig underskrift 

av de två där intervjun genomfördes i informantens hem. Samtyckesblankett finns som bilaga 

1.  

 De delar av undersökningen där materialet från informanterna har tolkats och bearbetats 

skickades till informanterna under arbetets gång för att ge dem en möjlighet att kommentera 

eller diskutera innehållet med mig. Då kommenterades valet av pronomen vilket är rimligt 

eftersom jag inte gett informanterna möjlighet att varken påverka vilket pronomen eller alias 

som används i uppsatsen. Grunden till valet att använda hen samt A, B, C och D är att jag inte 

ansåg det vara relevant för undersökningens resultat att nämna varken kön eller namn vilket 

jag stod fast vid även efter kommentar om detta. 

 Att intervjuerna gjordes på två olika sätt, som telefonintervju och som intervju i 

informantens hem, kan självklart ha påverkat informanterna i hur de upplevt 

intervjusituationen och därmed också deras svar. Alla intervjuer genomfördes inom en vecka 

och under den tiden fick jag mer erfarenhet både av att vara intervjuare och av hur samtalen 

med informanterna kunde ta form vilket också påverkade hur resultatet av intervjuerna blev. 

                                                 
3 http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml - CODEX regler och riktlinjer för forskning 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml


13 

 

Nämnas bör också att jag själv har haft tre av informanterna som lärare i olika situationer. 

Efter överväganden kring huruvida det skulle ha en negativ inverkan för undersökningen eller 

utsätta någon inblandad för en utsatt och oetisk position ansåg jag att de goda fördelarna med 

att intervjua de här personerna vägde tyngst. Att jag har en personlig relation till flera av dem 

skulle kunna ha påverkat hur samtalet under intervjun tog fart eftersom vi redan innan hade 

några gemensamma referensramar.  

3 Analys 

I det här avsnittet kommer analysen av undersökningen att presenteras. Analysen är uppdelad 

i fyra delar: koppling mellan dans och musik, syften med att ha dans i folkmusikutbildningar, 

hur dans och kropp används som en del i musiklärarens pedagogiska arbete samt en 

sammanfattning av analysen. Den första delen beskriver min utläsning av musiklärarnas 

koppling mellan dans och musik, den andra och tredje delen består av underrubriker som är de 

kategorier jag gjort under bearbetningen och den sista delen är en sammanfattande del. 

 Jag har valt att i analysen fokusera på att lyfta fram de olika lager av tankar som 

musiklärarna berättar om och inte i första hand lyfta fram skillnader och motsättningar. Jag 

anser att olika lager kan ge en bra början på en formulerad bild av varför dans kan vara 

relevant i en folkmusikutbildning.   

 

3.1 Koppling mellan dans och musik 

Som en grund för att ta reda på dansens relevans i en folkmusikutbildning och förstå 

musiklärarnas perspektiv på det valde jag att ha med ett tema om kopplingen mellan dans och 

musik under intervjun.  

Att se, höra och uppleva dans och musik ihop tolkar jag som mycket centralt för A. Hen 

uttrycker också att dans och musik har en självklar koppling och förklarar att musiken har 

vuxit och lyfts fram genom att den spelats till dans, inte alltid med ofta. A säger att kroppen 

hos musikern är viktig, musiken låter roligare om det finns en rörelse i kroppen oavsett om 

det bara är på konsert eller spel till dans. Musiken låter annorlunda om det finns en dansant 

intention, det hörs även på inspelningar menar A. 

 

Jag tror ju att det är, det är fasen nånslags dans ändå som kommer med även på en 

skivinspelning och när du sen lyssnar på det streamat så. (A) 
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För B har dans och musik hört ihop sedan dag ett, hen har hållit kurser i både dans och spel 

och spelat mycket till dans redan från början, hen lärde sig låtar för att dansarna behövde 

musik att dansa till. Hen började även tidigt undervisa tillsammans med danspedagoger som 

också var intresserade av kopplingen mellan dans och musik och hen fortsätter hela tiden att 

upptäcka hur nära de ligger varandra. Till exempel hur en skapar en rörelse och en rytm i 

kroppen är för B väldigt likt hur en gör det på sitt instrument där den fallna rörelsen är mycket 

central. B förklarar musiken som dansmusik med vilket hen menar att musiken förstås i ett 

rytmiskt förlopp och det rytmiska förloppet behöver en förstå för att förstå fraserna och 

melodierna i låtarna. 

C har erfarenhet av att själv delta i mycket dansundervisning under sin egen 

musikutbildning och kan tydligt formulera vilka komponenter i musik som hen tycker ska 

finnas med för att musiken ska vara dansant: sväng, riktning och känsla. Hen har också under 

sin uppväxt fått se dans och musik väldigt tätt ihopkopplat vilket jag tolkar som en bidragande 

faktor till hens beskrivning av den här musiken som dansmusik, men musiken behöver inte 

spelas dansant utan det är ett val en kan göra menar C.  

 D pratar om att både dans och musik är rörelseenergi och att den rörelseenergin kommer 

från samma källa. D förklarar att en låt spelas och dansas med samma energi med skillnaden 

att musikern står still och dansaren rör sig framåt, men är också tydlig med att alla troligtvis 

gör lite olika kopplingar mellan dans och musik.  

 

Jag vet fantastiska spelmän som har perfekt sväng och som inte alls dansar. (D) 

 

Så här uttrycker D sina tankar om att det inte är nödvändigt att kunna dansa för att kunna 

spela. På Ds arbetsplats finns mycket dans och hen hänvisar ibland till likheter som hen 

upptäckt i dansen.  

