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Abstract 

Few studies have focused on how learning takes place in physical education and 

health (PEH) practices, and even more so in relation to artifact use. Dance is a 

core content in the Swedish curriculum, but according to previous research it 

nevertheless rarely occurs in practice due to many teachers’ lack of knowledge. 

Movement qualities are something that students are supposed to develop in the 

subject, where dance can be used as a form of activity. 

The aim of the licentiate thesis is to examine students’ use and development 

of different movement qualities in a learning process where dance exergames 

are used as teaching aids in the PEH practice in upper secondary school. The 

research questions in the study are: (1) what kind of movement qualities do 

students use when they interact with each other and with dance exergames, and 

(2) how does the learning of movement qualities occur when dance exergames 

are used as teaching aids?  

A series of seven PEH-lessons were designed. Four of the lesson had a spe-

cific purpose, such as working with rhythm and coordination where the 

exergames Nintendo Wii Just Dance 3 and 4 were used as teaching aids. In two 

other lessons the students worked in groups to create their own dances, and as a 

final goal, at lesson seven, the groups presented their dances. All the lessons 

were video recorded. A framework inspired by Laban’s movement analysis was 

used to analyze the students’ movement qualities, based on four aspects: body, 

space, effort and relationship. To be able to analyze the students, the dance 

exergames and the context as a whole, the study involved a socio-cultural ap-

proach to learning. Learning situations in the ongoing practice were also ana-

lyzed, where learning was investigated as something that occurs through inter-

actions between students and between students and artifacts.  

The results show a way to describe students’ movement qualities, which con-

tribute to PEH-teachers language of knowledge in movement. The results also 

demonstrate that learning occurred through imitation, repetition, communica-

tion, negotiation, practice, modeling, instruction and using metaphors. A con-

clusion is that students’ use and development of movement qualities do not 

depend on the use of the dance exergames per se, instead it depends on how the 

dance exergames are used in PEH practice.     

 

Keywords: exergames, movement qualities, learning processes, dance, physical 

education, Laban, movement framework, socio-cultural perspective, artifact. 
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Prolog 

Hur kom det sig att jag har genomfört en licentiatuppsats som handlar om dans? 

Jag är lärare i idrott och hälsa sedan ett antal år tillbaka och har ända sedan jag 

låg i min mammas mage mött takt, rytm och räknat BPM, då hon på den tiden 

arbetade som gymnastiklärare och -ledare. Dock var det inte förrän jag började 

studera vid Gymnastik- och idrottshögskolan och mötte min lärare i dansmo-

mentet, Caroline Hägglöf, som jag insåg hur mycket jag tyckte om all form av 

rörelse till musik. Tidigare hade jag mest ägnat mig åt bollspel, och rent konkret 

handboll. Under de år som jag har varit lärare i idrott och hälsa har jag vid 

många tillfällen diskuterat och försvarat dansens betydelse för ämnet och för 

eleverna, och kämpat för dess plats i undervisningen. Jag har fortbildat mig 

själv och därefter utbildat kollegor för att föra in nya dansstilar och dansmoment 

i undervisningen, för att på så sätt vara ”up to date”. Dock har jag vid flera till-

fällen upplevt att själva skapandet och övandet av danser och letandet efter mu-

sik har tagit oerhört mycket mer tid än vad det tar att exempelvis planera en 

bollspelslektion. Dessutom krävs det lite mer av mig som lärare att ställa mig 

där framför eleverna och lära ut olika danser och danssteg, då jag bör kunna 

stegen och hur de ska sättas ihop och förutom detta även i takt till musiken. Jag 

kan förstå flera kollegor som uttrycker obehagskänslor och kanske till och med 

får ångest av att ens genomföra ett sådant moment framför ett trettiotal elever. 

Att vända denna känsla till något positivt, där det är kul att lära ut dans, och där 

denna positiva upplevelse smittar av sig på eleverna, har jag hela tiden sett som 

ett viktigt uppdrag att arbeta med. För om denna känsla infinner sig så kan fo-

kus istället bli att arbeta med lärande inom dans, istället för att se dans som nå-

got som snabbt ska klaras av, eller i värsta fall något som inte ens finns med 

som ett moment i undervisningen.  

Många lärares rädsla och okunskap tillsammans med många elevers ointresse 

för dans samt bristen på redskap för lärare att använda sig av tror jag har lett till 

att dans som ämnesinnehåll och som något där rörelsekvaliteter kan tränas och 

övas i en lärprocess ofta har lyst med sin frånvaro. Min utmaning att skapa en 

mer positiv upplevelse och ett mer positivt förhållningssätt till dans gjorde att 

jag därför ville hitta något redskap som kunde underlätta för lärare och samti-

digt engagera elever. För lärare på så sätt att det skulle kunna vara till hjälp i 

deras dansundervisning och ett sätt att arbeta med och utveckla elevers rörelse-

kvaliteter och för elever genom att det skulle intressera och motivera dem till att 
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genomföra dans men även få dem att upptäcka och kunna arbeta med sitt eget 

lärande av rörelsekvaliteter.  

Tack vare denna studie och det interaktiva dansspelet, så har jag och flera av 

mina kollegor upptäckt ett nytt sätt att undervisa i dans. Att gå ut från en lektion 

där det spritter i kroppen och glädjen omfamnar mitt hjärta gör att denna studie 

har varit värd all möda. Att få se elever röra sig med sådan energi och glädje, 

och att detta utövande leder till någon form av lärande av rörelser, ser jag som 

en ynnest. Jag slipper, vilket jag såklart ibland inte kan undvika, lägga tid på att 

skapa danser och vara fullt fokuserad på vad jag ska göra inför eleverna, och 

istället ha möjlighet att stå bredvid och observera elevernas rörelser. Det utveck-

lade språkbruket kring begreppet rörelsekvaliteter, som studien har bidragit 

med, har möjliggjort att jag tillsammans med kollegor och elever nu kan föra en 

diskussion kring elevers rörelsekvaliteter, något som vi tidigare har haft svårt att 

i ord uttrycka. Dessutom har det utvecklade rörelseramverket gett en förståelse 

för hur elevers rörelsekvaliteter kan observeras.   

Min förhoppning är att denna licentiatuppsats ska bidra med ett nytt sätt att 

tänka kring rörelsekvaliteter och lärande samt att rörelseramverket kan vara en 

inspirationskälla för lärare på fältet för vidare diskussioner med kollegor och 

elever.  
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1 Inledning 

In i danssalen strömmar ett antal elever. De vet om att det idag kommer en ny 

lärare i idrott och hälsa som ersätter deras gamla, och att det står dans och rörel-

se till musik på schemat, ett nytt moment i kursen som de inte mött på gymnasi-

et tidigare. Några elever stannar upp då de plötsligt upptäcker och hör det, för 

dem, välbekanta ljudet av ett Nintendo Wii-spel. De går fram och liksom känner 

på spelet, som för att se om det verkligen är på riktigt. Några andra sänker far-

ten de kom in med, vrider på huvudet och nästan backar för att inte släppa 

blicken från roll-up duken, där spelet visualiseras, medan de långsamt sätter sig 

ner på bänkarna som står längs med den bakre väggen i salen. Ytterligare några 

andra märker först ingenting, men utbrister sedan: ”va ska vi spela Wii, är det 

sant?” En lite euforisk och upprymd stämning sprider sig i rummet. Men plöts-

ligt, som ett blixtnedslag, förändras denna behagliga stämning för en kort stund, 

när ytterligare en elev kommer inrusande i rummet. Han bär en grönvit kortär-

mad fotbollströja, gröna shorts, vita höga strumpor och gröna fotbollsskor. Hans 

armar är högt uppsträckta i luften som för att påkalla uppmärksamhet, ögonen 

lyser av ilska och det sprutar saliv ur munnen på honom när han springer fram 

till mig, öppnar munnen och skriker: ”Jag hatar att dansa, det är det värsta jag 

vet, man blir ju inte ens svettig. Kan vi inte spela fotboll istället?” Med förvå-

nad och lite chockad men ändå lugn röst svarar jag honom: ”Vet du, den diskus-

sionen kan vi ta efteråt, nu vill jag hålla min lektion.” Han fnyser, vänder sig om 

och sätter sig bryskt ner på bänken med armarna i kors och med ursinnig blick. 

Jag skakar av mig det som precis inträffat och kör igång lektionen. 

När jag efter presentation och uppvärmning sätter igång dansspelet är det 

som om den lite tryckta stämningen plötsligt är som bortblåst. Hela rummet 

börjar liksom vibrera och i samma stund som avataren1 dyker upp på duken, är 

det som att eleverna intar någon form av roll, och omedelbart efterliknar avata-

rens rörelser. Den upprymda stämningen är tillbakaflugen och salen kokar av 

rörelseglädje. Under en hel timme dansar och arbetar eleverna med uppgifter 

utifrån spelet och hela tiden hörs ett sorl av glada, inspirerade och lycksaliga 

röster. Eleven som tidigare kokade av ilska, har istället fått något euforiskt över 

sig. Han spritter omkring som en kalv på årets första grönbete. Hela hans kropp 

uttrycker en sådan glädje att det liksom strålar omkring honom. Ett leende har 

                                                      
1 En avatar är den grafiska representationen av användaren eller användarens alter ego, och i Wii-

spelet har den en tredimensionell form (se Figur 3). 
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liksom på något sätt smugit sig på hans läppar och efter varje dans vänder han 

sig mot sina, som han själv skulle ha uttryckt det, polare och ger dem en klapp i 

ryggen eller utbyter ett ”give-me-five”.  

I slutet av lektionen går jag fram till honom, pekar på hans grönvitrandiga 

fotbollströja och konstaterar: ”Du ser allt lite svettig ut.” Han vrider sig mot mig 

och med ögon som nu strålar av glädje säger han: ”Jag är sjukt svettig.” Jag 

frågar då: ”Hur tyckte du att det var att dansa?” Han tittar lite generat ner i gol-

vet, jag ser hur ett leende sprider sig över hans läppar och han lyfter blicken en 

aning och svarar med värme i rösten: ”Det var faktiskt galet kul.” 

Under denna lektion där jag använde ett interaktivt dansspel, hände någon-

ting hos eleverna. Det var som att de gick in i någon annan värld där de på något 

sätt rörde sig med stor inlevelse, utan att riktigt fundera över att de faktiskt dan-

sade. I slutet av lektionen när vi diskuterade hur eleverna hade upplevt att just 

dansa till Wii-spelet, uttryckte en av eleverna det såhär: ”Det här är ju mer på 

riktigt än när en lärare står där framme, det är ju vår värld liksom.” Ett interak-

tivt dansspel var något som de upplevde som deras värld, något som de kände 

sig vana vid och bekväma med. Denna lektion visade att det interaktiva dans-

spelet bidrog till glädje, svett i pannan och ökad motivation till att dansa hos 

eleverna, men vad lärde de sig egentligen?  

I slutet av lektionen frågade jag eleverna vad de hade lärt sig när de dansade 

till Wii-spelet, och svaren blev spridda: några svarade att de hade lärt sig några 

steg, andra att de inte hade lärt sig någonting alls. Jag insåg att eleverna hade 

svårt att med ord uttrycka vad de hade lärt sig eller inte hade lärt sig. Ett intresse 

väcktes därför att studera dansspel som läromedel i idrott och hälsa. 

1.1 Bakgrund  

I denna bakgrund kommer lärande, rörelseramverk och artefaktanvändning i 

idrott och hälsa samt praxisnära forskning lyftas fram. Bakgrunden mynnar ut i 

en problemformulering. Uppsatsens vetenskapliga kontext kommer även att 

skildras i denna del.  

1.1.1 Lärande i idrott och hälsa 

Skolämnet idrott och hälsa är idag inte längre ett övningsämne utan mer ett 

kunskapsämne, ett ämne där eleverna ska lära sig något, och inte enbart delta i 

något (jfr Larsson, 2007). En granskning av Skolinspektionen (2012, s. 6) tyder 

dock på att ”undervisningen ofta styrs av planering och aktiviteter i så hög grad 

att frågor som har att göra med elevernas lärande och undervisningsmålen 

kommer i skymundan.” En risk när man talar om ämnets innehåll blir därför att 

man endast syftar på aktiviteter. Håkan Larsson och Karin Redelius (2008, p. 

395) menar att:  
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When talking about learning outcomes in PEH, and avoiding a concentration on 
sporting skills, we believe that it is imperative to differentiate between activities 
(what to do) and content (what to learn).  

 

Granskningen synliggör även att ”eleverna sällan vet vad de förväntas lära sig 

och vad de ska kunna i ämnet”, och de framhåller därför att det för läraren gäller 

att konkretisera och synliggöra innehållet i förhållande till läro- och kursplan, 

samt hitta arbetssätt som lever upp till syftet och gör att eleverna når målet med 

ämnet (Skolinspektionen, 2012, s. 17).  

Skolinspektionens (2012) granskning visar att på grundskolan är rörelse det 

mest prioriterade området2 och mer än 90 procent av tiden läggs på aktiviteter 

inom detta område. Utav dessa spenderas ungefär 60 procent på lekar, spel och 

idrotter, medan ungefär tio procent läggs på dans och då i form av takt och rytm 

i lekar, danser och rörelse till musik. Ingen granskning finns gjord i idrott och 

hälsa på gymnasiet. Ett centralt innehåll i kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasi-

et är rörelse till musik och dans (Skolverket, 2011b). Ett kunskapskrav3, som 

tillkom i och med den nya läroplanen 2011 (Lgy11), som kan kopplas till detta 

centrala innehåll är att: ”Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en 

bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.” (Skolverket, 

2011b, s. 85) Här handlar det om att eleverna med goda rörelsekvaliteter ska 

kunna genomföra exempelvis aktiviteten dans för att utveckla sin kroppsliga 

förmåga. Vad innebär då begreppen dans och rörelsekvaliteter i denna studie? 

Dans som rörelsekultur spänner över ett stort fält och att definiera dans som 

begrepp och kunskapsområde är därför inte helt enkelt. Dans kan ses som ett 

mänskligt samspel där man kommunicerar med och genom rörelse (Lundvall & 

Meckbach, 2007). I Skolverkets (2014) kommande bedömningsstöd4 framhålls 

att aktiviteterna dans och rörelse till musik kan vara exempelvis fysisk träning 

till musik, pardanser såsom bugg eller ett sätt att röra sig till musik för att skapa, 

uttrycka och gestalta. Här blir det tänkvärt att fundera på om syftet med under-

visningen är att ”lära ut en dans eller att eleverna ska lära sig dansa.” (Lundvall 

                                                      
2 Innehållet i ämnet på grundskolan är indelat i tre kunskapsområden: rörelse, hälsa och livsstil 

samt friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011a). 
3 Detta kunskapskrav är för att få betyget E. I och med den nya läroplanen (Lgy11) ändrades 

betygsskalan till E, D, C, B och A. E är det lägsta betyget och A det högsta. För betygen E, C och 

A finns specifikt utskrivna kunskapskrav. Kunskapskraven för betygen C och A när det gäller 

goda rörelsekvaliteter uttrycks med en progression. Kunskapskravet för betyget C: ”Eleven kan 

med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar 

den kroppsliga förmågan.” (Skolverket, 2011b, s. 85) Kunskapskravet för betyget A: ”Eleven kan 

med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av kom-

plex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.” (Skolverket, 2011b, s. 86) 
4 Skolverket har utarbetat ett bedömningsstöd för ämnet Idrott och hälsa 1 på gymnasiet som 

planeras offentliggöras under höstterminen 2014. Detta är ett material som tillkommer som kom-

plement till kursplanen, som ett sätt att konkretisera begrepp och som ett stöd vid bedömning. Jag 

har valt att förhålla mig till detta bedömningsstöd trots att det ännu inte offentliggjorts för lärarna, 

då det under höstterminen är tänkt att det ska publiceras på Skolverkets hemsida.  
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& Meckbach, 2007, s. 115) Suzanne Lundvall och Jane Meckbach (2007) påta-

lar att lärare bör begrunda om man ska lära eleverna tekniska färdigheter, såsom 

att dansa vals, och/eller medvetandegöra förhållandet mellan kropp, musik, 

rörelse och uttryck. I denna studie ser jag, med inspiration från ovanstående 

synsätt, dans som ett utövande av olika rörelser, oftast till musik, där eleven 

skapar en relation till sin kropp genom att fokus ligger på rörelseuttryck, rörel-

seomfång och rörelsekvaliteter, och på samspelet mellan eleven och andra ele-

ver eller artefakter (jfr Ravn, 2001).  

Begreppet rörelsekvaliteter är inte heller helt enkelt att förklara och definiera. 

Melanie Bales (2006) beskriver rörelsekvalitet genom att utgå från sättet att 

vinka, som hon menar kan utgöra en förklaring av vad kvalitet i en rörelse kan 

innebära. Hon framhåller att när en person lyfter en arm för att vinka kan denna 

rörelse utföras på många olika sätt: ”a slow, subtle back and forth movement 

from the wrist held close to the body, or a sudden arm shooting way up high, 

with a more frantically vibrating motion of the hand” (Bales, 2006, p. 73). Här 

avser Bales (ibid) att syftet med vinkningen framkallar olikheter i kroppsrörel-

ser, rumsanvändningen, karaktären i rörelsen och relationen med den person 

som vinkningen är avsedd för. En kvalitet kan därför ses som exempelvis 

bomull och siden, om man känner på dessa två material upplever man att de har 

olika kvaliteter. I denna studie har detta sätt att se på, analysera och beskriva 

rörelsekvaliteter varit utgångspunkt där begreppet just beskriver vilken kvalitet 

en rörelse har, inte om den är bra eller dålig, utan istället vad, var, hur och i 

relation till vem och/eller vad rörelsen sker. Rörelser kan med andra ord se olika 

ut hos olika individer, men även likna varandra. I Skolverkets (2014) bedöm-

ningsstöd konkretiseras begreppet rörelsekvaliteter till att handla om rörelse-

ekonomi, balans, koordination och rytm, vari jag i denna uppsats avser att kon-

kretisera begreppet ytterligare. Hur kan lärare då praktiskt gå tillväga för att 

studera rörelsekvaliteter?  

1.1.2 Rörelseramverk i idrott och hälsa 

För att kunna arbeta med ett begrepp som rörelsekvaliteter underlättar det om 

man vet vad man ska och hur man kan observera, analysera, beskriva och un-

dervisa i dessa (jfr Logsdon & Barrett, 1977). Elizabeth Mauldon och June Lay-

son (1965) menar just att förmågan att observera rörelsekvaliteter handlar om 

att förstå vad det är man ser, för att sedan kunna uttrycka detta med ord till be-

rörda elever. Ett ramverk för tänkande, studerande och analyserande av rörelser 

kan därför vara ett redskap att ta hjälp av för att arbeta med ett komplext be-

grepp som rörelsekvaliteter (jfr Nyberg & Larsson, 2012).  

Det finns flera olika metoder för att observera och analysera rörelser, vilka 

var och en bidrar med en ökad förståelse för rörelser. I denna process kan flera 

olika språkbruk för att beskriva elevers rörelser användas, såsom exempelvis 

anatomi (Broer, 1977), motorik (Schmidt & Wrisberg, 2004) eller physical lite-
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racy (Whitehead, 2001). Vissa ramverk eller observationsmetoder utgår från ett 

anatomiskt tillvägagångssätt för att studera och analysera rörelser, vilka kan 

vara användbara inom idrottsundervisningen, där intresset främst då blir på en 

mekanisk analys av rörelser (se exempelvis Broer, 1977). Intressant med sådana 

utgångslägen blir då rörelsens utfall eller resultat (Sheridan, 1985). Ett annat 

sätt är att använda observation som metod för att studera barns motorik i id-

rottsundervisningen. Här noterar man oftast när barnen utför rörelser på ett till-

fredsställande sätt och när det finns brister i utförandet (se exempelvis Schmidt 

& Wrisberg, 2004). Man kan också använda metoden som ett sätt att genomföra 

tester för att identifiera hur rörelser utförs kvalitativt för att på så sätt fastställa 

barns motoriska utveckling och förändring (se exempelvis Nyberg & Tidén, 

2006). Inom idrottsundervisningen, speciellt i engelsktalande länder, används 

även ett annat kvalitativt sätt att observera, tala om och beskriva rörelser, där 

inspiration är hämtad från Rudolf Labans (1988) rörelseanalys med utgångs-

punkt i vad, var, hur och med vem och vad rörelsen sker (se exempelvis 

Langton, 2007).  

Labans rörelseramverk lägger framför allt fokus på just kvaliteter i rörelsen 

och har dessutom använts i stor utsträckning inom dansvärlden (Levy & Duke, 

2003; Swaminathan, et al., 2009; Lepczyk, 2011), men även inom idrottsunder-

visningen (Murray & Lathrop, 2005; Langton, 2007; Weiller Abels & Bridges, 

2011). Detta rörelseramverk menar Stacey Skoning (2008) är enkelt att använda 

för att beskriva, observera och analysera elevers rörelsekvaliteter i exempelvis 

dans i idrottsundervisningen och som ett sätt att stödja elevers utveckling. Med 

ett sådant kvalitativt ramverk blir det möjligt för både elever och lärare att arbe-

ta med olika rörelser, utveckla kunskaper om rörelser, använda ett språkbruk för 

rörelser samt diskutera elevers väg mot att utveckla rörelsekvaliteter (jfr Weiller 

Abels & Bridges, 2011). Vad finns det för andra redskap, eller så kallade arte-

fakter, i undervisningen i idrott och hälsa som lärare kan använda för att stödja 

elevers lärande? 

1.1.3 Artefaktanvändning i idrott och hälsa 

I undervisningen i idrott och hälsa har genom alla tider olika former av redskap 

eller artefakter, såsom bollar, plintar eller kompasser, funnits att tillgå som ett 

sätt för läraren att hjälpa elever i deras sökande efter kunskap. Mel Finkenberg, 

Leah Fiorentino och Darla Castelli (2005) framhåller att ett annat sätt att stödja 

elevers lärande kan vara genom att använda teknologi, även i idrottsundervis-

ningen. I läroplanen för både grund- och gymnasieskolan framhålls det tydligt 

att skolan har ett ansvar för att eleven ska kunna använda ”modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” i alla 

ämnen, så även i idrott och hälsa (Skolverket, 2011a, s. 14; Skolverket, 2011b, 

s. 10).  
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Elevernas förändrade attityd till arbete och lärande, där de genom spel och 

Internet kan finna all den kunskap som lärs ut i skolan, innebär att lärare idag 

kanske behöver förnya sitt sätt att tänka (Squire, 2008). Haichun Sun (2013) 

argumenterar för att den vanliga idrottsundervisningen inte alltid passar de be-

hov som dagens ungdomar har. Istället menar hon att aktiviteter som är interak-

tiva skulle kunna öka elevernas motivation till att delta i lärprocessen (Sun, 

2013). Skolinspektionen (2012) visar dock att användningen av informations-

teknologi (IT) i undervisningen i idrott och hälsa är sällsynt, vilket även Lund-

vall och Meckbach (2008) visar i sin studie, där ungefär 60 procent av lärarna i 

idrott och hälsa aldrig använder IT som ett redskap. I de skolor där IT har an-

vänts i undervisningen är det i form av filmande av elevers rörelse för att stödja 

deras individuella utveckling eller som ett sätt att söka information via Internet 

om teoretiska delar (Skolinspektionen, 2012). Skolinspektionen (2012, s. 25) 

föreslår i sin granskning att lärare kan ”hitta helt nya sätt att uppmuntra till rö-

relse genom till exempel dataspel.”  

I dagens samhälle är interaktiva spel, eller så kallade exergames5, väl utbrett 

bland framför allt ungdomar, där de flesta någon gång har provat att spela 

(Lenhart, et. al., 2008). Lisa Hicks och John Higgins (2010) framhåller att inter-

aktiva spel är ett sätt att kombinera fysisk aktivitet och tv-spelande, vilket ska-

par roliga och attraktiva sätt för elever att vara fysiskt aktiva på. Ser man till 

vilka spel som är de mest populära på marknaden, så ligger musik- eller dans-

spel högt på listan, där exempelvis Dance Dance Revolution (DDR), Just Dan-

ce, Move och Kinect är vanligast förekommande (Hicks & Higgins, 2010). Des-

sa spel utförs antingen på en dansmatta (DDR), genom att hålla en handkontroll 

(Just Dance och Move) eller genom en omkodningsapparat som registrerar alla 

rörelser som utförs (Kinect)6. Dansmattespelet, DDR, där fötterna används på en 

tryckkänslig matta eller plattform, är ett av de interaktiva spel som mest forsk-

ning har genomförts på världen över (Trout & Christie, 2007). Meckbach med 

flera (2013) visar att Nintendo Wii är det spel som flest svenska lärare i idrott 

och hälsa känner till. Men kan interaktiva spel användas som läromedel? 

