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Denna studie tar utgångspunkt i dans och musik som nära besläktade konstarter; i vissa 
kulturer finns inte ens två olika ord för de två konstformerna. Varför får då inte dans större 
utrymme på musikutbildningar? I skolvärlden är det inte bara på musiklektioner som musik 
hörs och används. Även på danslektioner hörs och används ofta musik. Hur ser dansare på 
denna besläktade konstart? 
Syftet med studien är att undersöka danslärares föreställningar om musikens roll i deras 
yrkesutövande. Uppsatsen har en hermeneutisk ansats och det är alltså via informanternas 
egen syn på världen som kunskap här skapas. Via kvalitativa intervjuer med tre danslärare 
redogörs sedan för deras relation till musik, hur de använder musik i sin undervisning och 
vilka olika synsätt på musikens och dansens relation de stött på i dansvärlden. 
Studiens resultat visar på att det finns en oenighet mellan danslärare gentemot musik. Vissa 
har en tvetydig relation till musik. Musik är dels ett hjälpmedel, ett pedagogiskt verktyg och 
något som kan förhöja dans. Samtidigt kan musiken bli så styrande över rörelsemönster att 
den hotar dansens ställning och säregna uttryck. Musik ges överlag ett större utrymme än dans 
i vår västerländska kultur. Inom dansvärlden kämpas det på olika sätt för dansens utrymme 
och för att förhöja konstarten. Ett sätt att göra detta är att trycka på dess oberoende av musik.  
 
Danslärare anser att musik är ett viktigt element i dans, men en ovilja att låta musiken styra 
för mycket över den uttrycks. Då blir dansen ofri. Ämnen som dansens självständighet och 
hur livemusik kontra inspelad musik påverkar dans tas upp. 
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FÖRORD 

Under en av de intervjuer jag gjorde till denna studie sa informanten Rebecka till mig: 

R – Jag skulle vilja säga att vi är dansare från början, vi föds ju ut som dansare.  

 

Såhär avrundades en annan intervju: 

Kajsa - Alltså jag tror att vi ska börja avrunda lite … och, ehm, men jag tänkte bara: vi har pratat 
om dans då, och i ditt liv, och pratat om musik i dansen och musik i din dansundervisning och 
dansens och musikens relation. Är det något mer du känner att du vill säga om de här grejerna?  

Erik - Mmm. Ehm, (suckar) ….. svar ja, men jag vet inte hur, för att det är ..... ehm..... man kan 
inte lära sig av ord utan.....  

K - Näe, det är lättare att visa.  

E - ... och just nu är det bara ord.  

K - Ja, det är så det är i forskningsvärlden  

E – Ja, precis. Och … ehm… ”words don't teach” som ….. trots att det skulle klappa vissa åt fel 
håll om man sa det . Det står… jag tycker det!   

K – Mm. Jag förstår.  

E - Kropp, ehm ...ja det är någonting kvar att säga  

K - Ja, det går inte att säga med ord?  

E - Jag tror inte det, så det är mer att det skulle säkert gå att säga om jag kunde skriva musik 
eller om jag kunde hoppa ut där (pekar ut genom fönstret) och göra någonting … med kroppen … 
det är där det, det är där området som är kvar, att faktiskt musiken ska finnas och att dansen ska 
finnas. 

Senare fortsätter jag med att fråga: 

K - Något man inte kan prata om?  

E - Det är, faktiskt, jag tror inte, eller jag vet inte hur jag skulle prata om det, jag känner att om 
jag försökte och nu är jag inte i högskola, forskningsvärld, om jag var kanske jag inte hade låtit 
såhär. Men jag tror om jag skulle försöka så hade jag … så hade ämnet försvunnit… mellan mina 
fingertoppar.  Så är det just nu men jag kan inte helt säga vad det är... tror jag, som att dräpa 
gåsen som lägger alla ägg. Det kommer liksom inte "åh, nu ska vi förstå det här". Tror jag.  

Detta är min nedskrivna uppsats om dans och musik; ämnen som är större än orden. Jag inser 
ödmjukt att allt inte blir sagt och att inte allt om ämnet ens kan sägas i ord. Detta är ett försök att 
teoretisera kring något som är ofantligare än teori. Väl mött! 
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Inledning  
I detta stycke redogör jag för mitt intresse och mina erfarenheter av ämnet på ett personligt 
sätt. Jag redogör även för min förförståelse av dans och musik; ett hermeneutiskt begrepp som 
jag förklarar längre ner (se Metod).  
 
En gästlärare på Musikhögskolan sa en gång till mig att ”musik är rörelse”. Utan rörelse, till 
exempel fingrar som trycker ner tangenter eller luft som strömmar förbi stämband, kan inte 
musik skapas. Stillhet är tystnad.  
 
Dans kan sägas vara rörelse med musik, alltså handlar både dans och musik om rörelse. Detta 
har jag funderat på en hel del. Om både dans och musik har samma kärna, rörelse, varför har 
jag då stött på så lite tal om dans, och dansutövande över huvud taget, i den akademiska 
musikvärlden? På de danslektioner jag har varit spelas alltid musik. Jag tror att musik ges ett 
stort utrymme i dansvärlden. Varför är det då inte också tvärtom? Jag undrar hur det skulle 
påverka musikutbildningar om dans fick en plats där? Jag tänker att musikvärlden skulle ha 
mycket att vinna på att ge kroppens rörelse med musik ett större utrymme. Åtminstone skulle 
det vara väldigt spännande att utforska! 
 
Jag har många års erfarenhet av musik, både eget musicerande och musik på 
musikutbildningar. På gymnasiet gick jag estetprogrammet, efter det två år på folkhögskola 
med musikinriktning, och nu har jag snart avslutat musiklärarutbildningen på 
Musikhögskolan. Under en instrumentallektion på Musikhögskolan sa min pianolärare 
ungefär så här till en av mina klasskamrater: ”Du rör väldigt mycket på överkroppen när du 
spelar. Tänk på att du slösar rörelseenergi när du gör det. Det kan gå ut över fingertekniken”.  
Som elvaåring började jag ta pianolektioner på Kulturskola och jag har framförallt fått en 
klassisk skolning. Med klassisk skolning menar jag att jag har spelat mest klassisk musik, 
alltså konstmusik, och fokus har legat på att spela efter noter. Jag har sjungit mycket i kör, 
också där efter noter. Även om repertoar och genrer har varierat för mig, så har det under 
mina utbildningar blivit mest konstmusik i kör. Jag har även hållit på mycket med att dirigera 
kör, och jag skulle vilja påstå att även detta ämne lutar mer åt den klassiska skolan än någon 
annan. Jag tror mig ha en hel del erfarenheter av klassisk musikskolning och jag tycker att 
pianolärarens kommentar till min klasskamrat är ett exempel på en inställning som jag har 
stött på, framförallt inom den klassiska genren, i musikvärlden. Jag anser att denna inställning 
ser kroppen som något som ska tyglas, och bara det nödvändigaste, de kroppsdelar och 
muskler som absolut behövs för att skapa ett önskat ljud, ska användas. All annan rörelse är 
överflödig och kan till och med hämma spelandet, sjungandet och framförandet. Även i andra 
genrer kan man stöta på liknande tendenser, men jag har upplevt att det finns en stark 
tradition med denna inställning inom framförallt konstmusiken. Detta är också något jag 
funderat på när jag har varit en i publiken på framförallt, återigen, konserter med klassisk 
musik. Jag har upplevt att många av musikutövarna har en kroppslig framtoning som är stram 
och ibland till och med stel. Ryggarna ska vara raka, pärmen eller noterna ska hållas i höger 
hand och om flera musiker gör entré samtidigt får de gärna gå på rad. Jag tycker att det är 
tråkigt att titta på! Det får mig även att fundera på om denna kroppsliga attityd verkligen ger 
det mest tillfredsställande musikaliska resultatet.  
 
Jag älskar att dansa men jag har mindre formell erfarenhet av den konstarten. En av mina 
favoritsysselsättningar är att ha musik på när jag diskar, och att dansa och sjunga till. Ibland 
blir det inte så mycket diskat eftersom jag istället tokdansar. Men då får ingen titta på... 
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Även om musiken har tagit stor plats i mitt liv har ett intresse och lust för dans kommit mer 
och mer smygande. Att dansa gör mig glad. Där får jag uppleva musiken, konstarten som jag 
älskar, på ett nytt och befriande sätt. Jag får använda den på ett annorlunda sätt och verkligen 
känna den, erfara den i min kropp.  
 
Dans har jag alltså främst sysslat med på en hobbynivå snarare än akademisk nivå. På min 
fritid har jag gått en kurs i afrikansk dans, flera lindy-hop-kurser och dansat lite socialdans, 
till exempel folkdans, i olika sammanhang. Annars har jag framförallt dansat på 
föreställningar som har ägt rum i de musikaliska och musikakademiska sammanhang jag 
vistats i. De senaste åren i sådana sammanhang som till exempel i SMASK-föreställningar 
(SMASK är Sveriges MusikAkademiska Sång Kåntest; en melodifestivalinspirerad 
föreställning). Där har jag även koreograferat låtar, lärt ut dans till meddansare och dansat 
själv. Då har dansarna varit musikstudenter som, ibland för första gången, dansat inför publik. 
Det har varit väldigt roligt och är säkert en av anledningarna till att mitt dansintresse blivit 
större. Min erfarenhet av att diskutera dans är väldigt begränsad och jag har sällan mött 
danslärare eller vistats i sammanhang där dans diskuteras. Jag har varken vistats i 
sammanhang där dansare och/eller danslärare träffas eller i sammanhang kopplade till 
danslärarutbildning. På senare år har jag vid några enstaka tillfällen, i privata sammanhang, 
träffat en dansare eller danslärare men då har vi inte diskuterat just dans.  
 
Jag har vistats i musikvärlden och musikutbildningsvärlden i många år nu. Snart är jag 
färdigutbildad musiklärare, en utbildning som har tagit fem år. Mitt professionella fokus 
ligger på musik men de senaste åren har dans, på mitt eget initiativ, funnits i mitt liv allt 
oftare. En annan sak som jag tror har bidragit till detta är mitt möte med Rytmik. Detta möte 
ägde rum på Musikhögskolan där ämnet ingick i mitt första utbildningsår. Rytmik är en 
musikpedagogisk metod där fokus ligger på att lägga musiken i kroppen och att aktivera 
kroppen. Här konkretiseras musikens grunder och musikteori, genom olika didaktiska 
metoder, i rum och kropp. Jag fastnade väldigt för metodens filosofi och hittade mycket 
tankar som jag kände igen hos mig själv, och som jag vill ta med mig ut i mitt yrkesutövande.  
 
Jag tänker att en persons förhållningssätt till musik bör påverkas av vad man vill använda 
musiken till. I slutändan skiljer sig användningen av musik i de olika konstarterna åt, och 
framförallt deras ändamål med musiken. En musiker spelar musik, gör musik, medan en 
dansare dansar med, använder sig av, och utnyttjar musiken. Jag är nyfiken på om denna 
skillnad påverkar dansares föreställningar och uppfattningar om musiken. Jag är också 
nyfiken på hur en dansmedvetenhet skulle kunna påverka musikers musicerande. På 
musikteorilektioner har jag fått lära mig att det finns beteckningar i notskrift som hänvisar till 
dans. Saraband och gavotte är exempel på detta. Dessa beteckningar står med i noterna för att 
musiken är skriven till en viss typ av dans. Stycket är alltså ämnat att dansas till och detta 
påverkar hur det ska spelas. Men idag spelas många gånger sådana stycken för en 
stillasittande publik. 
 
Mitt växande intresse för dans, rytmik och rörelse har fått mig att tänka mycket nytt kring 
musik och att ställa frågor. Jag har till exempel funderat över varför vi i den 
musiklärarutbildning jag gått aldrig har läst någon forskning om dans. Det känns lite märkligt 
eftersom vissa anser att konstarterna är beroende av varandra. Jag har börjat fundera mycket 
på musik och dans och relationen däremellan; hur besläktade de är som konstarter och hur de 
hör ihop samtidigt som de skiljer sig åt. På grund av dessa likheter, men ändå spänningen i 
särskiljandet, är jag intresserad av att göra en musikstudie i dansvärlden. 
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Jag kommer i denna studie att intervjua danslärare om deras användning och föreställningar 
av musik. Genom att förmedla deras berättelser hoppas jag kunna vidga min och andras, 
särskilt musiklärares, förståelse av musik. Kan danslärares synsätt på musik påverka mig som 
musiklärare och vad kan det ha för effekter för min musikundervisning?  
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Tidigare forskning och bakgrund 
Här presenteras olika definitioner av musik och dans för att sedan utreda relationen dem 
emellan. Jag redovisar också hur jag i detta arbete använder begreppen musik och dans. 
Tidigare forskning angående de två konstarterna presenteras och även forskning om deras 
relation till varandra redovisas. 
 

Musik  
Vi vet inte när musiken uppstod, men man vet att musiken har spelat en betydelsefull roll i de 
äldsta kända högkulturerna (NE, 2016d). I NE (2016d) står det att ordet musik kommer från 
grekiskans mousike och det latinska ordet musica. Det är besläktat med begreppet musernas 
konst. Musik beskrivs som en kulturyttring som inte är så lätt att definiera. Det skulle kunna 
sägas vara organiserat ljud men är ett vidare begrepp än så, och kan till exempel också 
innefatta omständigheterna runt musiken; alltså musiklivet. Musiken är ofta förenad med 
andra konstarter såsom dans och poesi (NE, 2016d). Musiketnologen Bruno Nettl (2015) 
menar att liknande beskrivningar av begreppet musik är vanliga i västvärlden. Få ordböcker 
ger en exakt definition av musik. Det verkar antas att läsarna tycker sig veta vad de, och 
människorna runt omkring dem, menar att musik är. Att musik har något med ljud att göra 
eller en kombination av toner verkar i alla fall vara basen i västerländskt tänkande. Försök till 
definitioner har till exempel varit konsten att kombinera toner på ett behagfullt sätt eller 
mänskligt organiserat ljud. Men det kan också vara mer än så, dessa definitioner är för snäva. 
Inom det musiketnologiska fältet är området som kan klassas som musik väldigt brett. Detta 
gör att det är svårt att få klarhet i precis vad musik är. En exakt definition är också väldigt 
svår att ge, och åsikter om vad som är musikens kärnelement går isär (Nettl, 2015).   
 
Ordet musik, som det används i Sverige, existerar inte som ett separat begrepp i alla språk 
världen över. Detta visar bland annat på musikens lösa gränser gentemot andra estetiska 
uttrycksformer (NE, 2016d). Olika samhällen i världen har väldigt olika idéer om vad ordet 
musik inbegriper. Som sagt existerar inte ens begreppet överallt. Det är till och med få 
samhällen som har precis samma ”musik”-term som européer har (Nettl, 2015). 
 