 

3.2 Syften med dans i folkmusikutbildningar 

Här vill jag formulera vilka olika anledningar lärarna ger till varför dans ska finnas i 

folkmusikutbildningar och under den här rubriken finns också tankar kring hur musiklärare 

upplever att elever har användning av danskunskaper i sitt spel. Jag märkte att de två, syften 

med dans och hur eleverna har användning av dans, går in i varandra därför har jag här 

placerat dem under samma rubrik.  
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Informanterna fick frågan om vilka syften de tycker finns med att ha dans i en 

folkmusikutbildning, under intervjun lyfte även alla fyra informanter positiva effekter av att 

ha dans i utbildningen. De positiva effekterna är inte direkta syften men skulle kunna läsas 

som det, jag har därför valt att i analysen inkludera även dessa.  

 

Dansmusik 

Tre av fyra informanter börjar med att poängtera att musiken från början är dansmusik, det är 

ett syfte som ofta formuleras som en självklar anledning till dansens plats i utbildningen. A 

säger: 

 

Dans är liksom en viktig del av att spela den här musiken och att förstå musiken. och Mycket 

av repertoaren som alla förhåller sig till hela tiden har ju ursprunget av en dansmusik. (A)  

 

C säger:  

 

I första hand så är det ju den mest självklara anledningen när man går en utbildning med 

folkmusik från Sverige är ju att den allra största delen av den musiken som vi jobbar med och 

spelar är dansmusik. […] Och därför så finns det en stor behållning av att veta hur man 

dansar den dansen som man sen spelar, och den typ av låt. (C)  

 

Det går att utläsa lite olika beskrivningar av vad dansmusik är, A lyfter det som musik som 

spelats på fest där dans har funnits. B hävdar att dansmusik är dansmusik för att den har sin 

förståelse i ett rytmiskt förlopp. C beskriver att musiken för hen nästan alltid har spelats till 

dans, i alla fall i första hand, och att det kan vara ett val att spela den dansant eller inte men att 

historiskt så finns det en koppling till dansen. 

 

Deltagande 

Ett annat syfte är att dansundervisning gynnar deltagandet i den totala folkmusikmiljön där 

både spel och dans är en betydande del. Det lyfter både A och D, vikten och självklarheten av 

att som människa i den här miljön kunna delta på flera sätt dels för att det är roligt men också 

för att både musik och dans är en del av att ”leva i den världen” för att använda Ds eget språk. 
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Överföring – förståelse för musiken 

Alla fyra informanter beskriver också överföringen mellan dans och musik som ett syfte. A 

uttrycker att förståelsen för relationen mellan dans och musik kan bli tydligare genom att 

uppleva dans i sin egen kropp och i andras kroppar vilket sedan också kan bidra till en ökad 

förståelse för hur musiken ska spelas. A beskriver också hur just upplevelsen av dans och 

musik ihop blir starkare än att bara prata om det. B förklarar en överföring så här:  

 

Jag tror att de flesta skulle förstå frasering, kunna styra sin kropp mycket bättre när de spelar 

om de kunde koppla ihop det med att det är samma sak när de rör sig. Då skulle de få hjälp 

till sitt spel. (B) 

 

Samt att en kan hitta ett rytmiskt förhållningssätt, som för B verkar vara grundläggande i 

musiken, genom att gå tillbaka till sitt första sätt att röra sig. Det grundläggande för B tycks 

handla om att jobba med hur en rör sig och mindre om att lära sig olika typer av danser.  

 

Just det, det vill jag verkligen säga, det av MINST vikt tycker jag är att man lär sig dansa för 

att man ska kunna: såhär dansar man Bingsjöpolska nu ska man kunna spela det eller så här 

dansar man schottis och så ska man kunna spela det därför att man har dansat det. (B)  

 

C poängterar fördelen med att kunna formulera vad en tycker om, vad som fungerar när en 

dansar för att sedan överföra det till sitt spel och att kunskapen om att kunna formulera detta 

med ord kan göra den överföringen lättare. D förklarar dans och musik som att de kommer 

från samma källa och väljer i intervjun att formulera källan som rörelseenergi, och att det 

finns mycket likheter som kan spilla över från varandra om en jobbar med båda två. 

 

Pedagogisk fördel 

En positiv effekt av att eleverna vid utbildningen har dans är att musikläraren kan hänvisa till 

dans och rörelsen för att förmedla vissa saker, till exempel ett tempo i en viss låttyp (D) eller 

en viss svikt/lyft i musiken (A).  
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Kroppen  

Att få kontakt med sin kropp, bli friare i sin kropp, spänna av och lära sig balans är exempel 

på vad två av informanterna anser att dansundervisningen kan ge eleverna. Det är även en 

möjlighet att få röra sig fysiskt, som det annars inte är mycket av på den här typen av 

utbildning menar C. B är inne på samma tema med att ett arbete med kroppen via dansen kan 

göra att en får en bättre hållning och kunskap om att använda sin kropp på ett mer 

ergonomiskt sätt. D förklarar att det inte alltid är lätt att nå fram till eleverna med kroppsligt 

prat på spellektioner för att det kan vara känsligt men på en danslektion är det naturligare att 

prata om kropp och därmed lättare att nå eleven.  

 

Tyngdkraft 

Tre av fyra informanter nämner begrepp som tyngdlag, gravitation och tyngdkraft i mer eller 

mindre utsträckning när de pratar i intervjun. Jag tolkar det som att det för de här personerna 

finns en relevans i det som inte går att bortse från och som en gemensam nämnare för dem i 

förståelsen av musiken. A pratar om det dels som att många gästlärare på utbildningen 

nämner gravitationens och kroppars betydelse för musiken men även hur en genom 

upplevelsen av dans kan förstå en tyngd som bidrar till en frihet i sitt spel. D pratar om att vi 

rör oss i ett gravitationsfält på jorden med våra kroppar och att utföra dans och/eller musik 

egentligen är samma sak eftersom vi lyder under samma principer.  

För B verkar det här vara mycket centralt och i intervjun återkommer hen vid flera 

tillfällen till den fallna rörelsen för att förstå att kroppens upplevelse av sväng och rytm men 

även att hur vi går, hur vi rör oss och hur vi pratar, hänger ihop med tyngdlagen.  