Terence Langton (2007) menar att aktiviteter eller redskap som är inne för 

tillfället oftast förs in i undervisningen utan att någon hänsyn tas till hur de 

hänger samman med läroplanen. Marina Papastergiou (2009, p. 610) framhåller 

att ”if PE teachers are not capable of exploiting exergame technology, then the 

educational effectiveness of exergames is seriously compromised.” Om lärare 

                                                      
5 Exergames är en sammansättning av de två engelska orden exercize och games. Dessa spel 

innebär någon form av fysisk aktivitet och är det namn som är vanligast inom den forskning som 

jag har tagit del av. Andra namn på samma typ av aktivitet är activity promoting video games 

(Lanningham-Foster, et al., 2006) , vilket kan översättas till aktivitetsfrämjande tv-spel, eller 

interactive video games (Trout & Christie, 2007), vilket kan översättas till interaktiva tv-spel. 

Detta sistnämnda namn, interaktiva spel, har jag valt att använda mig av i denna uppsats. 
6 I Sverige förekommer det tre olika spelkonsoler till vilka de olika spelen kan användas. Ninten-

do Wii har spelet Dance Dance Revolution och Just Dance, PlayStation3 har Just Dance och 

Move samt Xbox360 har Just Dance och Kinect. 
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inte vet hur de ska använda tekniken förlorar den sitt värde i att användas som 

ett redskap att utveckla elevers lärande (Wiburg, 1997). Ny teknik, såsom inter-

aktiva spel, kan ses som något som förändrar vad och hur elever lär, men där 

betydelsen av detta redskap inte självklart finns i tekniken i sig, ”utan bestäms 

av hur den kommer att användas av lärare och elever.” (Alexandersson, 2003, s. 

18) Roger Säljö (2010, ss. 247-248) framhåller en liknande bild av den moderna 

tekniken. 

I vårt århundrade har filmen, televisionen, bandspelaren och datorn beskrivits 
som radikala förnyare av skolan och som utrustning som i princip skulle göra 
skola och undervisning onödiga. Inte sällan målas den nya tekniken upp som en 
pedagogisk förnyare som gör traditionella sätt att lära omoderna. Många av dessa 
beskrivningar präglas av stark övertro på teknikers betydelse för lärande och de 
bygger på en sammanblandning av information och kunskap. Lärande och utbild-
ning är betydligt mer komplicerade och mångfasetterade företeelser än att de skall 
låta sig byggas in i tekniker.  

 

Interaktiva spel förändrar därmed lärandets villkor, där Mikael Alexandersson 

(2003, s. 17) menar att ”[u]ndervisningen ställer större krav på läraren som aktiv 

medkonstruktör av kunskaper.” Att genomföra forskning på frågor som rör in-

teraktiva spel och lärande blir därför intressant.   

1.1.4 Praxisnära forskning 

Ingrid Carlgren (2011) framhåller att det ställs ökade krav på att skolans peda-

gogiska verksamheter ska vara forskningsbaserade. Den mesta forskningen 

handlar dock sällan om de frågor som lärarna arbetar med (Carlgren, 2011). Det 

saknas därmed forskning som studerar ”lärande och undervisning ur ett lärar-

perspektiv i betydelsen att skapa förutsättningar för elevernas lärande” (ibid, s. 

75). Denna forskning har av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kom-

mitté betecknats som praxisnära och är den ”forskning som bedrivs i nära an-

slutning till pedagogiska verksamheter” (Carlgren, Josefson, & Liberg, 2003, s. 

5). Denna typ av forskning menar Jan Anward (2003, s. 8) innebär för det första 

att man studerar konkreta och ”naturligt förekommande samhälleliga verksam-

heter”, det vill säga social praxis. För det andra inriktar sig denna forskning mot 

verkliga problem, med andra ord problem som deltagarna, lärare eller elever, i 

den verksamhet man studerar har. För det tredje går den ut på att utveckla red-

skap, ”så att deltagarna i den verksamhet man studerar kan använda dem för att 

bättre förstå sin egen praxis.” (Anward, 2003, s. 11) Avsikten är att förbättra 

den praktik där undersökningen genomförs (jfr Marton, 2005), och därmed 

framhåller Inger Orre (2005) den praktik som forskaren själv är utövare av. 

Denna forskning bedrivs på skolan, det vill säga i den undervisning som utförs i 

exempelvis en undervisningssal. Att utföra praxisnära forskning innebär rent 

konkret att läraren blir forskare och undersöker sin praktik utifrån ett verkligt 

problem för att på så sätt utveckla redskap som kan tas tillbaka och användas i 
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den egna praktiken. En sådan forskning i undervisningen i idrott och hälsa efter-

frågas både nationellt och internationellt (Kirk & Kinchin, 2003; Engström, 

2010), och kommer därför vara denna studies utgångspunkt. 

1.1.5 Uppsatsens vetenskapliga kontext 

Jag genomför mitt licentiatuppsatsarbete inom ramen för tre vetenskapliga mil-

jöer som alla på olika sätt har påverkat studiens slutresultat. En av dessa miljöer 

är Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). Att ha deltagit i denna 

forskarskola har inneburit nära kontakter med doktorander och handledare från 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Örebro universitet samt Malmö hög-

skola. Denna miljö har därmed gett mig möjlighet att diskutera mitt forsknings-

projekt vid flera tillfällen i olika kontexter. Ytterligare en miljö som har gett 

avtryck i studien är gruppen för det Vetenskapsrådsfinansierade projektet Lear-

ning and Exergames in School (LEXIS)7, som består av forskarna Mikael 

Quennerstedt och Marie Öhman från Örebro universitet, Jane Meckbach från 

GIH, Jonas Almqvist från Uppsala universitet samt Ninitha Maivorsdotter från 

Skövde högskola. I denna grupp har jag haft möjlighet att ingå under hela min 

forskarutbildning och vid flera tillfällen har jag fått återkoppling på olika texter. 

Gruppens inriktning på Nintendo Wii spel, Labans rörelseramverk och socio-

kulturellt perspektiv har påverkat studiens tillvägagångssätt och teoretiska ut-

gångspunkter. Slutligen har Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning 

(PIF) vid GIH en tydlig inverkan på studien genom frågor som rör undervisning 

och lärande i skolämnet idrott och hälsa. I denna grupp har jag haft möjlighet att 

lägga fram mina texter en gång per termin, där de andra gruppmedlemmarna 

bestående av doktorander och handledare läst och kritiskt granskat. Vad har jag 

då för motiv till att genomföra denna studie? 

1.1.6 Problemformulering och motiv 

Skolans, och ämnet idrott och hälsas, viktigaste uppdrag är att förmedla kun-

skaper (Skolverket, 2011b). Dock visar Skolinspektionens (2012) granskning 

liksom tidigare forskning (Lundvall & Meckbach, 2008, se mer Kapitel 2) att 

dans är eftersatt i undervisningen och att elever sällan vet vad som är viktigt att 

kunna. Mycket av den forskning som finns om lärande i ämnet har fokus på 

ämnesinnehållet samt på elevers och lärares uppfattningar om ämnet i grundsko-

lan (Quennerstedt, et al., 2014), vilket gör att det blir intressant att i denna stu-

die istället studera hur lärande sker med fokus på gymnasiet och aktiviteten 

dans, i en praktik där elever interagerar genom kroppsliga rörelser (jfr Barker, 

Quennerstedt & Annerstedt, 2013). Det förekommer även få försök kring hur 

                                                      
7 LEXIS-projektet är finansierat av Vetenskapsrådet, och eftersom jag är en del av detta projekt, 

har denna licentiatuppsats inte något kommersiellt syfte. 
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lärprocesser kan analyseras och beskrivas (Quennerstedt, et al., 2014), vilket 

medför att det blir intressant att följa eleverna i denna studie under sju lektioner.  

Ett centralt innehåll i kursen Idrott och hälsa 1 är rörelse till musik och dans 

genom vilka eleverna kan arbeta med för att utveckla goda rörelsekvaliteter 

(Skolverket, 2011b). I det kommande bedömningsstödet (Skolverket, 2014) 

konkretiseras detta begrepp till att handla om rörelseekonomi, balans, koordina-

tion och rytm. Denna studie tar sin utgångspunkt i begreppet rörelsekvaliteter, 

för att konkretisera begreppet ytterligare, som ett sätt att i förlängningen bidra 

till att kommunikationen mellan elever och lärare om vad det är som blir viktigt 

att kunna kan förenklas. Det som dock saknas i den svenska undervisningen i 

idrott och hälsa, visar tidigare forskning (jfr Nyberg & Larsson, 2012), är ett 

rörelseramverk som kan hjälpa lärare och elever vid studerandet och analyse-

randet av rörelser. I denna studie används därför ett rörelseramverk med inspira-

tion av Labans (1988) rörelseanalys, som ett sätt att studera vilka rörelsekvalite-

ter eleverna använder.  

Enligt läroplanen ska eleverna när de söker efter kunskap, skapar, kommuni-

cerar och lär ha möjlighet att använda sig av modern teknik som redskap 

(Skolverket, 2011b). Men tidigare forskning visar att IT-redskap i undervis-

ningen i idrott och hälsa används i liten utsträckning (Lundvall & Meckbach, 

2008). Dessutom har få studier haft fokus på interaktiva spel som läromedel 

utifrån pedagogiska värden eller elevers lärande inom just idrottsundervisningen 

(Ennis, 1992; 2006; 2013; Hayes & Silberman, 2007). Ytterligare en utgångs-

punkt i uppsatsen är därför att ett modernt tekniskt redskap, ett interaktivt dans-

spel, används som läromedel för att arbeta med rörelsekvaliteter. I denna studie 

har jag valt att använda mig av det interaktiva dansspelet Nintendo Wii Just 

Dance, dels för att dans är eftersatt i undervisningen, dels för att forskning visar 

att detta spel är det som lärare i idrott och hälsa främst känner till (Meckbach, 

Gibbs, Almqvist, Öhman, & Quennerstedt, 2013).  

Att genomföra denna studie i den sociala praktik där verksamheten pågår, 

med andra ord i den sal där eleverna normalt sett befinner sig, och där jag som 

lärare kan vara forskare, blir ett praxisnära bidrag till forskningen (jfr Engström, 

2010). Denna problemformulering leder fram till licentiatuppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med licentiatuppsatsen är att undersöka elevers användande och utveck-

lande av olika rörelsekvaliteter i en lärprocess där dansspel används som läro-

medel i undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet. Två frågeställningar har 

hjälpt till att besvara studiens syfte: 
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– Vilka rörelsekvaliteter använder elever när de samspelar med varandra och 

interagerar med dansspel? 

– Hur sker lärande av rörelsekvaliteter när dansspel används som läromedel?  

 

I denna licentiatuppsats undersöker jag rörelsekvaliteter och lärande av dessa 

inom kunskapsområdet dans i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet, där ett pe-

dagogiskt redskap, ett interaktivt dansspel, används som läromedel i den pågå-

ende praktiken. En rörelseanalys med inspiration av Laban (1988) används för 

att analysera elevernas rörelsekvaliteter. Studien tar sin utgångspunkt i ett so-

ciokulturellt perspektiv på lärande, där lärande studeras utifrån att elever in-

teragerar med spelet men också med varandra i den sociala och kulturella miljö 

som undervisningen är en del av. Studien är praxisnära, där elever, artefakter 

och kontexten studeras som en helhet i den pågående praktiken.  

1.3 Uppsatsens disposition 

I detta första kapitel har bakgrund, syfte och frågeställningar beskrivits. I kapitel 

2 kommer en forskningsgenomgång att presenteras. I kapitel 3 behandlas studi-

ens teoretiska och metodologiska utgångspunkter, där det sociokulturella per-

spektivet samt rörelseramverket kommer att beskrivas. I kapitel 4 presenteras 

det tillvägagångssätt som har använts i studien tillsammans med videoobserva-

tion som metod.  

Studiens resultat presenteras i kapitel 5 och 6. I kapitel 5 förevisas resultatet 

utifrån den första frågeställningen, med andra ord vilka rörelsekvaliteter elever-

na använder sig av. Kapitel 6 presenterar det resultat som framkommer utifrån 

den andra frågeställningen, som handlar om lärande av rörelsekvaliteter. I kapi-

tel 7 avslutas uppsatsen med en diskussion och slutsats.  

Med utgångspunkt i syftet kommer jag nu sätta in studien i ett vetenskapligt 

sammanhang och visa på vad som hittills har gjorts inom forskningen, för att på 

så sätt visa den kunskapslucka som framträder.     
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2 Forskningsöversikt 

I denna forskningsöversikt kommer den forskning som berör lärande i dans, 

rörelseramverk och interaktiva spel att skildras. Till att börja med kommer den 

forskning som jag har funnit om lärande i dans som handlar om dess plats och 

roll i och utanför ämnet idrott och hälsa att presenteras. Efter det illustreras den 

forskning som jag har hittat om rörelseramverk som redskap vid observation 

och analys av rörelser. Till sist illustreras den forskning jag har funnit om inter-

aktiva spel och främst dansspel, utifrån effekter och lärande.  

2.1 Forskning om lärande i dans 

Denna del utgår från den forskning som behandlar lärande i dans och rörelse 

både inom och utanför ämnet idrott och hälsa. Först presenteras dans i ämnet 

idrott och hälsa och sedan berörs dans som konstart både i och utanför skolan. 

2.1.1 Lärande och dans i idrott och hälsa 

De nationella studier som har gjorts i ämnet idrott och hälsa i grundskolan visar 

bland annat att det viktigaste målet för lärarna och eleverna är att det ska vara 

kul (Lundvall, 2004; Quennerstedt, Öhman, & Eriksson, 2008). Med andra ord 

kan man säga att det viktigaste som lärarna tycker att eleverna ska lära sig är att 

det är roligt att vara fysiskt aktiv (Lundvall & Meckbach, 2004; Öhman, 2007). 

Idrott och hälsa kan därmed ses som ett ämne där det blir viktigare att eleverna 

rör på sig än att de lär sig någonting (jfr Nyberg & Larsson, 2012). Men detta 

behöver ju inte betyda att lärande inte sker, eftersom lärande kan och förmodli-

gen förekommer, oavsett om lärandemålet är uttalat eller ej (Quennerstedt, 

2013b). I läroplanen finns uttalade lärandemål som förutsätts vara välbekanta 

för lärare, vilket visar att det kanske förekommer någon form av påtryckning 

utifrån för att presentera ämnet som roligt (jfr Nyberg & Larsson, 2012). Gunn 

Nyberg och Håkan Larsson (2012) menar därför att det finns ett behov i ämnet 

som innebär att elever behöver veta vad de ska lära sig.  

Lundvall och Meckbach (2008) visar utifrån en enkätstudie i idrott och hälsa 

att ämnet domineras av boll- och lagspel, och mindre vanligt förekommande är 

dans. Var fjärde lärare säger dock att de skulle vilja lägga mer tid på dans och 

mindre tid på bollspel, men att det här finns en osäkerhet i hur man ska undervi-
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sa i dans (Lundvall & Meckbach, 2008). Karin Redelius, Birgitta Fagrell och 

Håkan Larsson (2009) visar i sin studie att det som värdesätts i ämnet är bra 

utförande i idrott, såsom att springa fort och hoppa högt, vilket också ger de 

högre betygen. Marie Öhman och Mikael Quennerstedt (2008, p. 371) 

åskådliggör att: 

It is consequently reasonable in the practice of physical education that activities 
that promote a high level of physical activity, such as ball games or aerobics, take 
priority over activities where the level of physical activity is lower like, for ex-
ample, outdoor life, some forms of dance, or discussions about health issues.  

 

Aktiviteter som dans och rytmiska rörelser som är estetiska, koordinativa och 

kreativa anses vara mindre viktiga för ämnet och för betyget (Larsson, Redelius, 

& Fagrell, 2007; Larsson & Redelius, 2008). I en studie av Torun Mattsson och 

Suzanne Lundvall (2013), där de undersökt dans som pedagogisk diskurs i de 

fem senaste svenska styrdokumenten på grundskolan, framkommer att dans 

främst framskrivs som en fysisk aktivitet, där dansens estetiska uttryck därmed 

får en svagare position. Dansen används därmed som en metod att utveckla 

elevernas fysiska förmågor. Vad visar då de internationella studierna?  

Även internationellt är den fysiska aktiviteten det viktigaste målet för ämnet, 

där Michael Gard (2006, p. 239) pekar på att ”physical educators have already 

decided why we should move (because it’s healthy) and how we will move (in 

ways that make us more healthy).” Bollspel är liksom i Sverige den aktivitet 

som dominerar i idrottsundervisningen (Rovegno, Nevett, & Babiarz, 2001). 

Gard och Robert Meyenn (2000) visar i sin studie att pojkar njuter av den tuffa 

kroppskontakt som uppkommer i och med kontaktidrotter och att de generellt 

ser dans som meningslöst och något de hatar att utföra. Jan Wright (1996) 

åskådliggör ur elevers synvinkel, i en studie där hon intervjuat pojkar, att de inte 

såg dans som något som var lämpligt för idrottsundervisningen då det inte var 

en tillräckligt intensiv aktivitet.  

När dans står på schemat i den svenska undervisningen i idrott och hälsa, vi-

sar Lundvalls och Meckbachs (2008) studie, är det många elever som uppger att 

de känner ängslan och oro, till skillnad från hur de känner när de deltar i bollek-

tioner. Pojkar känner sig mer ängsliga och mindre kompetenta än flickor när det 

gäller dans, och det är fler pojkar än flickor som känner ångest och oro för dans, 

än det är flickor som känner detsamma för bollspel (Lundvall & Meckbach, 

2008). Internationellt visar Gards (2003) studie liknande resultat där dans av 

vissa elever upplevs som en olustig aktivitet. Han framhåller i en annan studie 

att målet med dans är oftast själva skapandet, där den estetiska dimensionen blir 

den viktiga, med andra ord hur dansen ser ut, vilket han menar kanske kan vara 

en bidragande orsak till denna sorts ängslan (Gard, 2006). Detta till skillnad från 

idrottsliga rörelser som istället är instrumentella där rörelser har förutbestämda 

mål oavsett hur dessa rörelser ser ut (ibid). Gard (2006, pp. 236-237) menar att 

estetiska förmågor ”is understood much too narrowly so that students with very 
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different feelings about their own body and physical abilities find it difficult to 

see dance as a safe space.” Deirdre Brennan (1996) förevisar i sin intervjustudie 

att även många idrottslärare framhåller att de är rädda för att undervisa i dans, 

vilket lärarna menar beror på att de saknar kompetens i dans.  

Denna forskningsgenomgång visar att både nationellt och internationellt så 

har fokus legat på ämnesinnehållet, och på elevers och lärares uppfattningar om 

ämnet. Det förekommer därmed få empiriska studier om vad och hur elever lär 

sig i ämnet, samt studier som har rörelsen i fokus (Rovegno, 2006; Larsson & 

Quennerstedt, 2012; Quennerstedt, et al., 2014). Dessutom förekommer få för-

sök kring hur de pågående lärprocesserna kan analyseras och beskrivas 

(Quennerstedt, et al., 2014). De studier som jag har funnit kring vad och hur 

eleverna lär sig i ämnet kommer nedan att presenteras.  

Sett till den dansundervisning som förekommer i ämnet idrott och hälsa i 

Sverige visar Quennerstedt (2013a) med en studie, där han studerat filmklipp 

från YouTube, att den oftast handlar om att lära sig en viss dans eller att lära sig 

steg till musik. Eleverna i studien använder främst grovmotoriska arm- och ben-

rörelser, och att dessa utförs synkroniserat verkar ha större betydelse än att de 

utförs med kvalitet eller precision (Quennerstedt, 2013a). Liknande resultat 

visar en internationell studie av Gard (2006, p. 237), där dans ofta sker ”as a 

largely mechanical exercise in either copying the movements of others or creat-

ing one’s own via a kind of ‘Lego block’ piecing together of elements.” Lärare 

utgår ofta från att eleverna först behöver behärska tekniker, såsom olika steg, 

för att sedan kunna dansa dansen i sin helhet, istället för att dansa hela dansen 

och därefter bryta ner varje del och öva stegen var för sig (Gard, 2006, p. 237). 

Detta kan jämföras med hur Peter Werner, Rod Thorpe och David Bunker 

(1996) ser på lärande i bollspel, där de menar att förståelsen för helheten av ett 

spel måste föregå tekniskt lärande.  

En uppföljningsstudie av Quennerstedt (2013b) visar hur kunskap produceras 

och reproduceras i lärares och elevers handlingar i undervisningen i idrott och 

hälsa. I analysen av YouTube-filmerna identifierar han nio olika sätt som denna 

kunskap produceras och reproduceras på: kunna genom att (i) göra korrekta 

rörelser, (ii) försöka, (iii) imitera, (iv) berömma och heja på, (v) samarbeta, (vi) 

skapa, (vii) byta om till idrottskläder, (viii) agera på en speciell plats samt (ix) 

göra motstånd (Quennerstedt, 2013b).  

Nyberg (2014) har i sin avhandling undersökt vad rörelseförmåga kan inne-

bära och vad elever kan när de kan röra sig. I en av delstudierna, som hon pre-

senterar i en artikel, har hon videoobserverat elever i undervisningen i idrott och 

hälsa när de utför en specifik rörelse som hon benämner house-hop (Nyberg & 

Carlgren, 2014). I resultatet framhålls att eleverna behöver erbjudas variation i 

fyra olika potentiella kunnanden utifrån att a) urskilja skillnader i sitt eget sätt 

att rotera i luften, b) urskilja skillnader avseende sitt eget rörelsesätt i fråga om 

dess ”konsistenser”, det vill säga bestämt, mjukt, stelt, c) urskilja sitt utnyttjan-

de av rummet samt d) behärska somatisk kausalitet, det vill säga hur olika sätt 
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att röra sig påverkar efterföljande sätt att röra sig (Nyberg & Carlgren, 2014). 

Som en slutsats visar hon att rörelseförmåga är rörelsespecifikt, vilket innebär 

att vilka rörelseformer som väljs i undervisningen får betydelse för vilka speci-

fika kunnanden som eleverna kan utveckla (ibid).  

Chantal Amade-Escot (2006) har ensam och tillsammans med Mary 

O’Sullivan (2007) respektive Ingrid Verscheure (2007) i flera studier visat hur 

tre aspekter av undervisning och lärande kan förstås och undersökas. Dessa tre 

aspekter är läraren, innehållet och eleven, som tillsammans påverkar varandra 

och är en funktion av det didaktiska systemet. Hon har i en annan studie visat 

att didaktiska observationer i kombination med intervjuer före och efter lektio-

nen influerar hur aspekter av undervisning och lärande i idrottsämnet kan ut-

forskas (Amade-Escot, 2005). Detta tar Quennerstedt med flera (2014) fasta på i 

sin studie där de analyserat ett videoklipp från en didaktisk händelse under en 

aerobicslektion i idrott och hälsa, där några elever sätter ihop steg. Innan själva 

lektionen genomförs även förintervjuer med läraren, där det framkommer att 

läraren anser sig själv ha bristande kunskaper i aerobics. Under efterföljande 

intervjuer med lärare och elever utgår forskarna sedan från detta klipp. Resulta-

tet visar att en av eleverna i den filmade gruppen tar för sig, trots att han inte har 

någon tidigare erfarenhet av aerobics, och använder de steg som han hade lärt 

sig från sin boxningsträning. På detta sätt använder han kroppslig erfarenhet 

från en plats utanför den aktuella lärandeplatsen. Detta medför att eleverna i 

gruppen, som var oerfarna, skapar något som de annars inte hade haft möjlighet 

att göra om de endast hade härmat läraren. 

Utifrån dessa studier kan vi dra slutsatsen att det, som flera forskare (Bailey, 

Armour, Kirk, Jess, Pickup, & Sandford, 2009; Quennerstedt, Öhman, & 

Öhman, 2011b; Quennerstedt, et al., 2014) framhåller, behövs fler studier som 

fokuserar på lärprocesser som inriktar sig på de kvaliteter, förmågor och den 

kunskap som eleverna ska utveckla i idrottsundervisningen. Framför allt råder 

det brist på kunskap om hur elever lär. Helle Rønholt (2002a) ser också som ett 

viktigt bidrag i forskningen att tolka de innebörder som finns både i de verbala 

och i de icke verbala interaktioner som sker mellan elevers kroppsliga handling-

ar. Även Dean Barker, Mikael Quennerstedt och Claes Annerstedt (2013, p. 15) 

menar att mer uppmärksamhet bör läggas på ”how bodies are involved in inter-

action and how these correspond to speech acts.” I denna studie blir fokus där-

för på hur lärande sker när elever interagerar både kroppsligt och verbalt när de 

är i rörelse, och mer specifikt hur elever lär sig rörelsekvaliteter när de utövar 

dans. Vad framhåller den forskning som finns inom dans som konstart om hur 

lärande sker? 

