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ABSTRACT 
 

Wesp, Henrike 

 

Folk dance and somatics 
This study aims to investigate how dance teachers who are educated in Swedish folk dance are reflecting and 

thinking over the body and the use of bodily self-awareness in their teaching. Furthermore it wants to examine 

whether the use of somatic principles can act as a tool to support the ideas which dance teachers express. Four 

folk dance teachers have been interviewed as qualitative empirical material. These interviews have been 

transcribed and analyzed using codes and categories. The result of the study provides an image of the body as it 

is seen in folk dance today and points out similarities between that picture and somatics. Folk dance and somatics 

treat the whole body as a single unit and strive towards a relaxed and functional way of moving. Since folk dance 

and somatics have these similarities the possibility of using somatic principles in folk dance, such as training to 

gain consciousness of the body and its different parts to be able to relax actively, is discussed. However the result 

of this study shows how a rather small part of folk dance teachers think, since it only provides the opinions of 

four different teachers.  
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1. Inledning 
Under min utbildning i folkdans på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm har jag fått 

undervisning i praktiker som KleinteknikTM, yoga och pilates. Genom den praktiken samt 

genom kurslitteratur har jag introducerats för begreppet somatik. Tillsammans har det givit 

mig förståelse för det som jag upplevde i folkdansundervisningen men som jag inte hade ord 

för tidigare. Någonting i förhållningssättet till kropp, rum och min danspartner. Något som var 

svårt att formulera sig kring och som alltså somatiken hjälpte mig med. Något jag fick syn på 

genom somatiken är kroppsmedvetenhet, en förmåga som jag upplever används i folkdans och 

i somatiken. Jag blev nyfiken på hur folkdanspedagoger idag tänker och förhåller sig till 

kroppen och kroppsmedvetenhet. Jag undrade om de redan gör en koppling till somatik eller 

om det kan göras. Jag har i mitt eget folkdansande använt mig av min egen förmåga till 

kroppsmedvetande och som jag fick mer syn på genom att praktisera till exempel 

KleinteknikTM.  

 Grunden för denna studie är att jag är nyfiken på hur och om somatik kan vara ett 

redskap för folkdansare och folkdanspedagoger att använda för att kunna träna och fördjupa 

sitt kunnande om kroppen och dansandet som eftersträvas. 

 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur folkdanspedagoger tänker och formulerar 

sig kring kroppen och kroppsmedvetenhet, samt att belysa hur en koppling till somatik kan 

göras. Studien vill visa hur en koppling till somatik kan bli ett verkningsfullt redskap i 

folkdansundervisningen. 

 

1.2. Frågeställning 
• Hur tänker och formulerar sig idag verksamma folkdanspedagoger kring kroppen och 

kroppsmedvetenhet i sin undervisning? 

• Vilka kopplingar kan göras mellan idéer kring kroppen i folkdans och somatik? 

 

1.3. Bakgrund 
I detta avsnitt ges en djupare beskrivning av bakgrunden till begreppen folkdans, kropp, 

kroppsmedvetenhet, somatik och somatiska principer utifrån hur de används i denna uppsats. 
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Grunden för definitionen ligger i litteratur som används i uppsatsen samt i egna erfarenheter 

och slutsatser.  

 Svensk folkdans är en del av Dans och Cirkushögskolans danspedagogutbildningen 

sedan 2007 (Persson 2011, s. 43). Förutom folkdans finns jazzdans, modern och nutida dans, 

balett och streetdans som valbara genrer på utbildningen.  

 Somatiska praktiker har under de senaste decennierna kommit att bli en allt större del 

av undervisningen inom högre utbildningar för dans och danspedagogik. På Dans och 

Cirkushögskolan har den somatiska praktiken KleinteknikTM varit en fast del av 

danspedagogutbildningen sedan ungefär 20041.  

 Genom mina litteraturstudier i relation till uppsatsarbetet har det blivit uppenbart att 

framförallt modern och nutida dans är starkt ihopkopplade med somatiska praktiker. Bland 

annat har det bedrivits mycket forskning kring det somatiska och dess relation till 

undervisning i modern och nutida dans. Däremot har det skrivits ytterst lite om somatik och 

folkdansundervisning. 

 De somatiska praktikerna tycks bli alltmer en del av dansutbildningarnas obligatoriska 

ämnen. En undersökning av folkdanspedagogers tankar om undervisning och sätt att tänka 

kring kropp och kroppsmedvetenhet kan förhoppningsvis i det sammanhanget bli till ett 

intressant och tankeväckande inspel om nya begrepp och redskap inom genren folkdans. 

 

1.3.1. Folkdans 

Att använda begreppet folkdans är inte helt oproblematiskt eftersom begreppet används på 

olika sätt i olika sammanhang. En av de första som adresserar problematiken var Ernst Klein 

som använde begreppen folkdans och folklig dans för att skilja på olika användningssätt. 

Klein använder folkdans i relation till folkdanslagens dansande, dessa danser är ofta så kallade 

uppställningsdanser, där en formation av till exempel åtta personer dansar en viss dansform 

till en viss bestämd musik, medan folklig dans syftar på det som “folk faktiskt dansade när de 

roade sig” (Nilsson 2009, s. 85). 

 Ett annat användningssätt är på ett mera övergripande plan där begreppet folkdans inte 

är bundet till ett visst område eller en viss tradition utan där folkdans kan vara exempelvis 

svensk, estnisk eller japansk. 

                                                 
1 Karin Munters Jameson, lektor i modern och nutida dans. Dans och Cirkushögskolan, Stockholm. E-post den 

21 maj 2019. Se bilaga 3 
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 I dagens kontext problematiseras ordvalet även eftersom ordet folk kan förknippas med 

en idé om nationalitet, identitet och tillhörighet som är exkluderande.  

 I den här uppsatsen syftar folkdans till en repertoar av svenska och norska traditionella 

pardanser såsom polskor och även det som kallas gammeldans (schottis, hambo, vals). Vidare 

används begreppet också för att beskriva den sorts levande sociala danspraktik som finns 

genom danskvällar där folk träffas, lär sig av varandra och dansar folkdanser till livemusik. 

Förutom på danskvällar organiseras kurser, såsom kvälls- eller helgkurser samt utbildningar 

på eftergymnasial- och högskolenivå. 

  

1.3.2. Kropp och kroppsmedvetenhet 

I frågeställningen används begreppen kropp och kroppsmedvetenhet, som förtydligas i 

följande avsnitt för att senare kunna förstå hur datainsamlingen bearbetas. 

 I användningen av begreppet kropp menas det som inom folkdansgenren kallas för 

folkdanskroppen. En kropp som beskrivs i folkdansundervisning genom kvalitéer eller 

estetiska ideal såsom explosivitet. Högskolekursen Folkedanskroppen og scenen som 

organiserades 2016 på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (2016) 

använder det begreppet och fokuserar enligt kursbeskrivningen på träningsmetoder samt 

danstekniska färdigheter såsom balans, rotation, kroppshållning och kroppsmedvetenhet. Det 

kan också handla om hur dessa ideal tar sig uttryck och med vilket perspektiv kroppen 

iakttas.  

 Filosofen och Feldenkraispedagogen Thomas Hanna (1995) skriver om kroppslig 

awareness och consciousness. Med consciousness eller medvetenhet menar Hanna förmågan 

att själv känna och reglera det som händer i kroppen och rörelse, medan awareness eller 

kännedom är steget innan medvetenheten. Hanna beskriver den som en lins som kan fokusera 

på olika saker, det vill säga att awareness är förmågan att fokusera på en kroppslig upplevelse 

i taget. När människan har lärt sig att fokusera på en viss sak kan den sedan lära sig att bli 

medveten om den och själv välja vad hen gör.  

 För att kunna känna in kroppen har människan bland annat sitt kinestetiska sinne. 

Kinestesi är systemet som gör att människan kan känna kroppens position och rörelse och 

består av det proprioceptiva, vestibulära och haptiska systemet (Brodie & Lobel 2012, s. 61). 

Det proprioceptiva sinnet sitter i musklerna, senorna samt lederna och informerar om position 

och rörelse i kroppsdelarna. Det vestibulära sinnet sitter i innerörat och hjälper oss att känna 

kroppens position och förflyttning i relation till gravitation och är en viktig del av balansen. 
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Det haptiska sinnet sitter i huden och informerar kroppen om beröring utifrån och är därför en 

brygga mellan de inre och yttre intryck (ibid. s. 62-67). 

 

1.3.3. Somatik och somatiska principer 

Hur begreppet somatik används och vad det står för myntades av filosofen Thomas Hanna. 

Hanna (1995) menar att somatik är ett forskningsfält som undersöker människans soma, vilket 

han menar är människans kropp såsom det uppfattas från ett förstahandsperspektiv, det vill 

säga hur en person upplever och beskriver sig själv och sin egen kropp. Ordet somatik har sitt 

ursprung i det grekiska somatikos, som beskriver kroppen som en helhet av kropp, sinne och 

själ samt utifrån hur den upplevs och förändras inifrån (Coogan 2016, s. 17).  

 Ett förstahandsperspektiv står i kontrast till ett tredjehandsperspektiv, vilket används i 

många forskningsfält såsom psykologi och medicin och innebär att kroppen beskrivs och 

tolkas utifrån. I ett förstahandsperspektiv behöver det inte göras tolkningar för att 

observationen ska bli sann utan den är ett slags fakta från början. Enligt Hanna (1995) betyder 

detta inte att något av perspektiven är mindre sant i sig utan att de ger olika perspektiv och 

olika slags information om kroppen. 

 Brodie och Lobel (2004, ss. 82-83) sammanfattar de grundläggande principer som 

många somatiska praktiker bygger på. Dessa principer handlar om att bli medveten om den 

egna kroppen genom andning, sensation, att känna kopplingar i kroppen och till golvet samt 

hur rörelse initieras. Andningen speglar personens emotionella tillstånd, till exempel stress, 

som kan släppas genom att aktivt jobba med andning. Med sensation menas att känna in och 

uppleva omgivningen för att kunna förstå yttre impulser. Kroppens exteroceptiva sinnen, det 

vill säga syn hörsel, beröring, smak och lukt, informerar det proprioceptiva systemet för att 

kunna reagera på impulser och intryck. Tredje principen handlar om connectivity/kopplingar i 

kroppen och till golvet. Den utgår ifrån vilka krafter kroppens yttre och inre är utsatta för, 

exempelvis gravitation. Principen om initiering handlar om att bli medveten om varifrån i 

kroppen rörelsen börjar och hur den utförs. 