 

Inte bara för att det blir tydligt för dansarna utan för att det blir mycket lättare att 

spela, alltså det blir en ergonomisk, det blir avspänt, man behöver jobba kanske 

hälften så mycket med stråkrörelsen och kan spela mycket mycket fortare och utan att 

spänna sig och få skador och allt möjligt sådant också. Och den fallna rörelsen där, 

den är precis likadan som den fallna rörelsen som ni jobbar med. (B) 

 

Här ger B en förklaring till varför den fallna rörelsen är viktig för en musiker. Att det handlar 

om hur en förståelse för hur en kan förbereda en rörelse och behandla tyngdlagen kan bidra 

till fördjupad kunskap i spelandet och att den fallna rörelsen är samma i både dans och spel. B 

säger vid flera tillfällen att det inte nödvändigtvis behöver vara folkdans som förmedlar den 

här kunskapen utan att det räcker med en kroppslig praktik där den fallna rörelsen är i fokus.  
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Övriga syften 

Avslutningsvis nämns att dans kan vara relevant dels för att det är roligt att dansa och att en 

får en social kontakt med sina klasskompisar utan sitt instrument (D) samt att dans kan göra 

att en vågar mer i sitt spel och att en kan uttrycka mer i sitt spel (C). 

 

3.3 Hur dans och kropp används som en del i musiklärarens pedagogiska 

arbete  

Resurs 

A uttrycker flera gånger att deltagarna har dans endast några få tillfällen per termin och C 

uttryckte att en brist på resurser gör att de inte kan erbjuda så mycket dans som de skulle 

önska till eleverna. C, som själv haft relativt mycket dans i sin egen musikutbildning, ser att 

hen själv får arbeta med det utifrån sin egen kunskap men att en del kunskap som en 

danspedagog skulle kunna bidra med, tyvärr går förlorad i det. 

 

Det känner ju jag att även om jag har gjort den där (dans)kursen så har jag ju inte tänkt på 

dans lika mycket som ni har gjort som har tänkt på det dagligen. Och då finns det, fattas det 

formuleringar och kunskap om saker som man skulle vilja göra tillsammans med en 

danslärare oftare men då är det också att det är en resurs som inte finns. Då lägger man 

större vikt vid att man, att det är fiollärare som är där och då får man ju göra det själv som 

jag nu också gör då. Att man gör det ändå fast utan danslärare och försöker ha en sån 

kommunikation, alltså att prata om det med eleverna/studenterna så att de också får börja 

fundera kring det. (C) 

 

Refererar till danskunskapen från danslektionerna 

En direkt koppling från dans till spel uttrycker B och C att det finns då de vid flera av 

danstillfällena är med som musiker. Det gör det möjligt att ha ett samtal med eleverna i 

danssituationen för att dela med sig av sina tankar kring kopplingen. B beskriver det så här:  

 

Egentligen så är ju jag en mycket störigare spelman än vanligtvis alltså jag tycker ju saker 

och är mera inblandad […]vi har börjat arbeta upp ett sätt att arbeta där spelmannen pratar 

mycket mer än att man bara sitter och spelar. (B)  
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och C så här:  

 

Då är huvudsakliga undervisningen själva dansen men vi försöker alltid få till det så att jag 

pratar en del också och pratar om musiken och pratar om förhållandet mellan spelet och 

dansen eftersom det också kan vara intressant för de som dansar, och framför allt då när vi 

har dans med de som går på fiolkursen. (C) 

 

På ensemblelektionerna kan A säga till eleverna att tänka på hur de gjorde och deras 

upplevelse när de jobbade på danslektionen med något liknande som de arbetar med på 

musiklektionerna för att få eleverna att förstå till exempel en svikt.  

 

Jag tänker att om jag till exempel hänvisar till ett typ av sväng eller nånting man vill få fram i 

musiken, kan jag då hänvisa till dans så tycker jag det är jättebra saker att kunna göra helt 

enkelt och har de då kunskap eller erfarenhet av att ha dansat till det så är det. (A) 

 

En annan musiklärare som också använder sig av den kunskap som eleverna får vid 

danslektionerna är D som ibland kan be eleverna prova att ta några försteg4 för att få dem att 

förstå och känna vilket tempo en viss låttyp ska ha. D beskriver sin upplevelse om att på en 

sådan här relativt kort utbildning (ettårig) är det till stor hjälp, nästan som en genväg, att 

kunna be dem använda dansen för att komma på i vilket tempo låten ska gå.  

 

Pratar om och jobbar med kropp 

A nämner gravitationens och kroppars betydelse för musiken i undervisningen och menar att 

även gästlärare vid utbildningen gör det. D pratar på sina lektioner om att om en använder 

passiv tyngd och stora muskler istället för aktivt tryck och små muskler så kommer det att 

underlätta spelet, att prata om kropp och att jobba aktivt med kroppen som hjälp till sitt spel 

verkar vara viktigt för hen.  

Genom att gå på en speciell balansmatta kan eleverna hitta ett fall som gör att kroppen blir 

deras naturliga metronom menar B. Det kan eleven och musikläraren göra tillsammans, gå en 

puls och sjunga en rytmisk fras, musikläraren känner då när eleven har förstått musiken i sin 

kropp och inte bara teoretiskt.  

 

                                                 
4 Danssteg där dansaren går framåt på ett sätt som hör till låttypen. 
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Prata om dans 

Att prata om dans är ett viktigt redskap säger A, genom att till exempel hänvisa till när de sett 

dans eller haka i när eleverna själva tar upp något från danslektionerna och diskutera det ihop, 

att lära sig verbalisera upplevelsen av musik.  