2.1.2 Lärande i dans som konstart 

I Sverige har det skrivits 18 avhandlingar inom området dans som konstart. Av 

dessa berör fyra dansundervisning för barn. Gunvor Digerfeldt (1990) har ut-
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värderat estetiska och utvecklingspsykologiska effekter av undervisning i dans-

lek för förskolebarn där resultatet visade att återkommande, strukturerad dans-

undervisning medförde positiva effekter i fråga om barns kroppsmedvetenhet 

samt fysiska rörelsekvalitet. Gertrud Ericson (1996) behandlar dans som ett 

estetiskt ämne i skolan och gör en analys av dansundervisningen och dess vill-

kor i relation till barns lärande och utveckling. Även Erna Grönlunds (1994) 

avhandling bör nämnas som berör dansterapi som behandling för barn med tidi-

ga störningar. I Anna Lindqvists (2010) avhandling tolkas och förstås dansen 

som en form av uttryck och fenomen i skolan, utifrån dansundervisning, lärande 

i dans och danslärares erfarenheter.   

Pedagogiken i dans verkar till stor del vila på ”tyst kunskap” (Grönlund & 

Wigert, 2004, s. 23). Eleven lär genom att se sin danslärare utföra olika färdig-

heter och lärande sker utan formell verbal undervisning (ibid). Man kan se det 

som Helle Winther (2012) formulerar det att människor alltid talar med krop-

pen, även utan att några ord utväxlas. Ericson (1996) redogör i sin avhandling 

att imitation och reproduktion har betydelse för lärandet där dansläraren funge-

rar som en rörelsemodell. I Lindqvists (2010) avhandling framkommer, utifrån 

danslärares svar på en enkät samt observation av lektioner, att barn och ungdo-

mar genom dansen får en möjlighet att uttrycka sig ordlöst och kommunicera 

med hjälp av kroppen. Hon visar också att barnen som observerades tillägnade 

sig kunskaper genom att härma dansläraren, andra barn eller olika redskap samt 

genom rörelsemässigt samspel (Lindqvist, 2010). Här ger resultatet en antydan 

att dans memoreras genom ett kroppsligt deltagande. I Jannie Berggrens (2004) 

studie har hon ställt frågan till olika dansare från olika genrer hur de lär sig 

dans. Av samtliga respondenter fick hon tveksamma svar, där de inte självklart 

kunde beskriva processen. Hon menar att dansarna har en kunskap som de för-

skaffat via erfarenheter och utbildning, med andra ord en kunskap som är ”situ-

erad i kroppen” (Berggren, 2004, s. 45). Några av intervjupersonerna i hennes 

studie berättar att de lär sig genom att härma, men där härmandet följs av ett 

medvetet arbete i den egna kroppen och med den egna personligheten. Här drar 

Berggren (ibid) slutsatsen att det behövs både imitation och förståelse för rörel-

sen för att man ska kunna lära sig den.  

Jacqueline Smith-Autard (1994) har utvecklat en så kallad konstformsmodell 

vilken är en kombination av den så kallade bildningsmodellen och den profes-

sionella modellen. Inom bildningsmodellen utvecklas lärprocessen med syftet 

att förbättra allmänna rörelseerfarenheter, kreativitet och personligt engage-

mang. Fokus är på den egna utvecklingen och det individuella skapandet. Beto-

ningen ligger på problemlösning där läraren fungerar som guide. Inom den pro-

fessionella modellen handlar det om att utveckla en god dansteknik för att utbil-

da professionella dansare. Här är det dansläraren som är experten som leder 

eleven. Inom konstformsmodellen utvecklas förståelsen för kompositionsfor-

mer, rörelsekvaliteter och olika gestaltade berättelser. Här utgår man från att 

eleverna ska se, inspireras av och/eller tolka källmaterial såsom video och litte-
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ratur. Dansundervisningen vidgas till att bestå av ytterligare tillvägagångssätt 

utöver det egna dansutövandet. Smith-Autard (1994) delar in denna sistnämnda 

modell i tre tillvägagångssätt eller delar som ingår i ett helhetsperspektiv: (i) att 

skapa dans, (ii) att framföra dans, (iii) att se och tolka, beskriva och värdera 

dans. Detta kan jämföras med Elisabet Doverborgs och Ingrid Pramlings (1995) 

beskrivning av att barn lär sig i tre faser: göra, veta och förstå. Barnen behöver 

med andra ord skapa dans (görandet), framföra den (vetandet) och tolka, beskri-

va och värdera dans (förståelsen). För att föra över detta till en undervisning i 

skolan innebär detta synsätt att lärare i sin undervisning både behöver visa rö-

relser för att eleverna ska få en form av rörelsebank och erfarenhet, låta eleverna 

arbeta mer självständigt med att skapa eget samt genomföra övningsmoment 

som är mer diskussionsinriktade där dansen tolkas, beskrivs och värderas utifrån 

exempelvis rörelsekvaliteter.  

Elisabet Sjöstedt Edelholm (2004, s. 101) menar att ”[l]ärande i dans kräver 

en förståelse för vad man gör och en förmåga att gestalta och uttala både 

kroppsligt och verbalt.” Hon menar vidare att dansen därför bör handla om att 

”låta eleverna värdera och utvärdera sina och andras dans och aktivt arbeta med 

iakttagelseförmågan”, för att på så sätt inte endast använda dansen som en tyst 

konstart (Sjöstedt Edelholm, 2004, s. 101). Sjöstedt Edelholm tillsammans med 

Anne Wigert (2005) visar i en annan studie att när eleverna härmar dansläraren 

innebär det ett rätt- och feltänkande, vilket framkommer är minst givande, då 

lärande i detta fall omfattas av reproduktion. Istället framhåller de att elevernas 

eget skapande är mer produktivt, där de då får utgå från ett utforskande arbets-

sätt och därmed får möjlighet att vara kreativa och improvisera. 

Weiyun Chen (2001) studerar en lärare som arbetar med kritiskt tänkande 

hos elever utifrån lektioner i danslek8. Under dessa lektioner hjälper läraren 

bland annat eleverna med att förfina sina rörelsekvaliteter i dans genom att (i) 

ge dem uppgifter som de ska lösa på egen hand, (ii) uppmuntra dem att genom-

föra sina idéer, (iii) ge dem återkoppling och ställa öppna frågor samt (iv) få 

dem att göra självutvärderingar av deras skapade danssekvenser. Resultatet 

visar att läraren lyckas få eleverna att utföra danssekvenser i takt till musiken 

och på ett sätt så att rörelsens uttryck blir framträdande (Chen, 2001). Eleverna 

lär sig med andra ord att skapa egna rörelser med en speciell innebörd, där deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter länkas ihop med nya (Chen & Rovegno, 

2000). Även i en annan studie visar Chen tillsammans med Theresa Cone 

(2003), där de använt kritiskt tänkande som utgångspunkt vid danslek, att elever 

utvecklar sina rörelser när en lärare ger dem en lärandeuppgift som går ut på att 

utforska vissa beståndsdelar i rörelsen på olika sätt och sedan skapa dansse-

kvenser utifrån dessa rörelser.  

                                                      
8 Danslek är en svensk översättning av det engelska begreppet creative dance (Sjöstedt Edelholm 

& Wigert, 2005).  
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Miriam Giguere (2011) har genomfört en studie där hon tittat på hur sociala 

interaktioner och lärandemiljön påverkar elevers kreativitet i dans. Resultatet 

visar att elevernas arbete med att skapa en dans i grupper påverkar deras kreati-

va process, där de demonstrerar rörelser, föreslår formationsändringar och expe-

rimenterar med olika rörelser både verbalt och kroppsligt för varandra. Av den-

na forskningsgenomgång tar jag med mig att elever behöver arbeta med att 

härma men även med att på egen hand skapa dans, som ett sätt att kommunicera 

både verbalt och kroppsligt. Hur kan då lärare och elever observera och analyse-

ra rörelsekvaliteter?   

2.2 Forskning om rörelseramverk 

I denna studie kommer ett rörelseramverk att användas som har inspirerats av 

Laban (1988). Detta rörelseramverk har använts som observationsredskap inom 

flera olika forskningsområden, såsom exempelvis terapi- (Parteli, 1995) och 

industriforskning (Vasey, Foroud, Duckworth, & Kovacovsky, 2006) samt me-

dicinsk forskning (Foroud & Whishaw, 2006). Men främst har ramverket an-

vänds inom dansforskning som ett sätt att analysera dans (se exempelvis Bales, 

2006). Vid analys av dans finns flera olika modeller eller analysredskap som 

kan användas (se exempelvis Adshead, 1988; Smith-Autard, 1994; Ericson, 

1996). Dessa analysredskap eller modeller har ofta fokus på dans eller på att 

bedöma dans eller danskoreografier. I denna studie har jag istället valt att inspi-

reras av Labans rörelseramverk (se Rubrik 3.2) med fokus på att analysera ele-

vers rörelsekvaliteter, och inte specifikt på dansen i sig eller som ett sätt att 

bedöma elevers dans. Det är denna utgångspunkt som jag tar fasta på vid pre-

sentationen av följande forskningsläge som framhåller Labans rörelseramverk 

som redskap för observation respektive analys inom främst forskning som berör 

idrottsundervisningen. 

2.2.1 Observation med rörelseramverk 

I en studie av Rick Bell, Kate Barrett och Pamela Allison (1985) där blivande 

idrottslärare observerade en idrottslektion utan någon guide att följa, blev resul-

tatet att som grupp fokuserade de främst på lärare och elevers beteende och 

lektionsmoment. Endast tio procent av de blivande idrottslärarnas uttalanden 

fokuserade på elevernas rörelser och ingen noterade lärandemiljön. I en kom-

pletterande studie fick blivande idrottslärare och klasslärare observera idrotts-

lektioner, där Labans rörelseramverk fanns tillgängligt (Allison, 1990). Klasslä-

rarna menade att ramverket gav dem en möjlighet att sätta ord på rörelser och de 

kunde mer effektivt organisera vad de såg, och dessutom fokusera på fler detal-

jer. De blivande idrottslärarna var också medvetna om rörelseramverket, men de 

använde inte detta för att organisera eller styra observerandet utan istället me-
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nade de att de blev påverkade av tidigare upplevelser och erfarenheter från lä-

rarutbildningen. Dock menar Allison (1990) att lärarna hade varit mindre effek-

tiva på att fokusera på detaljer om de inte hade använt ramverket. Hon menar 

vidare att ett ramverk kan vara behjälpligt för blivande idrottslärare på så sätt att 

det kan ge dem specifik information om vad som är relevant respektive inte 

relevant att observera, och sedan sätta det i relation till tidigare erfarenheter. 

Allison (ibid) anser därför att det blir av vikt att tala om vad som ska observeras 

och hur man kan gå tillväga för att skapa en kraftfull lärandemiljö.  

I flera av delstaterna i USA och provinserna i Kanada kan man i idrottsäm-

nets kursplaner urskilja Labans rörelseramverk (Murray & Lathrop, 2005) och 

flera forskare har gjort studier av hur Labans rörelseanalys kan utvecklas och 

anpassas för att kunna användas i idrottsämnet (Murray & Lathrop, 2005; 

Langton, 2007; Weiller Abels & Bridges, 2011).  

Nancy Murray och Anna Lathrop (2005) visar hur Labans ramverk kan vara 

en teoretisk utgångspunkt vid undervisning av förmågor och progressionen av 

dessa inom områdena lekar, dans och gymnastik. De ger exempel på olika lek-

tionsupplägg, där varje lektion innefattar olika koncept och teman där elever 

arbetar med olika förmågor och där man vid behov tar hjälp av olika utrustning. 

Som ett exempel kan nämnas en danslektion där konceptet är vänskap med te-

mana karaktär9, utifrån tid, och relationer, utifrån att kopiera och kontrastera, 

och där elevernas handlingar är hoppa, snurra, sträcka och krypa ihop. Uppgif-

ten är att värma upp genom att röra sig i rummet och samtidigt använda tre av 

handlingarna och utföra dem med variation i tid. Läraren observerar om eleven 

använder handlingarna och om dessa varierar i tid. Det förs sedan diskussioner 

om vänskap och hur olika rörelser och sätt att göra dem på kan påvisa olika 

sinnesstämningar. Eleverna får sedan en kompletterande uppgift att använda tre 

av handlingarna och variera tiden tillsammans med en klasskamrat. Läraren 

observerar nu om eleverna kopierar eller kontrasterar varandras rörelser. Dess-

utom får eleverna möjlighet att själva observera och utvärdera sina egna rörel-

ser. Murray och Lathrop (ibid) menar att Labans rörelseanalys är ett hjälpmedel 

som tillhandahåller ett språkbruk för rörelser, vilket är användbart i varje rörel-

seaktivitet, och som kan användas som en guide för lärare att observera och 

analysera elevers rörelser. Forskarna menar vidare att “students become profi-

cient and adept at observing, applying, and evaluating their own movement 

performance in a variety of physical education activities.” (Murray & Lathrop, 

2005, p. 18) 

Langton (2007) visar med sin studie hur idrottsundervisningen kan läggas 

upp utifrån Labans rörelseramverk (body, space, effort och relationship) för att 

utveckla elevernas rörelseförmågor. Fokus i Langtons (ibid) studie ligger på att 

hjälpa elever att uppnå kunskaper inom olika rörelseförmågor genom att delta i 

                                                      
9 Labans fyra aspekter: body, space, effort och relationship har jag i denna studie valt att fritt 

översätt till kropp, rum, karaktär och relation (se Rubrik 3.2.1).  
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spel, gymnastik och dans samt fysisk aktivitet som vävs in i de andra tre delarna 

(Langton, 2007). Med ett sådant tillvägagångssätt menar Langton (ibid) att ele-

ver får en förståelse för rörelsens språk. Med andra ord lär sig eleverna hur man 

dansar, istället för att endast åstadkomma och skapa sekvenser av olika dans-

steg. Han visar med sin studie att eleverna utvecklar olika förmågor genom de 

fyra aspekterna i Labans rörelseramverk. Langton (ibid) visar också att lärande-

erfarenheter måste komplettera och förstärka varandra över tid. Om erfarenhe-

terna av den pågående aktiviteten inte kan relateras till tidigare eller framtida 

erfarenheter kommer lärandet bli kortvarigt. Han menar att Labans rörelseram-

verk är ett sätt att arbeta med detta, eftersom de fyra rörelseaspekterna komplet-

terar och förstärker varandra (Langton, 2007).  

Karen Weiller Abels och Jennifer Bridges (2011) framhåller att alla ämnen 

har grundläggande fundament utifrån vilket alla andra koncept bygger på, så-

som att matematiken börjar med siffror och att läskunnighet börjar med alfabe-

tet. Dock menar de att många nog har svårt att säga vad de basala fundamenten 

är i idrott. De menar att Movement Education Framework, som de kallar ram-

verket kan vara det basala fundament som undervisningen kan byggas på. För 

de menar att när man ska röra sig behöver man något att röra på (kropp), en 

plats att röra sig på (rum), handlingskraft för att röra sig (karaktär) och att man 

ofta rör sig i relation till andra människor eller saker (relation) (Weiller Abels & 

Bridges, 2011). Eleverna ska arbeta problemlösningsbaserat där läraren guidar 

eleverna mot rörelseutmaningar. Författarna ger även exempel på hur lärare kan 

gå tillväga och vilka frågor de kan ställa (ibid).  

Från dessa sätt att använda Labans ramverk på tar jag med mig att alla är 

genomförda på grundskolan och utförda på ett sätt där de ger exempel på hur 

lektionerna kan byggas upp utifrån de fyra aspekterna, där aspekterna blir ut-

gångspunkt för observation av elevers rörelser för både elever och lärare. I den-

na uppsats använder jag dock ramverket på ett annat sätt, där jag istället kom-

mer att analysera gymnasieelevernas rörelsekvaliteter med hjälp av rörelseram-

verket, utan att eleverna utgår från aspekterna. Vad visar då den forskning som 

använt rörelseramverket som redskap vid analys av rörelser? 

2.2.2 Rörelseanalys med rörelseramverk 

I Lundvalls och Meckbachs (2003) avhandling finns en delstudie av Lundvall 

där hon har genomfört en visuell analys av rörelserepresentationen inom den 

fristående gymnastiken under åren 1944 till 1992 med ett köns-/genusteoretiskt 

perspektiv. Med andra ord kan man säga att hon har studerat kvinnors och mäns 

kroppar i rörelse. I denna visuella analys har hon inspirerats av Laban (1980) 

och utgått från rumsfaktorer, utifrån det personliga och generella rummet, ka-

raktärsfaktorer, utifrån rörelsekvaliteter, -vokabulärer, -uttryck, övergångar och 

koreografi, samt tids- och rytmfaktorer. Resultatet visar att den manliga gym-

nastikdiskursen präglas av en kontrollerad, funktionell och presterande kropp 
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med ett instrumentellt förhållningssätt. Den kvinnliga gymnastikdiskursen ut-

vecklar istället en upplevd och skön kropp som handlar om en uttrycksfull ryt-

misk gymnastik med rörelsevariationer och koreografering i rummet. I slutet av 

den studerade perioden, efter det att samundervisning implementerats, skapas en 

mer allsidig och hälsofrämjande rörelseträning, där en del tar i mycket och strä-

var efter fullt rörelseutslag, medan andra lägger ner måttligt med energi på rö-

relseutförande och uttryck. Här framställs inte rörelserna som märkbart femini-

na eller maskulina.   

Lynda Nilges (2000) har genomfört en icke verbal diskursanalys utifrån kön 

där hon använder Labans begrepp karaktär (tid, kraft, utrymme och flöde) vid 

studiet av högskolestudenters rörelser. Resultatet visar att männen i hennes stu-

die använder plötsliga, starka, direkta och bundna rörelser, medan kvinnorna 

använder ihållande, svaga, indirekta och fria rörelser.  

Lian Loke med flera (2007) har i en studie analyserat två olika interaktiva 

Sony Playstation2 Eyetoy-spel10 (Beat Freak och Kung Foo). För att kunna be-

skriva spelarens rörelser i interaktion med spelen använder forskarna bland an-

nat Labans rörelseanalys. I denna analys beskriver de rörelserna utifrån några av 

Labans aspekter: kropp (kroppsdelar), rum (riktningar), karaktär (kvaliteten) 

samt relation (med virtuella och fysiska objekt). Resultatet visar att detta analys-

redskap ger forskarna ett språk för att beskriva och tala om mänskliga rörelser 

och som specifikt fokuserar på ”the moving body” (Loke, Larssen, Robertson, 

& Edwards, 2007, p. 700). Labans rörelseanalys hjälper dem med andra ord att 

ha rörelsen i interaktion med spelet i fokus. Forskarna kan genom att använda 

detta ramverk uttala sig om relationen mellan kroppshandlingar och motsvaran-

de reaktioner från spelen.  

Från dessa studier kan jag se att det behövs forskning som analyserar elevers 

rörelsekvaliteter och då specifikt i förhållande till modern teknik. I denna studie 

kommer därför elevers rörelsekvaliteter att analyseras när de interagerar med 

dansspel. Vad visar då den forskning som finns kring ett modernt redskap så-

som interaktiva spel? 

2.3 Forskning om interaktiva spel 

I en enkätstudie av Meckbach med flera (2013), som riktar sig till svenska lärare 

i idrott och hälsa, framkommer att många lärare ser interaktiva spel som en möj-

lighet att uppmuntra till fysisk aktivitet och bidra till olika former av rörelser. 

Studien visar att tre procent av lärarna någon gång har använt sig av interaktiva 

spel i undervisningen, som exempelvis ett stationsmoment (Meckbach, Gibbs, 

Almqvist, Öhman, & Quennerstedt, 2013). Även i andra länder såsom exempel-

                                                      
10 Eyetoy är en rörelseigenkänningskamera som kopplas ihop med en PlayStation2 spelkonsol. 

Eyetoy-spelen kan känna av alla kroppens rörelser, men spelas vanligtvis enbart med armarna. 

Spelaren har ingen fysisk kontakt med tekniken.  
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vis England, Kanada och USA, har interaktiva spel förts in i idrottsundervis-

ningen (Meckbach, Gibbs, Almqvist, Öhman, & Quennerstedt, 2013). Dock 

framhåller lärarna att deras egna kunskaper om spelen behöver öka om de ska 

kunna använda spelen i ämnet idrott och hälsa (ibid). I den kommande texten 

presenteras den forskning som finns om interaktiva spel först utifrån dess effek-

ter och sedan utifrån lärande.  

2.3.1 Effekter av interaktiva spel 

Under många år, och kanske även fortfarande, har det funnits en uppfattning om 

att den ökade förekomsten av interaktiva spel är en bidragande orsak till ökad 

fetma och minskad fysisk aktivitet hos ungdomar (Hayes & Silberman, 2007; 

Meckbach, Gibbs, Almqvist, Öhman, & Quennerstedt, 2013), och att spelen ses 

som tanklösa och våldsamma former av underhållning (Hayes & Silberman, 

2007). Sedan 2000-talets början har dock ett stort antal studier lagt fokus på att 

studera interaktiva spel och dess olika effekter (för en översikt se Quennerstedt, 

Almqvist, Meckbach, & Öhman, 2013). Studier av elever som spelar interaktiva 

dansspel visar att resultatet av spelandet leder till att elevernas självbild och den 

sociala kompetensen förbättras och att barnen blir mer motiverade och mer in-

tresserade av dans och idrottslektioner än de hade varit tidigare (Gao, Zhang, & 

Stodden, 2013; Sun, 2013). Andra studier visar att spelandet leder till ökad 

hjärtfrekvens med förbättrade pulsnivåer (Unnithan, Houser, & Fernhall, 2006), 

förbättrad kaloriförbrukning (Lanningham-Foster, et al., 2006) och viktnedgång 

(Guy, Ratzki-Leewing, & Gwadry-Sridhar, 2011). I några andra studier, där 

forskare har jämfört spelande av olika interaktiva spel i förhållande till vanliga 

idrottslektioner, visar det sig att spelen bidrar till att barn rör sig mer, det vill 

säga ökad fysisk aktivitet (Biddiss & Irwin, 2010; Fogel, Miltenberger, Graves, 

& Koehler, 2010), högre tilltro och positivare förhållande till fysisk aktivitet 

(Lwin & Malik, 2012) samt ökad glädje (Sun, 2013). Med andra ord verkar 

spelandet av interaktiva dansspel ge fysiska och psykiska vinster.  

I en studie av Zan Gao, Tao Zhang och David Stodden (2013), där de jämfört 

dansspel med aerobics i undervisningen, visar även de att glädjen och motiva-

tionen är högre vid spelandet av dansspelet. Forskarna framhåller dock att den 

fysiska aktivitetsnivån är högre under de traditionella aerobicslektionerna (Gao, 

Zhang, & Stodden, 2013). Suzanne Hidi och Judith Harackiewicz (2000) visar i 

sin studie att en aktivitet, såsom spelandet av interaktiva spel är, kan direkt at-

trahera elevers uppmärksamhet, involvera dem i processen och ge dem positiva 

känslor inför aktiviteten. Catherine Ennis (2006) framhåller i en studie att om 

man ökar elevernas glädje och positiva uppfattning av idrottsämnet och dess 

aktiviteter så skapas mer meningsfulla erfarenheter. Hon pekar också på en an-

nan fördel som interaktiva spel erbjuder, nämligen att spelaren kan engagera sig 

både fysiskt och socialt, där ”[t]he life-like video settings […] lends a feeling of 

’being there’, totally involved in the experience.” (Ennis, 2006, p. 156) Med 
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andra ord verkar det som att de som spelar interaktiva spel blir så engagerade i 

spelet att de upplever det som att de förflyttas till en annan plats och en annan 

tid genom de berättelser och metaforer som spelen skapar (Lu, Baranowski, 

Thompson, & Buday, 2012).  

Dock visar Suns (2013) studie att, trots den stimulerande miljön som infann 

sig då eleverna i hennes studie spelade olika interaktiva spel, så minskade ele-

vernas intresse under en tolvmånadersperiod. En annan studie visar att spelen 

kan vara tillfredställande för dem som lyckas, men istället skapa negativa erfa-

renheter hos dem som misslyckas (Öhman, Almqvist, Meckbach, & 

Quennerstedt, 2014). Vad lär sig då elever av att spela interaktiva spel? 