 

1.4. Kunskapsöversikt 
I kunskapsöversikten kommer litteratur angående ämnen somatik, somatik i dansundervisning 

samt om folkdansundervisning sammanfattas. Dessa kategorier har formats utifrån litteraturen 

som hittades samt utifrån undersökningens problemformulering och syfte. Litteraturen till 

uppsatsen och kunskapsöversikten har i första hand sökts via Dans och Cirkushögskolans 
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bibliotek, Eric Sahlström Institutets bibliotek, bibliotekstjänsten LIBRIS och onlinedatabasen 

EBSCOhost. Sökord på både svenska och engelska har används.  

 I litteraturen kring somatik i dansundervisning valdes i denna uppsats att fokusera på 

undervisning i modern och nutida dans samt folkdans. Just om somatik i dansundervisning 

hittade jag många titlar som skrivits i relation till olika dansgenrer. Men om folkdansformer 

hittade jag endast en artikel. Valet av litteratur som berör modern och nutida dans gjordes för 

att den litteraturen sällan innefattar genrespecifika ord eller referenser utan ter sig 

förhållandevis genrelöst. Litteratur som rör folkdansundervisning (svensk folkdans) är 

begränsat, eftersom att det inte har skrivits mycket om det. Dessutom valdes litteratur som är 

skriven från 2000-talet och framåt, då uppsatsen rör nutida folkdansundervisning.  

 Urvalet landade på tio olika källor som sammanfattas i kunskapsöversikten och som 

kommer att användas i uppsatsen. 

 

1.4.1. Somatik 

Brodie och Lobel (2012, s. 6) redogör för strategier och sätt att integrera somatiska principer i 

dansundervisning. I bokens introduktion gör författarna en kort definition av somatik: Ordet 

somatik kommer ursprungligen från grekiska soma, vilket betyder så mycket som den levda 

kroppen i sin helhet. Begreppet somatik har sedan präglats av Thomas Hanna och innefattar 

en helhetssyn på människan där kroppen, själ och omgivningen hör samman. Författarna 

betonar att denna helhetssyn utgår ifrån att den levda kroppen är föränderlig genom inre och 

yttre påverkan. I synnerhet innefattar somatik ett fokus på individens inre upplevelse av soma, 

vilken kan förstärkas genom att öva upp förmågan att känna in i den egna kroppen. 

 Coogan (2016, ss. 17-18) förtydligar vad somatik betyder genom att peka på samma 

ursprung - det grekiska soma - och refererar vidare till Thomas Hanna som grundare av 

somatikbegreppet. Somatik utgår från ett förstahandsperspektiv på kroppen och en helhetssyn 

på kroppen som uppmärksammar relationen mellan medvetande, den fysiska kroppen och 

omvärlden. Coogan (ibid.) betonar dessutom att tankar och känslor är, enligt det somatiska 

tänkandet, en del av individens upplevelse. Därefter sammanfattar hon kort somatikfältets 

utveckling och koppling till olika filosofier och discipliner såsom fenomenologi. 

 Enligt Hanna (1995) är somatik ett forskningsfält som undersöker människans soma. 

Människans soma - människan betraktat utifrån ett förstahandsperspektiv, det vill säga från 

personen själv genom människans proprioceptiva sinnen - skiljer sig tydligt från människans 

body/kropp, enligt Hanna ett tredjehandsperspektiv, där kroppen betraktas utifrån. Hanna 

menar att förstahandsinformation är fakta som inte först behöver tolkas eller mätas. Det 
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betyder dock inte att något av perspektiven är mindre sann i sin beskrivning av kroppen, men 

de ger olika slags information. Förutom att uppfatta den egna kroppen, människans soma, 

pågår det hela tiden ett justerande av kroppen. Dessutom kan kroppen uppfatta både sig själv i 

ett förstahandsperspektiv och i ett tredjehandsperspektiv, det vill säga som ett objekt. Vidare 

poängterar Hanna medvetenhet som en somatisk färdighet som kan utvecklas. Medvetenhet 

innebär autonomi i justerandet av kroppen och kan tränas. För att utveckla sin autonoma 

medvetenhet behövs det kännedom. Hanna skiljer på engelskans consciousness och 

awareness. Med awareness/kännedom menas färdigheten att kunna fokusera och känna olika 

saker som sedan kan bli en del av consciousness/medvetenheten. Denna process från 

awareness till consciousness kallar Hanna för somatiskt lärande. 

  

1.4.2. Somatik i dansundervisning 

Green (2002) skriver om användningssätt för somatiska principer och ett somatiskt perspektiv 

i högre dansutbildningar. Hon menar att studenterna kan bli hjälpta av att integrera somatik i 

utbildningen. Det kan vara ett sätt att förstå hur kroppen fungerar inte bara utifrån fysiologin 

utan hur var och ens individuella kropp fungerar. Studenterna lär sig att bli medvetna om den 

egna kroppen och kan själv känna igen spänningar och vanor. Sedan kommer de kunna röra 

sig friare och mera avslappnat. Somatik kan, menar Green, också integreras i vanliga 

dansklasser trots att man i dessa klasser arbetar med specifika danstekniska problem. 

Dessutom skapar ett somatiskt perspektiv en inkluderande miljö där var och en kan arbeta 

utifrån sin egen kropp och bakgrund. 

 Allen (2009) reflekterar över sina egna erfarenheter av somatiska praktiker i relation 

till sin dansutbildning. Forskningen grundar sig i Allens egna anteckningar i loggböcker samt 

utifrån möten med AlexanderteknikTM och Body-Mind CenteringTM. Hon har i sin forskning 

gjort olika upptäckter såsom att hon utvecklar en medvetenhet om sin egen kropp och om sin 

rörelse, eller att kroppen redan har en egen inneboende kroppslig kunskap. Dessutom betonar 

hon att somatik är processbaserad och kräver lång tid, vilket danspedagoger skulle behöva bli 

medvetna om. 

 Brodie och Lobel (2004) ger exempel på hur grundläggande somatiska principer kan 

användas i dansundervisning. Dessa principer handlar om kroppsliga processer av andning, 

sensation, att göra kopplingar i kroppen och ned i golvet samt att initiera rörelse. De hävdar 

att arbetet med sådana somatiska principer kan främja känsligheten, medvetenheten samt 

mottagligheten i rörelsepraktiken. Dessutom är principerna en möjlighet för att placera 

medvetenheten i kroppen och träna de kinestetiska sinnen. Författarna ger några konkreta 
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förslag på hur pedagogen kan jobba med dem fyra olika principer, exempelvis genom att 

utforska hur kroppen kan röra sig när rörelse initieras från huvudet, svanskotan eller 

fingertopparna.  

 I boken Dance and Somatics (2012) ger Brodie och Lobel först en bakgrund om 

somatik och de fyra somatiska principer som författarna skriver om i artikeln ovan, sedan ger 

de exempel på hur dessa kan integreras i dansundervisning. I boken finns dessutom ett kapitel 

om varje princip samt om hur dessa kan bli en del av ens egna praktik. 

 Den enda artikeln som hittades om somatik i undervisning av folkdans rör grekisk 

folkdans. Barboussi och Vidali (2009) sammanfattar sin undersökning om hur somatiska 

principer kan användas i folkdansundervisningen av förskolelärarstudenter, som har folkdans 

som en del av sin utbildning. Empirin samlades genom kurser som filmades och därefter 

observerades. De använde bland annat andningsövningar och bildspråk för att 

träna medvetenhet och för att undersöka hur kroppen kan förändra dynamik, rörelseuttryck 

och det rumsliga. Övningarna kunde till exempel vara att låta musiken ta plats i olika 

kroppsdelar istället för att göra de traditionella stegen i fötterna eller att ligga på golvet, 

slappna av och känna in kroppen. En del av kursen bestod i att dansa i den traditionella 

folkdräkten och att göra ett studiebesök där de träffade äldre traditionsbärare. Studenternas 

uppfattning var delade - inte alla upplevde att det de gjorde i olika övningar hade med 

folkdansen att göra. Barboussi och Vidalis (ibid.) resultat var att användningen av somatiken 

tränar tillit både till sig själv och andra, ändrar på bilden av en ideal kropp och utvecklar ett 

personligt och avslappnat uttryck samt ett dansande snarare än att göra rätt steg. Några av 

studenterna upplevde även sin kropp mer som en helhet. 

 

1.4.3. Nutida folkdansundervisning 

Liljegren (2004) bearbetar två sätt att undervisa i folkdans: härmtraditionen och 

lärartraditionen. Efter att författaren ger en bakgrundsbild kring folkdansämnet samt vilken 

tidigare forskning som har gjorts beskriver hon två olika undervisningsmetoder. 

Härmtraditionen innebär att lära sig dansa från någon annan person som redan kan, det vill 

säga att dansa genom att härma och dansa med en annan personen. Det kan också innebära att 

lära sig dansa på egen hand eller utifrån musiken. Lärartraditionen beskriver ett sätt där en 

personen som eventuellt även är utbildad lärare eller dansinstruktör, är ledare eller instruktör. 

Sammanfattningsvis jämför och problematiserar författaren de olika läroprocessererna, vilka 

hon definierar som två olika kulturer med olika funktioner. Liljegren (ibid.) menar att 
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lärartraditionen resulterar i något annat, där dansandet inte är lika fritt och kreativt eftersom 

dansen blir standardiserad, det vill säga att det lärs ut en bestämd form.  

 Persson (2011) redogör i Nationaldans - Folkdans - Folklig dans - Folkdans först för 

de olika begrepp som artikeln är döpt efter utifrån ett historiskt perspektiv där han också 

beskriver genrens utveckling under de senaste 200 åren. Därefter beskriver han hur ämnet 

folkdans har fått sin plats på den skolan som idag heter Dans och Cirkushögskolan. Efter 

några försök att få plats för folkdansstudenter i pedagogutbildningen fick folkdansgenren en 

egen tvåårig utbildning i 1987 och är sedan 2007 en del av det treåriga kandidatprogrammet i 

danspedagogik. Därefter diskuterar Persson (ibid.) ämnets utveckling i relation till 

genusperspektivet och repertoaren i folkdansgenren som han, som dåvarande lektor i folkdans 

på Dans och Cirkushögskolan, har präglat. I relation till repertoar berättar han om ett skifte 

från att arbeta med historiska dansformer till att i dagsläget fokusera på dansandet. På grund 

av dessa skiftningar ser han också en utveckling i metodundervisning, som idag vill att 

studenterna ska utveckla egna metoder utifrån vad var och en tycker är bra folkdans.  