Jerome Lewis (2013) menar att det är viktigt att inte reducera musik genom att hävda eller 
fokusera på att det bara består av ljudkomponenter. Ur ett musikantropologiskt perspektiv är 
det angeläget att ha ett helhetsperspektiv. Musikens mening skapas genom det sociala 
sammanhanget, och också själva uppträdandet och miljön blir då viktiga. Frågor om var 
musiken spelas blir relevanta eller av vem, varför, när och hur? (Lewis, 2013). 
 
Marie Selander (2012) visar i sin bok Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och 
glömd musik att kvinnor har svårare att komma in i rampljuset i musikbranschen. Den 
västerländska musikvärlden är ingalunda jämställd. Fler män än kvinnor har höga poster inom 
branschen och det är också män som dominerar i musikhistoriska skrifter.  
 
I detta självständiga arbete använder jag ordet musik och menar då den musik som det dansas 
till. Detta kan variera mycket beroende på till exempel genre, stil, individers musiksmak eller 
dansprojekt. Men oftast är den baserad på ljudkomponenter och ibland till och med så konkret 
som en låt. Jag använder ordet i ett västerländskt sammanhang och syftar på konstformen 
musik snarare än musikämnet i skolan.  
 



 5 

Dans  
NE (2016a) definierar dans som ”rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell 
form och utförs i viss tid och rum”. Ursprunget för ordet dans är omdiskuterat, men kom in i 
det svenska språket under 1200-talet. Innan dess användes det fornsvenska ordet leker för 
olika typer av rörelse såsom dans och idrott. Dans förekommer som social företeelse i till 
exempel sällskapsdans, i samband med religiösa riter och i olika typer av dramatiska 
framföranden; till exempel för att dramatisera ett folks mytologiska föreställningar eller i 
västerländsk teater. Inom sällskapsdansen tävlas det i dans och då kallas det danssport (NE, 
2016a).  
 
Dansforskaren Cecilia Olsson (1993) skriver att "ofta förekommer definitionen av dans som 
rörelser i tid och rum” (Olsson, 1993, s 322). Men hon verkar anse att detta är ett förenklat 
sätt att se på dans. På frågan om vad dans är menar Olsson att det inte finns något entydigt 
svar, och i sin avhandling behandlar hon begreppet dans genom att diskutera olika sätt att se 
på fenomenet. En av de stora frågorna angående dans, som Olsson (1993) behandlar, är frågan 
om dans är en visuell konstart, alltså att den är sig själv nog och meningen finns i dansakten 
här och nu, eller om det är en dramatisk, representerande konstart där meningen skapas 
genom vad rörelserna föreställer. Spörsmålet handlar alltså om vari dansens mening finns och 
om dans enbart är det vi ser eller något mer. Kan dans vara ett uttryck för mänskliga känslor? 
Beror det på betraktaren vad dansens mening blir, eller är meningen något konstant?  
 
En sak som gör att dansen inte blir entydigt begriplig är dess avsaknad av ett verbalt element. 
Verbalitet, alltså språk, hade kanske kunnat översättas till innebörd och mening på ett mer 
direkt sätt än det som dansens rörelser erbjuder. På grund av detta, och vidare en ibland 
förekommande uppfattning om att dansen inte är rationellt lagd och inte kan förstås av 
förnuftet, har dansens försvarare fått kämpa för att den ska tas på allvar. Denna ansats har till 
och med färgat vissa av dem som verkat inom dansvärlden (Olsson, 1993). Under 1900-talet 
har ”uppfattningen att dansens mening måste sökas i dansen själv fått större spridning” 
(Olsson, 1993, s 11). Det intressanta i dansen blir då det kinestetiska och den visuellt njutbara 
händelsen. Fokus läggs på nuet och konstarten som ögonblickskonst (Olsson, 1993).  
 
Före 1800-talets mitt var begreppet teater brett och inbegrep också dans. Detta skriver Kirsten 
Gram Holmström (1993) om. Gränsen mellan genrer började först under senare delen av 
1800-talet. Redan då kom baletten i skymundan gentemot operan, och dansen fick inte sitt 
självständiga genombrott förrän på 1900-talet. Då började den talas om som en seriös konstart 
likställd med opera och teater (Gram Holmström, 1993).Men även under 1900-talet har en 
liknande syn färgat av sig på dansen. Dans har ofta hamnat under samlingsnamnet teater i 
olika institutionella sammanhang, istället för att få vara en egen disciplin (Olsson, 2003). 
Lena Hammergren (2002) beskriver hur historieskrivningen runt dans och teater har skiljt sig 
och vilken obalans i mängd, komplexitet och detaljrikedom det varit. Dans har inte alls getts 
lika stor plats i historieskrivningen som teatern har fått.  
 
Olsson (2003) benämner dans som en ”närvarande frånvaro” i svensk kulturpolitik och pekar 
på hur dansen i förhållande till andra konstformer, till exempel teater och musik, har fått 
mycket mindre politiskt stöd. Författaren menar att detta har att göra med att dansen ansetts 
vara en speciellt kvinnlig uttrycksform eftersom det är en kvinnodominerad konstart. Hon 
argumenterar för att detta är anledningen till att dansen inte fått en jämställd position med 
andra kulturpolitiska konstområden. Dansen har benämnts som något svårtillgängligt och 
avskilt och har på så sätt, resursmässigt, kunnat skuffas undan.  
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I dansvärlden finns olika stilar inom vilka olika traditioner och danssätt uppmuntras. Den 
klassiska baletten är en dansstil med lång historia; den har utvecklats under århundraden. 
Grunden för balettens teknik har ofta ansetts vara de korrekt utförda positionerna. För att 
bemästra stilen fordras en lång och seriös utbildningstid (Svedin 1993). Under första delen av 
1900-talet började dansare och koreografer utforska nya sätt att dansa fritt som en 
motreaktion till baletten. Nya tankar om hur rörelse, rum och ljud kunde användas började 
utformas. Detta kallades fridans (Gram Holmström). Fridans kan också kallas modern dans 
(NE 2016c). I och med postmodernismens påverkan på amerikansk dans på 1960- och 1970-
talet blev fridansen ännu mer fri. Förnyelser av framföranden och multimediaexperiment 
uppmuntrades, och fokus låg på livet i rörelsen (Engdahl 1993). Jazzdans är en annan stil som 
kan definieras på olika sätt. Ett är dans till jazzmusik och ett annat är dans med rötter i 
afroamerikansk tradition som det svänger om. Den utvecklades parallellt till jazzmusiken och 
är en relativt ung stil som särskilt växt fram under 1900-talet (Nicks 1993).  
 
I denna studie fokuserar jag på den dans som sker i olika typer av undervisningssituationer. 
Dans i undervisning kan variera mycket beroende på stil, genre, undervisningsmetod, skol- 
eller kursform och så vidare. Jag syftar till rörelser av kroppar och konstformen dans; inte till 
gymnasieskolämnet.  
 

Forskning om dans 

I den högre akademiska världen finns forskning på dans. En sökning på begreppet 
”dansvetenskap” visar dock inga resultat alls i NE (2016b), som om begreppet inte skulle 
finnas. Ändå har till exempel danshögskolan i Stockholm haft en professor i dansvetenskap; 
Lena Hammargren (Lärarnas Nyheter, 2009b). Mer dansforskning efterfrågas, särskilt i 
skolan, inom dansundervisning och ämnen som dans och lärande (Lärarnas Nyheter, 2009a).  
 
Idag arbetar många för att stärka dansens position. På forskningsområdet har detta pågått i 
flera år och för några år sen började forskningskurvan peka uppåt, det forskas mer på dans 
(Lärarnas Nyheter, 2009b). I en artikel i Svenska dagbladet tydliggörs att intresset för 
dansforskning också har ökat på det medicinska området. Där tittar man på hur dans påverkar 
oss människor fysiskt och psykiskt, och lägger tonvikten på fördelarna med dansträning 
(Risberg, 2013). Ett exempel på sådan forskning är Anna Dubergs (2016) avhandling Dance 
Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems. Här behandlas dans som en 
form av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har visat sig ha både psykiska och fysiska fördelar 
och i Dubergs studie beskrivs effekterna av ett projekt med tonårstjejer. 
 
Anne Grundel (2016) skriver om hur dans idag används som en friskvårdsmetod genom 
frigörande danspass. I hennes bok Frigörande dans i mindfulness: vad händer egentligen? 
beskriver också andra lärare, sjukgymnaster och forskare hur välgörande dans kan vara inom 
olika områden.  
 
Olsson (1993) strävar efter att analysera och verbalisera scendans och anser att det är viktigt 
att bidra med forskning om dans. Om inte allt detta görs riskerar det istället att bli tyst om 
dansens betydelse, vilket kan göra att dansen inte får plats i akademiska kretsar. Detta kan 
också påverka, eller har redan påverkat, dansens status. Olsson (1993) citerar också Susan 
Foster som menar att läsning om dans i slutändan kommer att berika vår upplevelse av den, 
och om vi analyserar, gräver djupare och förstår kommer dansen också att beröra oss djupare.  
 



 7 

Dans- och musikundervisning i det svenska skolsystemet 
Det finns kursplaner på 21 olika ämnen i LGR11 (Skolverket, 2011a) och musik är ett av 
dessa. I svenska grundskolor har musikämnet en stor plats om man jämför med dans. På 
grundskolan finns dans inte som ett eget ämne. Istället finns dans med som ett moment i 
Centralt Innehåll under ämnet Idrott och Hälsa. Det finns även med i ämnets Kunskapskrav 
(Skolverket, 2011a). På gymnasiet kan elever välja det Estetiska programmet. Musik och dans 
är två av de fem inriktningar som finns att välja bland där (Skolverket, 2011b). Det betyder att 
dans framförallt finns representerat på gymnasienivå i den svenska utbildningsvärlden. Olsson 
(1993) skriver att ”inom ramen för utbildningen intog musiken en framträdande plats” 
(Olsson, 1993, s 128). Detta gäller alltså i förhållande till dans som, till exempel i det svenska 
skolsystemet, inte har fått lika stor plats.  
 

Musik och dans - relationen dem emellan 
I västvärlden särskiljs dans och musik åt som två olika konstformer. I gymnasieskolan klassas 
dans och musik som två separata skolämnen. Detta kan vi till exempel se i styrdokument för 
gymnasiet där estetprogrammet bland annat finns med en inriktning för dans och en inriktning 
för musik (Skolverket, 2011b). I Sverige är dans och musik alltså framförallt två åtskilda 
ämnen och behandlas allt som oftast så även i forskningsvärlden. Detta styrks av Nettl (2015) 
som anser att det är konstigt att musiketnologiska publikationer så sällan inkluderar dans. Han 
tycker att det borde finnas otaliga studier om relationen mellan dans och musik med tanke på 
deras nära samband. Inom musiketnologiska utbildningar tas dans konstigt nog väldigt sällan 
upp på ett djupt analytiskt sätt, menar han. I södra delar av Afrika har däremot vissa språk ett 
och samma ord för hela danshändelsen såsom kombinationen av dans, musik och dramatik. 
Ett exempel på detta är termen ngoma som betyder både dans, musik och trumma på flera 
bantuspråk (Sellman, 1993). I regnskogen i Amazonas skiljer Suyá-stammen inte på rörelse 
och ljud eftersom båda krävs för ett korrekt framträdande (Lewis, 2013). Olsson (1993) 
berättar att även vissa kulturer i Asien sammankopplar dans och musik. Att separera de två 
konstarterna, som vi gör här i väst, är alltså inte det enda sättet att se på dem. Men även i väst 
har dansen och musiken under långa perioder kallats systerkonstarter. De har betraktats som 
konstarter som står nära varandra, vilket många gånger har styrt hur många ser på dansen som 
konstart (Olsson, 1993). I svensk tradition är sånglek ett exempel på dansens och musikens 
sammansmältning. En sånglek är en dans eller en lek där deltagarna sjunger en text som 
antyder vilka rörelser man ska utföra (Persson, 2004).  
 
Historiskt sett delar musiken och dansen många begrepp såsom tempo, puls, ritardando, 
accelerando och så vidare. I äldre noter kan dansbeteckningar stå med. Ett exempel på detta är 
saraband som är en lugn och stolt dans. Denna beteckning påvisar då hur musikstycket ska 
spelas eftersom det är ämnat att dansas till (NE, 2016f).  
 
Det finns inte överväldigande mycket forskning om relationen mellan dans och musik, varken 
i dansvärlden eller i musikvärlden. Olsson (1993) beskriver hur dans, av vissa, har setts som 
ett resultat av musik, alltså att musiken kommer först och att dans sedan är en reaktion på 
musiken. Vissa menar alltså att dans inte hade kunnat, och inte kan, existera utan musik. Detta 
lite nedvärderande sätt att se på dans kanske har gjort dansforskare ovilliga att vidare utforska 
dansens och musikens relation. Men det finns västerländsk forskning som behandlar dansens 
och musikens relation. Paul H. Mason (2012) skriver till exempel i sin artikel om termen 
”choreomusicology”. Begreppet är en disciplin där relationen mellan ljud och rörelse, inom 
olika typer av sceniskt framträdande, studeras. Denna artikel är publicerad i den 
danspedagogiska tidningen Research in Dance Education. En annan danstidning heter Dance 
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Chronicle – Studies in Dance and the Related Arts. I den har en artikel vid namn Music and 
Dance: Conversations and Codes publicerats. Författarna heter Joellen A. Meglin och Lynn 
Matluck Brooks (2013). Här beskrivs dansens och musikens relation, och författarna 
efterfrågar fler artiklar om ämnet till tidningen. Detta ämne berörs alltså ibland, även om det 
efterfrågas mer, men då främst inom dansforskning. Det verkar som om forskningen inom 
musikvärlden inte är lika intresserad av dans som dansvärldens forskning är av musik, även 
om forskningen på ämnet även här är sparsmakad. Nettl (2015) skriver att musikmänniskor 
väldigt sällan, om alls, lär sig att analysera dans, och att dansstudenter oftare kan mer om 
musik än musikstudenter kan om dans.  
 
Framförallt studeras alltså dans och musik som separerade från varandra; antingen handlar det 
om musik eller om dans. Olsson (1993) tror att förhållandet mellan dans och musik antas som 
så självklart att musik inte diskuteras tillräckligt i dansvärlden och Nettl (2015) menar som 
sagt att dans inte diskuteras i musikvärlden. Detta gäller dock oftast men inte alltid. Johanna 
Österling Brunströms (2015) avhandling är ett exempel på när en musikvetenskaplig studie 
involverar kropp och dans. I hennes studie medverkar fyra informanter från olika musikaliska 
sammanhang: en professionell musiker, en konsertbesökare och kompositör, en professionell 
DJ och en professionell dansare. Studien diskuterar relationen mellan kropp och musik. 
Österling Brunström är verksam inom musikämnet rytmik. I texten beskriver hon rytmik som 
en musikpedagogisk metod där fokus ligger på att uppleva, förstå och lära musik via kroppen. 
 