 

Reflektioner som kommer upp efter hand helt apropå. Särskilt när man pratar om musik och 

det tycker jag är viktigt, att en inte bara spelar och förklarar teoretiskt kring det utan också 

sätta ord på, lära sig att verbalisera upplevelsen av musiken och spela och så. (A) 

 

Hur vill vi spela till dans 

Spel till dans finns som ett moment nämner två av lärarna och där är fokus på att eleverna ska 

ta reda på hur de vill spela till dans. Det gör C med sina elever genom att några ur gruppen 

dansar och andra spelar och så byts de av efter ett tag, de pratar kring hur de kan bli bättre på 

att spela till dans både utifrån sin egen upplevelse när en rör sig till musiken men också 

utifrån vad som händer beroende på vad en gör när en spelar. C jobbar också med sväng, 

riktning och känsla som komponenter som behövs för att det ska bli fart på dansgolvet. 

 

Dansa själv 

B har ett mycket uttalat och långvarigt samarbete med dansläraren på samma skola och 

berättar att hen själv har dansat och spelat parallellt hela livet, och också undervisat i dans. 

Den här musikläraren berättar också att hen under instrumentlektioner ibland använder sig av 

att dansa, dels för att lyssna med kroppen, dels för att eleverna ska slippa ha en lärare som 

sitter och lyssnar och på det viset eventuellt kunna slappna av mer men också för att eleverna 

ska se vad läraren gör, förstå rytmiken i låten genom att se hur rörelsen ser ut. 

 

Mognad 

Utan att jag egentligen frågar efter det så dyker det i alla intervjuer upp tankar om mognad 

och om hur elever har eller inte har tillgång till att förstå hur dans och jobb med kroppen kan 

användas för att utveckla sitt spel. B och D säger att det inte nödvändigtvis är 

dansundervisningen som gör att elever förstår tyngden där B menar att en del har 

danskvaliteter även när de går till vardags och D säger att det finns elever som bara inte 

förstår men att chansen är större om de får ta del av dansundervisning. B lyfter flera gånger att 

hen själv ofta får aha-upplevelser men också att eleverna får det ibland och att den aha-

upplevelsen kan komma först när eleven är färdig för det. A är inne på liknande spår att 
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elevernas möjlighet till att öva på att till exempel hitta en tyngd i sitt spel kan bero på mognad 

eftersom det är något som tar tid att bygga upp hos var och en men A säger samtidigt att det är 

viktigt att trots elevernas olika mognadsgrad ändå fortsätta arbeta, prata och dansa. C lyfter 

också skillnaden i hur mycket eleverna innan utbildningen har funderat på kopplingen mellan 

spel och dans. 

 

3.4 Sammanfattning av analys 

I inledningen tog jag upp att jag ville undersöka hur dans i musikutbildningen påverkar 

musikinlärningen. Jag tolkar resultatet av analysen som att musiklärarna har många olika 

tankar kring vilka syften som finns med att ha dans i en folkmusikutbildning, men att det är 

svårt för dem att säga vilka delar som påverkas av själva dansen och vad som handlar om t ex 

en mognad i uppfattningen av musiken.  

 Undersökningen visar hur musiklärarna själva använder sig av referenser till kroppens 

betydelse för spelet och kopplingen till dans i sin egen undervisning. Ibland görs detta i direkt 

relation till innehållet från dansundervisningen på utbildningen och ibland kommer det från 

musiklärarens egna referenser och erfarenheter av dans. Det kan ta sig uttryck genom att 

verbalt prata om kroppen och dans eller undersöka hur en kan spela till dans men också 

genom att eleven eller musikläraren dansar. Det här visar på att kopplingen mellan dans och 

musik är central inom folkmusik, i alla fall den folkmusik som de här utbildningarna 

fokuserar på.  

 Några centrala teman som dyker upp i intervjuerna är att folkmusik beskrivs som 

dansmusik både historiskt och genom att musiken har sin förståelse i ett rytmiskt förlopp, att 

dansen kan öka förståelsen för musiken och sist men inte minst att kroppens rörelse påverkar 

spelet ur olika aspekter. 

Temat kopplingen mellan dans och musik verkar ofta ligga som grund till varför dans ska 

finnas i en folkmusikutbildning. Några exempel på det är att musiken och dansen vid flera 

tillfällen benämns som väldigt tätt ihopkopplade, att dansen är en självklar del av 

folkmusikmiljön, att kroppens betydelse spelar roll för att få en extra dimension i sitt spel, att 

det pratas om musiken som dansmusik och att det finns likheter i hur en utövar musiken och 

dansen. 
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4 Diskussion och sammanfattning 

4.1 Diskussion 

Syftet med undersökningen var att fördjupa förståelsen av dansens och dansundervisningens 

relevans i några folkmusikutbildningar. För att ta reda på det valde jag att kontakta fyra 

musiklärare vid olika skolor som erbjuder folkmusikutbildningar där dans finns med som ett 

ämne. Undersökningen visar att det finns en stor bredd i musiklärarnas uppfattning om varför 

dans är relevant i den här typen av utbildning. Det blir också synligt att musiklärarna själva 

använder sig av referenser till dans och kropp i sin musikundervisning vilket bidrar till den 

bild som finns om att dans och musik har en tydlig koppling till varandra. Min uppfattning är 

att alla musiklärare tydligt kan formulera en bild om att dans är relevant, däremot skiljer det 

sig hur informanterna beskriver varför dans är relevant och även om många tankar går in i 

varandra så skiftar det i hur utförlig beskrivningen är. Resonemangen kan ibland handla om 

till exempel dansens betydelse för att förstå kroppen i förhållande till tyngdlagen och ibland 

om att beskriva dansen med ord som bra, kul, till hjälp eller viktig. Det första är för mig ett 

konkret exempel medan det sistnämnda ger en mindre förklarande bild och mer utav en 

känslofylld beskrivning av varför dans är relevant. Min tolkning av den här skillnaden är dels 

att informanterna har olika erfarenhet av att formulera sig och tala om dans i relation till 

musik men även att det faktiskt kanske är en svårighet att hitta ord som beskriver det här på 

ett konkret sätt. 