 

2. Tillvägagångssätt och metod 
För att samla empiri valdes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberas, 

analyseras och diskuteras. I detta avsnitt redogörs för studiens metodologiska 

tillvägagångssätt, analysmetod, urval av intervjupersoner samt etiska överväganden. 

 Resultaten av analysen kommer sammanfattas i kapitel tre: Analys. Därefter diskuteras 

resultatet i relation till den litteratur som presenteras i kunskapsöversikten. Detta görs i kapitel 

fyra: Diskussion och sammanfattning. 

 

2.1. Kvalitativ intervju 
I denna studie har empiri insamlats genom intervjuer. En kvalitativ intervju är ett sätt att få 

information om hur någon upplever ett visst ämne genom en form av samtal mellan två 

personer som inte har jämställda roller i samtalet (Lantz 2013, ss. 21- 22). Förhållandet mellan 

personen som intervjuas och personen som intervjuar är inte jämställt genom att intervjuaren 

styr samtalets ämne och riktning och har ett tydligt syfte med samtalet. 

 Intervjuer kan struktureras i olika utsträckning vilket ger olika form av data och 

resultat - från en helt öppen form till en helt strukturerad form. Graden av struktureringen i en 

intervjustudie är beroende av studiens ämne och syfte. Medan den stängda, helt strukturerade 
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formen utgår från ett känt fenomen och syftar mot att förstå hur det upplevs i ett bredare 

perspektiv, syftar de öppna former mot att förstå individens uppfattning om samt hur hen 

definierar fenomenet (ibid. ss.43-45).  

 Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag har valt ett visst 

fenomen men är intresserad av individers olika definition och upplevelse av det. I praktiken 

betyder det att jag har planerat frågorna som ska ställas i intervjun med utrymme för att ställa 

andra frågor eller följdfrågor för att få en djupare förståelse av det intervjupersonen menar. 

 Kvale och Brinkmann (2014, ss. 46-49) karakteriserar semistrukturerade intervjuer 

med tolv nyckelord: livsvärld, mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, 

medveten naivitet, fokusering, mångtydighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig situation 

och positiv upplevelse. Med detta som utgångspunkt lades stort fokus på mening, det 

kvalitativa, deskriptiva och specifika i utformningen av intervjufrågorna. Vidare utformades 

frågorna utifrån problemformuleringen samt med fokus på att få svar på intervjupersonernas 

personliga uppfattning kring ämnet. 

 I relation till studiens omfång valdes fyra intervjupersoner, för att kunna få en varierad 

bild av pedagogers tankar, men inte överskrida studiens tidsram. Intervjuerna skulle ta ungefär 

60 minuter med hänsyn till att intervjupersonerna inte skulle känna sig stressade samt har tid 

att utveckla sina tankar, samtidigt som materialet inte skulle bli för omfattande för att kunna 

transkriberas och analyseras i rimlig tid. 

 

2.2. Intervjufrågor 
Följande frågor användes i intervjuerna. De är formulerade utifrån studiens 

problemformulering och syfte. Frågorna delades in i olika rubriker för att skapa struktur för 

intervjuaren och intervjupersonen (Lantz 2013, s. 73). 

 

 Bakgrund 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? Vad har du för dansbakgrund? Vad jobbar du med? 

 Undervisning 

• Kan du beskriva en för dig typisk lektion där du undervisar i folkdans, till exempel en 

nybörjarkurs? 

• Vad tycker du är det viktiga att förmedla till den som lär sig dansa folkdans? 

• Använder du några andra praktiker eller tekniker i din dans eller din undervisning? 

 Kroppen 
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• Vad brukar du prata om i din undervisning i relation till kroppen? 

• Jag (intervjuaren) definierar kroppsmedvetenhet som färdigheten att kunna känna sin egen 

kropp. Både i relation till rummet, andra i rummet samt det som händer i kroppen – till 

exempel rörelse och muskelarbete. Genom att träna upp denna färdighet kan en då också 

göra aktiva val och förändra hur kroppen till exempel rör på sig. Har du en annan definition? 

Är det något som du använder dig av? 

 

2.3. Analysmetod 
För att analysera det insamlade material gjordes först transkriptioner av alla intervjuer. Under 

transkriptionen har jag valt att inte föra anteckningar om saker som jag lägger märke till utan 

att enbart göra transkriptionen för att därefter fokusera på det som sägs. I skapandet av 

metoden för analysen har jag inspirerats av Kvales och Brinkmanns Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014) samt Ahrnes och Svenssons Handbok i kvalitativa metoder (2015) 

och har utifrån de satt upp en plan för analysen. Jag kommer sammanfatta det som jag har 

inspirerats av i båda böckerna för att sedan beskriva analysmetoden som används i det 

följande kapitel: Analys. 

 Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur en intervjuanalys förbereds samt hur en 

analys med fokus på mening kan göras. Författarna menar att det viktiga är att fokusera på 

undersökningen innehåll, problemformulering och syfte som kommer att leda till 

analysmetoden. De varnar för att bara läsa transkriptionen och glömma bort att intervjun är ett 

talat samtal från början. Det är viktigt att gå tillbaka till inspelningen eftersom betoningar och 

pauser i samtalet ofta faller bort i transkriptionen (ibid. s. 231). 

 Ett av de vanligaste verktygen i kvalitativa analyser är kodning av intervjuer. I 

kodningen sammanfattas eller benämns ett textavsnitt genom en kod eller kategori. Forskaren 

kan sedan relatera olika koder till varandra, hitta likheter och olikheter i det samlade 

materialet samt undersöka varje kategori genom att hitta underkategorier och resultat. Genom 

att kategorisera/koda det samlade materialet skapar forskaren struktur och kan reducera stora 

mängder av text, vilket gör det enklare att få grepp om innebörden, jämföra och pröva 

materialet (ibid. ss. 241, 242). 

 Ahrne och Svensson (2015, ss. 223-228) skriver bland annat om att sortera och 

reducera kvalitativt material. Att sortera innebär att få grepp om stora mängder empiri och 

görs genom att bli bekant med sitt material samt genom kodning. Det är viktigt att bli bekant 

med sitt insamlade material för att få en överblick samt att börja se på det “som just 
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analytiker” (ibid. s. 223). Sorteringen sker genom kodning, som i början kan vara spontan 

utan att fokusera på materialets helhet för att sedan sammanställas och sorteras. Det finns 

möjlighet att konstruera koder som inte existerar i själva materialet. Att reducera materialet 

går ut på att välja bort material, eftersom det ofta inte finns utrymme för allting som samlas i 

materialet. För att reducera materialet görs prioriteringar utifrån olika aspekter, såsom hur 

tydligt det som intervjupersonen säger är. 

 Analysen av materialet utfördes i fyra steg: 

 

 Läsning och fri kodning 

För att få ett helhetsintryck har jag börjat analysen med att läsa genom alla intervjuer utan att 

anteckna. I en andra läsning skapade jag sedan spontana koder, det vill säga att de skapas 

under läsningens gång och genom ord som läsaren kommer på under tiden. Syftet med det är 

att bli bekant med materialet för att senare i analysen kunna röra sig friare mellan olika delar i 

varje intervju.  

 

 Kategorier 

Sedan har jag konstruerat kategorier utifrån studiens syfte och frågeställning, frågorna som 

ställdes i intervjun samt koderna som skapades under första kodningen. Dessutom var det 

viktigt för mig att även lägga märke till vad intervjupersonen själv anser och betonar som 

viktigt oavsett om det rör min problemformulering. För att göra det gick jag tillbaka till 

inspelningarna för att återigen lyssna igenom materialet. Under varje kategori har jag sedan 

samlat citat från intervjuerna. 

 

 Sortering och reducering 

I detta steg sammanfattas citaten i korta meningar för att se om personen pratar om samma sak 

flera gånger. Därefter samlas det som sägs i de olika intervjuer och letas efter överskridande 

ämnen. Citat som visar sig vara otydliga valdes bort. 

  

 Sammanfattning av resultat 

Resultaten av analysen har sammanställts i nästa kapitel: Analys. 
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2.4. Etiska överväganden 

2.4.1. Val av intervjupersoner 

Utifrån studiens syfte har fokus i valet av intervjupersoner lagts på pedagoger som är aktiva 

och undervisar i folkdans idag samt har en högre utbildning i danspedagogik med inriktning 

folkdans. Att ställa kravet på att personen ska ha en högre utbildning inom danspedagogik 

med inriktning folkdans innebär i detta fall att de personerna som finns har studerat på samma 

institution, då det bara finns en högskola med inriktning folkdans i Sverige. Detta medför en 

risk att resultatet som ges i studien kanske inte är lika varierad som det skulle kunna vara om 

deltagarna hade studerat vid olika institutioner. De intervjupersoner som valdes har dock inte 

studerat samtidigt med varandra.  

 Det finns en ytterligare risk att intervjuaren vinklar undersökningen så att de egna 

idéerna om hur danspedagoger tänker kring sin undervisning bekräftas. Därför består 

intervjupersonerna både av personer som intervjuaren inte tidigare har haft kontakt med och 

personer som intervjuaren har träffat förut. 

 Kvale och Brinkmann (2014, s. 53) lägger stor vikt på intervjuarens roll och färdighet i 

själva intervjutillfället samt tydliggör det de kallar en asymmetrisk maktrelation som uppstår i 

en kvalitativ forskningsintervju. Intervjun skiljer sig från ett vanligt vardagligt samtal genom 

att intervjuaren styr samtalet med sina frågor och börjar och avslutar intervjun samt 

bestämmer ämne. Intervjupersonen lämnar ofta ut personliga uppgifter medan intervjuaren är 

förhållandevis anonym. I planeringen och utförandet har fokus lagts på att ha en “enkelriktad 

dialog” (ibid., s. 52) - att lyssna på samt att ställa följdfrågor till intervjupersonen för att 

undvika att intervjuaren förändrar svaren genom att göra kommentarer eller gå in i en dialog.  