Musikvetenskap är det akademiska begrepp där forskning om olika musikfrågor behandlas. 
NE (2016e) definierar musikvetenskap som den vetenskapliga disciplin där musikforskning 
äger rum. Som jag tidigare nämnt är dock dansvetenskap inte alls en lika utbredd term. Detta 
visar på tendenser om vad som premieras inom forskningsvärlden. Nettl (2015) tror att dans i 
västvärlden inte har ansetts lika seriöst som musik. Han misstänker att det kan ha att göra med 
att musik dyker upp oftare i människors vardag än dans, som bara dyker upp vid mer 
specifika tillfällen. Ibland diskuteras till och med dans som en del eller en komponent av det 
vidare konstbegreppet musik (Nettl, 2015).  
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Problemområde, syfte och frågeställningar 

Problemområde 
Som jag visat ovan, särskiljs inte dans och musik åt i vissa delar av världen. De betraktas då 
som delar av ett och samma begrepp (Lewis, 2013; Nettl, 2015; Olsson, 1993; Sellman, 
1993). I västvärlden ses de dock som två separata konstarter. Ändå är det är inte bara under 
musikundervisning som musik hörs i skolan. Under dansundervisning hörs ofta musik. Musik 
och dans sorteras likväl in som separata estetiska ämnen i till exempel gymnasieskolan 
(Skolverket, 2011b).  Även i den svenska forskningsvärlden är musik och dans placerade i 
olika forskningsfält, fastän Musikvetenskap verkar vara ett mera utforskat och utbrett fält än 
Dansvetenskap (NE 2016b; NE 2016e). Dansforskning efterfrågas alltså. Eftersom jag är 
student från musikvärlden, kan jag bidra med ett annorlunda perspektiv på dansforskning. 
Musiken har en mer självklar plats i dansvärlden än vad dansen har i musikvärlden. Går 
musikvärlden miste om något på grund av detta? Att i musikvärlden ta ett dansperspektiv kan 
bidra till musikpedagogisk forskning och tvärtom. Hur kan till exempel dansares kunskap om 
musik utnyttjas i en musikpedagogisk kontext? 
 
När jag sökt efter tidigare forskning har jag hittat några uppsatser på kandidatuppsatsnivå, 
som tar upp dansens och musikens relation genom att jämföra musiker och dansare. Helena 
Axelsson (2006) studerar skapandeprocesser och jämför koreografer och kompositörer. 
Sandra Halvarsson (2014) undersöker jaget i konsten och intervjuar två dansare och två 
musiker. Båda dessa författare är musiklärarutbildade. Min studie skiljer sig från deras 
eftersom jag inte jämför musiker och dansare utan fokuserar på den senare gruppen. Jag kan 
bidra med forskning om lärande och dans via frågan om hur musik används i 
dansundervisning. Att mer dansforskning efterfrågas, bland annat för att höja medvetenheten 
om dans och dess status, är också argument för denna studie.  
 
Jag är utbildad i musikvärlden och har vistats i den i många år. Men hur ser dansare på den 
konstform som jag utövar, alltså musik? Hur kan danslärares relation till musik vidga vår 
förståelse av konstarten? Dansares estetiska uttryck kretsar också kring musik men i väst ser 
vi ändå dans och musik som olika uttryckssätt. Hur uppfattar människor som länge vistats i 
dansvärlden musikens roll i deras estetiska uttryck? Förhoppningsvis kan detta bredda synen 
på musik, ge en större förståelse för vad musik kan användas till, och påvisa musikens roll i 
andra uttrycksformer. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka danslärares föreställningar om musikens roll i deras 
yrkesutövande. 
 
Mina frågeställningar är: 
 
- Vad har danslärarna för relation till musiken i dansen?  
 
- Hur menar danslärarna att de använder musik i sin undervisning?  
 
- Vilka olika synsätt på relationen mellan musik och dans har informanterna stött på i 
dansvärlden? 
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Den första frågeställningen fokuserar på informanternas relation till musik. Med ordet relation 
syftar jag på deras känslor, inställning, föreställningar och engagemang i och till musik. Hur 
musik påverkar dem personligen och hur den påverkar dem i dansen är en andra aspekter av 
relationen. Jag menar inte konkret användning av musik, det tas istället upp i den andra 
frågeställningen. Ordet relation återkommer i den tredje frågeställningen. Här syftar jag 
istället till dansens och musikens inbördes förhållande till och samband med varandra. 
 
Frågeställningarna är skapade utifrån syftet, och utifrån avsikten att fokusera på vad man i 
hermeneutiken är intresserad av. Personens egen historia, personliga föreställningar och 
inställningar samt kontexter och sammanhang är några exempel på vad hermeneutiken lägger 
vikt vid. Därför är frågeställningarna utformade som de är. Den första frågeställningen söker 
ta reda på informantens personliga förhållande till musik såsom föreställningar och 
inställning. Den andra behandlar undervisningen och visar på hur informanten menar att 
musik används i det pedagogiska sammanhanget. Den tredje frågeställningen ämnar få med 
ett större kontextuellt sammanhang genom att behandla dansvärlden.  
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Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur intervjuerna planerats och genomförts, samt 
för hermeneutiken. Jag kommer också att förklara varför jag har valt den metoden och 
metodansatsen, hur och varför besluten togs, och hur genomförandet gick till. Även etiska 
aspekter kommer att behandlas, samt hur jag har tagit sådana i beaktande. 
 

Hermeneutik 
Hermeneutiken har en lång historia och har använts sedan länge. Redan i det antika Grekland 
nyttjades hermeneutiska tankesätt och det är i denna tradition som ordets betydelse återfinns 
(Ödman, 2007). Ordet hermeneutik härstammar från gudanamnet Hermes. Han var gudarnas 
budbärare och tolk och bar, översatte och tolkade gudarnas budskap till människorna 
(Westlund, 2015; Ödman 2007). Hermeneutikens användning har sitt ursprung i tolkningar av 
Bibeln under medeltiden. Lärda ansåg att via tolkningar skulle ordens verkliga mening kunna 
förstås och att Guds sanna ord på så vis skulle bli synligt. Sedan dess har den utvecklats under 
olika stadier till den vetenskapliga teori den är idag (Hartman, 2004). 
 
Man kan säga att hermeneutiken är läran om tolkning. Det som är det intressanta i 
kunskapssökande, enligt hermeneutiken, är varje människas uppfattning. Detta kallas även för 
”människans livsvärld” och genom att tolka människors beteende, föreställningar och 
uppfattningar kan vi skapa förståelse av världen. Det intressanta i sökandet efter kunskap är 
inte hur världen egentligen är, utan hur den uppfattas och tolkas (Hartman, 2004). Människors 
föreställningar och upplevelser av fenomen är det som studeras inom hermeneutiken. Den 
handlar alltså framförallt om att tolka och även att förstå och att förmedla (Westlund, 2015). 
 
Jag har valt att ha en hermeneutisk ansats i denna studie. Enligt Ingrid Westlund (2015) är 
hermeneutiken lämplig som metodansats när ”syftet med studien är att få tillgång till 
informanternas egna upplevelser av fenomen” (Westlund, 2015, s 71). Detta är i linje med 
syftet med denna studie. 
 

Centrala begrepp inom Hermeneutik 

Ödman (2007) skriver att en tolk är en person som har till uppgift att översätta språket i ett 
samtal mellan människor, så att de kan förstå varandra även om de inte talar samma språk. 
Detta kan kallas för en hermeneutisk arbetsuppgift och just tolkning är ett viktigt begrepp 
inom metodansatsen. Att tolka kan liknas vid att tyda tecken. När man tolkar ger man 
någonting betydelse eller mening, man "ser" något som något. Man kan dela upp 
tolkningsbegreppet i tre funktioner; att översätta, att förklara och att säga något i ord. Det är 
nödvändigt att tolka i de fall då vi inte genast förstår något eller den verklighet vi är del av. 
Tolkning är subjektivt och kan variera beroende på vem som utför den. Det blir därför extra 
viktigt att tolkandet grundas på tidigare erfarenheter och kunskap (Ödman, 2007, s 57). 
Westlund (2015) skriver: ”att tolka är att lära” (Westlund, 2015, s 79).  
 
Grunden för tolkande är förståelse; ett annat viktigt begrepp inom hermeneutiken. Ordet 
förstå består av ett verb, att stå, och en preposition; för. Så, med variationer för prepositionen, 
är ordet uppbyggt i flera europeiska språk, till exempel engelskans understand. Den svenska 
varianten betyder alltså ungefär ”att ställa sig framför”; en handling som skulle kunna göra att 
föremålet eller fenomenet man tittar på framträder tydligare för en. Förståelse handlar om att 
komma till insikter om den mänskliga existensen och om människors möjligheter och villkor. 
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Den handlar om att försöka se en helhetsbild, att sammanföra enskilda delar som tillsammans 
kan ge en mer omfattande bild (Ödman, 2007). 
 
Forskaren ska kommunicera sin egen förståelse och tolkning till läsaren. Inom hermeneutiken 
kallas detta för förmedling. Tolkningen och förståelsen ska kommuniceras till läsaren på ett 
övertygande och transparent sätt. På så vis, och genom att argumentera för tolkningen, ska 
författaren förmedla denna till läsaren (Westlund, 2015).  
 
Inom hermeneutiken liknas tolknings- och förståelseprocessen gärna vid en spiral. Den 
symboliserar hur nya delar och vägar söks, som sedan gör att forskaren ”gräver sig djupare 
ner i förståelsen” (Westlund, 2015, s. 80). Den ska också illustrera att det ska finnas en 
pendling mellan litteraturen och det empiriska materialet. Spiralen symboliserar processen 
som en svängande rörelse mellan del och helhet; en rörelse som rymmer förändringar och 
omtolkningar och som inte är statisk (Ödman, 2007).  
 
En tolkning sker vid ett visst tillfälle, på ett visst ställe av en viss människa och allt detta 
kommer att påverka tolkningen. Det vi har med oss, vår förförståelse av världen, påverkar hur 
vi tolkar. Därför är forskarens förförståelse av fenomenet som studeras viktig i studiens 
sammanhang (Ödman 2007). Forskarens förförståelse är unik och detta uppskattas inom 
hermeneutiken. Det är meningen att hens tidigare erfarenheter ska styra valen av hur data ska 
analyseras och tolkas (Westlund 2015). Men det är också viktigt att forskarens förförståelse 
redovisas för att öka transparensen (Westlund, 2015; Ödman, 2007). Detta framgår i stycket 
Inledning (se s. 1).  
 
Materialet som analyseras måste tolkas utifrån ett helhetsperspektiv. Detta betyder att det som 
existerar runt omkring också behöver beskrivas, till exempel miljön, samhällsaspekter eller 
var i det historiska sammanhanget datainsamlandet har skett. Kontexten spelar alltså roll för 
en rimlig tolkning. Dessutom behöver varje del av datan passa med helhetsbilden. Det är 
”samstämmigheten mellan delar och helhet som är vägledande för tolkningens rimlighet” 
(Westlund, 2015, s. 77). Detta kallas för Del- och helhetsprincipen. Desto fler delar som 
stöder tolkningen, desto större legitimitet får den (Westlund, 2015).  
 

Styrkor och svagheter 

En grund i hermeneutiken ligger i att inte tvinga på läsaren sin egen förståelse. Texten ska 
vara en dialog på lika villkor som erbjuder en version som förhoppningsvis kan leda till en 
ökad förståelse hos läsaren (Ödman, 2007).  
 
Budskap som ska tolkas kan vara otydliga, och att avgöra vad som är väsentligt eller inte kan 
vara svårt. För att kunna orientera sig i ett kaos krävs någon förståelse, och i sökandet efter 
mening finns en risk för övertolkning (Ödman, 2007). Detta grävande kanske till och med kan 
leda till en feltolkning. Tolkningsprocessen är komplex och tvetydig. Eftersom det inte finns 
riktlinjer för exakt hur en hermeneutisk analys ska gå till, så kan det bli svårt att jämföra 
hermeneutiska studier med varandra. Det krävs att studien förklaras och argumenteras för väl, 
och att den är transparant för att hålla en hög validitet (Ödman, 2007). Detta kräver mycket av 
den individuella forskaren och en stor tillit läggs till henom. 
 
När den omgivande materiella verkligheten ska tolkas går det att ställa högre krav på 
uppfattning om objektiv sanning. Det finns data som är mer konkreta än människors 
upplevelser och föreställningar. Att förmedla människors inre; tankar, känslor och frågor 
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kring existens, som ju är meningen i en hermeneutisk studie, är en utmaning (Ödman, 2007). 
Detta kan ses som både en styrka och en svaghet. Svagheten ligger i att en tolkning inte kan 
ses som en absolut sanning. Ödman (2007) menar att en hermeneutisk studie inte gör anspråk 
på generalitet utan endast visar på ett sätt att förstå ett fenomen. En styrka i hermeneutiken är 
dock att det finns en ödmjukhet inbyggd redan från början; tanken om att tolkning är 
subjektivt är en av grunderna i metodansatsen. En person kan inte vara helt objektiv och detta 
accepterar hermeneutiken. Forskaren kommer att färgas av sina egna föreställningar, 
erfarenheter och så vidare. Att redogöra för förförståelsen så långt som det är möjligt är 
viktigt för läsarens förståelse av studien.  
 

Metod för dataskapande 
Intervjun är en viktig metod inom samhällsvetenskaplig forskning och även en av de mest 
använda. Metoden är ett sätt att samla kunskap om människors upplevelser och föreställningar 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eftersom denna studie ämnar undersöka danslärares 
föreställningar använder jag mig därför av intervjuer som metod.  
 
Inom hermeneutiken ligger fokus på att informanten också får styra ämnet, alltså inte bara 
forskarens förbestämda frågor och intresseområden (Westlund, 2015). Därför använder jag 
mig i denna studie av delvis strukturerade intervjuer med fokus på fyra olika teman och 
relativt öppna frågor.  De öppna frågorna leder ibland vidare till ej planerade följdfrågor. 
 
Intervjuer ska efter genomförandet, som spelas in, sedan ”transkriberas, analyseras och 
återges i skrivna sammanhang” (Zetterquist & Ahrne, 2015, s 35). Metoden beskrivs som 
praktisk och effektiv vid insamlande av kunskap om människor och samhälle. Men en intervju 
säger inte allt, utan påverkas av sammanhanget och tid och rum. Detta är också en viktig 
aspekt att ta hänsyn till i en studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
 
En av intervjuerna har jag valt att utföra via Skype eftersom den dansläraren bor långt bort. 
Att göra en intervju via Skype är en möjlighet att spara tid för intervjuaren, men en risk är att 
intervjuer på detta sätt blir mer formella. Sådana typer av intervjuer kräver att den som 
intervjuar är väl förberedd så att samtalet inte ska stanna av (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015).  
 