 Här nedan kommer jag att diskutera dels hur kopplingen mellan dans och musik kan 

formuleras men också hur elever skulle kunna ta till sig kunskap genom dans samt hur 

resultatet av undersökningen kan ta plats i planeringen av dansundervisning. I slutet kommer 

jag att skriva några rader om övriga diskussioner som skulle kunna göras i förhållande till 

resultatet men som jag den här gången valt att inte gå djupare in i. 

 

4.1.1 Dans och musik - hur kan kopplingen formuleras och beskrivas? 

Jag upplever att det finns en tydlig koppling mellan dans och musik inom den genre som jag 

har undersökt och det tycker jag också att undersökningen visar på. Men hur skulle den 

kopplingen kunna beskrivas? 

Enligt två rytmikpedagoger skulle ordet Ngoma, som beskriver en kombination av dans, 

trummor och sång, kunna användas och används redan idag av vissa för att förklara 

kopplingen mellan svensk folkdans och folkmusik (Rippe 2011) (Kjellqvist-Shir 2005). Är 

det så att det saknas ett ord i det svenska språket som förklarar en helhet av musik och dans? 
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Ett exempel från intervjuerna som pekar på att det skulle kunna vara användbart med ett ord 

för att beskriva relationen mellan dans och musik är informant A som säger att det märks på 

en musiker om den har ett dansant sväng i sitt spel, vilket visar på en helhetsbild av dans och 

musik ihop. Informant C håller delvis med om det här men poängterar att musiken inte 

nödvändigtvis behöver spelas dansant utan att den kan vara minst lika bra ändå, det är ett val 

som musikern gör menar C. Kjellqvist-Shir kommer i sin uppsats fram till att det finns en 

strävan hos folkmusiker och folkdansare att nå den samstämmighet som Ngoma beskriver 

(Kjellqvist-Shir 2005). Å ena sidan kanske användandet av ordet Ngoma kan förenkla samtal 

om kopplingen mellan dans och musik även inom den här genren, men å andra sidan är det ett 

ord som beskriver en mycket specifik typ av koppling mellan dans, sång och trummor och 

kanske kan de inte jämföras. Att däremot ta inspiration för att fundera på hur en skulle kunna 

formulera den koppling som finns mellan dans och musik, som Rippe är inne på, skulle 

självklart kunna vara intressant (Rippe 2011). Med tanke på det som C menar, att musiken 

inte behöver spelas dansant, skulle jag till skillnad från Kjellqvist-Shirs slutsats istället säga 

att det kan finnas situationer och personer som siktar mot en samstämmighet i utövandet som 

eventuellt liknar Ngoma men att det inte nödvändigtvis genomsyrar alla i hela genren.  

Melin skriver i kapitlet ”Dancing the Music and Musicking the Dance” om hur dansen och 

musiken i en tradition från Cape Breton lever i en symbios och har utvecklats ihop över tid 

(Melin 2015). Det här skulle kunna gå att översätta till svensk folkmusik och folkdans på ett 

par olika sätt. Det första är den gemensamma historia mellan dansen och musiken som vid 

flertalet tillfällen nämns av informanterna, inte minst genom användandet av ordet dansmusik. 

I intervjuerna uppkom också beskrivningar om att det är den här musiken som förr spelades 

på fest (A) samt att den här musiken både har spelats och brukar spelas till dans (C). 

Informant D beskriver också hur dansen och musiken kommer från samma källa. Dessa tankar 

tyder inte nödvändigtvis på att de lever i en symbios som Melin skriver om, men i alla fall att 

dansen och musiken har funnits och utövats i samma sammanhang förr i tiden, till exempel 

vid fest, vilket jag tolkar som att de har en gemensam historia.  

Det andra sättet är att se på hur musiken är uppbyggd. Jag tolkar informant Bs förklaring 

om att det finns ett rytmiskt förlopp i musiken som ett sådant sätt att se på musiken. Om 

musiken har ett rytmiskt förlopp som också går att se i dansens rörelse, då kan en förstå att 

om de här utövas tillsammans så kommer de troligtvis att påverka varandra. I och med att de 

påverkar varandra så utvecklas de också ihop, kanske på ett liknande sätt som Melin menar att 

musiken och dansen från Cape Breton har utvecklats ihop. 
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En koppling behöver å andra sidan inte bara betyda att dans och musik hänger ihop för att de 

utövas samtidigt eller är uppbyggda på samma sätt, en koppling skulle också kunna betyda att 

de har ett utbyte av kunskap mellan varandra. Anagrius uttrycker att musiken och dansen lär 

sig av varandra, men hon fokuserar i sin korta text mycket på hur förståelsen av dans kan öka 

med hjälp av musiken (Anagrius 2003). Därför skulle det också vara intressant att veta om 

musikern upplever det motsvarande, att förståelsen för musiken kan öka med hjälp av dansen. 

Det visar sig i undersökningen att det finns uppfattningar om att det skulle vara på det viset. 

Ett exempel på hur en sådan uppfattning formulerats är: Jag tror att de flesta skulle förstå 

frasering, kunna styra sin kropp mycket bättre när de spelar om de kunde koppla ihop det 

med att det är samma sak när de rör sig. Då skulle de få hjälp till sitt spel. (B) Det finns 

också konkreta exempel på hur musikläraren genom att hänvisa till dans kan förmedla vissa 

saker, till exempel ett tempo i en viss låttyp (D) eller en viss svikt/lyft i musiken (A). A 

uttrycker att förståelsen för relationen mellan dans och musik kan bli tydligare genom att 

uppleva dans i sin egen kropp och i andras kroppar vilket sedan också kan bidra till en ökad 

förståelse för hur musiken ska spelas. 

Som jag skrev tidigare tänker jag att det egentligen inte går att finna en enkel utsaga av 

kopplingen mellan dans och musik istället kan vi välja att se det här från flera håll och på det 

sättet få en bredare bild av hur det skulle kunna formuleras. Vår förståelse påverkas av hur vi 

väljer att se på det här och istället för att leta efter en sanning så bidrar de här olika 

perspektiven som jag lyft upp till olika förhållningssätt av kopplingen mellan dans och musik. 