 

2.4.2. Anonymitet 

Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) ställer fyra krav som forskningsetiska principer - 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Kortfattat 

innebär dessa att undersökningsdeltagaren behöver blir informerad om vad studien innebär, 

vad villkoren för personens deltagande är, att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som 

helst, att forskaren behöver inhämta samtycke och att det inte bör finnas något beroende 

mellan forskaren och deltagaren, att deltagaren kommer vara anonym i studien samt att inga 

utomstående ska kunna identifiera deltagaren. Forskaren ska informera om hur de personliga 

uppgifter samt det insamlade material kommer handskas och det material får inte användas 

eller spridas för kommersiellt bruk eller för att påverka uppgiftslämnaren. Forskaren förhåller 
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sig till dessa regler och kommer överens med undersökningsdeltagaren om detaljerna, till 

exempel vad som får framgå i studien. 

 Eftersom dans i allmänhet och folkdans i synnerhet är ett förhållandevis litet 

forskningsfält har konfidentialitetskravet varit väldigt viktigt och det gjordes en 

överenskommelse med deltagarna om vad som får framgå i studien angående deltagarnas 

person. Ju mer som framgår desto större risk finns det för att utomstående personer skulle 

kunna identifiera uppgiftslämnaren. Det kommer inte skrivas om deras yrkesroll, men i den 

mån det är relevant för studien kommer utbildning och dansbakgrund framgå. I särskilda fall 

gjordes överenskommelsen med hänsyn till att den personen är medveten om och ger 

samtycke till risken att kunna bli identifierad. För att värna om deltagarnas anonymitet 

kommer de i följande kapitlen kallas för respondent 1, 2, 3 och 4.  

 

3. Analys 

3.1. Kodning / Kategorisering 
För att analysera materialet gjordes först en spontan kodning utan att fokusera på helheten. 

Syftet med koderna är att kunna hitta olika ämnen lättare i analysen. Kodningen innebär att 

under läsningens gång sätta avsnitt i intervjumaterialet där intervjupersonen pratar om ett visst 

ämne och att sätta rubriker/koder på avsnitten. Koderna är till exempel: kropp vs. intellekt, syn 

på ergonomi, människan i folkdans eller musikalitet. Genom att göra koder hittades sedan 

teman som är relevanta och ingår i kategorierna som valdes i analysens nästa steg.  

 För att analysera materialet har valdes sedan kategorier som har kommit upp i 

kodningen och relaterar till uppsatsens syfte och problemformulering. De första koderna 

användes för att underlätta analysen. Kategorierna är: 

 

Kroppen i folkdans / undervisning 

Kroppsmedvetenhet i folkdans / undervisning 

Metoder 

Andra praktiker 

Vad är viktigt? 

 

Den sista kategorin Vad är viktigt är inte en del av analysen utan valdes för att få syn på om 

det är något som respondenten anser som viktigt och betonar starkare. De citat som 
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sammanställdes i den kategorin ingick delvis också i någon av de andra kategorier eller valdes 

bort på grund av att de inte är relevanta i relation till undersökningens syfte och frågeställning.  

 

3.2. Sammanfattning av resultat 
I denna del kommer analysens resultat av de fyra olika kategorierna - kroppen, 

kroppsmedvetenhet, metoder och andra praktiker - sammanfattas. För att underlätta 

sammanfattningen arbetar analysen med teman som blev tydliga inom kategorierna. Samma 

teman kommer sedan användas för att diskutera resultaten i nästa kapitel. Dessa teman 

markeras genom att skriva de kursivt i texten. 

 

Kroppen Kroppsmedvetenhet Metoder Andra praktiker 

- avslappnad, bekväm och 
funktionell 

- renodlad och återhållen 
- kärna 
- flerdimensionell kropp 
- helhet 
- tyngd 
- fysiologisk 

- skifta mellan olika 
danskroppar 

- placera medvetenheten i 
kroppen 

- redskap 
- integritet 
- känna in den andre 

- placera medvetenheten i 
kroppen  

- katalysator 
- begränsningar 
- slappna av 
- bildspråk 
- tidigare livserfarenheter 
- fysiska lager 
- ljud eller sång 
- inte intellektualisera 
- gerör 

- nycklar 
- likheter 

 

3.2.1. Kroppen och folkdanskroppen 

Kroppen, eller folkdanskroppen som det kallas inom genren, i denna uppsats syftar på vilka 

kvalitéer och ideal som eftersträvas i relation till kroppen, samt med vilket perspektiv 

pedagogen ser på kroppen. Inom denna kategori sammanfattas kroppen som 

intervjupersonerna beskriver i from av till exempel bilder eller genom adjektiv.  

 I bilden som respondenterna målar upp om folkdanskroppen finns det en liknande 

grund bland alla respondenter som de sedan utvecklar åt olika håll genom individuella idéer. 

Denna gemensamma grund bygger på en idé om att folkdanskroppen är avslappnad, bekväm 

och funktionell som gör det lätt för dansaren att dansa. Respondent 2 kallar denna kvalité för 

en “folkdansfunktionell kropp” (Res. 2, s. 7). 

 Förutom att vara avslappnad beskriver respondent 1, 2 och 3 folkdanskroppen även 

som renodlad och återhållen. Respondent 1 har fått inspiration från traditionella musikstilar 
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som enligt henom har denna återhållsamheten som gör att dansen eller musiken har det hen 

kallar för sväng.  

 

Då ser jag väldigt mycket olater […] alltså det är saker som dom lagt på sig, lagt 

till sitt dansande för att det är ingen som sagt åt dom att så där behöver du inte 

göra för att du ska kunna klara av det här steget, alltså det är väldigt orent, det 

finns tics, det finns saker i dansen som gör att det förstör mer än vad det förhöjer 

deras egna dansande, tekniskt sett. Dom gör saker som dom inte behöver.  

(Res. 3, s. 5) 

 

Sedan skiljer sig funderingarna: Respondent 1 beskriver en kärna i kroppen, dansen och 

musiken som är ett centrum för kommunikation och tyngd i kroppen. Fysiskt sett befinner sig 

denna kärna innanför korsbenet, emellan höftleden. Genom kärnan passerar en central 

gravitationslinje, men det finns flera gravitationslinjer i de olika kroppsdelar. 

 

Gravitationslinje är liksom linjen som passerar genom den där kärnan eller 

centrumet. Genom hela kroppen. Som en tunn, tunn tråd som man hänger upp sig 

i. Så det är egentligen bara hur tyngden faller uppifrån och ned liksom. Men 

också… tyngden faller uppifrån och ned men därför måste gravitationslinjen gå 

nedifrån och upp för att hålla mig uppe så att säga. […] Och också framåt och 

bakåt, det är egentligen som en snirkel liksom. Finns ju massa möjligheter. Sen 

kan jag också tänka mig att jag har flera gravitationslinjer samtidigt […]. 

(Res. 1, s. 13) 

 

En sådan flerdimensionell kropp beskriver också Respondent 4, som hen behöver påminna 

eleverna om. Hen beskriver att det finns utrymme att röra sig som också går åt sidorna istället 

för enbart framåt och bakåt i rummet. Hen beskriver att det finns ett släpp i varje 

viktöverföring som kan ta väg åt sidorna, men att många av hens elever ofta är rätt hållna som 

om de rör sig i en smal korridor. 

 Både respondent 2 och 3 lägger märke till att de betraktar kroppen som en helhet. Det 

är viktigt att som folkdansare ta med sig hela kroppen i en rörelse för att få dansen att fungera 

samt för att kunna kommunicera med ens danspartner. 
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Alltså det blir ju från tårna och uppåt tänkte jag säga, utan det… egentligen ganska 

så lite fokus på fotvridningar utan det är ju snarare mera hur man får med sig 

resten, för du kan ju vrida hur mycket du vill på fötterna men du måste ju se till att 

du får med dig kroppen också. Och att man för över vikten på rätt ställen för att få 

det att funka liksom.  

(Res. 3, s. 9) 

 

Temat tyngd och användningen av tyngden är något som uppmärksammas flera gånger i 

relation till olika kategorier. I relation till kroppen beskriver respondent 1 den med hjälp av 

begreppen kärna och gravitationslinje, som förtydligas tidigare i analysen. 
 

Tyngden går ju nedåt, men den går ju också uppåt. Alltså den går ju alltid nedåt, 

men även när rörelsen går uppåt så finns det en tyngd nedåt. Så rörelsen kan ju 

komma som ett tryck underifrån men det blir liksom ett häng då, eller det blir 

liksom en sväng, man svävar, eller ett fritt fall. Även på vägen upp så har jag ett 

fritt fall i kroppen så att säga. Och det där kan jag liksom använda på ett sätt som 

jag… som också kopplar ihop med att jag har många kroppsdelar med alla sina 

tyngdpunkter här liksom.  

(Res. 1, s. 10) 

 

Respondent 2 berättar om en aktivitet kring golvet, där kroppen blir buren av golvet och 

dansaren rör sig ifrån golvet vilket innebär en balansgång mellan spänning och avslappning. 

De andra respondenterna, förutom respondent 3 som inte diskuterar tyngd, pratar om tyngd 

utifrån metoder av undervisning, vilket kommer sammanfattas senare i analysen. 

 De som pratar om kroppen på ett mera fysiologiskt sätt är respondent 3 och 4. 

Respondent 3 gillar en rak hållning där dansaren är rätt över sina höfter med balansen. Hen är 

också den enda av intervjupersonerna som pratar om att göra rörelser snygga och påstår att om 

dansaren kan göra en rörelse snygg så hindrar ingenting från att lägga till den i dansen, medan 

om dansaren inte kan göra de snygga så är det bättre att inte göra dem. I krukningen, ett slags 

folkdanssteg där dansaren hukar sig i takt till musiken, pratar hen om en koppling mellan 

sittbenen och hälarna. Respondent 4 nämner också en koppling mellan lillfingrarna och 

skulderbladen. Till skillnad från respondent 3 menar hen dock att folkdansare inte behöver ha 

en särskild bra hållning så länge de har en avspänd kropp med öppna leder. 
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Jag tror nån slags avspändhet, avspändhet i fötter och i… att lederna är öppna så 

kroppen kan landa. Men det behövs inte nån speciell bra hållning. Alltså jag har 

hur mycket dansare som helst på kursen som ser ut som hösäckar och potatisar 

och som dansar supersvängigt. 