Intervju är en metod som på många sätt är oöverträffad. Metoden ger informanten möjlighet 
att berätta ur sin egen synvinkel om sina egna upplevelser och erfarenheter och om sin vardag. 
På kort tid kan intervjuaren få en uppfattning om informantens normer, känslor och 
språkbruk. En annan fördel är att forskaren kan växla fram och tillbaka mellan intervjuer och 
analys via transkribering och inspelning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En nackdel 
med intervju är att den endast ger en limiterad bild av ett större fenomen. Att intervjuer inte 
ger en helhetsbild, av till exempel hela vårt samhälle, behöver tas i beaktning. Något annat att 
ta hänsyn till är att vi inte säkert kan anta att människor verkligen handlar såsom de säger att 
de handlar. Det är inte alla gånger deras självbild stämmer överens med andras bild av dem. 
Intervjun är också ett resultat av den kontext den utförs i, det vill säga att tid, plats och rum 
kan påverka vad som sägs och hur det sägs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
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Genomförande 
Efter att ha formulerat studiens syfte och frågeställningar utformade jag en intervjuguide (se 
Bilaga 2). Inom hermeneutiken ska informanten få vara med och styra ämnet (Westlund, 
2015). Därför utformade jag intervjuguiden efter fyra teman och gjorde endast förslag på 
frågor utifrån dessa. Jag utförde alltså halvstrukturerade intervjuer. Det första temat handlar 
om dans. Hermeneutiker menar att informanternas erfarenheter och livssituation kan påverka 
tolkningen av deras utsagor (Ödman, 2007). Därför blir detta första tema, som behandlar 
deras danshistoria och utbildningshistoria, relevant för en rimlig tolkning. Min beskrivning av 
informanterna, i början av ”Resultat & Analys-delen”, är alltså hämtat ur detta intervjutema 
(se s. 17). De andra tre temana är hämtade ur mina tre frågeställningar. Jag benämner temana; 
musiken i dansen, musik i dansundervisning och dansens och musikens relation. Utifrån mina 
frågeställningar har jag sedan utarbetat förslag på frågor. Under intervjuerna presenterade jag 
temana och ställde den första förslagna frågan men sedan utformades intervjuerna lite olika 
beroende på vad informanten fokuserade på. Oftast ställde jag de förslagna frågorna under 
något tillfälle men också följdfrågor på det som informanterna fokuserade på.  
 
Efter att ha bestämt urvalet kontaktade jag informanterna via olika typer av mejl. En av dem 
hittade jag via en skolas hemsida och de andra två blev jag tipsade om av bekanta.  
 
Westlund (2015) skriver att empirin alltid befinner sig i ett sammanhang och att det är viktigt 
att ta hänsyn till och beskriva detta för att ge en chans till en helhetstolkning. Jag gav olika 
förslag på var vi kunde träffas. Beroende på informanternas omständigheter bestämde vi 
sedan en plats för att ses eller höras. En intervju genomfördes via Skype, en annan i ett lugnt 
rum på en skola och en på ett fik. Intervjun via Skype var den kortaste; cirka 40 minuter. Jag 
valde att inte utföra Skype-intervjun som den första, så att jag förhoppningsvis inför den blivit 
mera varm i kläderna.  De andra två varade omkring, eller lite längre, än en timme.  
 

Tillämpning av hermeneutiken i min studie 

Datamaterialet ska alltså tolkas och på så vis analyseras och här beskrivs hur analysprocessen 
gick till. En tolkningsprocess sker genom att vi frilägger det som redan är känt för att sedan 
tilldela mening till materialet. Jag har gjort detta genom att först redogöra och sammanfatta 
vad informanterna sagt i intervjuerna. Bakgrunden och tidigare forskning är också en del av 
”det redan kända”. Genom att tolka, gå djupare än bara det som sägs, och analysera 
informanternas utsagor har sedan materialet tilldelats mening. Det finns dock inte någon 
enhetsmetod för hur en studie ska tolkas hermeneutiskt (Ödman, 2007).  Exakt hur analysen 
går till är alltså upp till den enskilde forskaren och hur det empiriska materialet tolkas ska 
bero på forskarens egen förförståelse (Westlund, 2015; Ödman, 2007).  
 
Jag har i analysarbetet tagit hjälp av de hermeneutiska tankarna om Del- och helhetsprincipen 
och spiralen. Båda dessa pekar på en pendlingsrörelse mellan delar och helhet, datamaterial 
och litteratur, som ska finnas i forskarens tankar när materialet analyseras. Jag har läst igenom 
det transkriberade materialet flera gånger, försökt förstå informanternas utsagor och skapat en 
helhetstolkning av de tre danslärarnas tal om musik. Där ska alla de mindre delarna gå i linje 
med helheten. I denna fas är det viktigt att hålla en öppen inställning och låta texten tala till 
en, menar Westlund (2015). En forskare måste försöka förstå delarna och helheten, och hela 
tiden låta dessa samspela för att komma fram till en rimlig tolkning (Ödman, 2007). Enligt 
Westlund (2015) ska kontexten vägas in och beskrivas som en del i en helhetstolkning. Därför 
har jag beskrivit informanternas dansbakgrund och tagit sammanhang i beaktning i 
tolkningsarbetet.  
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I hermeneutiken spelar även kvantitativ data en roll i påvisandet om vad informanten anser 
vara viktigt. Om till exempel ett ord upprepas många gånger signalerar detta att begreppet är 
av betydelse och av intresse för tolkningen (Westlund, 2015). Jag har därför tagit hänsyn till 
teman som kommer igen hos alla informanter och även tittat på om det finns åsikter som går 
isär. Informantens engagemang, till exempel betoning på ett visst ord, kan också visa på vad 
hen tycker är viktigt (Westlund, 2015).  Detta har jag också letat efter.  
 
Hela tolkningsprocessen ligger i forskarens egen förförståelse som en oundviklighet, och 
enligt hermeneutiken är det helt i sin ordning att den ger riktningen i sökandet efter tolkning. 
Att påverkas av sin förförståelse är oundvikligt, och i inledningen finns en sammanfattning av 
min egen (se s. 1). Genom att den redovisas avser jag att öka studiens transparens (Ödman, 
2007). Jag har en utbildning i musik och kan därför mer om musik än dans. Detta har påverkat 
mitt sätt att ställa frågor och hur jag pratat med informanterna. Jag har varit en nybörjare på 
dansområdet och har under processens gång lärt mig mer och mer om dans, ur ett akademiskt 
perspektiv. Min positiva inställning till dans och mitt nyfikna intresse för konstarten har 
påverkat min analys. Min förförståelse har alltså färgat resultatet.  
 
I analysarbetet har jag utgått från studiens tre frågeställningar. Ur dessa skapade jag tre 
teman: musiken i dansen, musik i dansundervisning, samt dansens och musikens relation. 
Utifrån dessa tre teman och frågeställningarna har jag läst igenom transkriberingarna av 
intervjuerna och markerat uttalanden som har med respektive tema att göra; alltså som är bitar 
för att besvarar en av frågeställningarna. Jag har sammanställt dessa essenser av uttalanden 
och sedan analyserat varje individ för sig. Varje individs analys har jag sedan ställt samman 
till en övergripande analys av alla tres svar. Varje sammanställande analys söker svara på 
varsin frågeställning, i tur och ordning.  
 
Tolkningsakten kan sägas ha tre dimensioner: en tidsdimension, en del/helhetsdimension och 
en fokuseringsdimension (Ödman, 2007). Detta är dimensioner att pendla fram och tillbaka 
mellan och ta hänsyn till i strävandet efter den goda tolkningen. I analysen har jag tagit 
hänsyn till tidsdimensionen genom att ta framtid, nutid och dåtid i beaktning. Jag inbegriper 
också informanternas egen historia och bakgrund i analysen, och får på så sätt med ytterligare 
en aspekt av tidsdimensionen. Jag har fått med del/helhetsdimensionen genom del- och 
helhetsprincipen som förklarats tidigare i texten (se Centrala begrepp inom Hermeneutik). 
Delarna består av en individuell analys av varje persons utsagor om varje tema. De 
sammanställs sedan till en helhet genom en överblickande analys av alla informanternas svar. 
En annan typ av del är de olika svar som informanterna gett. Dessa ska också stämma överens 
med det större tolkningssammanhangets helhet. Temana är också delar av tolkningen som jag 
sedan satt ihop till en sammanfattande analys. I fokuseringsdimensionen ska tolkningen testas 
mot den yttre verkligheten, alltså samhället i stort. Detta kommer jag att göra i min 
Diskussion genom att jämföra slutsatser med tidigare forskning. Zetterquist & Ahrne (2015) 
menar att man kan få insikter om en social miljö genom att intervjua personer som är 
verksamma och delaktiga i den. Därför kan jag i diskussionen pröva mina slutsatser gentemot 
hela dansvärlden och vårt samhälle genom informanternas uttalanden. 
 

Urval 
Jag har valt danslärare som målgrupp eftersom studien handlar om musik i dansundervisning. 
Danslärarna ska ha erfarenhet av någon form av danslärar- eller danspedagogutbildning på 
högskolenivå som de deltagit i under minst två år. Anledningen till detta är att det 
förhoppningsvis gör att de har vana att diskutera dans och deras egen undervisning. Eftersom 
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mitt ämne är ganska komplext väljer jag att intervjua lärare istället för elever. En av 
anledningarna är att jag har fått detta rekommenderat från danslärare som menade att ämnet 
kan tänkas vara för svårt för elever. Min förväntan är också att lärare genom sin utbildning 
har övat upp en förmåga att diskutera djupare, filosofiska ämnen. Det borde i bästa fall också 
ha ökat deras medvetenhet, kritiska tänkande och förståelse. Min erfarenhet är att de som 
väljer att gå en danslärarutbildning oftast har dansat under lång tid och i olika sammanhang. 
Detta styrks av att danslärarutbildningar har intagningsprov som kräver dansvana och tidigare 
kunskap. Genom tidigare danssammanhang och de akademiska kontexterna har de fått en stor 
erfarenhet av hur musik används i dansundervisning. 
 
Att de arbetar på något sätt just nu var relevant för att kunna tala om hur de använder musik i 
sin egen undervisning. Jag har valt lärare som arbetar med olika åldrar för att få en bredd i 
dataskapandet. I och med detta argument hörde jag av mig till en folkhögskolelärare, en 
gymnasielärare och en lärare som arbetar med både yngre åldrar och på gymnasium. Därför 
täcker informanterna flera olika utbildningsformer, till exempel kulturskola och gymnasium, 
och olika åldrar; allt från barn upp till folkhögskoleålder. 
 
Jag har delvis försökt variera vilka lärosäten de utbildats på och i vilka städer de nu är 
verksamma i för att få med flera olika danssammanhang och på så sätt bredda resultaten. Jag 
valde två kvinnor och en man för att få med flera könstillhörigheter. Även informanternas 
ålder har jag försökt att variera.   
 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Informanterna fick skriva på en blankett (se Bilaga 1) där de godkände att intervjuerna 
spelades in. Det är viktigt att få informanternas godkännande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015; Vetenskapsrådet, 2011). Detta gjorde jag för att få dem att känna sig trygga och med 
förhoppningen om att de ska känna att de har makt att påverka situationen.  
 
Jag förklarade tydligt för informanterna, i blanketten och även muntligt vid intervjutillfället, 
att de kan avbryta deltagandet när de vill. Även detta hoppas jag bidrog till en känsla av att 
processen sker på deras villkor. Faktumet att jag efter att allt arbete är färdigt kommer att 
radera inspelningarna klargjordes även. Med den informationen ville jag försäkra 
informanterna om deras konfidentialitet och visa att jag kommer att behandla informationen 
de ger mig med varsamhet och omtanke. Ovanstående åtgärder är också till för att tydliggöra 
att deltagandet i studien sker av egen fri vilja (jfr Vetenskapsrådet, 2011). 
 
De informerades också om att deras identitet i min studie, kommer att behandlas 
konfidentiellt (jfr Vetenskapsrådet, 2011). I och med detta skriver jag inte vad informanterna 
heter. Istället har jag gett dem pseudonymer så att deras verkliga identitet inte ska kunna 
uppdagas via namnet. Jag berättar heller inte namn på städer de bor, bott, studerat eller arbetar 
i. Även namn på skolor utesluts. Skälen till detta är att deras integritet ska vara skyddad då jag 
hoppas att läsares eventuella koppling till informanternas identitet omöjliggörs. Detta gör 
förhoppningsvis att informanterna kan tala fritt och känna trygghet i vetskapen om att de är 
anonyma.  
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Resultat: redovisning och analys 
I detta stycke redovisas resultatet av intervjuerna och analysen av dessa utifrån mina tre 
frågeställningar. Jag har sammanställt studiens tre frågeställningar till tre teman; alltså hämtat 
temana ur frågeställningarna. Temana handlar följaktligen om informanternas föreställningar 
om musiken i dansen, musik i dansundervisning samt dansens och musikens relation. Jag 
börjar med en presentation av informanterna och kommer sedan att, utifrån varje tema, 
redovisa vad varje individ sagt om temat. Efter informanternas utsagor om ett tema följer en 
kort sammanställande analys på varje ämne. Allra sist i kapitlet kommer en sammanfattande 
analys som innefattar alla tre temana. Detta sista analysstycke söker även att uppfylla studiens 
syfte. 
 

Presentation av informanterna  
Här presenteras de tre informanterna Anna, Erik och Rebecka. Stycket handlar främst om 
dansen i deras liv, dansutbildningar och deras yrkesbanor. Ur ett hermeneutiskt perspektiv är 
det inte bara det som sägs i intervjun som är relevant för en rimlig tolkning. Informanternas 
livssituation och erfarenheter är relevanta aspekter att ta hänsyn till. Därför är dessa 
presentationer relativt utförliga.   
 
I Annas 34-åriga långa liv har dans alltid haft en stor plats. Den har betytt mycket på ett 
socialt plan och eftersom Anna aldrig har haft något annat arbete än dansrelaterade jobb så 
har dansen också varit hela levernet som ekonomin varit beroende av, och som vardagen 
färgats av. Hon har arbetat med dans i sjutton år och idag jobbar hon med elever i varierande 
åldrar, allt från treåriga barn till gymnasieelever på estetiska programmet. I Annas familj har 
folkmusik och folkdans varit ett stort intresse och första gången hon medverkade i sådana 
sammanhang var hon så liten att hon inte ens minns det. Första gången hon gick på mer 
formell dansundervisning var hon fem år gammal, och hon visste tidigt att dansen var något 
hon ville satsa på och senare arbeta med. Hon beskriver att hennes dansande från tidig ålder 
har haft två parallella spår. Dels folkdansen som har fungerat mer som en social plattform, en 
fritidsaktivitet, och dels baletten och jazzen där hon redan tidigt var mer målmedvetet inriktad 
mot en yrkesbana. Senare i livet kom även den moderna dansen in i hennes liv, och idag är 
den tillsammans med jazzen och baletten hennes huvudämnen.  
 
Efter dansinriktning på estetgymnasium gick Anna fyra år av högskoleförberedande 
dansutbildningar. Först var det egna dansandet i fokus, men efter att ha provat på ett 
danslärarjobb fastnade hon för det. Efter några år tog hon gymnasielärarexamen i dans med 
inriktning på scenisk konstnärlig dans såsom modern dans, balett och jazzdans.  
 