2.3.2 Interaktiva spel och lärande 

De senaste årtiondena har intresset för hur artefakter präglar organisatoriska 

verksamheter ökat. Dock vet vi väldigt lite om hur dessa artefakter påverkar 

omgivningen och få studier har riktat fokus mot hur lärande sker i förhållande 

till artefakter (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010; Quennerstedt, Almqvist, & 

Öhman, 2011a). De få studier som behandlat lärande visar att interaktiva spel 

kan användas för att förbättra spatiala (De Lisi & Wolford, 2002) och motoriska 

förmågor (Fery & Ponserre, 2001; Papastergiou, 2009) såsom balans (Sheehan 

& Katz, 2013), samt problemlösningsförmågan (Ko, 2002). Jonas Almqvist och 

Leif Östman (2006) har undersökt elevers meningsskapande vid användandet av 

datorer utifrån ett pragmatiskt perspektiv, där de observerat elever som använt 

Internet som sökkälla i en specifik skoluppgift. Forskarna kommer fram till att 

om eleverna har tillgång till en viss teknik, såsom i det här fallet Internet, så 

leder det inte automatiskt till en viss handling. Med andra ord kan man säga att 

studiens resultat visar att datorn i sig inte avgör vilka handlingar eleverna utför, 

utan forskarna anser att skolans traditioner och hur tekniken används har avgö-

rande betydelse för hur en viss teknik påverkar meningsskapandet.  

Elisabeth Hayes och Lauren Silberman (2007) samt Ennis (1992; 2006; 

2013) framhåller att det knappt finns någon forskning inom just idrottsunder-

visningen som handlar om lärande och interaktiva spel. Michael Young med 

flera (2012) tror att interaktiva spel kan ha positiva effekter på lärande hos ele-

ver utifrån engagemang, motivation, behärskande av innehåll samt fortsatt in-

tresse för ämnet. Papastergiou (2009, p. 603) som har gjort en översiktstudie av 

den forskning som finns om data- och videospel inom idrottsämnet kommer där 

fram till att spelen kan vara: ”potential benefits as educational tools for HE and 

PE, and that those games may improve young people’s knowledge, skills, atti-

tudes and behaviors in relation to health and physical exercise.” Young med 

flera (2012) hävdar att det finns intressanta pedagogiska interaktiva spel, men 

att ingen studie, enligt dem, kan påvisa hur ett specifikt spel påverkar elever 

utifrån deras lärprocess i den specifika kontext som idrottsundervisningen är.  
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Hayes och Silberman (2007, p. 20) framhåller att det unika med interaktiva 

spel är att de ”allows players to experience immediate and often unpredictable 

consequences from their actions”, vilket innebär att spelarna erhåller en kropps-

lig förståelse av den fysiska aktivitet de utövar i och med att spelen ger direkt 

återkoppling. De visar att då spelen erbjuder spelaren möjlighet att studera hur 

avataren genomför olika för spelaren eventuellt nya danssteg, så kan spelaren 

genom att härma dessa danssteg upprepade gånger samtidigt som hon eller han 

får återkoppling11 till slut tillägna sig dem (Hayes & Silberman, 2007, p. 20). I 

projektet LEXIS (se Rubrik 1.1.5) urskiljs i en pågående studie där man har 

analyserat elevers rörelsekvaliteter under bland annat spelande av dansspel att ju 

fler tillfällen som eleverna dansar till dansspelet desto mindre rör de på kroppen 

och desto mer ligger fokus på handen som kontrollen hålls i.  

Denna forskningsgenomgång visar att den forskning som har genomförts på 

interaktiva spel främst handlar om dess effekter, där få studier har studerat arte-

faktanvändning och lärande, och då specifikt inom idrottsundervisningen. I 

denna studie används därför ett interaktivt dansspel som läromedel för att stude-

ra lärande. 

2.4 Sammanfattning av forskningsläge 

Sammanfattningsvis framträder i denna forskningsgenomgång att det viktigaste 

målet för ämnet verkar vara att det är roligt att vara fysiskt aktiv (Larsson & 

Redelius, 2008), och att det verkar vara viktigare att eleverna rör på sig än att de 

lär sig något (jfr Nyberg & Larsson, 2012). Forskningen visar också att dans är 

mindre vanligt förekommande i undervisningen jämfört med bollspel som do-

minerar både nationellt och internationellt (Lundvall & Meckbach, 2008; 

Rovegno, Nevett, & Babiarz, 2001). Den forskning som har gjorts inom lärande 

i undervisningen handlar främst om ämnesinnehållet, elever och lärare på 

grundskolan, där Quennerstedt med flera (2014) menar att mer fokus bör läggas 

på hur lärande sker. Dessutom menar de att mer forskning behövs kring lärpro-

cesser (Quennerstedt, et al., 2014). Inom danspedagogiken betraktas och uppfat-

tas ofta dans som en tyst kunskap (Grönlund & Wigert, 2004), där några studier 

som genomförts visar på att dansaren lär sig genom att härma (Berggren, 2004; 

Grönlund & Wigert, 2004). Smith-Autard (1994) samt Doverborg och Pramling 

(1995) menar dock att för att lära sig dans kan man inte bara framföra eller 

härma dansläraren, utan det krävs också att dansaren skapar samt värderar och 

förstår rörelserna. Utifrån denna forskning kommer jag i denna studie därför ta 

                                                      
11 I dansspelen sker den direkta återkopplingen, eller så kallad feedback, genom att den som 

dansar får poäng och kommentarer för de tillfällen som rörelsen utförs korrekt, med andra ord 

med rätt kroppsdel och i takt till musiken. Kommentarerna kan vara exempelvis ”Ok”, ”Good” 

eller ”Perfect” beroende på hur bra rörelsen genomförs. När det gäller Nintendo Wii Just Dance 

används en till fyra handkontroller, där spelarna var för sig får poäng och kommentarer. 
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utgångspunkt i dans, där elever får möjlighet att både härma och skapa eget. 

Dessutom kommer fokus vara på hur lärande av rörelsekvaliteter sker i ämnet 

idrott och hälsa på gymnasiet.  

Det finns många olika ramverk för att observera och analysera rörelsekvalite-

ter. De flesta studier som jag har träffat på har använt hela eller delar av Labans 

(1980) rörelseramverk. Flera forskare (Allison, 1990; Loke, Larssen, Robertson, 

& Edwards, 2007) uttrycker det som att det är ett enkelt ramverk att använda sig 

av för att beskriva och analysera rörelser och Murray och Lathrop (2005) samt 

Langton (2007) menar att det även fungerar bra som ett redskap att ta hjälp av 

vid observation av rörelser i idrottsämnet. Ett rörelseramverk inspirerat av La-

bans rörelseanalys kommer att användas, inte som ett redskap för elever och 

lärare, utan istället som ett redskap för mig att analysera elevernas rörelsekvali-

teter när de samspelar med varandra men även med dansspel.  

Den forskning som finns om artefakter, och i detta fall interaktiva dansspel, 

handlar främst om deras fysiska, psykiska och sociala vinster (Biddiss & Irwin, 

2010; Sun, 2013; Gao, Zhang, & Stodden, 2013). Det finns få studier som be-

handlat hur lärande sker i förhållande till interaktiva spel (Ennis, 2013). De 

studier som har gjorts har visat att interaktiva spel förbättrar motoriken 

(Sheehan & Katz, 2013), att elever får positiv inställning och ökad motivation 

till fysiska aktiviteter (Young, et al., 2012) och att om elever härmar avataren 

upprepade gånger så kan de tillägna sig rörelserna (Hayes & Silberman, 2007). 

Det blir därför intressant att undersöka elevers användande och utvecklande av 

rörelsekvaliteter i en lärprocess där dansspel används som läromedel i ämnet 

idrott och hälsa på gymnasiet, vilket är syftet med föreliggande studie. 

Nästkommande kapitel kommer att handla om studiens teoretiska och meto-

dologiska utgångspunkter. 
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3 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras det sociokulturella perspektivet som har varit vägle-

dande genom hela forskningsprocessen. Detta perspektiv har använts som ett 

redskap för att förstå, undersöka och studera interaktioner mellan elever, arte-

fakter och miljön de agerar i. Perspektivet har gett studien dess struktur och de 

ramar inom vilket arbetet har utförts för att på så sätt göra det möjligt att förstå 

relationerna mellan de olika delarna i uppsatsen och analysen av resultatet (jfr 

Ennis, 1999). Det teoretiska perspektivet har även fungerat som ”en typ av tan-

kefigur för att se på, förstå och skriva fram den värld och praktik vi lever i och 

är medskapare av.” (Liberg, 2005, s. 84) Det sociokulturella perspektivet på 

lärande tillsammans med de begrepp som har använts för att komma fram till 

resultaten kommer nedan att beskrivas. Kapitlet avslutas med en metodologisk 

beskrivning av det rörelseramverk med inspiration av Laban som har använts 

vid analysen av elevernas rörelsekvaliteter samt hur detta redskap har använts 

och förståtts utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

I denna studie används ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där lärande 

studeras som en aktiv handling och något som sker i samspel med andra (jfr 

Säljö, 2010). Detta perspektiv byggdes upp utifrån främst två olika inriktningar, 

dels med utgångspunkt i John Deweys (1990) arbeten, dels utifrån Lev Vygot-

skys (1986) verk. Deweys (1990) syn på kunskap och lärande innebär att kun-

skap skapas genom olika praktiska aktiviteter där människor samverkar inom en 

kulturell gemenskap. Empiriinsamlingen genomförs i den pågående praktiken, i 

mitt fall lektioner i idrott och hälsa, som är exempel på kulturella miljöer där 

elever utför praktiska aktiviteter och samspelar med varandra. Kunskap skapas 

genom samspel med andra och är inte något som ”endast finns inom individer – 

utan tvärtom mellan människor.” (Säljö, 2011, s. 68) När elever samspelar och 

interagerar med andra elever, så kan lärande studeras i själva interaktionen mel-

lan dessa elever i den sociala och situerade kontext som uppstår i praktiken. Den 

andra inriktningen utgår från Vygotsky (1986) som menar att lärande är en soci-

al angelägenhet, där främst språk och andra artefakter bidrar till att forma kun-

skap och förståelse för världen. I idrott och hälsa medverkar språket och andra 

artefakter, såsom musik eller bollar, ofta till att komplettera handlingar, vilket 
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gör att motivet till att använda detta perspektiv för att studera lärande förstärks 

ytterligare. Lärande är med andra ord socialt och medierat och något som sker i 

olika lärprocesser. Dessa olika begrepp kommer att vara en utgångspunkt i den-

na studie och beskrivs i det följande var och en för sig. Dessutom kommer efter 

detta även en diskussion kring kroppsligt lärande att föras. 

3.1.1 Socialt lärande 

Den omgivning som en elev ingår i spelar en stor roll för lärande. Skolämnet 

idrott och hälsa är en social verksamhet som omfattar olika sociala interaktio-

ner, vilka karaktäriseras av relationer och handlingar, både mellan elever och 

lärare samt mellan elever, institutionella förväntningar och unika lärandekontex-

ter (Hastie & Hay, 2012), och det är en process som ständigt pågår. I denna 

studie är kunskap ”not an entity in the head of an individual, which can be ac-

quired, enriched, or changed, but rather an activity that cannot be considered 

separately from the context in which it takes place.” (Mason, 2007, p. 2) På så 

sätt utvecklar eleverna sitt tänkande och handlande i interaktion med de andra 

eleverna i den specifika kontext som undervisningen innebär. Lärande kommer 

därmed att studeras när elever deltar i praktiska och kommunikativa samspel 

med andra (jfr Wertsch, 1985). Dock är det genomgående viktigt att ha med sig 

att: 

Det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår 
i, skapar och återskapar kontexter. Delar och helheter definierar varandra, och 
kontexten kan ses som det som väver samman en social praktik eller verksamhet 
och gör den till en identifierbar helhet. (Säljö, 2010, s. 135) 

 

Med andra ord är all förståelse och alla handlingar delar av dessa lektioners 

specifika kontext, där lärande förstås och undersöks i sitt sammanhang.  

I en grupp av elever finns olika typer av kunskaper som de har tagit med sig 

från andra sociala kontexter, vilket medför att det inte bara är i skolan och ge-

nom undervisningen som lärande sker utan faktorer som påverkar lärande i id-

rott och hälsa härstammar ofta från situationer utanför själva lärandeplatsen 

(Hodkinson, Biesta, & James, 2007b). Elever och lärare bär med andra ord med 

sig tankar, idéer och mönster från andra kulturer in i undervisningen, vilket gör 

att varje lärandesituation och -plats är unik (ibid). En lärandeplats kan exempel-

vis vara den danssal där eleverna befinner sig för att prova och utmana sina 

förmågor inom ett område där kroppens rörelser står i fokus (Liljekvist, 2013). 

Det är också viktigt att förstå att elever som individer deltar i en kulturellt situe-

rad miljö där de interagerar och utvecklas med syftet att nå vissa specifika ut-

bildningsmål (Amade-Escot & O'Sullivan, 2007). Det blir därför av vikt att i 

denna studie ta hänsyn till vad eleverna har med sig in i lärandesituationen då 

lärande studeras. Lärande som i detta fall kommer att studeras när eleverna in-
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teragerar med varandra i syfte att nå vissa kunskapsmål inom dans och rörelse 

till musik.  

Att förstå metaforer och formuleringar som används inom dansverksamheten 

förutsätter att man gör sig bekant med de kulturella företeelser och kommunika-

tiva mönster som är specifika för just denna kunskapstradition (Säljö, 2010). 

Inom danstraditionen används exempelvis artefakter eller redskap såsom takt, 

rytm och att räkna åttor, vilka eleverna förutsätts bli bekanta med innan de får 

förståelse för och därmed kan använda sig av dem. Begrepp och redskap från 

danstraditionen, som härstammar från lärandeplatser utanför ämnet, förs därmed 

in i idrott och hälsa som ett sätt att utveckla elevers rörelsekvaliteter, vilket i sin 

tur påverkar lärande i ämnet. Det lärande som sker i skolan är därmed en pro-

cess som utvecklar kunskaper med redskap och värden av en bestämd kultur 

(Amade-Escot & O'Sullivan, 2007). Med andra ord kommer lärande inte enbart 

studeras när eleverna samspelar med varandra, utan även när de interagerar med 

kulturella redskap som finns i deras omgivning i undervisningen. 

3.1.2 Medierat lärande 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är hur elever lär och vad som är väsentligt 

att kunna inte begränsat till den mentala och biologiska utrustning som de föds 

med, utan dessutom samspelar och tänker de tillsammans med andra människor 

och med hjälp av redskap för att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt i 

en viss social kontext (Säljö, 2010). Det är med andra ord när elever interagerar 

med andra som de får kunskaper och färdigheter om dess innebörd och mening 

(ibid).  

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet, där 

man skiljer på fysiska och intellektuella redskap (ibid). Fysiska redskap är ex-

empelvis kartor, badmintonbollar och dansspel medan intellektuella redskap är 

exempelvis kunskapen om hur man läser en karta, spelar badminton eller spelar 

dansspel. Säljö (2010) framhåller att alla redskap som används i undervisningen 

är kulturella, vilket innebär att de har skapats av samspelet mellan människor 

och mellan människor och omvärlden. För mänskliga kunskaper, insikter och 

begrepp är inbyggda i de fysiska redskap som eleverna sedan samspelar med 

och nyttjar i syfte att själva utveckla kunskap. Sättet att exempelvis spela bad-

minton på har med andra ord skapats genom att människor tillsammans har 

utvecklat ett sätt att hantera de fysiska redskap eller artefakter som ingår i denna 

aktivitet. Att spela badminton innebär nämligen att en individ använder sig av 

olika artefakter såsom badmintonrack, -boll, -nät, -linjer och -regler, samtidigt 

som det finns en motspelare på andra sidan nätet. Om vi skulle ta bort alla arte-

fakter och motståndaren, så skulle det inte längre kunna kallas för spelet bad-

minton och vi skulle inte kunna lära oss att spela badminton. För att ta ett ex-

empel med dans och dansspel, så skapas dansen genom att eleverna samspelar 

med andra elever och interagerar med dansspelet. Det är varken i artefakten, 
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själva spelet, eller enbart hos eleverna som lärandet finns, utan det är i samspe-

let dem emellan som lärande kan ske och därmed studeras. Säljö (2010, s. 17) 

sammanfattar detta genom att säga att ”[v]i är biologiska varelser men lever 

samtidigt i en sociokulturell verklighet med tillgång till olika slags hjälpmedel 

och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som våra egna biologiska för-

utsättningar sätter upp.” Att använda redskap tillåter därmed elever att göra 

saker som de annars inte hade haft möjlighet att klara av på egen hand. 

En annan viktig medierande artefakt enligt det sociokulturella perspektivet är 

språket. Elever kan därmed, genom att delta i kommunikation, ta till sig nya sätt 

att tänka, resonera och handla (Säljö, 2010). Enligt ett sociokulturellt perspektiv 

antas att man tänker i grupp, där tänkandet ses som en kollektiv process (Lave, 

1988), där vissa gemensamma spelregler styr sättet att ge och ta mening (Säljö, 

2010). Genom att elever kommunicerar så re-presenterar de problemet för sig 

själva och för andra. De försöker tillsammans mentalt fixera vad de är ute efter 

genom att pröva, ”smaka på” och förkasta olika alternativ, och där de till slut, i 

bästa fall, lyckas komma fram till vad de söker efter (jfr Säljö, 2010). Ett exem-

pel kan vara när elever får en uppgift att lösa tillsammans, där någon ger ett 

förslag, någon annan svarar genom att ge ett annat förslag, och en tredje person 

modifierar det första förslaget lite grand, och där de till slut gemensamt be-

stämmer sig för vilket svar som de söker efter. I vissa fall läggs ytterligare en 

mediering till som kan vara kroppslig, till exempel att hoppa för att demonstrera 

något, vilket gör att även detta re-presenterar problemet. Tänkandet sker där-

med, enligt Säljö (2010, s. 111), ”genom att man upprättar och vidmakthåller en 

gemensam förståelse av vad man håller på med och dessutom utvecklar man 

denna delade förståelse genom kommunikation.” Detta innebär att man i grupp 

sam-talar och sam-lyssnar, vilket är intressant ur ett lärandeperspektiv då man 

får tillgång till andras tolkningar och slutsatser (Säljö, 2010, s. 114). Dock är det 

viktigt att komma ihåg att kommunikation och tänkande inte kan jämställas med 

varandra, då det eleverna säger, inte alltid speglar det de tänker (jfr Säljö, 2010). 

Tänkandet går därmed inte att studera i sig, utan det som kan utforskas är vad 

eleverna talar om respektive utför.  

Elever befinner sig, enligt det sociokulturella perspektivet, under ständig ut-

veckling och förändring. I varje situation där de samspelar med andra elever har 

de därmed möjlighet att appropriera kunskaper från medkamrater. Detta innebär 

att eleverna hela tiden tar till sig nya redskap med stöd av vad de tidigare kunde 

och visste (jfr Säljö, 2010). Säljö (2010, s. 235) hävdar därför att ”[d]et som en 

person kan ha svårigheter att utföra, klarar en grupp ofta av genom gemensam-

ma ansträngningar.” Lärande är därmed mer effektivt om många krafter arbetar 

i synergi tillsammans (Hodkinson, Biesta, & James, 2007b). I denna studie 

kommer därför eleverna även att få möjlighet att arbeta i olika grupper, för att 

på så sätt effektivisera lärande. Dock är det viktigt att komma ihåg att ”learning 

is complex, and that what works well in one location or for one group of stu-
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dents, may not work well in another.” (Hodkinson, Biesta, & James, 2007b, p. 

411) Det blir därför intressant att studera elevernas lärprocesser. 

3.1.3 Lärprocesser 

Undervisning, menar Rønholt (2003, s. 108), 

består af processer, i hvilke relationer mellem mennesker, mellem lærer og elever 
og mellem eleverne indbyrdes spiller en central rolle. Undervisningsprocesser 
forstås ikke kun som læreprocesser, hvor fagligt indhold og problemer konfronte-
res, men også som sociale processer eller sociale læreprocesser. 

 

Med andra ord är det i mötet mellan elever och deras omgivning och mellan 

elever och lärare som lärprocesser kan studeras. Den väg som elever tar för att 

behärska nya komplexa fysiska redskap (exempelvis musik eller dansspel) kan 

ses som en stegvis process där eleven går genom ett antal faser: 

a) I den första fasen saknar man förtrogenhet med redskapet och dess funktion i 
en speciell praktik. 

b) Därefter kommer en fas då man kan använda redskapet under handledning av 
en mer kompetent person. 

c) Successivt ökar den lärandes autonomi och förmåga att hantera redskapet på 
egen hand. Man kan också avgöra när det ska användas. Stödet kan nu mins-
kas eller vara mer indirekt. 

d) Den lärande behärskar nu redskapet eller färdigheten på egen hand. Hon/han 
vet när och hur det skall användas. (Säljö, 2010, s. 124) 

 

Som faserna ovan visar så minskar det yttre stödet successivt under lärprocessen 

för att så småningom försvinna helt. Det yttre stödet kan komma antingen från 

en klasskamrat eller från lämpliga intellektuella eller fysiska redskap (jfr Säljö, 

2010). Säljö (2010, s. 231) beskriver denna kollektiva process så här: 

I själva verket är det samspelet mellan vad som är biologiskt givet i termer av fy-
siska, psykiska och kommunikativa förutsättningar hos människan å ena sidan, 
och hennes förmåga att skapa olika former av medierande redskap eller verktyg å 
den andra, som är grunden för den sociokulturella utvecklingen. Denna utveck-
ling kan beskrivas som lärande på en kollektiv nivå. Inom ramen för detta lärande 
sker sedan lärande och utveckling på en individuell nivå.  

 

Detta innebär att elever kan följa med om de får handledning men att det tar ett 

tag innan de själva kan använda redskapet fullt ut (Vygotsky, 1978). Den mind-

re kompetente eleven vägleds därmed av den mer kompetente.  

Miljön under lektionerna i denna studie har organiserats så att det i första 

hand är eleven som är aktiv i lärprocessen (jfr Vygotsky, 1986). Min uppgift 

som forskande lärare blir därmed att skapa förutsättningar för sociala interaktio-

ner och kommunikativa utbyten, där min roll blir att vägleda, handleda och 
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stödja eleverna i deras kunskapsutvecklande arbete. Tanken är därmed att en 

lärandemiljö där eleverna samverkar och interagerar med varandra, men även 

med artefakter, skapas så att lärande av olika rörelsekvaliteter på så sätt kan 

studeras. Eleverna kan, enligt ett sociokulturellt perspektiv, inte välja mellan att 

lära sig något eller inte lära sig något, utan ”in any situation there are opportuni-

ties to learn” (Hodkinson, Biesta, & James, 2008, p. 41). Det handlar därför i 

denna studie om hur elever utvecklar rörelsekvaliteter i de situationer där de 

ingår. 

Då det i det sociokulturella perspektivet främst talas om det kognitiva (tän-

kande), det språkliga (talade) och det sociala (gester) lärandet, där individers 

handlingar i form av kroppsliga kommunikationer omnämns i mindre utsträck-

ning vill jag genom nästa del medvetandegöra att det i denna studie främst 

handlar om elevers kommunikation genom handlingar eller rörelser. Det är vik-

tigt att komma ihåg att det unika med undervisningen i idrott och hälsa i förhål-

lande till andra ämnen är att det där främst förekommer kroppsliga handlingar 

och därmed kroppslig kommunikation, vilket kräver en annan slags uppmärk-

samhet och ett annat betraktelsesätt vid studier av lärande.  

3.1.4 Kroppsligt lärande 

I idrott och hälsa framhåller Öhman (2007) att både lärare och elever handlar, 

interagerar och kommunicerar såväl verbalt som kroppsligt, vilket innebär att 

det som sägs och görs formar händelser som tar en viss riktning och innefattar 

vissa budskap. Kommunikation behöver således inte alltid handla om det talade 

språket, utan när elever exempelvis spelar fotboll eller dansar kommunicerar de 

genom sina kroppsliga handlingar, med andra ord genom sina rörelser. Samti-

digt är det talade språket också av stor betydelse då elever genom det verbala 

språket kan förklara sina rörelser. I idrott och hälsa förekommer därmed både 

verbal kommunikation, kommunikation som utgår från rörelser och kommuni-

kation i interaktion med artefakter, vilka tillsammans har stor betydelse för ele-

vers lärande (jfr Quennerstedt, et al., 2014). Lärande kommer därför att studeras 

utifrån att det sker i handling, är en aktiv erfarenhet och att kontexten skapas i 

handling (jfr Quennerstedt, Öhman, & Öhman, 2011b). Hur kan då elevers rö-

relser i interaktion med andra elever och i samspel med medierande redskap 

observeras, beskrivas och analyseras? 