(Res. 4, s. 10) 
 

Respondent 1 betonar att hen i första hand inte adresserar kroppen genom att fokusera på 

fysiologin och vilka muskler som krävs för att få dansen att fungera, samt att dansen ska vara 

lätt i förhållande till hur mycket muskelarbete som krävs. 
 

3.2.2. Kroppsmedvetenhet 

Kategorin kroppsmedvetenhet försöker få syn på om och hur respondenterna tycker att de 

använder sig av kroppsmedvetenhet i sin undervisning. I intervjun definierades 

kroppsmedvetenhet som färdigheten att kunna känna sin egen kropp i relation till rummet, 

andra i rummet samt det som händer i kroppen, vilket kan övas upp för att kunna göra aktiva 

val. Denna definition grundar sig bland annat i det som Hanna (1995) beskriver som 

awareness och consciousness, vilket förtydligas tidigare i uppsatsen. 

 I denna fråga har respondenterna olika uppfattningar. Flera av dem kan känna igen sig 

i definitionen som formulerades i frågeställningen och tänker att de på olika sätt använder det 

i sin undervisning. Enbart respondent 3 menar att hen inte använder det i sin undervisning 

men kan känna igen det i sin egen praktik som dansare. Hen beskriver sin erfarenhet av 

kroppsmedvetenhet som en förmåga att kunna skifta mellan olika danskroppar, det vill säga 

att hen kan går in i en kropp som är tränad i modern och nutida dans istället för att använder 

sin kropp som hen använder den i folkdans. Respondenten pratar dock tidigare i intervjun om 

att eleverna ska bli medvetna om hur de står och hitta sin balans redan i uppvärmningsfasen 

av undervisningen. Även Respondent 1 och 2 börjar sin undervisning med att placera 

medvetenheten i kroppen. 

 I jämförelse med respondent 3 lägger de andra respondenter mer vikt vid att de själva 

samt deras elever ska kunna känna in sin egen kropp i relation till olika aspekter. Att kunna 

känna i sin egen kropp kan vara redskap och grunden för att själva kunna identifiera samt 

påverka det som händer i kroppen i dans. Respondent 1 jobbar från början med att 

“överhuvudtaget känna vissa saker” (Res 1, s. 10) och har då mött en önskan av eleverna om 

att vilja veta exakt vad som ska göras som, vilket inte är ett sätt som hen jobbar utifrån. Både 
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respondent 1 och 2 kommer åt sin kroppsmedvetenhet genom att slappna av, till exempel 

genom att ligga på golvet och uppleva hur kroppsdelarna blir burna. 

 Respondent 2 betonar flera gånger att kroppsmedvetenhet är ett redskap för att kunna 

veta och kunna lita på att kroppen vet vad den behöver samt att för att kunna gör aktiva val 

utifrån hur kroppen känns. Hen kallar det för integritet. 

 

[…] dels handlar det om medvetandegöra men också ah men till exempel om man 

jobbar med att följa i dans till exempel, så pratar jag mycket om att följa med 

integritet. Att känna impulsen men också känna “passar det min kropp att göra det 

här nu? Var är jag i min balans? Hur relaterar jag själv till musiken just nu?” Och 

att inte vara rädd att ha en lite tröghet mellan att man känner impulsen och att 

svara an på den. 

(Res. 2, s. 7) 

 

Respondent 4 använder också kroppsmedvetenhet för att kunna påverka det som händer i 

kroppen när dansandet inte fungerar så som hen eftersträvar. Förutom det är respondent 4 den 

enda som i definitionen och användningen av kroppsmedvetenhet fokuserar på att kunna 

känna in den andre, det vill säga danspartnern. Hen hävdar att all hens uppmärksamhet och 

inlevelseförmåga är fokuserat på danspartnern, men betonar också att hur och om hen jobbar 

med kroppsmedvetenhet beror på vilken omfång undervisningssammanhanget har.  

 

Då kan jag öva på liksom sådär “känn efter hur den andra människans kropp 

känns och hur mycket kraft den har. Försök svara med den kraften så att ni 

tillsammans kommer runt” Det är ju sånt typisk liksom lek med att 

uppmärksamma den andra kanske. Jag tänker nog mera såhär att det kanske är på 

längre utbildningar jag jobbar mera medvetet med det. På en kvällskurs då kanske 

det mer blir såhär fyrkantigt.  

(Res. 4, s. 12) 

 

3.2.3. Metoder 

Under denna kategori sammanfattas hur respondenterna undervisar i folkdans generellt samt i 

relation till kropp och kroppsmedvetenhet, det vill säga på vilket sätt de undervisar, vilka 

metoder de använder. Respondent 1, 2 och 4 refererade i sina beskrivningar till hur de brukar 

göra i till exempel nybörjarkurser, både korta och längre utbildningar. De ger några konkreta 
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exempel på övningar samt pratar mera allmänt om deras metodik samt olika fokus i 

undervisning. Till skillnad från de andra valde Respondent 3 att använda sin undervisning av 

en ungdomsgrupp i ett folkdanslag som exempel som hen håller i varje vecka och beskriver 

sitt lektionsupplägg.  

 Respondent 3 börjar med en uppvärmning som innehåller till exempel yogaövningar 

för att få igång kroppen. Sedan ska gruppen bli bekant med rummet genom att gå eller dansa 

huller om buller i rummet. Hen använder sig av diagonaler, stegövningar. Därefter dansar de 

någon dans som gruppen redan har lärt sig för att sedan jobba med till exempel en polska som 

de håller på att lära sig. I slutet brukar hen jobba med en egen koreografi som hen har skapat 

själv, eller skapar i stunden för att utforska olika aspekter. Hen berättar också hur hen tidigare, 

i ett annat undervisningssammanhang, jobbade med att dansa åt andra hållet i rummet, det vill 

säga medsols i rummet som ett sätt att främja danstekniken.  

 Såsom det är viktigt för respondent 3 är det även viktigt för respondent 2 att få igång 

kroppen samt att placera medvetenheten i kroppen ganska fort i början av 

undervisningstillfället, medan respondent 1 börjar med att fokusera på musiken. 

 Respondent 2 berättar dessutom om hur hen använder sig själv för att läsa av vad 

gruppen behöver - å ena sidan genom titta, å andra sidan genom att känna in i sin egen kropp 

och låta den agera som en katalysator. Denna metod används även av respondent 4, men hen 

ser också svårigheter i att hen inte kommer åt denna färdighet när det till exempel finns dålig 

stämning i rummet som stör. 

 Dessutom arbetar respondent 2 med begränsningar samt med kroppsmedvetenhet, det 

vill säga att eleverna få öva sig på att känna in och uppleva det de gör i kroppen. En 

begränsning kan till exempel vara ett visst danssteg eller dansform och vad som är tillåtet 

inom den. I intervjun gör hen en distinktion mellan att jobba med en dansform och att jobba 

med dansandet, ofta att jobba med dansandet genom en dansform. 

 

Så att jag brukar, jag brukar använda nån liksom dansform för att kunna jobba 

med liksom det där andra - teknik, kropp, skicklighet. Jag är mycket upptagen 

med själva, den inre upplevelsen och sådär. Men jag gör inte bara det, utan jag 

tycker om att förankra det i tydliga former. […] så att jag upplever att jag har ett 

spann mellan det där. Å ena sidan det dansandet å andra sidan nån dansform  

(Res. 2, s. 1-2) 
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För att jobba med kroppsmedvetenhet och att slappna av ger hen ett exempel på en övning där 

eleverna får ligga på golvet och slappna av. Samma övning exemplifieras också av respondent 

1, men används då även för att utforska rörligheten i lederna och tydliggöra att kroppen inte är 

en kompakt del utan att den har rörelse åt olika håll. 

 Respondent 4 ger exemplet av att hen ledar en slags promenad genom kroppen för att 

placera medvetenheten i kroppen och känna i dess olika delar. Hen gör det genom att ge 

instruktioner till eleverna under tiden de dansar. Dessa instruktioner kan till exempel vara att 

eleverna ska känna hur hälarna träffa golvet eller att musiken finns i skulderbladen. 

 Alla de tre, respondenterna 1, 2 och 4, använder sig av bildspråk i sin undervisning. 

Bilder eller metaforer kan vara enklare att förstå än att förklara hur dansaren ska göra i 

kroppen utifrån kroppens anatomi. Respondent 4 kopplar dessutom till individens tidigare 

livserfarenheter samt kunskap om fysiska lager. Dessutom använder både respondent 1 och 4 

en metod där pedagogen eller eleverna använder ljud eller sång för att förstärka rörelsen och 

förståelsen av musiken. 

 

Kanske om det blir nånting som hakar upp sig så kan jag stanna musiken och sen 

så rytmiserar med rösten istället och sen så går spelmannen in i det liksom. Sådär 

typ “Å-så-hej“ eller “Mums“ eller “Tjo“ eller sådär att man förstärker med ljud. 

[…] Och så kan låta de som är på kursen vara med och sjunga en stund eller säga 

“Å-så-hej” med mig eller sådär. […] Min upplevelse är att om man gör det med 

rösten så kan man också hitta… alltså det är nånting att om man gör både ljudligt 

och rörelsen, får ihop den.  

(Res. 4, s. 2-3) 

 

Förutom bilder, ljud och fysiska lager lägger respondent 4 vikt vid att hålla på länge samt 

kraften av att kollektivt göra samma sak där gruppen smittas av varandra. Hen jobbar med att 

inte intellektualisera dansandet, det vill säga att inte prata mycket om vad det är dansarna ska 

göra utan att fokusera på görandet. Samtidigt som hen pratar om att inte intellektualisera kan 

hen i andra sammanhang som längre utbildningar eller kurser arbeta på detaljnivå i sin 

kunskap om kroppen och gillar att fokusera på kroppens och dansens mekanik. 

 Ett annat begrepp som hen använder är gerör, vilket härleder från ordet gehör och 

syftar mot att härma det man uppfattar i någon annans kropp. Respondent 4 pratar om att 

fokusera på den andra i relation till kroppsmedvetenhet i förra avsnitt. Hen använder det också 
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som en metod - att leva sig in i någon annans kropp, härma och genom det finna ny kunskap i 

den egna kroppen.  