 
Erik är inte född i Sverige, och det var i landet han föddes som han mötte dansen. Den var 
inte något som fanns med från början utan han upplever själv att han, som 19-åring, var 
ganska sen att börja med dans. Han har alltid varit fysiskt aktiv, men höll på med annat, bland 
annat mycket karate. Lokalen där han tränade karate delades med en dansskola, och efter en 
skada i knäet började Erik ta danslektioner som ett steg i sin rehabilitering. Redan tidigare 
hade han tyckt om att stå på scen. Från början var skådespelare ett drömyrke, och mötet med 
dansen blev en fullträff. Några få år senare sökte han in till fyra högre dansutbildningar i 
hemlandet och kom in på alla fyra! På en av dessa, som hade inriktning på endast modern 
dans, gick han sedan en fyraårig yrkesdansarutbildning. Den danspedagogiska utbildningen 
kom åtskilliga år senare för Erik efter många år som dansare och danslärare. Det var dansen 
som först tog honom till Sverige då han i början av 90-talet blev medlem i ett svenskt 
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danskompani, och fortsatte där under två år. Efter flera jobb i andra närliggande länder kom 
han senare tillbaka till Sverige, och idag, vid 50-års ålder, har han nu bott här i 15 år. Han var 
med och startade dansutbildningen på den folkhögskola där han än idag arbetar på deltid. För 
övrigt arbetar han också med en del dansströjobb i till exempel olika föreställningsprojekt 
eller som gästlärare.  
 
 
Rebecka är noga med att säga att hon tänker att vi alla föds som dansare och därför är det 
svårt att svara på frågan om när hon började med dans. Hon har alltid dansat omkring. Men i 
undervisningssammanhang började hon när hon var åtta år gammal med att dansa bugg. Hon 
fick mycket uppmuntran men var tvungen att sluta av fysiska skäl. Under hela tonåren drogs 
hon till dans och var med och dansade där tillfälle gavs i skolan, men framförallt utforskade 
hon dans själv, kollade på Michael Jackson m.fl, och lärde sig moonwalka på egen hand. På 
gymnasiet valde Rebecka till dans i alla kurser som var valbara och där träffade hon en teater- 
och danslärare som har betytt väldigt mycket för henne, och som uppmuntrade henne att satsa 
på dansen. Det var här, vid 16 års ålder, som hon för första gången riktigt började arbeta med 
jazzdans och upptäckte modern dans. Hon märkte att dansen var något hon hade fallenhet och 
lust för.  
 
Några år efter gymnasiet sökte Rebecka till dansfolkhögskola men det blev tyvärr inte enbart 
en positiv upplevelse. Det var ett pressat och utsatt sammanhang som gick ut över hennes lust 
att satsa på dans. Genom bland annat hjälp och uppmuntran av sin tidigare teater- och 
danslärare hämtade sig Rebecka från tiden på folkhögskolan. Via olika dansprojekt i hennes 
hemtrakter hittade hon tillbaka till lusten att satsa på dans och började en dansutbildning i en 
annan stad. Där gick hon först olika dansutbildningar och började sedan på en 
danspedagogutbildning som hon har ett år kvar på. Rebecka är 29 år gammal och arbetar på 
en gymnasiesärskola. Hon har tagit paus från danspedagogutbildningen, arbetar istället sedan 
ett år tillbaka och stortrivs med det. Hon har också under många år haft olika danskonstnärliga 
extrajobb, framförallt i sina hemtrakter. 
 

Musiken i dansen  
Detta är det första temat och det är hämtat ur den första frågeställningen. Den behandlar 
informanternas relation till musiken i dansen och lyder specifikt: Vad har danslärarna för 
relation till musiken i dansen?  

Anna 

Anna menar att musiken påverkar dels rent mekaniska bitar i dansen, såsom puls och tempo 
(som dansare räknar man i åttor säger Anna), men musiken har också inverkan på stämning 
och uttryck. Hon uttrycker flera gånger att musik är något som påverkar dansen väldigt 
mycket.  
 

[Musiken kan] göra underverk med en enkel rörelse, det blir en helt annan sak om man lägger till 
musiken. 

 
Musik och dans hör ihop på flera sätt och följer varandra bland annat via samspel, flyt och 
gung. Anna tar folkdansen som ett exempel där det ibland finns en specifik låt till en specifik 
dans, och dessa brukar då vara otroligt tätt sammanvävda. Inom den genren finns vissa gamla 
uppteckningar av notbilder som idag kan göra att musiken styr dansen, men Anna pratar 
också om att det finns spelmän som verkligen kan följa dansarna i sitt spel.  
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Anna har många gånger upplevt att dans och musik hör ihop men menar också att man i 
dansen kan 
 

gå emot musiken [och] göra nåt annat än vad musiken säger. Så att det kan verkligen höra ihop, 
alltså supertajt, men också vara ganska skilt sådär. Det beror på vad man väljer, vad man gör. 
 

Anna säger även att dans inte är beroende av musik, det är en fristående konstart och man kan 
skapa en koreografi och framföra den utan musik. Detta är dock något hon har insett och 
funderat mer på med åldern och i och med sina utbildningar. I början tyckte hon att det var 
svårt att skapa dans utan musik och fortfarande utgår Anna oftast från musiken, till exempel 
en låt som hon gillar, när hon ska hitta rörelser och skapa en dans för scen eller undervisning. 
När Anna började ta balettlektioner, som liten, hade de en pianist som spelade musiken; den 
var alltså live. Men Anna minns inte musiken som så medryckande eller något hon då 
funderade över. Musiken var då framförallt något som visade när dansen skulle börja och 
sluta. Hon tycker att även inom folkdansen var, och är, det en viktig roll musiken spelar; man 
börjar aldrig dansa i tystnad och fortsätter aldrig i tystnad.   
 

Erik 

Erik tycker att det är stor skillnad att dansa till inspelad musik och till musik som spelas live. 
Men det är inte bara musiken som påverkar dansen i en live-situation, det är hela situationen, 
dansaren, musikern, rummet, publiken och den känsla alla kommer dit med just den dagen. 
När musiken är live blir det en levande situation. Oförutsedda saker kan ske, musiken kan till 
exempel låta lite annorlunda, och det är något häftigt med att musiken och rörelsen skapas 
samtidigt. Att musikern, en annan människa, är närvarande skapar ett möte mellan dansaren 
och musikern.  
 
När Erik ska skapa dans inför en föreställning använder han sig inte av hela låtar utan gör ett 
ljudlandskap, en ljudkomposition, och klipper då på datorn ihop till exempel tal med en slinga 
ur en låt eller lägger till olika typer av ljud och så vidare. Han pratar en del om hur dansare 
räknar och delar in musiken i perioder; på en enklare nivå till åtta men på en högre nivå kan 
räkningen också variera mellan olika siffror.  
 

Men det kan vara att man inte räknar likadant som musiker. 
 
Han säger att så som en dansare räknar nödvändigtvis inte behöver vara ett bra musikaliskt 
mönster för musikerna. Erik uttrycker senare i intervjun en ovilja gentemot räkning eftersom 
han tycker att det är ett begränsande, ofritt sätt att nå dansen. Han är mer intresserad av vad 
som händer och hur det känns i kroppen.  
 
Det finns musik som inte har något behov att dansas till, tycker Erik. Till sådan musik 
behöver han inte röra sig. Annan musik är svårt att sitta still till när man hör. Det finns också 
dans som inte har behov av musik till, som kan skapas, tränas in och framföras helt fristående 
från musik.  
 

Men det är inte musikförbud heller. Det är bara att snart kommer det att handla om musiken men 
det handlar inte om musiken nu för det är våra kroppar. Sen när vi gör den här frasen, så är det 
ändå att jag skulle vilja att man dansar det. Det är inte bara som, jag vet inte… som en 
friidrottsövning. Det är ju dans! 

 
Musik och dans hör ihop samtidigt som det inte gör det, menar Erik. Det är ett samarbete; 
man arbetar och dansar med musiken och man kan också dansa mot den. Men det är viktigt 
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för Erik att det är på en jämlik nivå. Han menar att det är skillnad mellan att tillverka och 
tillåta i hur man påverkas av musiken. Att tillåta sig handlar om att öppna sig för musiken, att 
andas in den. Han säger: 
 

Det ska inte vara skitsamma vad jag spelar. 
 
Så musiken spelar ändå roll och fyller en funktion. Man kan använda musiken för att hitta 
något extra i dansen. Men han är noga med att poängtera att musiken inte ska få ta över.  
 

Rebecka 

Musik är väldigt viktigt för Rebecka. För att vara en bra dansare och danslärare måste du vara 
musikalisk, ha en känsla för musik, ha kunskap om musikens uppbyggnad och hur musik 
fungerar, säger hon.  
 

Nämen det är…. det blir ingen dans utan musik, alltså så är det bara. s 
 
Hon säger att hon kanske skulle ha känt annorlunda angående detta om hon hade arbetat med 
andra typer av elever, men idag är det så hon känner. För Rebecka är musiken något som 
hjälper en person att hitta en stämning i kroppen. Den hjälper också till att hålla tempo och 
form i dansen. Musiken är det största verktyget i dans, och till och med om det skulle vara tyst 
tycker Rebecka att musiken alltid finns där och är närvarande på något vis. Då kan hon hitta 
någon slags inre musik med hjälp av rörelserna i kroppen, andningen eller de ljud hon hör 
runt omkring sig just då. Det kan även vara en bild som hon ser för sitt inre som då påverkar 
hennes inre musik.  
 
Rebecka nämner att man kan arbeta mot musiken eller gå ifrån den. Detta är ett 
förekommande verktyg i dansvärlden menar hon. När jag frågar om de pratat om musik på 
lektionerna när hon varit elev berättar hon att de har haft musikteorilektioner och även 
musikhistoria. Musik kan påverka hur kroppen rör sig, i till exempel en 
improvisationssituation, och det kan också påverka hur en dans uppfattas av en publik. Något 
seriöst rörelsemönster kan till exempel bli fånigt beroende på hur musiken låter. För Rebecka 
kan musik också ge styrka, kraft och mod, i till exempel en föreställningssituation. När hon 
känner att hon kan ”gå in i musiken” eller ”vara ett med musiken” kan den fungera som en 
livlina och ett hjälpmedel att få dansprestationerna till nya höjder.  
 

Jamen musik, det är självklart liksom. Musik är dans. Jag kan ju, jag har uttryckt till eleverna 
ibland, när det svänger eller… nu gör vi musik liksom. För att det är liksom, ja! 

 
Rebecka föredrar originell musik snarare än klassisk eller populärkulturell musik när hon ska 
koreografera. Det hjälper henne att utforska och hitta nya rörelser om musiken är lite udda. 
När hon ska skapa en koreografi kan hon ofta improvisera fram rörelser till flera olika låtar 
för att sedan sätta in dessa rörelsemönster i ytterligare en annan låt som slutresultat. Detta för 
att undvika att hamna i gamla fack, rörelser man sett förut, och bidra till ny inspiration. Att 
dansa en dans till annan musik än vad den brukar dansas till, balett brukar dansas till klassisk 
musik till exempel, kan också ge rörelserna nya dimensioner och påverka känslan.  
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Analys av musiken i dansen 

Annas relation till musik är tvetydig. Hon tycker att musik verkligen kan lyfta dansen och 
hjälpa till med rörelseuttrycket. Samtidigt anas en motvilja mot att låta musiken ta över. Hon 
påpekar till exempel att dansen är en fristående konstart och inte alltid behöver musik. Men 
sådana tankar kom in senare i hennes liv, och vanan att börja i musiken verkar ändå ha ett litet 
övertag. Om man ser till det hermeneutiska begreppet tidsdimension är detta helt logiskt. 
Eftersom dessa tankar kom in senare i hennes liv har de inte fått lika stor plats som de idéer 
som presenterades för henne som liten. Då, som liten, anpassades danslektionerna efter 
musiken. Det har blivit en vana för Anna och det arbetssättet känns naturligtvis enklare. 
 
För Erik kan musik lätt bli en begränsning för dansen. I sin relation till musik är han vaksam 
eftersom musiken kan göra dansen ofri. Han gör egna ljudkompositioner till dans, då börjar 
han i rörelser och kan sen själv styra formen. Detta blir ett verktyg för att minska musikens 
kontroll över dansens form. Ljudkompositioner, föredragande av livemusiker, ovilja mot 
räkning och vikten han lägger på konstarternas jämlika nivå är alla delar av en helhet. Via den 
hermeneutiska del/helhetsdimensionen ser vi en helhet som visar på en önskan att minska 
musikens makt. Hans citat om att dans ska dansas och inte är en friidrottsövning tyder ändå på 
att musiken kan vara en hjälp till känslouttryck eller inlevelse i rörelsen. Det antyder att han 
upplevt att det är lättare att tappa inlevelsen om inte musiken är närvarande. Utan musik 
kanske dansare får anstränga sig mer för att lägga till uttrycket men det är ändå det Erik 
föredrar.  
 
Rebecka använder stora ord angående musikens vikt i dans och upprepar det ofta. Hon säger 
att musik är dans och att det inte blir någon dans utan musik. Enligt hermeneutiken är 
upprepningar och starka uttryck av vikt för tolkningen. När hon talar om musik tolkar jag 
hennes ord som att hon syftar på något mer än bara en ljudbild. Jag grundar denna tolkning i 
att hon beskriver en sinnestämning; att musik är en känsla eller ett sinnetillstånd som hon 
upplevt. Hon använder uttryck som att ”bli ett med musiken”. Det syns även i kommentaren 
till eleverna om att de ibland skapar musik tillsammans genom sin dans, eller när hon berättar 
att hon kan höra eller känna musik även om det är tyst. Det är som om Rebecka likställer 
musik med känslan av att försvinna in i konsten eller nuet. Det kan vara på grund av denna 
definition av musik som hon lägger så stor vikt vid musikens betydelse i dansen.  
 
Erik går längst i åsikten, uttrycker sig starkast, om att musik inte alltid behövs i dans. Han 
upprepar detta flera gånger. Vissa av Rebeckas uttalanden kan ses som hans motsats. Rebecka 
är yngst och har precis börjat sin karriär. Hennes yrkesliv är kort och hon har endast arbetat på 
en enda skola med elever som kan sägas vara på en nybörjarnivå. Sådana faktorer påverkar 
enligt hermeneutiken hennes ståndpunkt. Erik började senare med dans och har nästan enbart 
arbetat med modern dans, där liknande åsikter verkar råda. Ur ett hermeneutiskt perspektiv 
har denna erfarenhet format honom. Rebecka uttrycker i och för sig också en experimentell 
längtan men har andra metoder, till exempel lyssnande och improviserande till flera låtar, för 
att hitta nya rörelser. Detta tankesätt skulle också kunna vara en ovilja till att låta musiken 
styra dansen för mycket. Men det kan också handla om ett förnyande av kreativiteten och 
konsten, och inte alls ha med musikens makt att göra. Anna har liksom Erik en viss skepsis 
mot musikens styrning av dansen. Men hon föredrar ändå att ha musik till dans och låta den 
inspirera till rörelse. Hon har stött på liknande tankar som Eriks via modern dans, men det var 
först senare i hennes liv. Faktumet att hon började så tidigt med dans och att musiken där fick 
styra har, hermeneutiskt sett, format hennes användande av musik i dansen, trots en viss 
skepsis.  
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Alla tre nämner ganska tidigt att musik också är något man kan gå eller arbeta emot. Anna 
och Rebecka är överens om att musik har en väldigt stor påverkan på dansen och även Erik 
tycker att musiken ska spela roll för rörelserna och kan vara en hjälp till att påverka dansen 
till det bättre. Sammanfattningsvis kan vi se att det finns meningsskiljaktigheter angående hur 
mycket musiken ska få styra dansen. Bland danslärare råder alltså olika åsikter om detta. Det 
finns en spänning, som handlar om makt och kontroll, mellan musiken och dansen.  
 