Genom att se och angripa genren från flera olika håll så tror jag att vi kan lära oss mer om 

den. 

 

4.1.2 På vilket sätt skulle elever kunna ta till sig kunskap genom dans 

I intervjuerna framkom att det var svårt att säga exakt vad dansundervisningen hade för 

inverkan på elevernas musicerande, det finns säkert flera olika parametrar som spelar in i den 

musikaliska utvecklingen. Bülow skrev som jag nämnde i kunskapsöversikten: ”Rörelsen är 

det erfarenhetsområde där upplevelsen av stoffet får sin klaraste formulering. Sedan kan det 

upplevda framstå i en uttrycksform till exempel i tal, klang, musik, rörelse, eller också i bild 

och formframställning.” (Bülow 1975, s. 11). Det här skulle kunna användas som ett 

argument eller förklaring till de uttalanden som musiklärarna gör angående att dans kan göra 

det enklare att förstå musiken. Ett sådant uttalande är till exempel det A sa om att upplevelsen 

av dans kan bidra till en förståelse för hur musiken ska spelas. Enligt erfarandebegreppet från 

utvecklingspedagogiken så räcker det däremot inte med att elever endast har erfarenhet av att 
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dansa, utan de behöver också skaffa sig en medvetenhet om upplevelsen för att kunna ta till 

sig förståelsen och kunskapen (Pramling Samuelsson, et al. 2015). Det liknar egentligen även 

det som både Løvset Glad och Sundgren skriver om Deweys teorier om att det inte räcker 

med enbart görandet eller handlingen utan att en reflektion är nödvändigt för att eleven ska bli 

medveten om sin handling och på så vis kunna utvärdera och utvecklas (Løvset Glad 2012) 

(Sundgren 2018).  

Att prata om dans, reflektera om sitt lärande och få sätta ord på upplevelsen, återkommer i 

intervjuerna och är också något som jag känner igen från den dansundervisning som jag har 

tagit del av på bland annat Dans- och cirkushögskolan. Vad är det då som gör att det här 

skulle vara speciellt aktuellt i dansundervisning på folkmusikutbildningar? Jo, jag tänker att 

reflektion kan vara, precis som jag skrev ovan om Deweys teorier, viktigt för att eleven ska 

utvecklas och som C sa i intervjun kan kunskapen om att sätta ord på dans göra överföringen 

från dans till musik lättare. Jag tänker också att elever vid musikutbildningar inte själva har 

valt att de ska dansa och därför kan det vara viktigt att den som undervisar pekar ut syftet med 

lektionen och ger utrymme för att eleverna själva, där de befinner sig i mognadsgrad, ska 

kunna formulera vad de ser för koppling och likheter mellan spel och dans. Det här kan också 

kallas för att rikta elevernas uppmärksamhet mot det som läraren anser är syftet (Pramling 

Samuelsson, et al. 2015). Jag förstår att det kan finnas fördelar med att kunna formulera och 

reflektera över sina erfarenheter för att det ska bli en kunskap, men jag tycker mig också ha 

ett perspektiv från min egen danspraktik både som elev och pedagog som säger att det inte 

alltid behöver vara en intellektuell reflektion. Jag funderar på om den reflektionen som 

behövs också kan göras genom den kroppsliga rörelsen och sparas i det kroppsliga minnet. 

Informant D sa till mig i intervjun att hen i sin undervisning tar hjälp av den kroppsliga 

kunskapen, hen säger till sina elever att prova dansa några steg för att hitta vilket tempo en 

viss låttyp ska gå i. I det här exemplet har eleverna på danslektionerna lärt sig dansa vilket 

sedan är till hjälp när de ska förstå och bestämma tempot på låten och för att hitta det 

använder de sig av den kunskap som kroppen fått via dansen. Det här är ett exempel på när 

kroppen har en kunskap som kanske inte kan att formuleras med ord. 

Här har jag med hjälp av den litteratur som jag valt ut diskuterat resultatet och lyft några 

aspekter på hur eleverna skulle kunna ta till sig kunskap genom dans. Det har visat dels hur 

rörelsen kan vara en källa till förståelse men även vikten av både intellektuell och kroppslig 

reflektion för att dansen och rörelsen ska bli en tillgång för musicerandet.  
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4.1.3 Kan musiklärarnas tankar påverka planering av dansundervisning 

De kategorier jag gjort i analysen av musiklärarnas tankar om vilka syften det kan finnas med 

att ha dans i utbildningen skulle kunna komma till användning för danspedagoger i planering 

av och som inspiration till sin undervisning. Både rent innehållsmässigt i och med de exempel 

på olika syften som musiklärarna lyfter upp men också för att få syn på att det kan finnas mer 

än bara ett syfte med dansundervisning. 

Ett konkret användningssätt av den här undersökningen tänker jag är att läsa innehållet i 

analysen eftersom det skulle kunna bidra till fler perspektiv på dansundervisning och vad den 

skulle kunna innehålla. Undersökningen öppnar också upp för en förståelse för att ett 

samarbete och dialog mellan musiklärare och danspedagog vid utbildningen kan utveckla 

innehållet så att det passar de mål som finns både från danspedagog och musiklärare på 

skolan. Samarbete och samtal mellan danspedagog och musiklärare verkar redan finnas på 

flera av de utbildningar där musiklärarna som jag intervjuat arbetar. I och med den mångfald 

av syften som framkommit i intervjuerna tänker jag att en sådan dialog är bra för att den ger 

pedagogerna möjlighet att lägga upp sin undervisning på ett tydligt och gemensamt sätt för 

eleverna. Løvset Glad skriver att en långsiktig planering av sin undervisning är viktig för att 

det ska ske progression och kontinuitet men också för att skapa ett bra samarbete med 

kollegorna (Løvset Glad 2012). Jag tänker att det också kan gå åt andra hållet, att ett bra 

samarbete med kollegor också kan leda till en långsiktig planering.  