 

Med gerör menar jag förmågan att kunna härma rörelse. Och är man bra på sitt 

gerör då kan man också känna när den är liksom lika. Inte på ett intellektuellt plan 

utan man kan känna att man faller in i det. Så att man kan se rörelse lite på avstånd 

och liksom snappa upp den. Eller om du dansar med nån så faller du ju in i den där 

människans sätt att dansa på nåt sätt.  

(Res. 4, s. 4) 

 

3.2.4. Andra praktiker 

Alla respondenter refererar i sina uttalanden till olika praktiker utöver folkdansgenren. Dessa 

sammanfattas under denna kategori. 

 Bland annat talar respondenterna om att de har hittat nycklar i andra praktiker som de 

kan applicera till sitt eget dansande eller sin undervisning eller att de kan se likheter och får en 

djupare förståelse för folkdansgenren genom att lära sig om andra praktiker. De praktiker som 

exemplifieras är andra dansgenrer såsom Tango (Res. 1) eller Jazz (Res. 3), fysiska praktiker 

såsom att springa (Res. 3), men även somatiska praktiker såsom KleinteknikTM (Res. 4), 

meditation (Res. 2) och yoga (Res. 3). Hur mycket de har hållit på med eller har tagit 

inspiration ifrån de olika praktiker varierar. De behöver inte nödvändigtvis vara en aktiv del 

av respondentens dans- eller rörelsepraktik, snarare att respondenten har erfarenhet av det som 

hen har fått nycklar av som hen kan använda sig av. 

 Några av respondenterna har andra praktiker som är del av deras dans- eller 

rörelsepraktik och som de använder mer eller mindre i folkdansen och undervisningen. 

Respondent 2 är utbildad meditationsinstruktör och tar principer från meditationen för att 

skapa övningar som passar i folkdansundervisningen. 

 Det uppmärksammas även likheter mellan andra praktiker och folkdansgenren som 

både pedagogen och dess elever identifierar.  

 

Senast i förrgår så lyssnade jag på ett avslappningsband med en yogainstruktör 

och då var det verkligen sådär “Hallå där!“ det var väldigt likt! Och jag har väldigt 

liksom för 20 år sen redan har fått folk […] som säger “Det där är ju som att 

meditera” eller “Det där är ju som när vi håller på med min Feldenkraispedagog.”  

(Res. 4, s. 10) 
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4. Diskussion och sammanfattning 
I detta sista kapitel kommer jag dels diskutera analysens resultat med hjälp av ett somatiskt 

perspektiv dels göra en utvärdering av undersökningens tillvägagångssätt och metod. Som 

avslutning kommer jag göra en kort sammanfattning av hela studien. 

 

4.1. Somatiskt perspektiv i relation till folkdans 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av analysen genom att söka efter likheter med somatik 

utifrån litteraturen som sammanfattats i kunskapsöversikten, med målet att visa hur somatik 

kan användas som verktyg i folkdansundervisning. För att strukturera avsnittet diskuteras först 

några utvalda teman av dem som analysen resulterade i, sedan dras en sammanfattande 

slutsats där blicken lyfts mot folkdansgenren generellt. De teman som används är liksom i 

analysavsnittet kursiverade. 

 

4.1.1. Likheter - folkdans och somatik 

I intervjun gör en av respondenterna tydliga kopplingar till kunskap hen har fått efter att ha 

hållit på med somatiska praktiker som KleinteknikTM, men även andra fysiska praktiker som 

att springa eller andra dansgenrer. Respondenten upplevde inte att kunskapen hen hade fått 

ifrån Kleinteknikutbildningen var helt ny, utan att hen har fått ord och förklaringar för det hen 

upplever och använder sig av i sitt dansande. Samma respondent redogör också för 

återkopplingar från danselever som kopplar danspraktiken till sina erfarenheter med somatiska 

praktiker. Respondentens reflektioner pekar på att kopplingar mellan somatik och folkdans 

redan görs samt att det verkar finnas en gemensam grund där somatik kan agera som en metod 

eller ett verktyg i folkdansundervisning.  

 En grundläggande koppling som kan göras mellan respondenternas beskrivningar och 

somatik-litteraturen är synen på kroppen som en helhet. Respondent 2 och 3 pratar om 

kroppen som en helhet i den bemärkelse att de vill att dansaren kopplar ihop hela kroppen och 

får med den i rörelsen istället för att koppla bort vissa kroppsdelar. De pratar också om att i 

sin undervisning titta på kroppen och organismen “dansare” som en helhet istället för att 

arbeta utifrån danssteg och fotvridningar. Denna syn liknar somatikens helhetssyn på 

människan där medvetenheten, fysiologi och omgivning men också tankar och känslor utgör 

den hela människan (Coogan 2016, s. 18). För att kunna ha ett förstahandsperspektiv krävs 
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förmågan att kunna känna in sin egen kropp genom att öva sig på det som Thomas Hanna 

kallar för awareness och consciousness – det betyder att kunna rikta sin inlevelse mot 

specifika delar av kroppen och att utveckla tillit till den autonoma kroppen det vill säga en 

kropp som själv vet vad den ska göra (Hanna 1995, ss. 347-349). Denna medvetenhet som i 

studien kallas för kroppsmedvetenhet är någonting som de intervjuade folkdanspedagogerna 

förlitar sig på. Å ena sidan i sin egen kropp som dansare och pedagog, vilket exemplifieras i 

hur pedagogerna använder sin egen kropp som katalysator, å andra sidan i undervisningen där 

kroppsmedvetenhet används som ett redskap och de arbetar med att placera medvetenheten i 

kroppen. 

 En annan aspekt som tas upp i intervjuerna är att dansa med integritet. Med integritet 

menas förmågan att kunna och våga göra val utifrån där man är i sin egen kropp i varje 

moment. I pardans finns det två traditionella roller - en förare och en följare. Bilden som finns 

är att följarens roll är att nästan slavisk följa förarens impulser, vilket pedagogerna idag inte 

längre vill förmedla. Respondent 2 lägger mycket vikt vid att följa med integritet och menar 

att impulser som inte känns rätt i kroppen för tillfället inte behöver besvaras. Green (2002) 

menar att integration av somatiska principer i dansundervisning öppnar för att studenterna kan 

lära känna sin egen kropp och identifiera spänningar och vanor. Genom att utgå från varje 

elevs personliga förstahandsupplevelse är det möjligt att arbeta mångkulturellt.  

 

This means that we embrace awareness that everyone’s bodily experience is 

different and that there is no universal construction of the body nor is there an 

ideal body type, alignment or correct way to be in our bodies. […] When we can 

acknowledge this, then we can be teaching somatically and multiculturally.  

(Green 2002, s. 118) 

 

Den avslappnade, funktionella men också återhållna och renodlade kroppen som nämns av 

alla respondenter är ett ideal som finns för folkdanskroppen. Barboussi och Vidali (2009, ss. 

160-164) ser i sin studie tydliga resultat av att studenternas rörelse blev mer avslappnad och i 

det fri, vilket är just sådana kvalitéer som folkdanspedagogerna som intervjuades eftersträvar. 

Även om Barboussi och Vidali (ibid.) först mötte motstånd av studenterna som inte kände att 

det de dansade fortfarande var folkdans, kunde såväl författarna som studenterna se tydliga 

resultat i slutet. Författarna påstår även att det resulterade i ett dansande, som studenterna inte 

visade från början. Studenterna kom åt sin egen kropp och sitt eget uttryck samt hade fått en 

upplevelse av att alla kroppar har sin plats på dansgolvet, det vill säga att en icke-normativ 
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kropp ändå har all rätt och möjlighet att dansa (ibid.). De hade också en upplevelse av att de 

kunde känna hela sin kropp. I artikeln finns det tydliga likheter till det som 

folkdanspedagogerna i denna studie uttrycker, såväl en avslappnad och fri kropp samt ett 

dansande. Flera respondenter använder ordet dansande ett flertal gångar. Respondent 2 

betonar att hen väljer i olika undervisningssammanhang att fokusera mer på dansformer eller 

på dansandet eller att jobba med dansandet genom att utgå ifrån en dansform. Med dansandet 

menar hen till exempel dansteknik, hur dansaren använder kroppen eller dansarens upplevelse. 

Barboussi och Vidali (2009, s. 163) menar med dansandet processen där dans inte bara är steg 

utan ett personligt uttryck av den inre upplevelsen vilket skapar dansens komplexitet. 

 Respondent 1 beskriver att hen jobbar utifrån en kärna i kroppen, dansen och musiken 

som är ett centrum för kommunikationen med danspartnern och tyngden i kroppen. Hen 

menar också att det finns små tyngder i de olika kroppsdelar i olika rörelser som hela tiden 

kopplar till kärnan och har sin ursprung därifrån. Denna bild liknar principerna av koppling 

och initiering som Brodie och Lobel (2004, 2012) redogör för. Både respondent 3 och 4 pekar 

dessutom på specifika kopplingar som de uppmärksammar i undervisningen för att få dansen 

att fungera. 

 

Connectivity within the body and into the ground is necessary for movement 

control, power and efficiency. Connectivity implies understanding on a kinetic 

level, the forces acting on the body and the body’s structural potential to resist, 

yield, or amplify these forces in movement. 

(Brodie & Lobel 2012, s. 9) 

 

4.1.2. Hur kan somatik vara ett redskap 

I princip finns redan ett liknande synsätt kring folkdansundervisning, men genom att 

uppmärksamma somatikens innebörd och dess likheter till folkdansens synsätt 

medvetandegörs de grundläggande idéer och kan därigenom förstärkas. Det är inte alltid att 

det är någon som har satt ord på de idéer som finns vilket gör det svårt att bli medveten om 

dem. I denna diskussion har jag hittills med hjälp av det somatiska perspektiv belyst några av 

formuleringarna som respondenterna gjorde i sina intervjuer. I nästa del av diskussionen vill 

jag dessutom visa hur metoderna som respondenterna exemplifiera kan förstärkas med hjälp 

av somatiska principer. Såsom respondent 1 beskriver vill jag genom det visa möjliga nycklar 

som kan hjälpa dansandet. 
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Medans det där med kärnan kanske är också med Tangon, då lärde jag mig mer 

från Tangon. Det här har jag lärt mig från Tangon väldigt mycket, det har liksom 

konkretiserats väldigt mycket för mig via Tangon, den här skillnaden mellan de 

två. […] Men det var ju vilka som var viktiga nycklar. Jag har inte dansat så 

mycket Tango, det var bara på undervisningen på Danshögskolan.  