Musik i dansundervisning 
Detta tema behandlar danslärarnas användning av musik i deras undervisning. Temat är 
hämtat ur den andra frågeställningen; hur använder de musik i sin undervisning?  

Anna 

Även om Anna inte tycker att musiken på balettklasserna, när hon var liten, var så väldigt 
medryckande så önskar hon idag att hon kunde använda sig mer av livemusik. Det är praktiskt 
för en lärare att slippa springa och sätta på inspelad musik. Men hon använder sig bara av 
inspelad musik och menar att det framförallt är Danshögskolan som fortfarande har möjlighet 
till livemusik. Anna ser musiken som en hjälp i dansundervisningen och använder den 
mycket, nästan alltid. Musiken hjälper till med puls och tempo, start och stopp i dansen, form 
och stämning. Genom att ha hög eller låg volym menar Anna att elevernas energianvändande 
och hur mycket kraft de lägger i rörelsen kan påverkas. Själv brukar hon inte utnyttja detta så 
mycket. När hon ska skapa en dansövning utgår hon ofta från en låts form, och instruerar 
olika övningar utefter låtens olika delar. På detta sätt kan musikens form bli ett pedagogiskt 
verktyg för att hjälpa eleverna att hänga med i rörelsernas byten. I improvisationsövningar 
kan en viss stämning i musiken hjälpa eleverna att uppfatta känslan som efterfrågas. Ibland 
kan hon ge eleverna i uppgift att göra en koreografi utan musik. Sedan får de pröva att göra 
rörelserna till olika låtar, och se om de tycker att någon låt fungerar bra ihop med dem. Hon 
tycker att det är fascinerande att människor brukar vara överens om när det känns som att det 
klickar; att musiken och dansen hör ihop. Även med barn i yngre åldrar prövar Anna ibland 
dansövningar utan musik men vissa kan tycka att det är svårt. Anna tror ändå att det är enklare 
att röra sig till musik än utan; att det ger en motivation, och någonting att följa.  
 

Det är ju lättare att motivera rörelser när man har musik….. för alla. 
 
Eleverna och Anna pratar om musik på lektionerna men beroende på deras ålder och nivå blir 
det på olika sätt.  
 

Ju mer avancerade dansare man är desto fler olika parametrar av musik ingår det ju att kunna ta in. 
 
De kan diskutera musikaliska termer, såsom taktarter och form, eller uttryck och stämning. 
Med yngre barn blir det på en enklare nivå, till exempel uppmaningar om att hålla takten eller 
att börja och sluta dansa efter när musiken gör det.  
 

Erik 

När Erik undervisar är det väldigt sällan som han startar med att sätta på en låt. Istället brukar 
han börja arbeta med rörelser med sina elever, och så får musiken komma sen. De skapar 
alltså det fysiska materialet först och kan sedan prova det till olika låtar, men Erik vill komma 
ifrån att man dansar till en låt. Varje termin har lärarna, på skolan där han arbetar, i uppgift att 
göra en koreografi till slutproduktionen som eleverna sedan utför. Även då börjar Erik i 
rörelsen. Sedan skapar han en slags ljudkomposition genom att i datorn klippa ihop olika ljud. 
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Det kan handla om prat, uppläsning av poesi, en liten slinga ur ett stycke eller bara olika typer 
av ljud som tillsammans skapar ett slags ljudlandskap. Ljudkompositionen och koreografin 
utvecklas sen tillsammans, ungefär från och med halvvägs in i processen, men det är alltid 
rörelser som är utgångspunkten och starten. Han vill inte bara räkna och fastna i en 
musikalisk, rytmisk ram utan fokusera på vad som händer i själva rörelsen. På det sättet 
arbetar Erik, men han säger att han är medveten om att detta arbetssätt är ganska olikt de 
flesta svenska danspedagogers sätt. Han tror att han är ovanlig i sitt sätt att undervisa. Vissa 
av hans elever kan ha lite svårt för hans arbetssätt i början.  
 

Man måste göra antagningsprov för att komma in, så alla har dansat mycket innan de kommer till 
oss. Och nästan alla har enbart dansat till musik och enbart räknat 5, 6, 7, 8. 

 
Alla har olika erfarenheter men överlag blir många av eleverna först förvånade. Därför har 
Erik fortsatt med sin metod och ser det lite som sin uppgift att ge eleverna variation och 
balans i undervisningen. Hans uppvärmningar är till exempel alltid utan räkning.  
 
Erik beskriver att på danshögskolan har de musiker i klassrummet under undervisning, och 
under hans utbildning har han haft det många gånger. Han tycker att det ger mer frihet. Även 
om de inte brukar ha det på skolan där han nu arbetar så tycker han att det är en viktig del av 
elevers utbildning, att någon gång ta klasser med någon som spelar. Att ha livemusik i 
undervisning gör någonting extra på en lektion; det kan ge skjuts till dansarna och vara en 
hjälp både för elever och lärare. Detta gäller särskilt om det är en musiker som är erfaren att 
spela i dansundervisning.  
 
Erik försöker prata mindre i sin dansundervisning. När han talar med eleverna kan han säga 
att de till exempel inte ska tävla med musiken eller att de ska andas in musiken som en doft 
och öppna sig för den.  
 

Rebecka 

Som danslärare är musiken ett viktigt verktyg, menar Rebecka. Därför är det, som danslärare, 
också viktigt att lyssna mycket på, reflektera över, och verkligen ägna tid åt musik. Hon har 
stött på flera danslärare som sagt att det är en jobbig del i undervisningen att hitta musik, men 
Rebecka trivs med att lägga mycket tid på det. Det är viktigt att göra det, tror hon, om man 
vill att lektionerna ska bli bra. Hon berättar att hon använder sig mycket av Spotify för att 
lyssna på musik och även för att hitta nya, liknande artister och låtar.  
 
Musiken hjälper eleverna att våga röra sig, och Rebecka tycker framförallt att musiken blir ett 
hjälpmedel för att hålla elevernas fokus. Hon berättar att hennes elever kan ”zooma ut” 
ibland, fastna i någon tanke eller tappa fokus. Då är musiken viktig för att locka dem tillbaka; 
”trollbinda dem”. Det är också viktigt som lärare att då ha tänkt efter och varit noga med sitt 
låtval. Ett annat exempel på musikens påverkan är att uppiggande musik kan hjälpa när 
eleverna tappar energi. Det kan bli ett sätt att peppa dem. Rebecka menar att viss typ av musik 
inbjuder till vissa rörelser: 
 

Eleverna studsar utan att jag sagt att dom ska göra det, så jag använder musik hela tiden. 
 
Andra exempel på detta, menar Rebecka, är att kraftfull musik kan hjälpa dem att ta i med 
kroppen, och vacker balettmusik kan vara ett stöd när de ska dansa svävande. Att vara 
medveten om detta och göra passande låtval är alltså ett effektivt pedagogiskt verktyg enligt 
Rebecka. 
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Rebecka använder sig mycket av musik i undervisningen. Men hon försöker att inte bara välja 
musik som eleverna är vana vid att höra. Hon vill visa dem ny musik och vill välja musik som 
hon tror lockar fram fantasin. Ibland försöker Rebecka prata om musik, till exempel 
musikteori, med sina elever men hon upplever att hon inte får så mycket svar. Med hennes 
elever fungerar det bäst att ”bara köra”, alltså att göra och dansa, istället för att prata för 
mycket. 
 

Då har jag tröttat ut dem. Det funkar inte att hålla på o babbla, nu dansar vi! Och då är det 
jätteviktigt att jag har valt rätt musik som får igång dom. 

 

Analys av musik i dansundervisning 

Anna har överlag en positiv inställning till användandet av musik i undervisning. Hon 
använder nästan alltid musik. Det är då inspelad musik och oftast i form av låtar. Hon ser 
musiken som en hjälp och något som påverkar mestadels positivt, både henne och eleverna. 
Om vi likt en spiral gräver djupare märker vi dock att tankar om att musiken kan ta över finns. 
Ibland gör hon övningar där musiken får komma in först senare i processen, vilket blir ett sätt 
att minska musikens påverkan på rörelserna. Anna hade velat kunna använda livemusik men 
när vi ser till tidsdimensionen verkar hennes undervisningssätt vara en produkt av hur hon 
själv blivit undervisad, samt hur tekniken idag ser ut. Idag är inspelad musik lättillgänglig och 
livemusik mindre lättillgänglig och mindre bruklig.  
 
Erik börjar i rörelsen och lägger sen till musik i sin undervisning. Då undviker han helst låtar 
och skapar istället egna digitala ljudkompositioner. Min tolkning är att dessa kompositioner 
strävar efter att minska musikens makt över rörelserna. Han vill istället att processen börjar i 
rörelsen och att det sedan utvecklas till ett samarbete mellan ljud och rörelse. Erik visar ett 
motstånd mot allt som begränsar dans och rörelser. Låtar och räkning är delar som han ofta tar 
som exempel på något som är fast och styrande på ett icke-gynnande sätt. 
Ljudkompositionerna och längtan efter livemusik som kan anpassas efter rörelser och nuet är 
andra delar i en helhet som visar på hans önskan att minska musikens styrande kraft över 
dansen. 
 
För Rebecka är musiklyssning, musikkännedom och val av musik en stor och viktig del av 
dansläraryrket. Hon lägger stort fokus på musik och att hitta bra musik för att på så sätt forma 
bra danslektioner. Musiken är ett av de största kreativa hjälpmedlen och pedagogiska 
verktygen i dansundervisning, menar hon. Om man likt den hermeneutiska spiralen gräver 
djupare i Rebeckas ord ser man att hon till och med ibland använder musiken för att slippa ge 
instruktioner. Viss musik talar för sig själv och ger ett visst gemensamt rörelsemönster enligt 
henne. Då blir musiken alltså ett sätt att kommunicera utan ord. 
 
Anna och Rebecka använder sig alltså mycket av musik. Rebecka återkommer ofta till att 
musikaliskt kunnande är oerhört viktigt som danslärare. Här skiljer sig Erik från de andra två. 
Han lägger stor tyngd på att rörelsen kommer först och att det sedan kan bli ett samarbete med 
musiken. Erik arbetar med egna, fria ljudkompositioner eftersom musik för honom verkar 
vara något som lätt kan ta överhanden och göra dansen ofri. Han vill akta sig för alltför snäva 
ramar. Anna och Rebecka ser istället musik som ett hjälpmedel i undervisningen. Anna 
använder ofta musikens form och ram som ett pedagogiskt verktyg medan Erik ser musikens 
form och ram som en begränsning för dansen. Hos Anna finns liknande tankar som hos Erik 
men de får inte så stor plats. Rebecka nämner inget om att musikens styrning skulle kunna 
vara ett problem för dansen utan ser bara fördelar med musik i dansundervisning.  
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Erik vurmar för live-spelad musik och tycker att alla dansare någon gång borde jobba med det 
i undervisning. Anna nämner livemusik och verkar tycka att det kan vara något positivt i 
undervisning, även om det inte var så medryckande när hon upplevde det på balettlektioner, 
och Rebecka nämner det inte alls. Enligt hermeneutikens tidsdimension är informanternas del 
i det nutida samhället, deras och samhällets historia, och situationen som de befinner sig i 
högst relevanta för en trovärdig tolkning. Hermeneutiken menar att andra parametrar som till 
exempel informanternas ålder, i detta fall, är viktigt att ta hänsyn till. Om livespelad musik 
med åren har försvunnit mer och mer på utbildningar, vilket Anna återger, skulle 
uppfattningarna kunna ha att göra med informanternas ålder. Annas påstående stärks av 
hennes berättelse från tidiga år och hur Erik berättar om sina upplevelser av livespel på 
utbildningar. Han har yrkesdansat längre än de andra och beskriver även erfarenhet av 
livemusik från föreställningar. Men han hänvisar ofta till dessa i dåtid. Idag arbetar han 
framförallt med datorn. I och med teknikens framsteg har inspelad musik de senaste åren 
blivit mer och mer lättillgänglig. Rebecka talar gott om Spotify snarare än livemusik. Erik är 
äldst och Rebecka är yngst. Den inspelade musikens framväxt, via mer och mer avancerad 
teknik, och informanternas tidigare upplevelser av livemusik borde enligt ett hermeneutiskt 
tolkningssätt påverka deras föreställningar. Detta kan alltså vara anledningar till varför 
livemusik är viktigare för Erik. Han har upplevt det mer och kanske nämner inte Rebecka det 
eftersom hon är ett barn av sin tid. Idag använder de alla tre, om än på olika sätt, inspelad 
musik i undervisningen.  
 
Erik går flera gånger längre i sitt värnande om dansens självständiga position och använder 
uttrycksfulla ord om att musiken inte får ta för stor plats. Han sticker ut lite från de andra två i 
och med detta, samt i sitt undervisningsupplägg. Även i sin historia skiljer han sig från de 
andra två. Han är inte född i Sverige, är man, äldst, och upptäckte dansen senare i livet än de 
andra två. Han har yrkesdansat längre och i större utsträckning i jämförelse med de andra två 
och hans utbildningsinriktning har varit nästan endast på modern dans. Kanske kan någon 
eller flera av dessa orsaker ha påverkat hans inställning. Erik säger att hans sätt att arbeta med 
musik i undervisning skiljer sig från mängden och Rebecka och Annas utsagor stärker detta 
påstående. Uttryckt i hermeneutiska termer stämmer delarna överens med helheten. Ibland 
arbetar Anna på ett liknande sätt som Erik men det är mer sällan. Hon tycker även att det är 
svårare att arbeta så i lägre åldrar. Detta ger oss en ledtråd till Rebeckas utsagor. Hennes 
elever befinner sig inte på samma nivå som Eriks folkhögskoleelever. Både när det gäller 
livemusik och tankar om dans i tystnad är det viktigt att ta hänsyn till faktumet att Rebecka 
arbetar med elever på en lägre dansnivå. Vissa delar och synsätt är svårare för elever att ta till 
sig, och därför blir inte dessa svårare moment aktuella i Rebeckas undervisning. Detta kan 
vara en anledning till att Rebecka inte tar upp dessa ämnen. Hon är yngst och har arbetat 
kortast tid av informanterna. Detta kan också vara orsaker till att musikens eventuella styrning 
över dansen ännu inte blivit aktuell för henne.  
 