3.2 Rörelseanalys 

Logsdon (1977) framhåller att ett redskap som är centralt för undervisning och 

lärande av rörelser är observation. För att underlätta vad som ska observeras och 

analyseras och hur man kan studera rörelser kan man som forskare och lärare ta 
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hjälp av rörelseramverk. Utifrån den genomgånga forskningsöversikten föll 

valet, i denna studie, på att inspireras av Labans rörelseramverk.  

Labans (1988) rörelseramverk har från sin ursprungsversion utvecklats och 

bearbetats av flera forskare och är nog främst känd som BESS-konceptet 

(Thornton, 1971; Laban & Ullman, 1974). Detta koncept innefattar och är en 

förkortning av fyra grundläggande aspekter: Body (kropp), Effort (karaktär), 

Space (rum) och Shape (form). Kroppsaspekten fokuserar på vad kroppen gör, 

såsom att hoppa, landa, snurra, böja, gunga, bära, sparka. Karaktärsaspekten 

handlar om hur kroppen rör sig med fokus på dimensionerna tid, kraft, rum och 

flöde. Karaktärsaspekten tillåter den inre attityden eller stilen hos den som utför 

rörelsen att avlägsna sig från rörelsen genom att systematiskt beskriva hur krop-

pen rör sig. Med andra ord är karaktärsaspekten rörelsens dynamiska uttryck 

som ger rörelsen en originell karaktär (Ravn, 2001). Rumsaspekten (inte samma 

som rumsdimensionen) inriktar sig på var kroppen rör sig, det vill säga var i 

rummet, i vilka riktningar, nivåer och plan rörelsen utförs. Här skiljer Laban på 

det generella, var i rummet man förflyttar sig (riktningar), och det personliga 

rummet, som är dit man når ut eller rör sig i utan att flytta fötterna från stället, 

vilken innefattar rörelsens plan och nivåer (ibid). Det personliga rummet har 

man hela tiden med sig då man rör sig i det generella rummet (ibid). Form-

aspekten beskrivs inte som en egen specifik del av Laban, men där Susanne 

Ravn (2001, s. 44) framhåller att den ”kan handle om de ’usynlige’ bevægel-

sesspor, som efterlades i rummet undervejs via kroppens formændring.” Denna 

aspekt kommer i denna uppsats vara en del av kropp och rum, då Ravn (ibid) 

menar att den kan vara svår att skilja från de andra två aspekterna.  

När Labans rörelseramverk tidigare har använts i idrottsundervisningen så 

har man utgått från att den som observerar ska ha kunskaper om det individuella 

barnet och dess motoriska utveckling i de olika utvecklingsfaserna (Logsdon, 

1977; Roberton & Halverson, 1977). Med andra ord utgår man från att elever 

befinner sig i olika utvecklingsfaser och där elevers lärande är beroende av var i 

denna utvecklingsfas den befinner sig. Individens lärande är då i fokus främst 

inom kropps- och karaktärsaspekten medan rums- och relationsaspekten även 

fokuserar på omgivningen och de redskap som finns där. Jag kommer i denna 

studie istället sätta in detta ramverk i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

där lärande studeras när elever deltar i sociala aktiviteter i interaktion med andra 

och i samspel med artefakter. Detta innebär att när jag observerar och analyserar 

elevernas rörelsekvaliteter kommer fokus vara på elevers samspel med andra 

elevers rörelser, med avataren på dansspelet samt med musiken och den kontext 

som eleverna och dessa redskap befinner sig i (se Figur 1).  

 



 

 50 

 
 

 

 

 

Vid rörelseanalysen ligger därmed fokus på elevernas rörelser och det samman-

hang som eleverna är en del av. Med andra ord studeras inte spelen i sig och 

inte heller enbart elevernas rörelser, utan istället observeras och analyseras ele-

vernas rörelser när de interagerar med spelet och med de andra eleverna runt-

omkring. Säljö (2010, s. 81) menar att ”[n]är vi tar bort redskapen, den sociala 

praktiken och studerar tänkandet eller lärandet ’i sig’ har vi tappat bort vårt 

fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen hjälplösa individer som berövats 

sina sociokulturella resurser.” Istället ser jag undervisningen, där dansspelet 

kommer att användas som ett läromedel, som en helhet där elever, dansspel och 

miljön interagerar och där lärande av rörelsekvaliteter kan studeras i det sam-

spel som framträder i denna kontext. Utifrån detta synsätt skapades ett rörelse-

analysramverk som var utgångspunkt vid rörelseanalysen. 

3.2.1 Rörelseanalysramverk 

Laban “wanted his theories and findings to be regarded as the first steps along 

the road to understanding the significance of movement”, och att varje individ 

skulle tolka dem på sitt sätt (Thornton, 1971, p. 20). I denna studie har jag där-

för skapat ett rörelseanalysramverk (se Tabell 1) med inspiration utifrån Laban 

(1988), där jag har valt att använda aspekterna kropp, rum och karaktär, men där 

jag även inspirerats av Sheila Stanleys (1977), Murrays och Lathrops (2005), 

Langtons (2007) samt Weiller Abels och Bridges (2011) sätt att arbeta med 

aspekten relation samt de beskrivningar de ger av vad dessa aspekter innehåller. 

Rörelseramverket utgår därför i denna studie från fyra aspekter på rörelser: 

kropp, rum, karaktär och relation. Dessa fyra aspekter, var för sig, beskriver: 

vad kroppen gör, var kroppen rör sig, hur kroppen rör sig och de relationer som 

förekommer i rörelsen (Murray & Lathrop, 2005; Langton, 2007).  

 

Roll-up 

Avatar  

Elev 

 

 

 

Musik 

Figur 1. Rörelseanalys utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 



 

 51 

Tabell 1. Rörelseanalysramverk utifrån aspekterna kropp, rum, karaktär och relation 
samt dess dimensioner.12  

RÖRELSEANALYSRAMVERK 

Kropp (vad) 

- kroppsdelar (armar, fötter, bål) 

- kroppshandling (tyngdöverfö-
ring, flygfärd, rotation, steg, 
hopp) 

- kroppsform (sträcka, böja, vrida, 
svänga) 

Rum (var) 

- riktning (fram, bak, upp, ner, sidan, 
runt) 

- förflyttningsriktning (rak, cirkel, båg-
formad, sicksack)  

- omfång (bred, smal, lång, kort) 

- nivå (högt, mellan, lågt) 

- plan (frontal, horisontal, sagittal) 

Karaktär (hur) 

- tid (plötslig, ihållande) 

- kraft (svag, stark) 

- utrymme (direkt, indirekt) 

- flöde (bunden, fri) 

Relation (med vem och vad) 

- med andra (framför, bakom, långt 
ifrån, nära, över, under, mot, från) 

- med spel (långt ifrån, nära, kopiera, 
kontrastera)  

 

Detta rörelseanalysramverk kommer nu att beskrivas mer ingående utifrån 

aspekterna kropp, rum, karaktär och relation samt dess dimensioner, för att ge 

en bild av hur det har använts i denna studie. Kroppsrörelseanalysen handlar om 

vad elevernas kroppar gör då de dansar till dansspelet samt då de i sin grupp 

utför sin egenkomponerade dans. Denna aspekt utgår från tre dimensioner: (i) 

kroppsdelar, vad armar, fötter och bål gör, (ii) kroppshandling, vad kroppen gör 

utifrån tyngdöverföring, flygfärd, rotation, steg och/eller hopp samt (iii) kropps-

form med utgångspunkt i begreppen tänja, sträcka, böja, vrida och svänga.  

Rumsanalysen innebär var och i vilken riktning elevernas rörelser sker. Den-

na aspekt utgår från fem dimensioner: (i) i vilken riktning rörelsen görs med 

fokus på framåt, bakåt, uppåt, nedåt, sidan och/eller runt, (ii) i vilken förflytt-

ningsriktning rörelsen utförs, det vill säga rakt, i cirklar, som en bågformad 

rörelse och/eller i sicksack, (iii) med vilket omfång, det vill säga hur bred (långt 

ut från kroppen) eller smal (nära kroppen) respektive lång (exempelvis armen är 

utsträckt) eller kort (exempelvis armen är böjd) rörelsen är, (iv) i vilken nivå 

rörelsen utförs i, högt (så högt armen kan nå), mellan och/eller lågt (rörelser vid 

golvet) samt (v) i vilket plan rörelsen utförs som utgår från frontal-, sagittal- 

och horisontalplanet (se Figur 2).  

                                                      
12 Detta rörelseanalysramverk har inspirerats av Murray och Lathrop (2005). 
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Figur 2. De olika planen som rörelsen utförs i, från vänster: frontal-, sagittal- och hori-
sontalplan.13  

Frontalplanet kan liknas vid en dörr där rörelserna sker åt sidan. När det gäller 

det sagittala planet sker rörelserna framåt eller bakåt och kan liknas vid ett hjul. 

Horisontalplanet liknas vid ett bord där rörelserna sker framför eller bakom 

kroppen i nivå med kroppens mittpunkt (jfr Logsdon & Barrett, 1977). 

Karaktärsanalysen handlar om hur elevernas rörelser sker, och beskriver rö-

relsernas karaktär och stil. Denna aspekt utgår från fyra dimensioner, vilka i sin 

tur utgår från motpoler (se Tabell 2): (i) tid, det vill säga om rörelsen är plötslig 

eller ihållande, där plötslig kan beskrivas med orden snabb, flyktig och osam-

manhängande, medan ihållande innebär långsam, lugn och sammanhängande, 

(ii) kraft, hur svag eller stark en rörelse är, där svag innebär kraftlös, vag och 

otydlig, medan stark har betydelsen kraftull, bestämd och tydlig, (iii) utrymme, 

hur direkt eller indirekt en rörelse är, där direkt beskrivs som en rörelse som 

utförs rakt och distinkt, medan indirekt innebär krokig och diffus samt (iv) flö-

de, hur bunden eller fri en rörelse är, där bunden innebär återhållsam, stel och 

spänd, medan fri står för flytande, ledig och avspänd.  

Tabell 2. Karaktärsbegreppet utifrån dimensionernas motpoler. 

KARAKTÄR 

Tid plötslig (snabb, flyktig, osammanhängande) ihållande (långsam, lugn, sammanhängande) 

Kraft stark (kraftfull, bestämd, tydlig) svag (kraftlös, vag, otydlig) 

Rum direkt (rak, distinkt) indirekt (krokig, diffus) 

Flöde bunden (återhållsam, stel, spänd) fri (flytande, ledig, avspänd) 

 

Relationsanalysen utgår i denna studie från med vem och med vad elevernas 

rörelser interagerar med. Denna aspekt utgår från två dimensioner. För det för-

sta innebär dimensionen med andra elevers rörelser i relation till andra elevers 

rörelser, utifrån hur de samspelar med varandra. Om eleverna genomför rörel-

serna framför, bredvid eller bakom varandra, om de är långt ifrån, med en arms-

längdslucka, eller nära varandra, om rörelserna är över, i jämnhöjd med eller 

under varandra samt om rörelserna sker mot, runt eller från varandra. För det 

andra handlar dimensionen med spelet i detta fall om elevernas rörelser i förhål-

lande till dansspelet, där fokus blir på om rörelserna sker långt ifrån eller nära, 

om rörelserna kopieras, det vill säga genomförs likadant och samtidigt som 

                                                      
13 Dessa bilder är inspirerade av Ravn (2001, s. 47). 
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avataren och därmed i takt till musiken, eller kontrasteras, det vill säga om de 

utförs annorlunda och/eller efter avataren och därmed i otakt till musiken.  

För att sammanfatta handlar det med andra ord, i denna studie, om fyra 

grundläggande aspekter av rörelse: kropp, rum, karaktär och relation. Dessa fyra 

aspekter och deras dimensioner kallar jag som ett samlingsnamn för rörelsekva-

liteter. Detta skiljer sig mot hur Laban använder begreppet rörelsekvaliteter. 

Han menar att den aspekt som i denna studie benämns karaktär handlar om hur 

rörelsen utförs, och därmed beskriver rörelsens kvalitet. Men för att knyta an till 

det begrepp som används i ämnesplanen för Idrott och hälsa 1 på gymnasiet 

(Skolverket, 2011b), så har jag i denna studie istället valt att benämna alla fyra 

aspekter och deras dimensioner som rörelsekvaliteter. Rörelsekvaliteter blir 

därmed ett begrepp som i denna studie blir ett uttryck för elevers sätt att röra sig 

på. Fokus blir på vad elevers kroppar gör samt var och hur de rör sig när de 

samspelar med varandra (med vem) och interagerar med dansspelet (med vad), 

med samlingsnamnet rörelsekvaliteter. Utifrån de fyra aspekterna och dess di-

mensioner skapades därmed ett rörelseanalysschema som var utgångspunkt vid 

analysen av elevernas rörelser (se Bilaga 1). En förenklad version presenteras i 

tabell 3, för den utförligare versionen som användes vid rörelseanalyserna se 

bilaga 114. 

Tabell 3. Förenklat rörelseanalysschema. 

RÖRELSEANALYSSCHEMA  

Kropp (vad) 

kroppsdelar (armar, fötter, bål) 

kroppshandling (tyngdöverföring, flygfärd, 
rotation, steg, hopp) 

kroppsform (sträcka, böja, vrida, svänga) 

Beskrivning: 

Rum (var) 

riktning (fram, bak, upp, ner, sidan, runt) 

förflyttningsriktning (rak, cirkel, bågformad, 
sicksack) 

omfång (bred, smal, lång, kort) 

nivå (högt, mellan, lågt) 

plan (frontal, horisontal, sagittal) 

Beskrivning:  

Karaktär (hur) 

tid (plötslig, ihållande) 

kraft (svag, stark) 

utrymme (direkt, indirekt) 

flöde (bunden, fri) 

Beskrivning: 

Relation (med vem och vad) 

andra (framför, bakom, långt ifrån, nära, 
över, under, mot, från) 

spel (långt ifrån, nära, kopierar, kontraste-
rar) 

Beskrivning: 

                                                      
14 Rörelseanalysschemat är inspirerat av Murray and Lathrop (2005), Langton (2007) samt 

Weiller Abels & Bridges, 2011. 
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Hur har jag då gått tillväga för att ta reda på vilka rörelsekvaliteter eleverna 

använder och hur lärande av dessa sker? I nästa kapitel presenteras studiens 

metodval. 
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4 Metod 

Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka elevers användande och ut-

vecklande av olika rörelsekvaliteter i en lärprocess där dansspel används som 

läromedel i undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet. Studien har därmed 

en kvalitativ utgångspunkt av undersökande karaktär (jfr Hastie & Glotova, 

2012). I detta kapitel kommer fokus att ligga på tillvägagångssättet som har 

använts för att uppfylla syftet. Kapitlet startar med en beskrivning av urvalet, 

med andra ord vilka det var som deltog i studien. Därefter beskrivs själva ge-

nomförandet av studien, där lektionerna kommer att presenteras utifrån hur de 

var upplagda och vad de innehöll. I denna del beskrivs också salen och det ma-

terial som använts samt de avgränsningar som har gjorts då det gäller spel, låt-

val, rörelser, elevgrupper, kameror och mikrofoner. Efter det kommer videoob-

servation som metod att diskuteras och motiveras. Sedan framställs analysarbe-

tet, med utgångspunkt i både den första och den andra frågeställningen, vilka 

rörelsekvaliteter eleverna använder och hur lärande av dessa sker. Därpå skild-

ras de etiska hänsynstaganden som har gjorts i denna studie och sist diskuteras 

god kvalitet i forskning.   

4.1 Urval 

Då denna studie var praktiknära, föll valet naturligt på den skola där jag själv 

arbetar. Att jag själv var anställd på skolan underlättade själva empiriinsamling-

en, då jag drog nytta av att jag kände alla som arbetade där, såsom lärare, rekto-

rer och vaktmästare samt att jag hade nycklar och kände till alla lokaler och 

förråd som fanns i idrottshallen. Detta underlättade främst i konversationen med 

berörda, vid förvaring av material för studien samt vid tillgång till danssalen 

som behövdes för studiens genomförande. Skolan är en gymnasieskola belägen 

i en förort söder om Stockholm. Vid valet av gymnasieklass blev mina kollegor 

i idrott och hälsa tillfrågade om de hade möjlighet att låta en av sina klasser ingå 

i studien. Det var en av lärarna som visade sitt intresse för att delta med en av 

sina klasser, och därför genomfördes studien på en av hennes klasser under 

temaperioden Dans och rörelse till musik15. Att genomföra studien under denna 

                                                      
15 På denna skola arbetar lärarna under ett antal veckor utifrån olika teman, exempelvis Uthållig-

het, Styrka och rörlighet samt Dans och rörelse till musik.  
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period var lämpligast, då eleverna var inställda på att detta tema skulle komma 

samt att den ordinarie undervisningen stördes så lite som möjligt. Dessutom 

valde läraren och jag att genomföra detta tema under perioden april till maj, då 

resterande lärare bedrev sin undervisning utomhus, vilket frigjorde danssalen 

under hela perioden. Att valet föll på just danssalen, grundas på att det där fanns 

tillgång till en projektor dit spelet kunde kopplas. Eleverna som deltog i studien 

gick i årskurs 2 på det naturvetenskapliga programmet och klassen bestod av 25 

elever, 13 pojkar och 12 flickor. Vad fick då dessa elever vara med om?  

4.2 Genomförande 

För att kunna besvara de två frågeställningarna, vilka rörelsekvaliteter eleverna 

använder när de samspelar med varandra och interagerar med dansspel samt hur 

lärande av rörelsekvaliteter sker när dansspel används som läromedel, var ut-

gångspunkten att genomföra studien dels så att det fanns möjlighet att studera 

eleverna då de spelade dansspel, dels då de skapade egna danser. Jag skapade 

tillsammans med läraren ett lektionsupplägg som bestod av sju lektioner (se 

Tabell 6 samt Bilaga 2). Eleverna hade lektioner två gånger i veckan, en lektion 

à 45 och en à 60 minuter. Dessa lektioner spreds ut under en period på åtta 

veckor, då jag vid sidan om empiriinsamlingen deltog i en kurs vid GIH och 

därmed inte hade möjlighet att lägga alla lektioner i rad. Detta innebar att ele-

verna hade annat innehåll på de lektioner som var däremellan, något som be-

handlade något helt annat än rörelse till musik och dans, förutom vid ett tillfälle 

då de själva ville öva på sina danser, vilket läraren gick med på. Detta tillfälle 

finns ej med i analysen, då ingen dokumentation utfördes. 

När man spelar Nintendo Wii Just Dance används en handkontroll per per-

son. Totalt kan upp till fyra handkontroller användas. Spelet känner av de rörel-

ser som utförs med den hand som håller i kontrollen, och inga andra rörelser. 

Varje rörelse ger olika poäng och kommentarer beroende på hur rörelsen utförs. 

Dock var det inte riktigt detta jag ville komma åt i denna studie, utan istället 

ville jag att alla i klassen skulle röra sig samtidigt, att eleverna skulle röra hela 

kroppen och inte enbart handen samt att jag istället för tävlingsmomentet var 

intresserad av hur de rörde sig, vilket resulterade i att handkontrollerna inte 

användes överhuvudtaget. Hela klassen stod istället uppställda framför duken 

där dansspelet projicerades och härmade avatarens rörelser utifrån var och ens 

förutsättningar, utan handkontroll och utan poängsättning (se Figur 3). I vissa 

danser förekom även flera avatarer, vilket innebar att eleverna fick möjlighet att 

dansa parvis eller fyra och fyra, där de härmade varsin avatars rörelser.  
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Figur 3. Vänster bild: Hela klassen dansar till Wii-spelet. I bakgrunden på duken syns 
avataren och eleverna framför duken följer avatarens rörelser. Höger bild: En försto-
ring av avataren på spelet. 

Innan val av danser till de olika lektionerna gjordes, spelade jag själv igenom 

alla danser på spelen Just Dance 3 och 4 och noterade respektive dans egenska-

per utifrån namn på låt, artist, svårighetsgrad utifrån spelets egen skala mellan 1 

och 3 (där 1 är lätt och 3 är svår), kön på avataren/erna, antal avatarer, egna 

kommentarer samt en egenskapad nivå utifrån min egen upplevelse från lätt till 

svår. I tabell 4 visas ett utdrag från den genomgång av danser som utfördes, och 

det är de låtar som använts vid analysen av elevernas rörelser som illustreras. 

Jag dansade till alla låtar på egen hand för att få en uppfattning om vad spelet 

innehöll utifrån takt, rörelsekompositioner, svårighetsgrad och genre. Jag lät 

sedan en ovan dansare prova på dessa danser, för att kunna välja vilka danser 

som var lämpliga att ha med i en undervisningssituation och som utmanar och 

intresserar eleverna (jfr Hicks & Higgins, 2010).  

Tabell 4. Utdrag ur analys av danser. 

Spel Låt Artist Svårig-

hetsgrad 

Kön Antal 

avatarer 

Annat Nivå 

Just Dance 3 Superstition Stevie 
Wonder 

1 M 1 Rörelser som 
upprepas väldigt 
länge och åter-
kommer ofta. 

Medel 

 

Just Dance 4 Good Feeling Flo Rida 2 M 1 Lugna rörelser, 
några klurigheter 
med fötterna. 

Medel 

 

Just Dance 4 Everybody 
Needs Some-
body To Love 

Dancing 
Bros 

2 M 2 Mycket snabb 
dans men samti-
digt görs rörelser-
na om och om 
igen och är rätt 
lätta i grunden. 
Mycket twistkäns-
la! 

Lätt 

 

Just Dance 4 Never Gonna 
Give You Up 

Rick 
Astley 

1 M 1 Många lätta rörel-
ser, dock en svår. 

Lätt 
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Alla låtar som användes under lektionerna finns utskrivna lite längre fram i 

tabell 6. När det gäller de grupper som eleverna ingick i då de skapade egna 

danser fick de själva skapa grupper samt välja vilken låt de skulle använda sig 

av samt vilka rörelser till låten som de ville ha med. Eleverna skapade därmed 

på egen hand fem grupper med varierat antal elever och tidigare erfarenhet i 

dans i varje grupp, vilket illustreras i tabell 5.  

Tabell 5. De egenskapade grupperna samt deras tidigare erfarenheter av dans och dans-
spel samt självuppskattning i dans16. 

Grupp Antal Kön Låt Artist Dans-

erfarenhet 

Dansspels-

erfarenhet 

Självskattning 

dans 

1 6 M Overtime Cash Cash 6 Ingen 3 av 6 1 Bra 

3 Okej 

2 Mycket dålig 

2 4 K We 
Found 
Love 

Rihanna 2 Dansar 

2 Dansat 
tidigare 

Alla 1 Mycket bra 

3 Okej 

3 5 4K 
1M 

Limbo Daddy 
Yankee 

1 Dansat 
tidigare 

4 Ingen 

2 av 5 3 Bra 

1 Okej 

1 Dålig 

4 6 M Get 
Lucky 

Daft Punk 6 Ingen 5 av 6 3 Okej 

2 Dålig 

1 Mycket dålig 

5 4 K Thrift 
Shop 

Macklemore 1 Dansar 

2 Dansat 
tidigare 

1 Ingen 

Alla 1 Mycket bra 

1 Bra 

2 Okej 

 

I tabell 5 visas även gruppernas tidigare erfarenheter av dans och dansspel samt 

hur de själva innan studien skattade sin egen dansförmåga. Men hur såg egentli-

gen upplägget ut mer utförligt?  