(Res. 1, ss. 10, 14) 

 

Kroppsmedvetenhet som används och uppmärksammas i flera metoder som beskrivs är en av 

somatikens grundläggande byggstenar. Respondenterna ger exempel såsom att slappna av 

genom att ligga på golvet, att guida eleverna på en promenad genom kroppen eller att använda 

den egna, pedagogens, kropp som katalysator för vad gruppen behöver. Ett sätt att aktivt 

slappna av som Brodie och Lobel (2004, 2012) beskriver är genom andning. Eftersom 

spänningar och känslor ofta speglas i andningen kan ett andningsövningar vara en metod för 

att jobba med att slappna av och placera medvetenheten i kroppen. 

 Green (2002, s.115) menar att genom att fokusera på olika kroppsdelar under en lång 

tid kan spänningar identifieras och ett avslappnad och fritt sätt att röra på sig uppnås. I 

somatiska praktiker är det vanligt att arbeta med att sakta ned rörelse och utforska därigenom 

hur den kan bli effektiv (Green 2002, s. 115; Coogan 2016, s. 21). Att sakta ned rörelse kan i 

folkdans vara ett hinder eftersom många rörelser tar hjälp av gravitationen och balansen och 

använder sig av ett momentum. Att sakta ned kan i så fall motarbeta en avslappnad kropp då 

dansaren skulle behöva hålla kroppen istället för att kunna använda just momentum. Icke 

desto mindre kan att sakta ned informera om rörelsens ursprung och kan vara ett sätt att 

undersöker rörelsens ursprung och förlopp.  

 Att jobba just med somatikens princip om initiering är något som respondenterna inte 

har pratat mycket om, men de eftersträvar en kropp som en helhet där hela kroppen följer med 

i rörelse. I relation till det kan somatiken vara redskap för att förstå vad kroppen gör i de olika 

rörelser. Förutom att medvetandegör, i bemärkelsen att både känna in och förändra kroppen 

(awareness/consciousness), kan utforskandet av rörelsens initiering vara ett redskap för att 

förstå hur hela kroppen kan följa med.  

 Respondent 2 pratar om att lita på att golvet bär kroppen, att arbeta utifrån golvet samt 

att låta tyngden falla ned i golvet. I Dance and Somatics skriver Brodie och Lobel (2012) att 

principen om kopplingarna i kroppen och till golvet innebär att förstå de fysiska krafter som 

verkar på kroppen samt hur de kan användas. Respondent 4 gör redan en sådan koppling och 

tar hjälp av sin kunskap om fysiska lagar såsom gravitation i sin dans och undervisning. 
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Denna kunskap om och utnyttjandet av fysiken för att känna och ge efter krafterna diskuteras i 

olika somatiska praktiker (ibid. ss. 9-10).  

 Green (2002) diskuterar huruvida ett somatisk perspektiv i undervisning underlättar 

för att jobba inkluderande och mångkulturellt. Hon jobbar inte utifrån en yttre bild som 

eleverna ska eftersträva utan inifrån, det vill säga att hon jobbar med elevernas personliga 

kroppar som är präglade av tidigare erfarenheter och bakgrund. (ibid. ss. 117-118). 

Respondenterna pratar delvis om att utgå från de kropparna som finns i rummet och att ta 

hjälp av de tidigare livserfarenheter som redan finns i varje person. De pratar också om att 

inte intellektualisera dansandet utan att eleverna ska lita på sig själv och deras kroppar, samt 

att fokusera på görandet istället för att prata om vad de ska göra. Greens (ibid.) uppfattning 

om att jobba inkluderande genom att eleverna kan jobba utifrån sin egen 

förstahandsupplevelse främjar idén om att lita på sin kropp och sina erfarenheter. 

 Det speciella med folkdanskroppen är att medvetenheten riktas mot den andra 

personen, danspartnern. Respondent 4 menar till och med att hela hens fokus ligger på hens 

danspartner. Hen använder sin kropp för att känna in den andras kropp och tar till exempel 

hjälp av att blunda för att kunna fokusera mer på den andra personen. Somatiken använder sig 

av sinnesförnimmelser (på engelska sensation) det vill säga kroppens förmåga att uppleva 

omvärlden genom de kinestetiska system som är grunden för att kunna bli medveten om den 

egna kroppen, men även för att kunna uppleva omgivningen. Somatiska praktikers fokus på 

att öva och träna medvetenheten om den egna kroppen och den egna upplevelsen av 

omgivningen kan paradoxalt nog underlätta förmågan att känna in den andra personen. Ett 

begrepp som jag har stött på under min utbildning är kinestetisk empati vilket i praktiken 

betyder att kunna förstå hur den andra upplever någonting genom att själv ha upplevt det 

förut. Det betyder att genom att öva upp medvetenheten och få tillgång till sin egen kropp 

kunna förstå hur till exempel en rörelse känns i någon annans kropp. 

 

4.1.3. Problematisering - varför folkdans och somatik? 

Hittills har uppsatsen fokuserat på en positiv syn på hur somatiken kan vara ett redskap för 

folkdansundervisning och många uppenbara likheter mellan fälten har tydliggjorts. 

Avslutningsvis vill min studie också diskutera och uppmärksamma några mer 

problematiserande frågor kring vad en sammanvävning av olika fält betyder för en genre som 

både är tradition och förnyelse. 

 Folkdansutbildningen har i olika former funnits på högskolan som idag heter Dans och 

Cirkushögskolan sedan 1987 och är sedan 2007 del av den treåriga danspedagogutbildningen 
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(Persson 2011, ss. 41, 43), efter att den tidigare har varit en separat tvåårig utbildning. De 

somatiska praktiker som KleinteknikTM och pilates har funnits i utbildningsplanen sedan 

ungefär 1998 och är en fast del av pedagogutbildningen sedan ungefär 20042, alltså innan 

folkdansen blev en del av utbildningen. I utbildningen är KleinteknikTM och pilates det som 

kallas kompletterande träning och är en del av kurserna Dans 2a, 2b, 3a och 3b. 

Vad händer med folkdans och framför allt socialdans när den likställs med performativa 

dansgenrer såsom balett eller modern och nutida dans?  

 Författare Margareta Liljegren (2004) problematiserar vad det gör med folkdansen att 

läras ut genom lärartraditionen, när den tidigare har överförts genom att härma. Hon menar att 

dansens frihet och kreativitet går förlorade och att det finns fördelar med att återgå till 

härmtraditionen. 

 Bert Persson (2011), tidigare lektor i folkdans på Dans och Cirkushögskolan, skriver i 

samband med att den tvååriga folkdansutbildningen kom till: “Att folkdans var en egen 

utbildning fick avgörande betydelse för ämnets utveckling, såväl dansmässigt och metodiskt 

som konstnärligt.” (ibid. s. 43). Han beskriver också en utveckling i sitt eget undervisande 

som började under 1990-talet där fokuset flyttades från att jobba med historiska danser i form 

av dansformer till att jobba med dansandet istället för att studenterna skulle kunna ett visst 

antal dansformer (ibid. s. 47). 

 Medan Liljegren (2004) är kritisk mot vad som händer med folkdansen när den tas ut 

ur sitt ursprungliga sammanhang, det vill säga dansgolvet där folk lärde sig att dansa av 

varandra, betonar Persson (2011) möjligheterna att under utbildning få utforska folkdans på 

nya sätt. 

 Dansen på Dans och Cirkushögskolan samt dansfältet i Sverige i allmänhet domineras 

idag av den moderna och nutida dansen. Som folkdansstudent kan jag se svårigheter i att 

likställas med de andra dansgenrerna på danspedagogutbildningen (balett, jazz, modern och 

nutida dans och streetdans), eftersom genrerna skiljer sig mycket från varandra. Svårigheten 

ligger bland annat i makthierarkin. Eftersom dansfältet är så pass präglat av den moderna och 

nutida dansen utgår en stor del av undervisningen på Dans och Cirkushögskolan från den. Ett 

exempel är improvisationsklassen där det ofta efterfrågas ett personligt uttryck som inte 

behöver vara bunden till genren. Förutsättningarna som ges och förväntningarna som jag 

upplever finns utgår dock från den moderna och nutida dansgenren eller jazzdans. Som 

                                                 
2 Karin Munters Jameson, lektor i modern och nutida dans. Dans och Cirkushögskolan, Stockholm. E-post den 

21 maj 2019. Se bilaga 3 
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folkdansare upplever jag inte att min genre och min kunskap får talutrymme i det 

sammanhang. Ett annat exempel är vilka ord som används för att beskriva eller tala om 

dansen, såsom rotationsteknik (folkdans) eller piruett. Jag ser en tendens att det sättet det 

pratas på om folkdans samt hur undervisningen på Dans och Cirkushögskolan ser ut tar 

avstånd från att vara genrespecifik utan vill likställas med performativa genrer och syftar mot 

en genrelöshet. 
 Det finns dessutom en gemensam kursplan som alla genrer ska förhålla sig till. I 

lärandemålen står det bland annat att studenten ska utveckla ett konstnärligt uttryck och kunna 

utveckla sin rörelse i förhållande till olika koreografiska idéer. Susan Klein, grundare för 

KleinteknikTM har själv en bakgrund som modern och nutida dansare och har utvecklat sin 

somatiska praktik utifrån det. Mycket av den litteraturen som studenter på Dans och 

Cirkushögskolan möter relaterar till modern och nutida dans eller balett. Det finns en brist på 

litteratur i kursplanen som utgår från andra genrer eller från genrer som inte är performativa.  
Att det idag finns likheter samt att det används principer från somatiken i folkdans är kanske 

inte en överraskning i en dansvärld som domineras av modern och nutida dans vilken har en 

sådan stark koppling till somatik. Som folkdanspedagog kan det vara intressant att undersöka 

vidare varifrån denna tendens kommer och vad den gör med folkdans som dans och genre, 

vad som lyfts och vad som kanske glöms bort genom att nya begrepp och idéer införlivas.   