I allmänhet kan vi se att musikens stora påverkan och eventuella styrning över dansen kan ses 
som ett problem även i undervisning. Men även här varierar åsikterna mellan lärarna.  Kanske 
handlar det om vilken undervisning lärarna själva fått om detta, deras medvetenhet och 
huruvida dansens självständighet är en viktig fråga eller inte för dem.  
 

Dansens och musikens relation 
Det tredje och sista temat handlar om dansvärldens olika synsätt på dansen och musikens 
relation till densamma. Temat kommer från frågeställningen: Vilka olika synsätt på musikens 
och dansens relation har informanterna stött på i dansvärlden? 
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Anna 

Enligt Anna hänger förhållande till musik ihop mycket med vilken typ av dans man håller på 
med. Hon menar att man har lite olika syn på hur sammankopplade musik och dans behöver 
vara inom olika dansstilar. I balett och jazzdans, som har funnits längre än till exempel 
modern dans, finns en stark tradition att följa musiken. Likaså i folkdansen, säger Anna, där 
det helt är musiken som styr när dansen startar och slutar. Den moderna dansen skiljer sig 
genom ett mycket tydligt ställningstagande för att dansen kan stå för sig själv och inte 
behöver musik. Anna har upplevt att det är vanligare inom den moderna genren att dansa i 
tystnad eller till olika typer av ljudbilder snarare än musik. När hon började dansa modern 
dans mötte hon för första gången tankar som att ”nu ska musiken följa er” eller ”nu ska ni 
dansa i tystnad”. Detta synsätt var hon oförstående för i början men efter att ha funderat på det 
höll hon med om att dansen är en fristående konstart. Dansen är inte beroende av musik. 
 

Det måste inte vara musiken som kommer först utan dansen kan komma först. Men det är ett 
ganska nytt sätt att tänka på 

 
Som sagt använder hon metoder hämtade ur sådana tankar i sin undervisning men ofta har 
vissa elever lite svårt med det i början. 

 
Många är väldigt vana vid att musiken kommer först, man liksom anpassar dansen efter musiken 
och inte tvärtom. 

 
Om man sedan skulle framträda med en koreografi helt i tystnad tror Anna att det kräver mer 
av publiken. Därför gör hon sällan sådana typer av föreställningar, men med en medveten och 
van publik tror hon att man absolut kan arbeta på ett sådant sätt.  
 
Anna är noga med att betona att hon generaliserar i sin beskrivning av att dansstil bestämmer 
förhållningssätt till musik. Det finns självklart undantag, men hon tror ändå att det är ganska 
relaterat till vilken dans man sysslar med. Men så beroende på vilken dansare man talar med 
kommer man att möta olika sätt att se på relationen mellan musik och dans, enligt Anna. Hon 
menar att detta är något som diskuteras livligt och ofta i dansvärlden. Hur man ska se på 
förhållandet mellan dans och musik är inget man är överens om i dansvärlden, tror hon, men 
Anna tycker inte heller att man behöver vara det. Anna har full förståelse för att man ofta 
jobbar som man är van vid, det är ju bekvämt. Hon säger att hon själv ändå föredrar att få 
musik och fortsätter: 
 

Det är ju lättare att motivera rörelser när man har musik… för alla. Alla, alla, alla människor i 
världen.  
 

Hon fortsätter med att beskriva hur till exempel barn ofta inte kan sitta stilla när de hör musik. 
Sedan säger hon: 

 
Det är lättare att dansa till musik än att dansa utan. Men det kan va intressant att göra det utan för 
att se vad som händer, för o inte bli så styrd, för att ta besluten själv när man dansar. Istället för att 
musiken tar besluten åt en på nåt vis. 

 
Anna har upplevt att till och med de människor som hävdar att de aldrig dansar börja göra 
små rörelser när deras favoritmusik spelas. Hon tror att det är ett allmänmänskligt beteende 
som gäller alla, att det är lättare att dansa när musik spelas.  
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Erik 

När Erik haft klasser i modern dans, under sin utbildning, hade de för de mesta musiker med 
på lektionerna. Ofta var det slagverkare av olika slag eller en pianist. Under sitt 
yrkesdansande har han även arbetat med musiker som skrivit musik specifikt för dans. Han 
upplever att hans elever idag är mer vana att anpassa sig efter musik, räkning till åtta och 
ramar när de kommer till honom på folkhögskolan. Det är det som är vanligare. Han beskriver 
flera högskoleinstitutioner som har dansutbildning på hög nivå där han tycker att dansen ofta 
bara ska passa in i musikens form på lektionerna. Låtar får då styra lektionsplaneringar, tycker 
Erik. Men i proffscirklar för moderna dansare upplever han att det är friare och mindre 
fyrkantigt. Om man har en musiker med tycker han även att det är lättare att vara lite friare. 
Ofta använder människor uttrycket ”dansa till musiken” och det uppskattar Erik inte riktigt. 
Han vill hellre säga att man ”dansar med musiken”. 
 
När jag frågar Erik om han tycker att dans och musik hör ihop svarar han både ja och nej. Han 
säger: 
 

Jag tror först är det självklart ja. Och om man tittar på vad vi tror att vi vet om förr i tiden och 
andra kulturer nuförtiden. Yeah, där ser man! 

 
Men han menar också att det finns dans som skapades utan musik, ska tränas utan, och 
framföras utan musik. Dansen kan alltså vara helt fristående från musik.  
 
Dansens och musikens relation är inte något som diskuteras mycket i dansvärlden, enligt Erik. 
Då och då, men sällan, kan han diskutera det med sina kollegor på folkhögskolan.  
 

En kollega jobbar med jazz, det är annorlunda med förhållandet till musiken. 
 
Han tycker att dans och musik i improvisationsklasser verkligen kan verka tillsammans i ett 
samarbete, särskilt om en musiker är med och talar om musik. Men oftast är klasser en slags 
träningssituation med väldigt lite prat. Samarbetet mellan dans och musik kan komma fram i 
andra typer av lektioner eller rörelseprojekt. Om man har tur med resurser kan man arbeta 
med musiker och dansare tillsammans och gemensamt skapa något från grunden. Men i 
utbildningar handlar det oftast om att ta många dansklasser där den fysiska träningen 
premieras.  
 

Rebecka 

Olika dansare har olika ingång till musik och ibland kan det störa, uttrycker Rebecka. Hon 
beskriver en poppig kategori dansare, melodifestivalkategorin, som dansar till mainstream, 
kommersiell musik. Här formas dansen efter musikens olika delar och ger inte utrymme för 
improvisation. Sen finns det andra dansare som vill introducera mångfald såsom instrumental, 
elektronisk eller mer speciell musik och koreograferar "utanför boxen". Till modern dans är 
inte den glättiga musiken så vanlig, menar Rebecka. I viss dans upplever Rebecka att det blir 
mer prestationsinriktat. Till exempel kan balett ibland upplevas så, eftersom det är en väldigt 
styrd dans. Där läggs mycket fokus på positionerna och exaktheten. En gång använde en 
balettlärare annorlunda musik och uttryckte att de plötsligt blev dansare när eleverna släppte 
ramen.  
 
När jag frågar Rebecka om de pratat om musik på lektioner där hon blivit undervisad svarar 
hon: 
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Om vi har pratat om musik? Mmm, vi har ju haft musikteori… hur mycket som helst.  
 
Hon fortsätter att berätta om det och nämner sen musikhistoria också. Senare berättar hon att 
det alltid har varit mycket musiksnack med kommentarer såsom ”följ musiken” eller ”våga 
häng”. Rebecka nämner också musikaliska begrepp som stacatto, accelerando och ritarando 
som lärare talat om.  
 

Analys av dansens och musikens relation 

Anna har träffat på olika sätt att se på dansens och musikens relation i dansvärlden. Hon 
menar att detta är något som diskuteras frekvent. Hur relationen mellan dans och musik borde 
se ut är något som danslärare inte alls är överens om, menar hon. Det finns olika traditioner 
och synsätt och Anna tror att dessa hänger samman med dansstil och genre. Det som 
framförallt skiljer sig är frågan om hur viktigt det är att dansen är en egen självständig 
konstart. Beroende på vilken ställning lärare tar i denna fråga påverkas sedan deras 
undervisning och hur de talar kring ämnet. När vi tar hänsyn till tidsdimensionen ser vi att 
möten och lärare har ändrat Annas eget synsätt; från början var hon skeptisk till dans utan 
musik och lade inte mycket vikt vid dansens självständighet. Lärare påverkade henne och idag 
tycker hon att dansen kan stå för sig själv. Annas bakgrund känner vi igen även i hennes 
beskrivning av sina elever. Att först inte lägga fokus på dansens självständighet är något hon 
också ser hos sina yngre elever. För barn kan det vara svårt att dansa utan musik, säger Anna. 
Min tolkning är att detta är en diskussion på en ganska komplex nivå, vilket inte gör den 
intressant för dansare förrän de uppnått större erfarenhet. Men Anna tror ändå att dans och 
musik hör ihop vilket vi bland annat märker när hon uttrycker att det är ett allmänmänskligt 
beteende att dansa till sin favoritmusik.  
 
I Erik s yrkesverksamma liv och på hans utbildning har han jobbat mycket med livemusiker 
som anpassar sig efter dansen och musik som är skriven för just dans. I hans bakgrund har 
alltså dansen fått stort utrymme att påverka musiken. Men han upplever att det har varit 
annorlunda för de elever han nu undervisar; att de är mer vana vid att anpassa sig efter 
musiken och dess fasta former. Erik tror att det beror på att det synsättet är det vanligaste 
idag, i svensk dansundervisning. I proffscirklar där det dansas modern dans är det friare, 
tycker han. Där anpassas musiken efter dansen och rörelserna, eller utvecklas i samklang.  
 
Rebecka har stött på olika synsätt inom dansen gentemot musik och tycker att det kan störa 
processer när man ska samarbeta. Hon talar om en mainstream-kategori av dansare som 
framförallt gör det som förväntas av dem. Kontra den mainstream-kategorin finns en friare 
kategori där kreativiteten får större spelrum, menar Rebecka. Hon föredrar det senare, och 
tycker att viss dans kan vara stel och ofri. När det pratats om musik på lektioner relaterar 
Rebecka först till musikteori. Musiksnack verkar vara lika med att musiken ska följas, eller att 
dansaren ska röra sig som musiken låter. Hon nämner också musikteoretiska begrepp i 
samband med danslärares tal om musik. Detta får mig att tro att det framförallt är på detta sätt 
som musik omtalas under danslektioner. Eller påverkas informanten av att det är jag, en 
utbildad musiklärare, som frågar? Tror Rebecka att det är musikteori, musikhistoria och 
teoretiska begrepp som jag premierar som musik?   
 
Anna tror att dansares och danslärares olika syn på musikens och dansen relation beror en hel 
del på vilken dansstil man är verksam inom. Erik nämner kort att repertoar spelar roll för 
samarbetet mellan dansen och musiken. Anna säger att hon generaliserar sin beskrivning av 
dansares och danslärares olika syn, men ändå är det en hel del bitar i de andras uttalanden som 
stärker hennes sammanfattning. Till exempel omtalar Erik en kollega som arbetar med jazz 
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och säger då att inom den stilen är synsättet på musikens och dansens relation annorlunda 
jämfört med hans eget. Han är framförallt formad inom modern dans och är också den som 
vurmar mest för dansens självständighet. Detta stärker Annas utsagor. Det gör även hans 
beskrivningar av utbildningen i modern dans där de ofta haft musiker på lektionerna. Rebecka 
tycker också att synsätten skiljer sig i dansvärlden, men hon använder lite andra begrepp 
såsom ”popig kategori” och ”melodifestivalkategori”. Slutsatsen är ändå densamma som de 
andra två drar; nämligen att vissa dansare styrs mer av musiken. Rebeckas beskrivningar av 
modern dans överensstämmer också med de andra informanternas. Dessa bitar bildar en 
helhet som visar på att modern dans är den stil där dansens självständighet premieras mest. 
Dansen anses vara oberoende av musik, vilket påverkar musikuttrycket till denna typ av dans. 
Eriks ljudkompositioner är ett exempel på detta.  
 
Erik är den enda som någonsin nämner andra kulturer, och han gör det väldigt kort. Det är i 
samband med talet om att dans och musik kan höra ihop. Kanske var det på grund av mina 
frågor som andra kulturer inte nämnvärt kom på tal, även om jag trott att de naturligt skulle 
komma på tal ändå. Det kan även vara på grund av att danslärarna talar utifrån sin egen 
svenska kontext.  
 
Anna tycker att dansen och musikens relation är något som diskuteras livligt i dansvärlden. 
Erik tycker inte att det är något som pratas om. Det kan vara så att de tolkar min fråga olika. 
Eriks åsikt skulle också kunna bero på att han representerar den åsikt som är i minoritet (alltså 
den moderne dansarens betoning av dansens oberoende gentemot musik). Av Eriks och Annas 
beskrivningar på elevernas reaktioner på dans utan musik verkar dansundervisning domineras 
av dans som formas efter musiken. Åtminstone verkar det vara något som eleverna stöter på 
först senare i sin utbildning, liksom för Anna och Rebecka. Alltså något som presenteras i 
högre åldrar. Detta kan vara för att dans utan musik verkar uppfattas som mer svårsmält. 
Anna tror att man behöver en van publik, och även elevernas reaktioner tyder på detta. Anna 
tror att det är lättare för alla med dans med musik för att t.ex. kunna tillgodogöra sig en 
föreställning. Musikens eventuella kontroll över dansen återkommer alltså även i detta tema. 
Erik upplever att det finns vissa i dansvärlden som fokuserar mer på räkning och form och på 
så sätt blir ofriare. Att vara ofri verkar han koppla ihop med musik; att musiken får styra 
dansen för mycket. Fördelen med att dansa i tystnad är att musiken inte kan ta besluten åt en, 
menar Anna. Man blir inte lika styrd, och lägger istället fokus på dansen. Erik kopplar även 
livemusiker till dansfrihet. Då kan musiken anpassas till dansen. Rebecka berättar om en 
lärare som tyckte att utan de vanliga ramarna blev de plötsligt dansare. Musik kan alltså 
ibland bli något som styr, ger ramar och begränsar dansen. Utifrån denna tanke kommer 
troligtvis behovet av dans utan musik.  
 
Allmänt råder det ändå olika uppfattningar i dansvärlden och informanterna har stött på olika 
sätt att förhålla sig till dansens och musikens relation. Huvudfrågan verkar vara om dansen 
kan vara oberoende av musiken eller inte.  
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Sammanfattande analys 
Här sammanfattas de slutsatser som alla de tre temanas analyser lett fram till. Detta avsnitt 
söker besvara syftet med studien, som ju handlar om danslärares föreställningar om musikens 
roll i deras yrkesutövande. 
 