Räcker det med ett bra samarbete mellan lärare för att få till en meningsfull undervisning? 

En kan använda sig av Björndal och Liebergs didaktiska relationsmodell som Løvset Glad 

beskriver för att gå lite djupare in i det här (Løvset Glad 2012). Modellen består av sex olika 

rubriker: elev- och lärarförutsättningar, mål, ramfaktorer, metoder, innehåll samt bedömning. 

Alla dessa rubriker sitter ihop med varandra och påverkar varandra. Det går med andra ord 

inte bara att använda sig av en av dessa i planering av undervisningen eftersom alla påverkar 

varandra, till exempel hur ofta pedagogen möter eleverna, hur samarbetet med kollegor ser ut, 

vad eleverna har för förväntningar eller vilket material och metoder som ska användas. Det 

här betyder att även om danspedagogen och musikläraren har ett mycket gott samarbete med 

ett gemensamt mål och olika delmål och syften så kommer planeringen att påverkas även av 

de andra förutsättningarna.  

Min uppfattning är att det är viktigt att komma ihåg just det här, att det finns mycket som 

påverkar hur undervisningen kommer att bli. Undersökningen visar att det finns många olika 

syften med dans i en folkmusikutbildning. Det är allt ifrån att eleverna ska få en större 

delaktighet i folkmusikmiljön till att deras kroppsmedvetenhet ska bli mer utvecklad och 
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mycket mer vilket går att se i analysen. Jag tänker att en som danspedagog kan använda sig av 

de här olika syftena för att dels få syn på sin undervisning men också för att planera den. Jag 

vill poängtera att det inte går att styra allt i undervisningen men genom att vara tydlig med 

syfte och mål kan eleverna ges en större förståelse för hur de kan använda dansen i sitt 

musikutövande.  

 

4.1.4 Övrigt 

Jag kan se att det finns flera saker som skulle vara relevanta att diskutera i förhållande till 

resultatet i den här undersökningen. Jag kommer här nämna två av dessa utan att egentligen 

gå djupare in på dem, jag ser det mer som en öppning för vidare diskussion inom ämnet. Det 

första kommer egentligen från en tanke som informant D delade med sig av i förbifarten om 

att dansen har sitt eget värde. I den här undersökningen har mycket handlat om att använda 

dans som ett hjälpmedel i en musikutbildning och hur musiklärarnas idéer om dans kan vara 

relevant i musikundervisning. Men hur mycket ska en som danspedagog kompromissa med 

sina egna idéer om vad dans är och kan bidra med som uttrycksform? Eftersom det inte finns 

några officiellt skrivna mål med vad det är med dans som ska läras ut så är det upp till var och 

en av oss som undervisar i dans att dela det som vi personligen är intresserade av och det som 

för oss är värdefullt i dans. Även om de danspedagoger som undervisar idag har mycket 

gemensamt så tänker jag att de olikheter och nyanser i deras sätt att förhålla sig till dans också 

behöver få plats och kan berika synen på hur en uttrycker sig i den här genren. 

Det andra som jag vill nämna kommer också från intervjuerna och det handlar om 

resursfrågan. Eftersom två av informanterna beskriver att utbildningarna på grund av 

otillräckliga resurser inte har riktigt så mycket tid med en danspedagog som musiklärarna 

skulle önska så tänker jag direkt – vem är det som ska ha dansundervisning och vem är det 

som ska hålla i musikundervisningen? Skulle det kunna vara så att det är musiklärarna som 

ska få undervisning i dans för att kunna förmedla vidare till eleverna? Eller ska en del av 

instrumentallektioner som musiklärarna har delas med en danspedagog? De här är också 

tankar som en kan diskutera vidare. 

 

4.2 Utvärdering av undersökningen 

En fråga som jag ställde mig både före och under undersökningen var huruvida det går att 

formulera varför dans är relevant i en folkmusikutbildning. Trots att en del av resultaten visar 

på uttalanden som skulle kunna tolkas som motsättningar upplever jag i genomförandet och 
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analyserandet av intervjuerna att musiklärarna inte nödvändigtvis har olika åsikter kring 

varför dans ska finnas i folkmusikutbildningar utan att det snarare kan handla om kvaliteten 

på samtalet, om det genomfördes via telefon eller i informantens hem, samt hur mycket 

personerna i tidigare sammanhang har haft möjlighet att formulera sina tankar kring ämnet. I 

efterhand ser jag att en fokusintervju kanske hade varit ett lämpligare sätt att göra 

undersökningen för att få fram en mer fördjupad förståelse för var dessa musiklärares tankar 

går i linje med varandra och var de skiljer sig åt.  

Musiklärarna uttryckte inte alltid tydligt hur dansen påverkar elevernas musicerande, de 

lärare jag intervjuade hade sin syn på hur dans och musik hänger ihop och jag tror att för att få 

syn på hur dans separat kan påverka elevernas musikinlärning så krävs det att en gör en längre 

och kanske jämförande studie där eleverna finns med i det empiriska materialet.  

Ett ytterligare perspektiv som jag har gått miste om i den här undersökningens upplägg är 

danspedagogernas, hur de undervisar och hur de upplever att dansen kan bidra till en kunskap 

om musiken och folkmusikgenren. 

  

4.3 Sammanfattning 

I den här undersökningen har jag försökt fördjupa förståelsen för varför och hur dans och 

dansundervisning kan vara relevant i folkmusikutbildningar. Jag har genom intervjuer med 

fyra musiklärare kunnat få fram att det finns en relevans för dans i folkmusikutbildningar och 

även om det inte alltid är helt tydligt vad som är dansens förtjänst och vad som handlar om 

mognad eller andra intryck så har det lyfts fram en stor variation av tankar om dansens 

relevans. Det har också visat sig att musiklärarna använder sig av dans i sin egen undervisning 

vilket stärker den bild som finns om att dans och musik har en koppling till varandra inom 

folkmusikgenren. Jag har sedan i diskussionen tagit upp hur jag tänker att ett samarbete 

mellan danspedagog och musiklärare kan främja elevernas möjlighet att förstå olika 

kopplingar som görs mellan dans och musik.   