 

4.2. Utvärdering 
En av de första insikter jag fått under processen var att en kandidatuppsats är ett relativt litet 

arbete med tanken på forskningen. Det finns inte utrymme att verkligen utforska ett ämne på 

djupet utan arbetet är snarare en ingång i ett större arbete. Det öppnar upp ögonen för frågor 

som kanske inte tidigare har lyfts eller som inte har ställts på det sättet ännu och ger en inblick 

i svaren samtidigt som resultaten öppnar för ännu djupare frågor och vidareforskning. 

 Jag hade från början tänkt att göra både observationer och intervjuer, där 

observationerna skulle ge underlag för de frågor jag ställer i intervjuerna. Tyvärr fanns det 

inga möjligheter att auskultera hos alla intervjupersoner då inte alla hade en regelbunden 

undervisning på gång. Jag fick då välja bort observationerna och basera undersökningen bara 

på intervjuerna. Det gjorde att studien nu visar hur intervjupersonerna tänker kring det de gör i 

sin undervisning men studien har ingen empiri kring hur de faktiskt gör. Det hade troligtvis 

blivit ett annorlunda resultat med observationer som komplement till intervjuerna.  
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 Att göra intervjuer för första gången har varit väldigt lärorikt. Under intervjuerna 

upplevde jag att jag fick mycket information av respondenterna. Det blev synligare i 

efterhand, när jag höll på med analysen vilka frågor som var mer eller mindre lyckade för att 

kunna få information till studien i relation till studiens syfte. I efterhand ser jag till exempel att 

det hade varit bättre att lägga mindre tid på att få reda på respondenternas personliga dans och 

utbildningsbakgrund utan mer tid på att få dem att fördjupa sina svar ytterligare. Dessutom 

hade jag kunnat vara ännu direktare med vad jag vill veta om kroppen och kroppsmedvetenhet 

istället för att få indirekta svar genom att låta dem beskriva sin undervisning. Trots detta 

upplever jag att själva intervjuandet och planeringen av intervjuandet blev lyckat. Efter första 

intervjun hittade jag snabbt in i en roll där jag gav tid till respondenterna att tänka, inte 

kommenterade med egna tankar som jag fick av deras svar och skrev anteckningar under tiden 

så att jag sedan visste vilka följdfrågor jag ville ställa.  

 Somatik är nära besläktat med fenomenologin då båda fokuserar på individens 

förkroppsligade förstahandsupplevelse. En annan ingång i ämnet hade därför kunnat vara att 

göra en fenomenologisk undersökning av hur danspedagogerna upplever kroppen och 

kroppsmedvetenhet. I vidare forskning är fenomenologi ett perspektiv som kan användas för 

att fördjupa ämnet.Ytterligare metod som skulle ha kunnat användas i min studie är 

diskursanalys som i korthet fokuserar på hur språket konstrueras och i vilket sammanhang det 

ingår. I en intervjustudie ligger fokus alltid på språket eftersom det är det talade ordet 

undersökningen bygger på. Jag ville fokusera på intervjuernas innehåll utan att specifikt 

närstudera materialet utifrån konstruktion och kontext. 

 Jag upplever att studien har gett mig en bild av vilka idéer som finns kring folkdans 

och folkdanskroppen idag, samt jag har fått en djupare förståelse för somatik och fått 

inspiration för hur jag kan anamma ett sådant perspektiv i undervisning av folkdans och mitt 

eget dansande. Under processen av arbetet har jag bland annat tagit med mig idéen om 

somatikens prinicp om andning (Brodie & Lobel 2004, 2012) i mitt eget dansande och 

kommer i framtiden också ta med kunskapen från undersökningen i min egen 

metodutveckling. I en vidare forksning skulle det vara intressant att undersöka hur metoder 

kan utvecklas utifrån somatiken. Jag har även fått syn på varifrån vissa ideal som finns i 

dagens folkdansundervisning kommer.  

 Dessutom har jag under processen fått lära mig mycket om hur jag ska gå tillväga i en 

intervjustudie och analys och känner därför att jag har lyckats med arbetet. Målet för mig har 

varit att lära mig hur ett sådant arbete görs och det har jag fått lära mig.  
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 Jag har också fått syn på hur mycket jag är beroende av att vara strukturerad i mitt 

arbete och planera vilka steg jag ska göra; både för att kunna vara koncentrerad och effektiv i 

arbetet men även för att komma på idéer och vara kreativ. Såsom respondent 2 arbetar med 

begränsningar för att jobba med till exempel improvisation, jobbar jag med struktur för att 

vara kreativ.   

 

Jag hämtar mycket inspiration av begränsningarna […] men säg att jag skulle 

undervisa i en mer liksom lite öppen, flytande form så kan det vara för att jag just 

vill jobba med förmågan till improvisation […] och jag tittar på „okej men vad är 

ramarna nu, vilken, vilket utrymme har vi för variation inom de här ramarna“ och 

sen liksom fylla på med lika mycket dansande i det också. 

(Res. 2, s. 2) 

 

4.3. Sammanfattning 
Syftet med studien var att få kunskap om hur folkdanspedagoger tänker och formulerar sig 

kring kroppen och kroppsmedvetenhet, samt att belysa hur en koppling till somatik kan göras. 

Dessutom ville den visa hur en koppling till somatik kan bli ett verkningsfullt redskap i 

folkdansundervisningen. För undersökningens datainsamling valdes kvalitativa intervjuer med 

fyra folkdanspedagoger som idag är verksamma som sedan har analyserats genom kodning 

och kategorisering. För att avgränsa fältet har det gjorts en definition på folkdansbegreppet 

som beskriver folkdans båda som olika traditionella svenska och norska pardanser och 

gammeldans och som en levande social danspraktik där det dansas på så kallade danskvällar 

runtom i Sverige. Begreppet somatik användes mest utifrån Thomas Hannas (1995) definition 

av somatik som ett förstahandsperspektiv på kroppen. 

 Studiens resultat svarar på studiens frågeställningar om hur idag verksamma 

folkdanspedagoger tänker och formulerar sig kring kroppen och kroppsmedvetenhet i sin 

undervisning samt vilka kopplingar som kan göras mellan idéer kring kroppen i folkdans och 

somatik.  

 Resultatet beskriver pedagogernas bild av kroppen eller folkdanskroppen, där denna 

ses som en helhet och har en avslappnad och funktionell kvalitet. Hela kroppen är 

ihopkopplad och utgår från ett centrum, en kärna i kroppen. Kroppen har möjlighet att röra sig 

åt olika håll rumsligt. Pedagogerna använder sig av kroppsmedvetenhet som ett redskap för att 

lära sig, de placerar medvetenheten i kroppen och använder det för att fokusera på 
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danspartnern. Dessutom handlar kroppsmedvetenhet om att kunna dansa med integritet, det 

vill säga att inte bara utgå ifrån vad danspartnern som för vill att följaren ska göra utan att 

kunna känna in vad kroppen vill och kan göra i varje moment. I intervjumaterialet har 

pedagogerna givit exempel på metoder som de använder i sin undervisning för att kommer åt 

det de eftersträvar. De arbetar bland annat med bildspråk, avslappning och att utgå från 

elevernas tidigare livserfarenheter samt att utnyttja de fysiska lagar som kroppen är utsatt för. 

 Studien visar på likheter mellan det somatiska och folkdansundervisningen både vad 

gäller synsätt på kroppen och kroppsmedvetenhet men också hur det praktiska arbetet på 

golvet beskrivs och metoder som används. Det har alltså varit möjligt att visa att somatik kan 

vara ett redskap för folkdansundervisningen för att förstärka och förtydliga det undervisningen 

vill uppnå.  

 I diskussionen har uppsatsen dessutom öppnat för en vidare syn på fältet och 

problematiserat vad användning av somatik i folkdans gör med genren och varför sådana 

utvecklingar finns. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Samtycke för medverkan i intervjustudie 
Nedan ger du ditt samtycke för att medverka i undersökningen om kroppen i 
folkdansundervisning, som är del av min, Henrike Wesps, självständiga arbete på Dans och 
Cirkushögskolan, Stockholm. 
 
Du kommer medverka genom en intervju, som är ungefär en timme lång. Intervjun kommer 
spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. Resultat av undersökningen kommer 
presenteras i en uppsats som är tillgänglig offentligt. Inspelningen och transkriptionen av din 
intervju kommer raderas efter att jag har avslutat mitt arbete. Du kommer vara anonym i mån 
av möjlighet och vi kommer överens om vilka informationer om dig som får framgå i studien 
(till exempel utbildningsbakgrund, yrkesroll, citat). 
 
Läs genom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med namnteckning 
längst ned: 
 
- Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå 

till - och den tid den tar i anspråk 
- Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och 

vet vem jag ska vända mig till med frågor 
- Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit 

tillfrågad och vad syftet med deltagandet är 
- Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta vårt deltagande 

utan att jag behöver förklara varför 
- Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till studien 

kommer att ta del av det insamlade materialet samt mina personuppgifter 
- Jag ger detta medgivande förutsatt att min identitet inte framgår i studien, i den mån det är 

möjligt samt som vi har kommit överens om. 
- Jag går med på att 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
få framgå i studien och är medveten om risken att någon utomstående kan identifiera mig 
genom denna information. 

 
//Henrike Wesp - Student vid Institutionen för danspedagogik på Dans och Cirkushögskolan 
(DOCH). Handledare: Bodil Persson 
 
______________________________ 
Datum och underskrift - Intervjuperson  



 

36 

Bilaga 2 



 

37 

  



 

38 

  



 

39 

 



 

40 

  



 

41 

 



 

42 

 

Bilaga 3 

 
Von: Karin Munters Jameson karin.jameson@uniarts.se Betreff: SV: Frågor och Re: Imorgon 
Datum: 21. Mai 2019 um 11:04  

An: Henrike Wesp henrike.wesp.01@student.uniarts.se 

Hej Henrike!  

Ber tusen gånger om ursäkt! Det har försvunnit ur mitt huvud.  

Kan inte säga exakt, men jag har undervisat Klein på DOCH inom olika 
ramar sedan ca -98, Pilates och Klein, obligatoriskt för alla pedagog studenter, tror jag startade ca -04.  

Är det tillräckligt exakt för att vara användbart? Karin 
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