Sammanfattningsvis upplever alla tre informanterna musiken som ett viktigt element i dansen. 
Men det finns också ett dilemma med musikens roll, eftersom den lätt kan ta över och få en så 
styrande roll att dansen får för liten plats. Det betonas att musik inte alltid behövs till dans. 
Dans kan också ske i tystnad och kan vara oberoende av musik. Det råder olika uppfattningar 
bland danslärare om hur viktig dansens självständighet gentemot musiken är. Olika lärare har 
olika uppfattningar angående hur mycket musiken ska få styra dansen. Detta skapar ett ibland 
tvetydigt förhållande till musik där den både ses som ett hot och samtidigt som något som 
förhöjer dansen.  
 
Även danslärares tolkning av musikbegreppet verkar skilja sig lite. Man kan ha en vidgad syn 
på begreppet där musik också kan vara ett sinnestillstånd där man är ett med konsten och 
uttrycket. Eller så kan musik vara något som står för fast form och ofrihet gentemot rörelser.  
Musik är något man kan arbeta emot i dansen. Överlag uttrycks en ovilja hos danslärare mot 
att låta musiken styra dansen för mycket. Musiken utgör ett ramverk som ibland kan ta 
överhanden över dansen. Då blir dansen inte fri, och detta motverkar dansens uttryck. Det är 
en av anledningarna till att man ibland vill dansa utan musik eller med olika metoder 
motverka musikens styrning över dansen. Livemusik diskuteras, och kan vara ett sätt att göra 
dans friare.  
 
Samtidigt som musiken lätt kan bli för styrande så bidrar den till att ge rörelser mer känsla. 
Den kan också vara ett hjälpmedel i undervisning, och dess form och ram kan användas som 
ett pedagogiskt verktyg. Överlag verkar informanterna föredra att ha musik till undervisning, 
och den används mycket på lektioner. Man kan börja i rörelse och sedan tillföra musik på ett 
senare stadium. Vissa arbetar med låtar, andra med ljudkompositioner gjorda på datorn. 
Framförallt används inspelad musik från till exempel Spotify, dock kan det alltså skilja sig 
hur den ter sig. 
 
Att börja i rörelsen och använda ljudkompositioner verkar mindre vanligt än att dansa till 
låtar.  
 
Hur dansare och danslärare ser på musikens och dansens relation verkar variera beroende på 
vilken dansstil man är verksam inom. Detta kan ha att göra med att det bildas olika traditioner 
inom genrer. Inom den moderna dansen råder överlag en friare inställning till musik och dess 
form. Dansens egenvärde och självständighet framhålls inom denna genre. Inom balett, jazz 
och folkdans formas dansen mer efter musik. Detta är en generalisering, givetvis finns det 
undantag, men tendenser inom dansstilarna kommer igen på olika sätt hos alla informanter. 
Det råder en oenighet emellan informanterna om huruvida ämnet; musikens och dansens 
relation, diskuteras. 
 
 
 
 



 31 

Diskussion 
I diskussionen kommer jag att diskutera studiens slutsatser utifrån ett större 
samhällsperspektiv. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är det i detta avsnitt som 
fokuseringsdimensionen kommer in (Ödman, 2007). Fokuseringsdimension är ju att jämföra 
studiens slutsatser med tidigare forskning och litteratur, vilket alltså görs under denna rubrik. 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka danslärares föreställningar om musikens roll i 
deras yrkesutövande. Analysen, i denna studie, visar att det finns en tvetydig spänning kring 
musikens roll i dansen. Musik kan förhöja dansupplevelsen både för dansare och för publik. 
Samtidigt finns det en risk att musiken tar större plats än dansen och att musiken får en 
styrande, rent av kontrollerande, roll. I och med viljan att upphöja dansen som självständig 
konstart blir musiken då ett hot. 
 
Dansen har inom forsknings- och utbildningssammanhang fått ett mindre utrymme än musik 
(Nettl, 2015; Olsson, 1993; Skolverket, 2011a). Dans har generellt till och med setts som en 
lite oseriös konstart. Den har alltså, i vårt västerländska samhälle, tilldelats en lägre status än 
musik (Nettl, 2015). I och med denna information blir denna studies slutsats, att musiken kan 
upplevas som ett hot mot dansen, helt logisk.  Det är då inte konstigt att detta påverkar 
dansares syn på musik. Gentemot andra konstarter behöver dansens förespråkare försvara dess 
existensberättigande, utrymme och statusupphöjande. Tar inte denna kamp onödig energi från 
kreativiteten och skapandet inom konstarten? Denna studies resultat visar på att musiken 
samtidigt upplevs som ett viktigt element i dansen, något som kan förhöja rörelser och att den 
kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel. Men istället för att helt och hållet utforska musikens och 
dansens relation hamnar fokus lätt på att försvara dansens position.  
 
Enligt Olsson (1993) har behovet av att försvara dansens position gjort dansforskare ovilliga 
att forska om musik. Ändå är det i dansvärlden som forskning om dansens och musikens 
relation ändå verkar ges visst utrymme (Meglin & Matluck Brooks, 2013; Mason, 2012). 
Inom musikutbildning får dans knappt någon plats (Nettl, 2015). Musik får alltså större plats i 
dansvärlden än vad dans får i musikvärlden. Vad är det som gör den akademiska 
musikvärlden så ointresserad av dans och dansforskning? Musik och dans är ju besläktade 
konstarter (Olsson, 1993). Denna statusskillnad och musikens påverkan på dansen gör att det 
blir som en syskonrivalitet mellan konstarterna. Resultatet i denna studie visar att danslärare 
känner en ovilja mot att låta musiken styra för mycket. Men denna syskonrivalitet verkar 
musikvärlden nästan vara omedveten om, genom att helt ignorera släktskapen mellan 
konstarterna. På sätt och vis är det förståeligt att detta är ett mindre problem för musikvärlden 
eftersom musiken får stor plats och har högre status i vårt samhälle. Det är dansen som 
drabbas genom att bli en ”närvarande frånvaro” (Olsson, 2003). Men vad har musikvärlden att 
vinna på att återupprätta denna släktskap? Hur skulle musikundervisning kunna påverkas av 
ett införande av danselement? 
 
I denna statuskamp mellan dans och musik är också genusaspekten intressant. Dans är ett 
kvinnodominerat fält och musikbranschen domineras av män (Olsson, 2003; Selander, 2012). 
Detta skulle kunna vara ännu en anledning till den obalans i utrymmesgivande och 
platstagande som finns mellan konstarterna. Informanten i denna studie som starkast kritiserar 
musikens kontrollerande roll över dansen, är man. Är detta en tillfällighet? 
 
Är denna rivalitet mellan dans och musik ens nödvändig? I andra kulturer separeras inte 
konstarterna åt (Nettl, 2015; Lewis, 2012; Olsson, 1993). Behöver musik och dans separeras 
eller skulle konstarterna vinna på att höra ihop? Om dans och musik, också i väst, bara skulle 
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ses som två sidor av ett och samma mynt skulle de då behöva slåss om status och utrymme? 
Skulle en förening av konstarterna kunna vara en lösning där maktkampen blir tillintetgjord? 
Samtidigt är detta svårt att spekulera i, och invecklat att ändra på. I väst är konstarterna 
separerade begrepp. En av anledningarna till att begreppet dans uppmuntrades och fortsätter 
att uppmuntras är ju ett försök att synliggöra och upphöja konstarten.  
 
Dansen har genom historien inte uppmärksammats på samma sätt som andra konstarter (Gram 
Holmström, 1993; Hammergren, 2002; Olsson, 2003). Kanske skulle musiken, som den 
systerkonstart till dansen den är, kunna bli en hjälp för att ändra detta. Vad skulle hända om 
musikvärlden uppmuntrar dans, höjer upp konstarten och ger den mer utrymme också i sin 
värld? Detta skulle till exempel kunna ske i pedagogiska sammanhang. Varför är inte dans till 
exempel en del av musikämnet på grundskolan? Varför använder vi inte dansens pedagogiska 
möjligheter mer i musikundervisning? Dans, alltså att röra på kroppen, är också välgörande 
och nyttigt (Duberg, 2016; Grundel, 2016). Skulle mer dans i utbildningsvärlden till och med 
kunna påverka elevers hälsa? Om musikvärlden också arbetade aktivt med att stärka dansens 
position skulle musiken kunna bli mindre av ett hot. Då skulle musiken kunna bli en större 
möjlighet för dansen och vice versa.  
 
Kanske är det inte inom idrottsämnet dans hör hemma utan snarare i musikundervisningen. 
Dans kan ses som en form av fysisk aktivitet och som Duberg (2016) påvisar kan den på detta 
vis ge goda hälsoeffekter. Samtidigt är dansen också en konstart och ett estetiskt 
uttrycksmedel. Denna studies resultat visar på musiken och dansens släktskap och hur 
danslärare anser att de kan höja varandra. Hur skulle dans- och musikundervisning kunna 
utformas om de skedde tillsammans? Hur skulle musikundervisningen i grundskolan kunna 
utformas med inslag av dansmoment? Eller passar dans in på både idrottslektioner och 
musiklektioner? Om dans fick ta plats i båda ämnena – hur skulle då dansens position i 
samhället påverkas av det? 
 
Hur skulle ett mer dansinkluderande synsätt påverka musikpedagogiskt? Hur skulle 
musiklärare kunna arbeta med en sådan inställning? Dans skulle kunna vara ett sätt att närma 
sig musik och musikteori. Sådana tankebanor finns redan inom den musikpedagogiska 
metoden rytmik där kroppen ses som ett redskap till musikaliskt lärande. Denna studies 
resultat skulle till och med kunna ses som ett argument för rytmikmetodens goda påverkan på 
musikundervisning. Men kan musiklärare utveckla fler metoder där dans, dans som konstform 
och dans som estetisk uttrycksform, blir ett verktyg för musikaliskt lärande? Då skulle musik 
kunna bli ett ämne med mer fysisk aktivitet och på så vis förhoppningsvis främja elevers 
hälsa.  
 

Avslutande reflektion 
Som med mycket annat hade denna studie kunnat bli mer djupgående om den utförts under 
längre tid. Med hänsyn till min metod finns det detaljer att förbättra. I en kommunikation, 
som ju intervjutillfället är ett exempel på, kan det alltid bli missförstånd. Jag är inte van vid 
intervjuformen och formulerade åtminstone vid ett tillfälle en fråga otydligt, vilket kan ha 
påverkat den informantens svar. De olika intervjuerna skedde på olika platser och i olika 
forum vilket också kan ha påverkat informanternas utsagor. Överlag bedömer jag att 
intervjuer har varit en passande metod för mig. Metoden passar syftet och jag är på det stora 
hela nöjd med hur intervjuerna utföll. Metodansatsen har fungerat som ett stöd inför mitt 
beslutsfattande och varit en hjälp i analysprocessen. Jag anser att jag har låtit hermeneutiken 
genomsyra denna studie och har även försökt visa detta på ett tydligt sätt.  
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Min lust till dans och förförståelse av konstformen har påverkat mina slutsatser i analys och 
diskussion. Min positiva inställning till dans kan ha gjort mig mer benägen att försvara dess 
ställning. Min förförståelse har ändrats genom arbetets gång, då jag läst litteratur om dans och 
om dans i förhållande till musik. Men faktum kvarstår att jag kan mer om musik än dans, även 
detta faktum bör ha påverkat studien. Resultatet är byggt på vad danslärarna säger och inte 
min egen erfarenhet. Detta kan ha gjort att verkligheten förenklats något, då tre intervjuer inte 
är överdrivet mycket datamaterial. Arbetet bör alltså ses på som en studie ur en 
musikpedagogs perspektiv och kan därför vara bristande när det kommer till insikter om 
dansvärlden. 
 
Olsson (1993) refererar till att Platon skrivit ” musik och rörelse i den rätta blandningen är det 
som bäst åstadkommer samklang mellan de goda själsegenskaperna” (Olsson, 1993, s 128). 
Jag är personligen beredd att hålla med. Därför skulle jag gärna se mer forskning som 
behandlar relationen mellan musik och dans, särskilt inom musikforskning. Det skulle också 
vara intressant att utreda hur musikvärlden eller musikutbildningar skulle kunna uppmuntra 
dans och integrera det mer i undervisningen.  
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BILAGOR 
Bilaga 1  
 

Blankett för godkännande av röstinspelning vid intervju  

 

Jag heter Kajsa Johansson och går sista terminen på musiklärarprogrammet vid Örebro 

Musikhögskola. Denna termin läser jag kursen Musikpedagogik för lärare 4 och där 

ska jag skriva ett självständigt arbete. Via intervjuer har jag valt att undersöka 

danslärares upplevelser av musik i dansutövande och dansundervisning och även 

utforska relationen mellan dans och musik.  

 

Jag önskar göra en röstinspelning av denna intervju eftersom jag behöver lyssna på 

den igen under mitt fortsatta arbete med uppsatsen. 

Jag intygar att du som intervjuas kommer att anonymiseras och att bara jag kommer att 

lyssna på inspelningen. Efter att arbetet är klart kommer inspelningen raderas. 

Du som intervjuas har rätt att avbryta din medverkan i undersökningen när du vill utan 

att behöva uppge anledning. 

Jag intygar att ___________________________ får bli inspelad på röstinspelning i 

samband med denna intervju. 

 

__________________________________________ 

Underskrift 

___________________________________________ 

Namnförtydligande 

___________________________________________ 

Datum och Ort 

 

Hör gärna av dig om ni har några frågor!  

// Kajsa Johansson 

Mail: johanssonkajsa@hotmail.com 

Tfn: 0730-770861 
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide  
 
Teman att prata om 

Dans – i ditt liv, vilken plats den tagit. Din 
danshistoria & utbildningshistoria 

 

 

Musik  - din relation till musik i dans 

 

 

 

 

 

 

Musik i din undervisning - användning, 
plats, betydelse, funktion och roll musiken 
har i din undervisning 

 

 

 

 

Dans & musikrelation -  hur du upplever 
att den ses på, tex om du träffat på olika 
synsätt i olika kontexter/sammanhang 

 

 

Förslag till frågor  
 
- När och hur började du dansa? 
- Hur fortsatte du med dans? 
- Vilka dansutbildningar har du gått? 
 
 
 
 
- Har du någon gång känt dig påverkad av 
musik när du dansar? Hur då?  
- Har du någon gång upplevt att musik och 
dans hör ihop? Hur var det?  
- Minns du hur musiken fick dig att känna 
när du började dansa? 
- Gör det någon skillnad för dig om du 
dansar till musik eller inte? Dansar du 
någonsin utan musik? 
(- Tycker du om musik?)  
 
 
 
 
- Använder du musik i din 
dansundervisning? Hur? Varför? 
- Påverkar musiken dansundervisningen? 
Hur?  
- Pratar du och dina elever om musiken 
under danslektioner? Hur? 
 
 
 
 
 
 
- Är musikens i dans något som du 
diskuterat med andra dansare eller 
danslärare? Vad pratade ni om då? 
- Har ni pratat om musik när du blivit 
undervisad i dans? Hur? 
- Har du stött på olika sätt att se på 
relationen mellan dans och musik eller är 
de flesta överens i dansvärlden?

 