4.2.1 Lektionsupplägg 

Innan själva empiriinsamlingen påbörjades undervisade jag klassen vid två till-

fällen i afrikansk dans respektive bugg under februari månad. Detta för att de 

vid själva empiriinsamlingen skulle veta vem jag var. Dessutom påbörjades 

studien med en förberedelselektion i april strax innan empiriinsamlingen starta-

de, där studien presenterades och där eleverna fick skriva under en samtyckes-

blankett där de godkände sin medverkan i studien och att de tagit del av infor-

mationen. De fick även fylla i en bakgrundsenkät som handlade om deras tidi-

gare erfarenheter av dans, musik och dansspel samt aktivitetsvanor. Under den-

na lektion gick läraren också igenom vad temat Dans och rörelse till musik 

                                                      
16 Tidigare erfarenhet av dans och dansspel samt självuppskattning fick eleverna möjlighet att 

värdera i den bakgrundsenkät som de fyllde i under förberedelselektionen (se Rubrik 4.2.1). 
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innebar i relation till förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav i kursen Id-

rott och hälsa 1. Eleverna fick även under denna förberedelselektion testa på 

dansspelet både med och utan handkontroller. Efter det genomfördes sedan sju 

lektioner med syftet att eleverna skulle arbeta med aktiviteten dans och rörelse 

till musik för att utveckla sin kroppsliga förmåga genom att skapa, uttrycka och 

gestalta rörelser till musik. Målet var att eleverna skulle kunna sätta ihop rörel-

ser, hitta takt, förstå hur en låt är uppbyggd och hur effekter i en dans kan ska-

pas för att i slutändan sätta ihop en egen dans och presentera den. Detta genom-

fördes genom att eleverna under fyra lektioner arbetade med dansspelet Ninten-

do Wii Just Dance 3 och 4 som läromedel, under två lektioner skapade egna 

danser i grupper och under den sista lektionen framförde den egenkomponerade 

dansen. Jag valde även att ha med flera moment där eleverna fick möjlighet att 

arbeta i grupper, med andra ord tillfällen där de kunde interagera och samspela 

med varandra med dansspelet som utgångspunkt för att ha möjlighet att utveck-

la sitt tänkande och handlande. Tabell 6 visar en sammanställning av när lektio-

nerna genomfördes och vad de hade för tidsutrymme, syfte, innehåll, material-

tillgång, låtar samt grupparbete under lektionen samt efter lektionstid (som fil-

mats). Lektionerna presenteras mer i detalj i bilaga 2.  

Tabell 6. Lektionsplanering. 

 Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion 6 Lektion 7 

Datum 2013-04-
11 

2013-04-
15 

2013-05-
02 

2013-05-
16 

2013-05-
20 

2013-05-
23 

2013-05-
30 

Tid 60 min 45 min 60 min 45 min 40 min 60 min 30 min 

Syfte Röra sig 
till olika 
slags 
musik. 

 

Lära ele-
verna vad 
en ”åtta” är  

Hitta takt. 

 

Öva koor-
dination. 

Låtars 
uppbygg-
nad. 

 

Anpassa 
rörelser till 
upp-
byggna-
den. 

Öva egna 
danser. 

Konstella-
tioner i 
grupp-
koreografi. 

Öva egna 
danser. 

Visa upp 
egenska-
pad 
gruppdans. 

Innehåll Rörelse-
komposi-
tion. 

 

”Åtta” i 
helklass. 

 

Sätta ihop 
rörelser i 
grupp. 

Takt 
helklass 
och 
gruppvis. 

 

Öva svåra 
rörelser. 

 

Göra 
rörelser på 
andra sätt. 

 

Rörelse-
komposi-
tion. 

Rörelse-
komposi-
tion i 
helklass. 

 

Musikana-
lys. 

 

Rörelse-
komposi-
tion fritt 
gruppvis. 

Öva på 
rörelser. 

 

Hitta på 
nya rörel-
ser. 

Dansa 2 
och 2 eller 
4 och 4. 

 

Speciellt 
för grupp-
dans. 

Öva på 
rörelser. 

Dans-
uppvis-
ning. 
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4.2.2 Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes några veckor innan själva empiriinsamlingen för att 

kontrollera danser, material och teknik samt för att försöka upptäcka problem 

som kunde rättas till inför empiriinsamlingen. Pilotstudien bestod av tre lektio-

ner med tre olika klasser, där delar av lektion 1 respektive 5 testades. Två av 

klasserna gick på teknikprogrammet, och den tredje var den klass som deltog i 

projektet (här testades främst kameror och ljud). Efter varje pilotlektion diskute-

rade jag och läraren förbättringsområden. Lektionerna genomfördes i danssalen, 

där en bärbar projektor kopplades ihop med spelet och där ett vitt lakan spändes 

upp mot två mattor som placerades mot spegelväggen. Detta förändrades genom 

att en roll-up duk köptes in och sattes upp som ersatte lakanet och mattorna. 

Under lektionerna testades olika danser från spelen Just Dance 3 och 4. En ka-

mera placerades på ett stativ i det vänstra hörnet längst in i rummet, så att den 

kunde rikta fokus på eleverna snett framifrån. Den andra kameran höll jag själv 

Material Wii-spelet Wii-spelet Wii-spelet Wii-spelet 
finns 
tillgängligt 

Wii-spelet Wii-spelet 
finns 
tillgängligt 

 

Låtar Never 
Gonna 
Give You 
Up, Good 
Feeling, 
Everybody 
Needs 
Somebody 
to Love,  

Rock n 
Roll, Be-
ware of 
The Boys 

Call Me 
Maybe, 
Supersti-
tion, Mr 
Saxobeat, 
Rock n 
Roll  

Apache,  

Take On 
Me, I 
Don’t Feel 
Like 
Dancing 

 Dynamite, 
Boogie 
Dance,  

Jail House 
Rock, 
Dance Til 
Time 
Goes, 
Istanbul, 
What 
Makes You 
Beautiful, 
Wild Wild 
West 

  

Grupp-
arbete 

20 min 

Hitta egen 
låt. 

 

Arbeta 
med rörel-
ser till 
låten. 

10 min 

Lyssna på 
låten. 

 

Hitta 
takten. 

 

Skapa 
rörelser. 

20 min 

Lyssna på 
hur låten 
är upp-
byggd. 

 

Hitta 
rörelser. 

    

Grupp-
arbete 

efter 
lektion  

 Grupp 2 
(10’) och 
grupp 5 
(5’) övar 
sin dans. 

Grupp 5 
(2’) övar 
sin dans. 

Grupp 5 
(10’) och 
grupp 3 
(30’) övar 
sin dans. 
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i och filmade olika grupper på nära håll. Dock saknades någon form av filmande 

bakifrån, där både elever och spelet syntes. Därför provades ytterligare en ka-

mera under pilotstudie 3. Denna kamera placerades längst bak i vänstra hörnet 

och filmade därmed eleverna snett bakifrån.  

Innan varje lektion berättade jag syftet med studien, att eleverna skulle delta i 

en pilotstudie samt att de skulle bli filmade. Alla elever lämnade sitt godkän-

nande. Delar av lektion 1 testades, där de fick komma ihåg rörelser från spelet 

och tillsammans sätta ihop dessa rörelser. Eleverna lyckades visa rörelserna från 

spelet, men ej sätta ihop några rörelser. Utifrån denna erfarenhet lades ett mo-

ment till under lektion 1 som innebar att jag förklarade hur rörelser sattes ihop 

utifrån att man räknar till åtta. Även delar av lektion 5 genomfördes, där elever-

na fick prova på att dansa fyra och fyra. I detta sammanhang fördes handkon-

troller in, för att se om det framkom någon skillnad mellan den grupp som hade 

kontroller och den som inte hade några. Den skillnad som framträdde var att 

eleverna som hade handkontroller till varje pris ville vinna spelet och därmed 

lades fokus på att just vinna. En liten skillnad blev synlig när det gällde just den 

handen som de höll kontrollen i, där jag såg att de använde denna hand mer då 

de upptäckte att det var med den de fick poäng. Utifrån detta antagande valde 

jag att inte ha med handkontrollerna alls vid själva empiriinsamlingen. Andra 

behov att förändra som framträdde efter diskussioner med den tekniker från 

GIH som var på plats och hjälpte till med den tekniska utrustningen var att lju-

set i rummet behövde förbättras för att få bättre bild på filmerna från kamera 1. 

Därför hängdes en stor duk upp över fönstren och lamporna i taket tändes. Dock 

släcktes de två lampor som satt precis ovanför duken för att bilden med avataren 

på dansspelet skulle synas bättre.  

4.2.3 Sal och material 

Studien genomfördes i elevernas naturliga miljö (jfr Derry, et al., 2010), med 

andra ord en av de salar, i det här fallet en danssal, som eleverna brukar ha lek-

tioner i. Danssalen på denna skola var 12 x 9,5 meter med speglar på den ena 

och fönster på den andra långsidan (se Figur 4). Den ena kortsidan hade en 

whiteboardtavla och den andra hade uppsatta bilder på hur man stretchar olika 

delar av kroppen på en i övrigt vit vägg. Golvet var av trä och det var lysrör i 

hela taket. I ena hörnet av rummet fanns en stereoanläggning, i taket var en 

projektor uppsatt och runtom i rummet var högtalare monterade. På spegelsidan 

fälldes en roll-up duk upp, och till höger om den placerades Nintendo Wii-

spelet. Spelet kopplades ihop med projektorn för att få bild på duken och med 

stereoanläggningen för att få ljud i alla högtalare i rummet. Eleverna stod ut-

spridda framför duken när de dansade till spelet. Till spelet fanns det fyra hand-

kontroller, men endast en användes av mig för att kunna välja och sätta igång de 

olika danserna.  
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Kamera 1 som filmade framifrån var placerad på ett stativ, för att bilden skulle 

bli så stabil som möjligt. Det var en avancerad och professionell videokamera17 

med kassettband, så att bild och ljud skulle vara av så hög kvalitet som möjligt 

samt att banden kunde lagras under en lång period (jfr Derry, et al., 2010). Den-

na kamera hade även möjligheten att zooma, vilket nyttjades vid några tillfällen. 

Kamera 2 som filmade snett bakifrån var också den placerad på ett stativ för att 

få en stabil bild. Det var en vanlig videokamera18 med minneskort, där informa-

tionen kunde lagras på datorn. Att använda två kameror på stativ gav mig som 

forskare möjlighet att vara observatör och hålla i lektionen, istället för att hela 

tiden sköta kameran (jfr Derry, et al., 2010). Dessa två kameror fokuserade på 

helheten, där hela salen samt elevernas kollektiva handlingar inkluderat miljön 

och det interaktiva spelet fångades (jfr Öhman & Quennerstedt, 2012). Kamera 

3 användes som en bärbar videokamera där bilden på filmen blev en aning hop-

pig. Denna videokamera19 hade minneskort liksom kamera 2 samt en stor mikro-

fon fastsatt för att förbättra ljudkvaliteten. Denna kamera användes för att 

komma närmre eleverna då de interagerade med varandra i grupper (Derry, et 

al., 2010), för att på så sätt fånga viktiga kommunikativa (såväl verbala som 

kroppsliga) utbyten på nära håll (jfr Öhman & Quennerstedt, 2012). De två sta-

tionära kamerorna användes också i olika rum, då eleverna spred ut sig i olika 

salar för att öva sina danser.  

                                                      
17 Kamera 1 var av märket Canon och typen XL2. 
18 Kamera 2 var av märket Sony och typen Handycam DCR-SR35E. 
19 Kamera 3 var av märket Canon och typen EOS 550D. 

Roll-up 

Elev 

Högtalare 

Spelkonsol 

Musikskåp 

Kamera 

Projektor 

1 

2 

3 

Spegel 

Fönster 

Figur 4. Placering i danssalen. 
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Under lektionerna 1 och 2 deltog en tekniker från GIH och vid dessa tillfäl-

len användes alla tre kameror, där teknikern skötte kamera 1 som filmade fram-

ifrån. Både jag och teknikern filmade i olika omgångar med den bärbara kame-

ran. Den bakre kameran stod då på ett stativ. Under lektionerna 3, 4 och 6 hade 

jag endast tillgång till två kameror då GIH var tvungna att ha tillbaka den bärba-

ra kameran. Detta påverkade inte studien nämndvärt eftersom jag upplevde att 

jag fann många intressanta moment från de andra två kamerorna. Under lektion 

5 fungerade inte kamera 1, och teknikern var inte närvarande, så det resulterade 

i att jag endast kunde filma framifrån med kamera 2. Ingen filmning av eleverna 

och spelet bakifrån kunde därför ske under denna lektion. Vid sista lektionen 

användes endast kamera 1, då det endast behövdes en kamera för att filma ele-

vernas presentation av sina egenkomponerade danser.  

Under alla lektionerna, förutom under lektion 5 och 7, fick eleverna turas om 

att använda de fyra bärbara mikrofonerna, som var i form av headsets. Dessa 

synkades ihop med kamera 1 genom ett mixerbord, så att deras tal hördes på 

filmerna från kamera 1. Då kamera 1 inte fungerade under lektion 5, så använ-

des inte heller mikrofonerna vid detta tillfälle. Inte heller användes de vid lek-

tion 7. Då jag valde att följa grupp 2 under hela processen (se Rubrik 4.2.4) fick 

dessa elever turas om att bära två av mikrofonerna. När det gällde de andra två 

mikrofonerna, turades elever i de andra grupperna om att bära dem. I efterhand 

upptäckte jag att dessa mikrofoner inte fungerade så pass bra som jag hade tänkt 

mig. Ljudet från dem fungerade enbart under en lektion, vilket resulterade i att 

elevernas tal under de andra lektionerna inte hördes tillräckligt bra för att kunna 

användas. Dock uppfångades elevernas tal desto bättre när det inte förekom 

någon musik, som mellan danserna på dansspelet samt när de arbetade med att 

komma på rörelser i sina egna grupper.  

4.2.4 Avgränsningar  

I denna studie har jag valt att göra vissa avgränsningar. När det gäller valen av 

spel, danser och rörelser har jag gjort följande fem avgränsningar. För det första 

grundade sig valet av spel på Meckbach med fleras (2013) studie om svenska 

idrottslärares användning av och motiv för bruk av TV-spel i undervisningen 

där resultatet visade att flest lärare kände till spelet Nintendo Wii och några 

hade även använt det i sin undervisning. På det viset kom det sig att valet föll på 

basenheten Nintendo Wii och utifrån det valdes de två dansspelen, som då var 

de senaste spelen på marknaden, nämligen Just Dance 3 och 4. För det andra 

valdes utifrån dessa dansspel arton olika danser, och därmed arton olika låtar, 

att ha med under lektionerna (se Tabell 6). Valet grundades på den genomspel-

ning av alla danser som jag gjorde före empiriinsamlingen samt under de pilot-

studier som genomfördes, där olika danser testades. För det tredje valdes fyra 

danser ut, då flest elever deltog under dessa samt att de representerade olika 

svårighetsgrader. Låtarna som representerade dessa danser var Never Gonna 
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Give You Up (N) av Rick Astley (Lätt), Good Feeling (G) av Flo Rida (Lätt), 

Superstition (S) av Stevie Wonder (Medel) samt Everybody Needs Somebody To 

Love (E) av The Blues Brothers (Medel). För det fjärde valdes utifrån dessa fyra 

rörelser ut, en per dans, som var ett sätt att representera respektive dans. För det 

femte har även fem rörelser valts ut utifrån elevernas egenskapade danser, vilka 

var och en utgör exempel på gruppernas sätt att använda olika rörelsekvaliteter.  

Vid valet av elever, grupper och lektioner att studera har två avgränsningar 

gjorts. För det första valde jag att särskilt studera en specifik grupp under hela 

processen, för att på så sätt kunna följa dem under alla lektioner. Valet av denna 

grupp gjordes utifrån elevernas tidigare erfarenheter av dans och musik. Valet 

föll på grupp 2 som bestod av fyra flickor som hade olika danserfarenheter med 

sig och skattade sig själva olika i dans (se Tabell 5) samt att de själva godkände 

att jag följde dem under alla lektioner. Dessa fyra flickor turades om att bära två 

av mikrofonerna och de hade under hela processen en filmkamera som följde 

dem, både när de dansade till spelet och när de övade sin egen dans. Från början 

valdes ytterligare en grupp ut, grupp 1, vilken bestod av sex pojkar med ingen 

tidigare erfarenhet av dans (se Tabell 5). Denna grupp godkände till en början 

att jag följde dem med videokamera och att de bar mikrofoner, men de ändrade 

sig under studiens gång och ville inte filmas hela tiden. Jag valde då att endast 

fokusera på grupp 2. De andra fyra grupperna filmades i den utsträckning det 

var möjligt. För det andra valde jag att ha sju istället för sex lektioner som em-

piriinsamlingen genomfördes på. Valet motiverades av elevernas egna önskemål 

att få möjlighet att öva på sin egenskapade dans under ytterligare en lektion.  

4.3 Videoobservation som metod 

Att använda videoobservation som metod vid studier av lärande har många för-

delar. Brigitte Jordan och Austin Henderson (1995, p. 50) framhåller att obser-

vation med video avlägsnar gapet mellan ”what people say they do and what 

they, in fact, do”. Till skillnad från fältanteckningar och berättelser är video ett 

sätt att spela in sociala händelser då de inträffar och med en detaljrikedom som 

inte är möjlig med andra metoder (Jordan & Henderson, 1995). Varför har då 

just denna metod använts i denna studie? Jag insåg att det inte fanns tid och 

möjlighet att dokumentera allt genom fältanteckningar, dels på grund av att jag 

själv var involverad i undervisningen genom att jag ledde lektionerna, dels på 

grund av svårigheten att översätta det visuella till text. Det skulle därmed bli 

svårt att hinna med att beskriva vad eleverna gjorde genom att anteckna det på 

papper. Därför ansåg jag att video var ett sätt att dokumentera elevernas rörel-

sekvaliteter.  

Barrett (1983, p. 22, kursivering enligt originalkälla) framhåller att observa-

tion är en process som innebär ”the ability to perceive accurately both the 

movement response of the learner and the environment in which the response is 
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taking place”. Att observera gav mig därför möjlighet att studera vilka rörelse-

kvaliteter eleverna använde sig av och utvecklade när de interagerade med 

dansspelet och med varandra. Det blev då möjligt att fokusera 

on a single individual’s movement response within the context of a changing en-
vironment that includes other movers and other stimuli (eg. apparatus, equipment, 
music). (Murray & Lathrop, 2005, p. 12)  

 

Valet föll därmed på att använda observation som metod där elevernas rörelser 

och de sociala interaktioner som framträdde i förhållande till dansspelet och till 

varandra kunde observeras. Att använda videoinspelning som metod var därmed 

ett sätt att studera olika händelser under en lärprocess där elever använde dans-

spel som läromedel. Rønholt (2002b, s. 199) menar just att:  

Video anvendt som redskab til observation af idrætsundervisning kan ikke blot 
dokumentere faktiske hændelser og fungere som hjælp för hukommelse, men gør 
det også muligt at erkende sammenhænge i undervisnings- og læreprocesser og at 
nå til en dybere erkendelse af de sociale interaktioners betydning.  

 

Rønholt (ibid) anser att videoobservationer upprätthåller och ger inblick både i 

faktiska händelser och i de interaktionsprocesser som pågår i undervisningen, 

och därför sågs videoobservation som ett användbart redskap för just denna 

studie. Att använda video blev ett sätt att kunna studera vad som skedde där och 

då, i efterhand vid upprepade tillfällen och så många gånger som behövdes 

(Fejes & Thornberg, 2009; Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Dock är det vik-

tigt att komma ihåg att video inte ger en perfekt återspegling av händelser, vil-

ket innebär att man inte ska betrakta inspelningen som fullkomlig (Jones & 

LeBaron, 2002). Christian Heath, Jon Hindmarsh och Paul Luff (2010, p. 5) 

menar att ”video captures a version of an event as it happens”, där man ofta inte 

får något helhetsintryck av den händelse som filmsekvensen visar. Med andra 

ord kan man säga att man endast ser de sekvenser som filmkamerans vinkel 

fångar, medan det som sker utanför inte framträder på bild. Därför ser jag det 

som en fördel att jag själv deltog i lektionerna, då jag fick möjlighet att uppleva 

och studera helhetsintrycket i danssalen.  

Det videoinspelade materialet kunde även ses om och om igen, vilket gjorde 

att elevernas rörelser kunde studeras återupprepade gånger för att på så sätt göra 

det möjligt för mig att få syn på hur lärande av rörelsekvaliteter skedde. Video-

filmerna gav även tillgång till alla de små detaljer som uppenbarade sig i ele-

vernas rörelser och de interaktioner som skedde både mellan eleverna och mel-

lan eleverna och spelet. Dessa detaljer kunde, förutom talet, vara blickar, gester 

och ansiktsuttryck (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Varje situation som fram-

trädde kunde återupplevas genom att jag spolade tillbaka videon upprepade 

gånger, vilket gjorde att jag fick en noggrann inblick i vad som skedde under 

just denna situation. Dessutom skapade jag utifrån dessa situationer tecknade 
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serier som illustrerade hur eleverna rörde sig och vad de sade med hjälp av pro-

grammet Comic Life 2. 

Heath, Hindmarsh och Luff (2010) framhåller en annan fördel med video 

vilken är att materialet kan visas och delas med andra, såsom mina forskarkol-

legor. I dessa samtal och diskussioner har nya upptäckter vaskats fram, vilket 

har utvecklat arbetet ytterligare en nivå jämfört med om jag hade varit helt en-

sam i analysarbetet. Då jag vanligtvis är mer van vid rollen som lärare var det 

vid vissa tillfällen svårt att som forskare distansera mig så pass att jag både ana-

lytiskt och kritiskt kunde observera filmerna för att se utöver det jag i vanliga 

fall tar för givet (jfr Menter, Elliot, Hulme, Lewin, & Lowden, 2011). Att få 

kunna diskutera filmernas innehåll med andra forskarkollegor inom projektet 

som var införstådda med uppsatsens forskningsfrågor kändes därför mycket 

givande. Analyserna kunde därmed ses med flera ögon från olika håll. Att stu-

dera filmer återupprepade gånger, där detaljer i agerande och interaktioner up-

penbarar sig, liksom att visa datamaterialet för andra upprepade gånger hade 

varit ogenomförbart med en annan metod (Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). 

Om intervjuer eller enkäter istället hade använts hade jag enbart fått fatt i vad 

eleverna själva uppfattade att de hade lärt sig (Quennerstedt, Almqvist, & 

Öhman, 2011a). 

Den videoobservation som genomfördes var av öppen karaktär (Hastie & 

Hay, 2012), vilket innebar att eleverna visste om att de filmades under alla lek-

tionsmoment. Studien utgick även från en form av deltagande observation 

(Menter, Elliot, Hulme, Lewin, & Lowden, 2011) i och med att jag som forska-

re till viss del deltog då jag mellan danserna gav dem uppgifter och visade dem 

olika rörelser från danserna samt bestämde vilka låtar som eleverna skulle dansa 

till. Då lärande i denna studie förstås som en process som försiggår genom 

handling i en social praktik följdes varje enskild elev samtidigt som miljön 

(andra elever, artefakter, materiella omgivningen) som de befann sig i iakttogs 

(Rønholt, 2002b).  

Denna kvalitativa videobaserade studie har även innefattat ett antal praktiska 

problem (jfr Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Ett praktiskt problem som upp-

kom var att få bra ljud från elevernas tal på filmerna. Lösningen blev att jag fick 

låna en mer avancerad kamera till vilken det fanns möjlighet att koppla ett mix-

erbord via vilket fyra mikrofoner anslöts. När det gällde de andra två kamerorna 

nyttjades deras inbyggda mikrofoner. Dock upptäckte jag att denna ljudkvalitet 

inte motsvarade mina förväntningar, men jag anser ändå att det inte påverkade 

min studie nämndvärt. Ett annat praktiskt problem som uppenbarade sig var hur 

kamerorna skulle placeras och vad de skulle fokusera på samt hur mycket som 

skulle försöka fångas på film, med andra ord hur många kameror som skulle 

användas då eleverna spred ut sig i de olika salarna. Lösningen blev två och 

ibland tre kameror, som tidigare diskuterats. Dessutom gjordes ett val (se Ru-

brik 4.2.4) att fokusera främst på att fånga allt som en av grupperna gjorde, och 

i den mån det blev möjligt filma det de andra grupperna utförde.  
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Ett ytterligare praktiskt problem var om kamerorna påverkade eleverna. Men 

då observationerna skedde vid flera tillfällen samt att kamerorna var med under 

två lektioner innan själva empiriinsamlingen, så var förhoppningen att eleverna 

vande sig vid kamerorna och helt enkelt mestadels glömde bort att de fanns i 

rummet. Dock förekom det moment under videofilmerna där eleverna kastade 

blickar eller kommenterade filmningen, vilket inträffade då det uppstod situa-

tioner som var mer loja, under pauser eller stunder då det skämtades och skoja-

des (jfr Heath, Hindmarsh, & Luff, 2010). Heath, Hindmarsh och Luff (2010) 

menar att dessa moment inte påverkar kvaliteten på själva datainsamlingen i sin 

helhet, vilket visade sig genom att eleverna när de väl dansade och hade rele-

vanta uppgifter inte påvisade något intresse av att det stod kameror i rummet. 

Då dessa tillfällen, när eleverna rörde sig och interagerade med varandra, stod i 

fokus så var min förhoppning att kamerornas påverkan på eleverna inte hade 

någon negativ inverkan på studiens resultat. När sedan videofilmerna analysera-

des och studerades uppstod emellertid ytterligare problem. Dessa analytiska 

problem kommer att belysas i nästa avsnitt. 