Istället för att se resultatet av den här undersökningen som ett svar på hur och varför dans 

är relevant i folkmusikutbildningar tycker jag att den visar på att det finns många svar. En 

läsare av den här uppsatsen kan ta med sig att både synen på kopplingen mellan dans och 

musik och relevansen för dans i en folkmusikutbildning går att se från olika håll. De olika 

blickarna på detta behöver nödvändigtvis inte vara motsägelsefulla utan kan istället bygga och 

ge en mer detaljerad bild av hur en kan arbeta pedagogiskt inom folkmusikgenren.  
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Övriga källor 

Inspelningar från intervjuer med A 150319, B 160319, C 190319 och D 200319 samt 

transkriptioner från dessa finns i privat ägo hos Agnes Rodhe fram till dess att uppsatsen är 

godkänd.   
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Bilaga 1 - Samtycke för medverkan i intervjustudie 
 

Mitt namn är Agnes Rodhe och jag studerar på kandidatprogrammet i danspedagogik med 

inriktning folkdans vid Dans och cirkushögskolan och jag kommer göra mitt självständiga 

arbete om hur och varför dans är relevant i folkmusikutbildningar i Sverige. Jag kommer att 

basera min undersökning på intervjuer där fokus är på din (musiklärarens) upplevelse och 

erfarenhet av dans och musik i din undervisning och ditt spel. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas, dvs skrivas ut i text. Text från alla 

intervjuer kommer sedan att analyseras och resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras i en uppsats som kommer finnas tillgänglig offentligt. De insamlade 

inspelningarna och transkriptionen kommer inte att behandlas av obehöriga och kommer att 

raderas när jag fått betyg i kursen. Jag kan inte garantera anonymitet, däremot kommer du att 

få ge ditt samtycke rörande deltagandet i studien och hur jag kommer att nämna dig i 

uppsatsen. 

 

Jag kommer här nedan att presentera två olika sätt att nämnas i uppsatsen, det är viktigt att du 

läser igenom dessa och meddelar mig vilket du tycker känns lämpligt. Har du ett ytterligare 

alternativ som du tänker på eller någon fråga rörande dessa så säg till. 

 

Ringa in ett alternativ: 

1.   Jag går med på att en beskrivning av vilken typ av skola jag jobbar på, min yrkesroll 

samt citat och innehåll från intervjun finns med i uppsatsen. Det kan göra att det går 

att identifiera mig. Men mitt namn kommer INTE att nämnas. 

  

2.   Jag går med på att den information som finns med i uppsatsen i största möjliga mån 

inte kommer att kunna härledas till mig. 

  

3.   Annat alternativ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Viktigt är också att du vet om att ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

/Agnes Rodhe - Student vid Institutionen för danspedagogik på Dans och cirkushögskolan 

(DOCH) 

Handledare: Katarina Lion 

 

_______________________________ 

Datum och underskrift - Intervjuperson 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Berättar kort om syftet, att jag ska spela in och frågar om intervjupersonen har några frågor. Syftet 

med undersökningen är att öka förståelsen för varför och hur dans kan vara relevant i 

folkmusikundervisning. Syftet med intervjun är att ta reda på hur folkmusiklärare vid några olika 

utbildningar upplever att kunskapen och erfarenheterna som eleverna får av dansundervisningen 

påverkar musikinlärningen.  

 

Bakgrund: 

Var undervisar du? / Hur länge har du undervisat? / Vad har du för utbildning? 

Vad undervisar du i?  

Vilken ålder och förkunskap har eleverna?  

 

Hur ser upplägget ut på din arbetsplats: 

Vet du varför dans finns i den här utbildningen? 

 Vem har bestämt det?  

 Finns det dokument? 

Kan du berätta lite om upplägget på utbildningen?  

 Hur ofta har eleverna dans och hur ofta träffar du dessa elever i musikundervisning?  

 

Musiklärarens upplevelse- På vilket sätt upplever du (musikläraren) att dans är relevant i 

utbildningen för folkmusiker? 

Kan du berätta lite om hur du tänker kring att ha dans i den här musikutbildningen? (en 

musikutbildning?) 

 Olika syften?  

 Beskriv ytterligare, fördjupa gärna. 

Skulle du kunna beskriva din erfarenhet av hur och om dansundervisningen tar sig in i 

musikundervisningen?  

 Vilka delar av musikundervisningen?  

 Vilka musikaliska/tekniska element handlar kopplingen från dans till musik om?   

Har du något exempel på när du upplevt att eleven/studenten har använt sig av danskunskaper 

under dina lektioner?  

Kan du berätta om hur du upplever att elever påverkas av att ha dansat när de är på dina 

lektioner?  

Vilka fördelar upplever du med att ha dans i utbildningen? / Finns det några nackdelar? 
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Upplever du någon skillnad mellan elever som inte har dans (om du har haft sådana) och de 

som har dans på schemat? 

 

Musiklärarens egen upplevelse av sitt eget musicerande: 

Gör du som lärare någon koppling till dans i musikundervisningen? 

 Använder du dansbegrepp? 

 Kommer ihopkopplingen mellan spel och dans både från dig och eleverna?  

Brukar du göra dans/musik-lektioner tillsammans med dansläraren?  

Hur upplever du som lärare kopplingen mellan dans och musik i ditt eget spel?  

Har du upplevt att dans/dansundervisning som du deltagit i har bidragit till något i ditt 

spelande?  

 Vad? Hur? 

 

Avslut 

Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 

 

Uppföljning 

Skulle jag kunna få återkomma om det är så att det dyker upp någon fråga under 

bearbetningen och analysen av materialet? 

Hur har du upplevt intervjun? 