4.4 Analysprocessen 

I denna del av metoden presenteras det tillvägagångssätt som använts för att 

analysera de filmer som empiriinsamlingen utmynnade i. Det första jag frågade 

mig själv var: var ska jag börja? Då videomaterialet bestod av totalt cirka tretton 

timmars film (se Bilaga 3) från de sju lektionerna, så blev det viktigt att be-

stämma hur analysen av filmerna skulle gå till. Videofilmerna, som var råmate-

rialet, skulle på något sätt transformeras till någon form av data och detta i form 

av text (Rønholt, 2002b). Då gällde det att, som Öhman och Quennerstedt 

(2012) lyfter fram, lära känna datamaterialet, studera filmerna, transkribera vad 

som gjordes och sades, återse filmerna om och om igen för att få syn på läran-

desituationer som besvarade studiens frågeställningar. Heath, Hindmarsh och 

Luff (2010) framhåller flera frågor som är värda att ställa sig i början av analys-

processen. Hur skulle egentligen händelser identifieras, väljas ut och kategorise-

ras samt behövdes allt tal och alla rörelser transkriberas? Hur skulle jag egentli-

gen gå tillväga och för att återgå till min första fråga, var skulle jag börja?  

Till slut föll valet på att presentera analysen utifrån fyra steg, vilka inspire-

rats av Peter Hasties och Olga Glotovas (2012) tillvägagångssätt. Först presen-

teras det första steget, som behandlar hur det gick till då filmerna transkribera-

des översiktligt. Efter det introduceras det andra steget, där filmerna transkribe-

rades mer i detalj. Det andra steget mynnar ut i ett tredje och fjärde steg, som 

vart och ett utgick från respektive frågeställning. Det tredje steget behandlar 

därmed analysen av elevernas rörelsekvaliteter och det fjärde steget handlar om 

lärande av dessa rörelsekvaliteter. Denna analysprocess resulterade i de resultat 

som presenteras i kapitel 5 respektive 6.  
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4.4.1 Analysens första steg 

Detta första steg genomfördes på hela det filmade materialet och där målsätt-

ningen var att försöka förstå materialet i dess helhet och därmed få en generell 

bild av densamma. Ambitionen var att omvandla mitt datamaterial till en mer 

användbar form (Hastie & Glotova, 2012). Först lades fokus på sorterandet av 

filmerna och därefter på lektionerna. Det första som skedde var att filmerna 

sorterades in under olika mappar på datorn (se Bilaga 3). Av de totalt 13 timmar 

filmat material, fördelat på 27 olika filmer, så blir den totala tid som gavs för 

lektionerna fem timmar och tio minuter, vilket beror på att flera filmer visade 

samma sekvenser fast från olika håll i och med att kamerorna var placerade på 

olika ställen i salen. 

Efter att filmerna hade sorterats så klargjordes vad som hände under de olika 

lektionerna, vilket innebar att varje film studerades mer generellt där lektions-

nummer, kameranummer, spel, datum samt tidsintervall, låt, uppgift och vad 

spelarna gjorde noterades. Att lägga filmerna i kronologisk tidsordning under-

lättade det fortsatta arbetet med analysen, på så sätt att intressanta händelser 

lättare kunde identifieras (Jordan & Henderson, 1995). Ett exempel från lektion 

2 illustreras i bilaga 4. En sådan överblickbar analys gjordes för varje film, vil-

ket resulterade i 27 olika filmanalyser.  

4.4.2 Analysens andra steg 

Som ett andra steg studerades materialet mer specifikt med målet att få en dju-

pare insikt i vad som skedde under lektionerna. Här betraktades lektionerna mer 

i detalj utifrån att elevernas tal transkriberades och deras rörelsekvaliteter analy-

serades med hjälp av det Labaninspirerade analysschemat ur ett sociokulturellt 

perspektiv. 

4.4.2.1 Lektionerna i detalj 

Detta andra steg startade med att jag gav eleverna varsitt fingerat namn, vilket 

underlättade den fortsatta processen, då det gav mig struktur åt analysen av 

elevernas individuella rörelser och vid transkriberingen av vad varje elev sade 

och/eller gjorde under lektionerna. Att sätta namn på varje individ gjorde att de 

var och en på ett smidigare sätt kunde följas under de olika lektionerna, att indi-

vider med liknande rörelser kunde grupperas ihop och att ingen glömdes bort.  

Därefter studerades filmerna mer i detalj i två steg. För det första fördjupade 

jag mig i filmerna från lektion 1, där anteckningar av vad eleverna sade och 

gjorde fördes. Allt som sades under lektionerna skrevs ned för att på det sättet 

skapa referenspunkter till vad som utfördes på filmen. Det blev ett sätt att i text 

kunna läsa det som tidigare endast varit möjligt att se på film, vilket i sin tur 

skapade visuella bilder i mitt huvud då jag läste vad eleverna sagt (jfr Derry, et 

al., 2010). För det andra analyserade jag den utvalda gruppens, med andra ord 

de fyra flickornas (se Rubrik 4.2.4), rörelsekvaliteter utifrån rörelseanalyssche-
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mat (se Bilaga 1) och de olika danserna. Denna analys utgick från redan etable-

rade kategorier (jfr Hastie & Glotova, 2012), vilka var kropp, rum, karaktär och 

relation, vilket underlättade själva rörelsebeskrivningsprocessen. Exempel på 

hur en del av denna analys kunde se ut framställs i tabell 7, där kroppsrörelse-

analysen för en av flickornas, Irmas, rörelser har genomförts under låten Never 

Gonna Give You Up. För en utförlig rörelseanalys av Irmas rörelsekvaliteter se 

bilaga 5.  

Tabell 7. Rörelseanalysschema utifrån kroppsrörelseanalysen av Irmas rörelser under 
låten N. 

KROPPSRÖRELSEANALYS (VAD) 

Markera Typ av rörelse Beskrivning  

 

x 

x 

x 

Kroppsdelar 

fötter 

armar 

bål 

Fötterna rör sig hela tiden (går i sidled, step-touche, hällyft, 
går på stället, lyfter hela foten en bit från golvet, lyfter tårna). 
Armarna rör sig hela tiden (över huvudet, åt sidan, in och ut, 
upp och ned, håller ihop, pressar ut). Bålen rör sig mycket 
sidledes och fram och tillbaka. 

 

x 

 

 

x 

Kroppshandling 

tyngdöverföring 

flygfärd 

rotation 

steg 

hopp 

Tyngdöverföring förekommer ofta då fötterna hela tiden rör på 
sig. Steg tas både åt sidorna och på stället. 

 

x 

x 

x 

x 

Kroppsform 

sträcka 

böja 

vrida 

svänga 

Sträckning sker då armen sträcks upp och hela kroppen följer 
med. Böjer ihop kroppen och drar med sig armarna. Vrider 
framför allt åt sidan och tar med sig bålen. Svänger med krop-
pen och mycket med armarna.  

 

Även allt som eleverna gjorde då de inte dansade till spelet noterades. Efter 

detta gjordes samma sak för de andra sex lektionerna, där jag skrev ned vad 

eleverna sade och vad de gjorde. Detta skapade sju olika dokument som var en 

blandning av transkribering av tal, analyser av flickornas rörelsekvaliteter då de 

dansade till låtarna samt rörelsebeskrivningar utifrån vad de gjorde mellan dan-

serna. Detta resulterade i att det fanns ett dokument för varje lektion där alla 

rörelser och allt tal var nedskrivet, en form av återberättelse i text av vad fil-

merna visuellt visade.  

De sekvenser där de fyra flickornas rörelser analyserats lades därefter in i 

programmet Movie Maker, som sedan utmynnade i filmen Intressanta moment – 

del 1. Denna film samt analyserna av flickornas rörelsekvaliteter och de sam-

manställda texterna diskuterades med fem forskarkollegor inom projektet LEX-

IS (se Rubrik 1.1.5). Sammanfattningsvis ledde dessa diskussioner till att jag 

gick vidare med analyserna utifrån det tillvägagångssätt som hade använts. Ut-

ifrån de sju dokumenten, återseende av filmerna samt reflektioner från forskar-

kollegorna, genomfördes sedan en mer detaljerad transkribering av filmernas 

innehåll. 
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4.4.3 Analysens tredje steg 

Denna fördjupade analys utfördes för att besvara den första frågeställningen; 

vilka rörelsekvaliteter använder elever när de samspelar med varandra och in-

teragerar med dansspel? Här utvidgades rörelseanalysen till att omfatta alla 

elevers rörelsekvaliteter under låtarna Never Gonna Give You Up, Good Fee-

ling, Everybody Needs Somebody to Love och Superstition samt under de egen-

skapade danserna. Under de tre första danserna deltog alla elever, och under den 

sista deltog alla utom sex. Under de egenskapade danserna vid examinationstill-

fället deltog alla elever utom en20. På varje analysschema förekom mellan tre 

och sex elevers rörelseanalyser, och totalt blev det nitton analysscheman. I sin 

helhet genererade det 118 analyser av elevernas rörelsekvaliteter under de fyra 

danserna under dansspelet samt vid de fem danserna vid examinationstillfället. 

Alla elevers rörelsekvaliteter sammanställdes därefter utifrån varje aspekt i rö-

relseanalysen (kropp, rum, karaktär och relation) för hand på ett antal A4-

papper för att på så sätt göra det möjligt för mig att upptäcka mönster, likheter 

och/eller olikheter (jfr Hastie & Glotova, 2012). 

Utöver dessa analyser av elevernas rörelsekvaliteter i sin helhet så genom-

fördes dessutom mer specifika rörelseanalyser på utvalda rörelsesekvenser. 

Elevernas rörelsekvaliteter analyserades därmed mer specifikt då de utförde fyra 

olika rörelser från de olika danserna samt fem rörelser från respektive egenska-

pad dans (se Rubrik 4.2.4). Utifrån detta skapades därför ytterligare 118 rörelse-

analyser av elevernas rörelsekvaliteter på de mer specifika rörelsesekvenserna. 

Totalt fanns det därmed 236 rörelseanalyser, som sedan sammanställdes i ett 

Exceldokument. Nedan förklaras hur denna sammanställning har gått tillväga 

utifrån kropps-, rums-, karaktärs- och relationsanalysen. Här bör man ha i åtan-

ke att jag använder samlingsnamnet rörelsekvaliteter för alla dessa fyra aspek-

ter. Sammanställningen avslutas med en beskrivning av hur den slutliga katego-

riseringen utformades. Hela denna sammanställning lades in i ett Exceldoku-

ment, vilket tabell 13 är ett exempel på.  

4.4.3.1 Kroppsrörelseanalysen  

Först sammanställdes kroppsrörelseanalysen utifrån kroppsdelar, kroppshand-

ling och kroppsform. Jag antecknade först vad elevernas kroppsdelar (fot, arm 

och bål) utförde då de dansade till de olika låtarna samt de egenskapade danser-

na. Därefter tematiserades fot-, arm- och bålrörelser som liknade varandra och 

de olika temana fick olika färger, vilket kunde se ut enligt tabell 8.  

 

                                                      
20 Att en elev inte deltog under examinationstillfället ses ur studiens synpunkt som ett bortfall. 

Sett till denna elevs frånvaro från ett examinationstillfälle i kursen Idrott och hälsa 1, så hade 

detta diskuterats i förväg mellan elev och lärare, där de kom fram till en alternativ lösning för 

bedömning inom momentet Dans och rörelse till musik. 
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Tabell 8. Kroppsrörelseanalysen utifrån kroppsdelar, gruppering av fot-, arm- och bålrö-
relser hos eleverna (mkt = mycket, ed = en del, l = lite, ej = ej). Nummer anger vilket 
analysschema och bokstäver indikerar elevers fingerade namn. NGGYU står för låten 
Never Gonna Give You Up. 

 
 

Denna sammanställning resulterade sedan i att det bildades olika kategorier av 

rörelser med liknande mönster, vilket skapade en mer detaljerad sammanställ-

ning enligt tabell 9. 

Tabell 9. Kroppsrörelseanalysen utifrån kroppsdelar, sammanställning av mönster av 
fot-, arm- och bålrörelser (mkt = mycket, mkt hö = mycket högt, ed = en del, l = lite, vl 
= väldigt lite, ej = ej). 

 
 

Som vi kan se i tabell 9 lades kategorierna mycket och en del ihop till mycket, 

respektive kategorierna lite och väldigt lite till lite. Denna kategorisering har 

sedan bearbetats ytterligare, där några kategorier har slagits samman och några 

andra har delats upp i flera kategorier. Elevernas sätt att röra kroppsdelarna på 

placerades sedan efter varandra för att tydligare urskilja mönster och möjliggöra 

kategoriseringar, vilket illustreras i tabell 10, som är ett utdrag ur Exceldoku-

mentet.  
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Tabell 10. Kategorisering av kroppsdelar (fötter, armar, bål) utifrån låten N och några av 
eleverna (m = mycket, l = lite, e = ej). De olika bakgrundsfärgerna med elevernas namn 
står för grupptillhörighet. Namnen är fingerade. 

 

Kroppsdelar 

Irma mmm 

Gabrielle mmm 

Jerker lmm 

Rina lmm 

Jasmine mml 

Elina lme 

Vicente lme 

Emil eme 

 

Med andra ord placerades alla som rörde mycket på både fötter, armar och bål 

efter varandra, alla som rörde mycket på armar och fötter samt lite på bål efter 

varandra etcetera. Efter att kroppsdelarna hade studerats fortsatte analysen med 

kroppshandling (tyngdöverföring, flygfärd, rotation, steg, hopp), där de hand-

lingar som eleverna använde under danserna på dansspelet samt under de egen-

skapade danserna skrevs ner för respektive dans. I tabell 11 belyses de kropps-

handlingar som användes under danserna och därmed låtarna.  

Tabell 11. Kroppsrörelseanalysen utifrån kroppshandling (v = tyngdöverföring, s = steg, 
r = rotation, h = hopp) och låt. 

 
 

Låten Apache förekom även under denna analys, men denna togs bort då det var 

så få elever som deltog under denna lektion. Efter förflyttningssätten fortsatte 

analysen av elevernas kroppsform (sträcka, böja, vrida, svänga), vilket på sam-

ma sätt som tabell 11 resulterade i att de olika användningssätten utifrån dan-

serna på dansspelet och de egenskapade danserna antecknades. Efter att ha ana-

lyserat vad eleverna gjorde med sina kroppar flyttades fokus till nästa del som 

behandlar var rörelsen skedde i rummet. 



 

 73 

4.4.3.2 Rumsanalysen 

Analysen av rum utgår från dimensionerna riktningar, förflyttningsriktningar, 

omfång, nivå och plan. Denna sammanställning startade med att de olika rikt-

ningar (fram, bak, upp, ner, sidan, runt) och förflyttningsriktningar (rak, cirkel, 

bågformad, sicksack) som rörelserna genomfördes i under de olika danserna på 

dansspelet och då de dansade sin egenkomponerade dans noterades för respekti-

ve dans. Detta utfördes på liknande sätt som exemplet i tabell 11.  

Efter riktning och förflyttningsriktning fortsatte analysen med omfång (bred, 

smal, lång, kort). Här skrevs omfånget på rörelser under de olika danserna från 

dansspelet samt då de dansade sin egenskapade dans under examinationen ner 

för varje elev, vilket tabell 12 illustrerar.  

Tabell 12. Kroppsrörelseanalysen utifrån omfång (bl = bred och lång, sk = smal och 
kort, bk = bred och kort). Siffrorna indikerar analysschema och bokstäverna elevernas 
fingerade namn. 

 
 

Ett exempel på sammanställningen av analysen av omfång redovisas i tabell 13.  

Därefter analyserades vilka olika nivåer (högt, mellan, lågt) och plan (fron-

tal, horisontal, sagittal) som elevernas rörelser utfördes i, vilket antecknades för 

respektive dans och utvald rörelse, på liknande sätt som i tabell 11. Efter att 

rumsanalysen sammanställts gick jag vidare med karaktärsanalysen. 

4.4.3.3 Karaktärsanalysen 

I karaktärsanalysen noterades hur elevernas rörelser utfördes utifrån tid (snabb, 

flyktig, osammanhängande; långsam, lugn, sammanhängande), kraft (kraftfull, 

bestämd, tydlig; kraftlös, vag, otydlig), utrymme (rak, distinkt; krokig, diffus) 

och flöde (återhållsam, stel, spänd; flytande, ledig, avspänd) både när de dansa-

de till de olika låtarna och när de genomförde sin examinationsdans. Detta ut-

fördes på liknande sätt som exemplet med kroppsdelar i tabell 8 visar på, för att 

sedan göra en kategorisering liknande den i tabell 10. Ett exempel på samman-

ställningen av denna analys redovisas i tabell 13. När jag hade analyserat hur 

rörelserna utfördes, gick jag vidare med att analysera med vem och med vad 

rörelserna genomfördes. 
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4.4.3.4 Relationsanalysen 

I relationsanalysen noterades elevernas rörelser först utifrån dimensionen med 

andra (framför, bakom, långt ifrån, nära, över, under, mot, från). I denna analys 

antecknades elevernas rörelser i förhållande till andra elever när de dansade till 

danserna på dansspelet och i sina egenskapade danser. Därefter noterades även 

elevernas rörelser utifrån dimensionen med spelet (långt ifrån, nära, kopiera, 

kontrastera). Här antecknades för varje elev om rörelsen kopierades eller kon-

trasterades i förhållande till avataren på dansspelet (se exempel i Tabell 13).  

4.4.3.5 Slutlig kategorisering 

Som en sista del utfördes även en slutlig kategorisering av alla delar i rörelse-

analysen. Detta innebar att elevernas sätt att röra kroppsdelarna blev utgångs-

punkten för respektive kategori. Utifrån kroppsdelarna lades sedan de andra 

dimensionerna i rörelseanalysen till. I tabell 13 illustreras ett exempel från Ex-

celdokumentet och grupp 2 utifrån dimensionen kroppsdelar (kroppsaspekten), 

dimensionen omfång (rumsaspekten), dimensionerna tid, kraft, utrymme och 

flöde (karaktärsaspekten) samt dimensionen med spelet (relationsaspekten).  

Tabell 13. Sammanställning av grupp 2 utifrån låten N samt aspekterna kropp utifrån 
kroppsdelar, rum utifrån omfång, karaktär utifrån tid (lls = långsam, lugn, samman-
hängande; sfo = snabb, flyktig, osammanhängande), kraft (kbt = kraftfull, bestämd, 
tydlig; lvo = kraftlös, vag, otydlig), utrymme (rd = rak, distinkt; ki = krokig, diffus) och 
flöde (fla = flytande, ledig, avspänd; åss = återhållsam, stel, spänd; fss = flytande, stel, 
spänd) samt relationer (k = kopierar; t = kontrasterar). Namnen är fingerade. 

 

KROPP RUM KARAKTÄR RELATION 

 

Kroppsdelar Omfång Tid Kraft Utrymme Flöde Med spelet 

Irma mmm bl lls kbt rd fla k 

Gabrielle mmm bl lls kbt rd fla k 

Jasmine mml sk sfo lvo ki åss t 

Elina lme bl lls kbt ki fss k 

 

De andra grupperna av elever lades även in i denna kategorisering med kropps-

delar som utgångspunkt. Resultatet av denna analys presenteras i kapitel 5 Rö-

relsekvaliteter. 

4.4.4 Analysens fjärde steg 

Som ett fjärde steg lades fokus på uppsatsens andra frågeställning; hur sker 

lärande av rörelsekvaliteter när dansspel används som läromedel? I detta steg 

letade jag efter lärandesituationer i den dokumentation som andra steget hade 

frambringat. Dessa lärandesituationer kunde vara då eleverna utvecklade olika 

rörelsekvaliteter när de interagerade med dansspelet och/eller då de samspelade 

med varandra. Med andra ord studerades dessa lärandesituationer med ett so-
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ciokulturellt perspektiv på lärande. Lärandesituationerna studerades i detalj, för 

att jag på så sätt skulle kunna finna mönster och skapa kategorier. Resultatet 

utifrån denna analysprocess finns att läsa i kapitel 6 Lärande av rörelsekvalite-

ter.   

4.4.4.1 Lärandesituationer 

Först gjordes en bearbetning av den textmassa som var resultatet av det andra 

steget, med andra ord transkriberingen och dokumentationen av det som elever-

na sade och gjorde, för att sortera och sålla bland materialet för att på så sätt 

finna intressanta moment (jfr Hastie & Glotova, 2012). Det som hände här var 

att när jag läste om något som eleverna sade eller gjorde så påmindes jag om 

vad som hade skett på filmen, letade upp dessa situationer och återsåg dem. 

Dessa intressanta lärandesituationer, eller så kallade didaktiska moment (jfr 

Rønholt, 2002a; Quennerstedt, et al., 2014), var händelser som jag ansåg hade 

betydelse för elevers lärande av rörelsekvaliteter. Med andra ord händelser där 

sociala aspekter av lärande verkade ha stor inverkan på den lärprocess som på-

gick, såsom exempelvis ett moment där det tydligt uppstod en förändring i ele-

vernas rörelsekvaliteter i samspel med andra eller i interaktion med dansspelet. 

Då en sådan händelse påträffades kopierades den och klistrades in i ett nytt do-

kument, där sedan alla lärandesituationer från respektive lektion samlades. 

Dessutom letade jag upp respektive lärandesituation och lade in dessa filmse-

kvenser i Movie Maker, där sedan en film skapades med namnet Intressanta 

moment – del 2. Detta innebar att dokumentet och filmen gick hand i hand, vil-

ket gjorde att det gick lätt att följa med i de händelser som utspelade sig.  

4.4.4.2 Identifiera mönster 

Varje lärandesituation i filmen Intressanta moment – del 2 utforskades var för 

sig återupprepade gånger, för att på så sätt förbättra transkriberingen av talet, 

förfina texterna om vad som inträffade i utförligare berättelser, för att komma så 

nära de inspelade situationerna som möjligt (Rønholt, 2002a). Men även för att 

göra det möjligt för mig att studera de interaktioner och samspel som skedde 

mellan eleverna samt mellan eleverna och dansspelet mer i detalj. Detta ledde 

till att vissa mönster identifierades som liknande varandra och som därmed sor-

terades in under tre olika undervisningsmoment (jfr Rønholt, 2002a): (i) rörelser 

under danserna, (ii) rörelser kopplat till dansspelet samt (iii) rörelser i den egen-

skapade gruppen. Det första undervisningsmomentet inträffade då eleverna 

dansade till dansspelet, som exempelvis när eleverna mötte samma rörelse vid 

flera tillfällen och hur elevernas rörelsekvaliteter utvecklades från första till 

sista gången. Det andra momentet handlade om att eleverna fick uppgifter som 

utgick från vad som skett på dansspelet, vilket exempelvis inträffade då de i 

grupper skulle komma ihåg en svår rörelse från en dans på dansspelet de precis 

framfört och tillsammans öva på den. Det tredje momentet avsåg när eleverna 
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övade på den egenskapade dansen i sina grupper, där exempelvis någon visade 

en rörelse för de andra i gruppen.     

4.4.4.3 Kategorisering 

Ännu en gång valde jag att ta hjälp och få inspiration av forskarkollegor, och 

vid detta tillfälle från PIF-gruppen (se Rubrik 1.1.5). Tillsammans studerade 

och diskuterade vi filmen Intressanta moment – del 2 där vi utgick från den 

andra frågeställningen. Detta resulterade i flera intressanta begrepp, exempelvis 

lära genom att modellera och lära genom kroppslig förhandling, som skrevs ner 

på ett antal blädderblock. 

Därefter studerade jag filmen upprepade gånger på egen hand utifrån de ut-

valda lärandesituationerna samtidigt som jag hade blädderblocksbladen bredvid 

mig på bordet. Denna kategorisering av händelser hade sin utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, där perspektivet och dess begrepp hjälpte 

mig att få syn på olika sätt som lärande framträdde i interaktionen elever emel-

lan och mellan elever och dansspelet. Vissa sekvenser liknade varandra och 

hamnade därför inom samma kategori. Detta resultat presenteras i kapitel 6 

Lärande av rörelsekvaliteter. 

Efter att ha genomfört analysprocessen vill jag visa hur jag har skyddat de 

individer som deltagit i denna empiriinsamling, och därför kommer nästa del att 

behandla de etiska hänsynstaganden som jag har förhållit mig till i studien.    

4.5 Etiska överväganden 

Vid två tillfällen innan själva empiriinsamlingen höll jag i danslektioner med 

eleverna. Dessutom hade jag en förberedelselektion för att introducera själva 

studien, där Vetenskapsrådets (2014) forskningsetiska principer inom den hu-

manistiska och samhällsvetenskapliga inriktningen följdes utifrån fyra krav: 

informations-, konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekravet. 

Utifrån det första kravet, informationskravet, presenterade jag mig själv och 

vad studien skulle handla om med utgångspunkt i syftet, metoden och vad den-

na innebar och varför just denna samt vad i filmerna som skulle analyseras. 

Dessutom tydliggjordes att elevernas namn inte skulle nämnas i uppsatsen, utan 

att fingerade namn istället skulle användas. Utöver detta klargjordes även att 

deltagandet i studien var helt frivilligt och att de närsomhelst kunde välja att 

avbryta sin medverkan utan att behöva förklara varför. Dock förtydligades det 

att de ändå skulle delta i undervisningen, men att de kunde välja om de ville bli 

filmade eller inte. När det gällde bedömningen av eleverna utfördes den av de-

ras ordinarie lärare utanför själva studiens genomförande efter det att empiriin-

samlingen var slutförd.  

För det andra, utifrån konfidentialitetskravet, beskrevs huvudmannen GIH 

och att det var denna statliga myndighet som ägde filmerna, vilket i sin tur in-
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nebar att videobanden var offentliga för alla som ville ta del av dem efter pro-

jektets genomförande. Dessutom klargjordes att under projektets gång fanns 

filmerna endast på min GIH-ägda lösenordskyddade dator respektive förvarade i 

ett inlåst skåp i min bostad. Jag förtydligade att videofilmerna kunde ses av de 

forskare som ingick i projektet, och att filmerna ej fick användas till något annat 

än forskningsprojektet.  

Utifrån det tredje kravet, samtyckeskravet, delades en informations- och sam-

tyckesblankett ut som innehöll delar av första och andra kravet samt kontakt-

uppgifter till mig. Eleverna fick läsa igenom informationen och de som ville 

delta i studien hade därefter möjlighet att skriva under blanketten och lämna in 

den till mig. Eleverna kunde riva av informationsdelen, vilken de uppmuntrades 

att visa för sina föräldrar. Alla elever godkände sitt deltagande och alla fullfölj-

de processen. Som en komplettering skapades en uppföljande samtyckesblan-

kett, vilken delades ut efter att studien genomförts, där eleverna fick möjlighet 

att ange om de kunde tänka sig att vara med på stillbilder där deras ansikten var 

utsuddade. De flesta elever gav sitt medgivande, dock ville några ej finnas med 

på bild, vilket självklart tagits i beaktning då bilder i uppsatsen har valts ut.  

För det fjärde, utifrån nyttjandekravet, användes det insamlade materialet en-

dast för det forskningssyfte som eleverna samtyckt till. Utöver dessa fyra krav 

informerades även eleverna om att de inte kunde garanteras anonymitet, då en-

skilda elever eventuellt kunde identifieras av forskarkollegor i den analytiska 

fasen. Dock ligger fokus i studien på kollektiva handlingar istället för enskilda 

individers, samt att fingerade namn använts.  

Metoden, analysen och resultaten har beskrivits på ett så tydligt sätt som 

möjligt, där jag på ett medvetet sätt har granskat och redovisat de utgångspunk-

ter som ligger bakom dessa delar. Dessutom har referenshanteringen genomförts 

på ett sätt så att det inte ska framträda att något har tagits från någon annan 

forskare, utan istället har jag inspirerats av dem. Under hela processen har jag 

varit noga med att dokumentera tillvägagångssättet samt sparat på blanketter 

och dokument som använts under studiens gång. Att utföra min forskning med 

god kvalitet har hela tiden varit utgångspunkten för arbetet, och hur jag har gått 

tillväga kommer att behandlas i följande avsnitt.  

4.6 God kvalitet i forskning 

Kvalitativ metod är, enligt Staffan Larsson (2005, s. 2), en ”systematiserad kun-

skap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något.” Med 

detta avsnitt vill jag således beskriva hur jag har gått tillväga då jag har utformat 

studien för att ge den så god kvalitet som möjligt. Redan i ett tidigt skede blev 

jag medveten om de föreställningar som jag bar med mig in i processen. Det 

handlade främst om att jag alltid har varit väldigt positivt inställd till att ha dans 

i undervisningen i idrott och hälsa samt att jag alltid själv tyckt om att dansa. 
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Denna förförståelse om dans har gett studien både goda och kanske lite sämre 

ingångar i sättet att hantera uppbyggnaden av lektionerna och genomförandet av 

desamma. Positiva på så sätt att jag redan innan visste vad som behövdes för att 

eleverna på egen hand skulle kunna skapa en dans, vilket gjorde att jag kunde 

bygga upp lektionerna utifrån det. Negativa på det sättet att jag förutsatte att alla 

kunde mer om hur man skapar danser än vad som faktiskt var fallet. Dock drog 

jag lärdom av detta under pilotstudien, vilket gjorde att lektionsinnehållet för-

ändrades inför den ”riktiga” empiriinsamlingen.  

Jag bär även med mig en egen förförståelse när det gäller Nintendo Wii-

spelet då jag själv har spelat det vid flera tillfällen och därmed var förtrogen 

med det. Dock har jag även testat andra dansspel (såsom Kinect och Move), men 

valde ändå att hålla mig till Just Dance, då Nintendo Wii-spelet fanns tillgäng-

ligt i LEXIS-projektet. Under den systematiska genomspelningen av alla danser, 

föll dock valet på vissa danser och inte på andra, med tanken att skapa bättre 

förutsättningar för eleverna att klara av danserna (jfr Hicks & Higgins, 2010).   

En annan förförståelse som jag bär med mig in i empiriinsamlingen syns tyd-

ligt i det forskningsläge som jag har beskrivit i kapitel 2. Denna förförståelse 

utgör tidigare formulerade tolkningar som jag tog med mig då jag genomförde 

min studie, men som jag även förhöll mig till i skapandet av lektionerna och vid 

analysen av elevernas rörelsekvaliteter. De tolkningar jag har gjort har således 

utgått från tidigare forskning, det filmade materialet, mina egna observationer 

under lektionerna, rörelseanalysschemat och den sociokulturella teorin. Det 

sociokulturella perspektivet på lärande har således påverkat hur jag analyserade 

elevernas rörelsekvaliteter och hur jag studerade lärande av dessa i den pågåen-

de kontext som undervisningen innebar. Det teoretiska perspektivet har med 

andra ord påverkat hela forskningsprocessen. Resultaten i denna studie är där-

med ett resultat av detta synsätt (jfr Macdonald, Kirk, Metzler, Nilges, 

Schempp, & Wright, 2002). Tolkningarna har dessutom influerats av att jag har 

studerat filmerna tillsammans med forskarkollegor vid två tillfällen. Vid dessa 

tillfällen fördes diskussioner kring olika kategorier och analysförfarande, där vi 

gemensamt utarbetade olika kategoriseringar. Detta anser jag ökar tolkningarnas 

trovärdighet.  

En annan viktig del för att en uppsats ska kunna sägas vara utförd med god 

kvalitet handlar om att det ska finnas harmoni mellan de olika delar som uppsat-

sen består av (Larsson, 2005). I denna uppsats har jag strävat efter att skapa en 

röd tråd mellan forskningsfrågorna, tidigare forskning, datainsamlingsmetod 

samt analysarbetet och därmed även resultatdelarna och till slut diskussionska-

pitlet. Jag har försökt undvika läroboksprincipen, utan istället hela tiden försökt 

tänka vad syftet med uppsatsen är. Dessutom har jag eftersträvat att i varje kapi-

tel återkoppla till syftet, så att de olika delarna hela tiden relateras till helheten, 

vilket gör att varje del får en viktig innebörd (jfr Larsson, 2005). Jag har även 

försökt strukturera resultatet för att det ska framställas på ett så lättillgängligt 

och lättläsligt sätt som möjligt (Larsson, 2005). Att arbetet dessutom har det 
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som Larsson (ibid) kallar konsistens hoppas jag genom att delarna har framställs 

på ett sådant sätt att allt hänger ihop som en helhet, och där inget har utelämnats 

för att det inte passat in i helheten.  

När det gäller tolkningen av resultatet anser jag att det sociokulturella per-

spektivet med dess begrepp var ett behjälpligt redskap som gav mig möjlighet 

att studera lärande. Detta perspektiv hjälpte till att både se eleverna, dansspelet 

och kontexten som en helhet, och som ett sätt att synliggöra elevernas lärande 

av olika rörelsekvaliteter. Att använda mig av några av de begrepp som finns 

inom den sociokulturella teorin i en kontext där rörelse är i fokus har varit ut-

manande, men på samma gång givande. Utmanande på så sätt att det gav mig en 

förståelse för hur begreppen kan användas i en kontext där eleverna samspelar 

genom rörelse samt interagerar med avataren. Givande på så sätt att perspektivet 

har öppnat upp ögonen för hur lärande kan studeras i en undervisning där rörel-

sen är i fokus och där olika redskap används. 

I nästkommande kapitel kommer resultatet av analyserna av elevernas rörel-

sekvaliteter att presenteras.  
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5 Rörelsekvaliteter 

I detta kapitel kommer resultatet att framställas utifrån den första frågeställning-

en: vilka rörelsekvaliteter använder elever när de samspelar med varandra och 

interagerar med dansspel? Frågan ställs för att det är ett viktigt bidrag i diskus-

sionen om hur man i idrott och hälsa kan se på rörelsekvaliteter och hur dessa 

kan språkliggöras och analyseras samt om hur rörelsekvaliteter kan studeras i 

relation till artefakten dansspel. Detta kapitel blir också ett viktigt bidrag i be-

skrivningen av hur ett specifikt rörelseramverk, i detta fall inspirerat av Laban  

(1988), kan användas vid analys av elevers rörelsekvaliteter. Detta kapitel ligger 

också till grund för nästkommande kapitel, på så sätt att jag först behöver ob-

servera och dokumentera elevernas rörelsekvaliteter för att därefter kunna säga 

något om hur lärande av dessa sker. Fokus i denna första resultatdel kommer 

med andra ord att vara på resultatet av den rörelseanalys som genomförts på 

elevernas rörelser, både i interaktion med avataren på dansspelet och i samspel 

eleverna emellan då de genomför sina egenkomponerade danser.  

Resultatet presenteras med fokus på de fyra aspekterna kropp, rum, karaktär 

och relation, vilka i denna studie tillsammans utgör samlingsnamnet rörelsekva-

liteter (se Rubrik 3.2.1). Kropp utgår från vad kroppen gör utifrån dimensioner-

na kroppsdelar, kroppshandling och kroppsform. Rum innebär var rörelsen sker 

med fokus på dimensionerna riktning, förflyttningsriktning, omfång, nivå och 

plan. Karaktär handlar om hur rörelsen utförs utifrån dimensionerna tid (plötslig 

– ihållande), kraft (stark – svag), utrymme (direkt – indirekt) och flöde (bunden 

– fri). Med relation menas med vem och med vad rörelsen sker, det vill säga i 

relation med andra elever och/eller spel som rörelsen utförs. Under analyspro-

cessen skapades olika kategorier, där elever med liknande rörelsekvaliteter 

hamnade inom samma kategori. Dessa olika kategorier med dess likheter och 

skillnader kommer att presenteras, för att på så sätt synliggöra olika sätt som 

eleverna använde rörelsekvaliteter på.  

Som en första och andra del presenteras elevernas rörelsekvaliteter mer spe-

cifikt utifrån olika utvalda rörelser (se Rubrik 4.2.4), först utifrån dansspelet och 

därefter utifrån de egenskapade danserna. Att presentera rörelserna mer speci-

fikt baseras på att mer i detalj visa de olika sätt som rörelserna genomförs på. 

Som en tredje del sammanställs resultaten från de olika rörelseanalyserna både 

utifrån dansspelet och utifrån de egenskapade danserna för att på så sätt få en 

helhetsbild av vilka rörelsekvaliteter som framträder i gruppen som helhet.  
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5.1 Rörelsekvaliteter under dansspelet 

I denna första del presenteras elevernas rörelsekvaliteter utifrån när de dansar 

till dansspelet. Denna del beskriver därmed resultatet av analysen utifrån de fyra 

utvalda rörelsesekvenserna från danserna på dansspelet. Inom varje rörelsese-

kvens förekommer flera olika sätt att ta sig an rörelsen, det vill säga eleverna 

använder rörelsekvaliteterna på olika sätt, och därför kommer olika kategorier 

att presenteras för varje rörelse.  

I de fyra låtarna som har valts ut från dansspelet har rörelserna analyserats då 

eleverna genomfört en rörelsesekvens från varje dans. Dessa rörelsesekvenser 

har valts ut dels för att de flesta förekommer i resultatdel två (se Kapitel 6), dels 

för att de var och en representerar varsin dans på dansspelet. Rörelsesekvenser-

na presenteras i tur och ordning: sträck upp med gung från låten Never Gonna 

Give You Up, krokodilen från låten Good Feeling, enkel-enkel-dubbel från låten 

Superstition samt hoppa förbi varandra från låten Everybody Needs Somebody 

to Love (se Figur 5-8). Vad eleverna gör med sina kroppar och var de utför de 

fyra olika rörelserna samt hur dessa utförs och i relation till vem och vad kom-

mer här att presenteras utifrån varje rörelse för sig. Detta resultat utgår från de 

sammanställningar av analysen som presenteras i bilaga 6 i tabellerna 22-25.  

5.1.1 Sträck upp med gung 

Den första rörelsesekvensen är sträck upp med gung (se Figur 5) från låten Ne-

ver Gonna Give You Up. Den första bilden i figur 5 visar när armen sträcks rakt 

upp, den andra bilden när armen sträcks åt sidan och kroppen vrids, den tredje 

och fjärde bilden när armarna böjs och förs upp längs med sidan och kroppen 

gungar.  

 

Figur 5. Rörelsesekvensen sträck upp med gung med illustration från kategori n5. 
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Rörelseanalysen visar att denna rörelsesekvens utförs av eleverna på fem olika 

sätt (n1-521, se Bilaga 6, Tabell 22). I den första kategorin (n1) rör eleverna ar-

marna i stor utsträckning nära kroppen. Fötterna och bålen rör sig inte alls. När 

armen förs uppåt respektive åt sidan är den halvsträckt, och det blir som en vag 

och kraftlös markering av rörelsen. Dessa rörelser utförs krokigt, stelt och spänt. 

Armrörelserna sker även snabbt och flyktigt som för att hinna med avataren på 

spelet, vilket gör att de sker en stund efter dennes rörelser. I den andra kategorin 

(n2) använder eleverna armarna, liksom i föregående kategori, i stor utsträck-

ning, men här sker rörelserna långt från kroppen. Fötterna rör sig lite grand 

medan bålen är stilla. Armen sträcks ut helt både uppåt och till sidan, på ett 

bestämt, kraftfullt och distinkt vis. Arm- och fotrörelserna är långsamma, lugna, 

lediga och avspända samt sker samtidigt som avatarens. Rörelserna i den tredje 

kategorin (n3) utförs på liknande sätt som i kategori n1 förutom att eleverna 

även rör fötterna i stor utsträckning samt att de använder bålen lite grand. I den 

fjärde kategorin (n4) används kroppsdelarna på liknande sätt som i föregående 

kategori, men där sättet att använda dessa på mer liknar kategori n2. Med andra 

ord rör eleverna mycket på armar och fötter samt lite på bålen, där rörelserna 

sker långt från kroppen och utförs långsamt, distinkt och med kraft samt på ett 

ledigt vis. I den sista kategorin (n5) använder eleverna armar, fötter och bål i 

stor utsträckning. Rörelserna utförs på liknande vis som i kategori n2. 

       De likheter som framträder mellan de olika kategorierna är att inom alla 

kategorier så rör eleverna mycket på armarna (kropp) där rörelserna sker i det 

frontala och sagittala planet (rum). Dessutom står alla elever på två rader med 

ungefär lika stort avstånd mellan varandra och till dansspelet (relation). De 

skillnader som blir synliga är framför allt sett till kroppsaspekten hur mycket 

eleverna rör på fötter och bål. Från att inte röra på fötterna (n1) eller bålen (n1-

2) alls till att både fötter och bål rör sig lite grand eller i stor utsträckning (n3-5). 

Detta visar sig bli ytterligare en skillnad då inga steg utförs inom kategori n1, 

utan eleverna står stilla på stället, medan i alla de andra kategorierna (n2-5) 

lyfter eleverna på fötterna i varierad grad från marken. Ytterligare en skillnad 

som framträder är inom rumsaspekten och dimensionen omfång. Inom två av 

kategorierna (n1 och n3) sker rörelserna i mellannivån, nära kroppen där armen 

sträcks ut lite grand, till skillnad från de andra tre kategorierna (n2 och n4-5) där 

rörelserna sker högt och långt från kroppen, där armen sträcks ut helt. Sett till 

karaktärsaspekten skiljer sig de olika kategorierna åt. Rörelserna i kategorierna 

n1 och n3 sker plötsligt, svagt, indirekt och bundet, medan rörelserna i de andra 

kategorierna (n2 och n4-5) är ihållande, starka, direkta och fria. När det gäller 

relation förekommer även skillnader i förhållande till spelet där rörelserna i 

kategori n1 och n3 utförs i kontrast till avataren, det vill säga att elevernas rörel-

                                                      
21 Namnet på kategorierna anger vilken låt (exempelvis n = Never Gonna Give You Up) som 

rörelsesekvensen utförs inom samt vilken kategori som avses (exempelvis 1 = kategori 1). Detta 

innebär att n1 betyder kategori 1 under låten Never Gonna Give You Up. På liknande sätt kommer 

kategorierna presenteras under de olika rörelserna som genomförs under dansspelet. 
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ser sker en stund efter att avataren utfört dem och även på ett annat sätt än vad 

avataren gör. Detta till skillnad från rörelserna i kategorierna n2 och n4-5 som 

istället kopieras på så sätt att eleverna utför rörelserna i takt med avataren och 

därmed på liknande sätt. 

5.1.2 Krokodilen 

Den andra rörelsen är rörelsesekvensen krokodilen (se Figur 6), som finns med i 

låten Good Feeling. I figur 6 visar den vänstra bilden när tyngdöverföringen 

ligger på ena benet och armen förs upp, den mittersta hur vikten förflyttas till 

andra benet och andra armen förs upp och den högra bilden hur ena benet tar ett 

steg fram samtidigt som den ena armen sträcks upp och den andra ner, som ett 

krokodilgap. 

 

Figur 6. Rörelsesekvensen krokodilen med illustration från kategori g3. 

I analysen urskiljs fyra olika sätt som denna rörelsesekvens genomförs på (g1-4, 

se Bilaga 6, Tabell 23). I den första kategorin (g1) rör eleverna mycket på ar-

marna, men ingenting på fötter och bål. Vid gungrörelserna svänger armarna 

stelt till sidan nära kroppen. Rörelsen, vid det som här kallas för krokodilgapet, 

sker svagt och kraftlöst som en markering enbart med armen där fötterna står 

stilla på stället. Rörelserna sker snabbt och flyktigt en stund efter avataren, vil-

ket gör att avatarens rörelser kontrasteras. I den andra kategorin (g2) använder 

eleverna mycket armar, där de lyfter fötterna en liten bit från golvet så att stegen 

blir synliga. Bålen hålls stilla. Gungrörelserna är avspända och lediga och sker 

nära kroppen, där armarna svänger med. Armarna sträcks ut helt vid krokodil-

gapet med en distinkt och kraftfull rörelse där steget tas på stället. Rörelserna 

sker samtidigt som avatarens. I den tredje kategorin (g3) rör eleverna på armar 

och fötter i stor utsträckning, men ingenting på bålen. Armarna svänger lång-

samt med vid gungrörelserna som utförs stelt och bestämt en bra bit från krop-

pen. Armen sträcks ut helt på ett distinkt och kraftfullt vis vid krokodilgapet, 
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där steget på ett tydligt sätt tas framåt. Avatarens rörelser kopieras. I den fjärde 

kategorin (g4) används liknande rörelsekvaliteter som i föregående kategori 

förutom att gungrörelserna är lediga och avspända.            

Likheterna mellan kategorierna är att armarna används i stor utsträckning 

medan bålen inte används alls (kropp) samt att eleverna står på två rader med 

ungefär lika stort avstånd mellan varandra och till dansspelet (relation). De 

skillnader som framträder inom kroppsaspekten är i vilken utsträckning elever-

na rör på fötterna. Från att inte röra dem alls (g1), till att röra dem lite grand 

(g2), till att röra dem i stor utsträckning (g3-4). Liksom i föregående rörelsese-

kvens visar sig ytterligare en skillnad då inga steg alls tas inom en kategori (g1), 

utan eleverna står stilla på stället, medan i alla de andra kategorierna (g2-5) 

lyfter eleverna fötterna i varierande grad från marken. Detta påverkar också hur 

krokodilgapet genomförs, vilket rumsanalysen påvisar. Rörelserna vid kroko-

dilgapet i kategorierna g3-4 genomförs fullt ut då steget tas framåt och armarna 

sträcks ut som ett krokodilgap. Detta till skillnad från kategori g2 där rörelsen 

utförs genom att stegen tas på stället och där armarna sträcks framåt samt till 

skillnad från kategori g1 där inget krokodilgap genomförs då inga steg tas och 

inga armar sträcks framåt. Detta visar sig även genom att rörelserna utförs i 

mellannivån och i det frontala planet i kategori n1, medan i de andra kategorier-

na (g2-4) utförs rörelserna högt samt både i det frontala och i det sagittala pla-

net. Sett till karaktärsaspekten skiljer sig de olika kategorierna åt. Rörelser av 

karaktären bundna utförs i kategori g1 samt g3. Detta till skillnad från rörelser-

na i de andra kategorierna (g2 och g4) som karaktäriseras av frihet. Rörelserna i 

g2-4 karaktäriseras även av att de är ihållande, starka och direkta till skillnad 

från rörelserna i g1 som är plötsliga, svaga och indirekta. En skillnad inom rela-

tionsaspekten är att avatarens rörelser kontrasteras i kategori g1 till skillnad från 

de andra kategorierna (g2-4) där avatarens rörelser kopieras.  

5.1.3 Enkel-enkel-dubbel 

Den tredje rörelsen är enkel-enkel-dubbel (se Figur 7), som skildras i låten Su-

perstition. Som vänstra bilden i figur 7 visar böjs ena armen upp och den andra 

ner samtidigt som kroppen vrids åt ena hållet. Den mittersta bilden visar motsatt 

håll, där andra armen böjs upp och den första ner samtidigt som kroppen vrids 

åt andra hållet. Den högra bilden visar samma rörelse som den vänstra fast där 

utförs armrörelsen dubbelt, med andra ord förs handen uppåt mot taket två 

gånger istället för en som var fallet under den vänstra och mittersta bilden. 
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Figur 7. Rörelsen enkel-enkel-dubbel med illustration från kategori s3. 

Analysen visar att i denna rörelsesekvens framträder fyra olika sätt som den 

genomförs på (s1-4, se Bilaga 6, Tabell 24). I den första kategorin (s1) för ele-

verna armarna uppåt respektive nedåt nära kroppen på varje sida. Dessa rörelser 

utförs snabbt, kraftlöst och stelt. Fötterna rör sig då stegen tas åt samma håll 

som armarnas rörelser sker och en stund efter att avataren utfört dessa rörelser. I 

den andra kategorin (s2) rör eleverna armarna långsamt, stelt och kraftlöst nära 

kroppen uppåt och nedåt. Vid varje steg åt sidan rör sig fötterna en bit från gol-

vet där det skapas ett litet hopp. Rörelserna sker samstämmigt med avatarens. I 

den tredje kategorin (s3) använder eleverna armarna i stor utsträckning, där 

rörelserna sker långsamt och nära kroppen. Rörelserna är dessutom kraftfulla 

och avspända. Här vrids kroppen och bålen med lite grand när stegen tas åt si-

dorna, där ett litet hopp förekommer, på samma gång som avataren. I den fjärde 

kategorin (s4) använder eleverna mycket armar där rörelserna är långsamma, 

kraftfulla, distinkta och lediga. Fötterna rör sig mycket liksom bålen när krop-

pen vrids och stegen med det lilla hoppet tas åt sidorna. Rörelserna sker samti-

digt som avatarens.        

De likheter som framträder inom alla kategorier är att armarna används i stor 

utsträckning (kropp), att rörelserna är korta samt utförs i mellannivån och i det 

frontala planet (rum). Ytterligare en likhet är att alla elever står på två rader med 

ungefär lika stort avstånd mellan varandra och till dansspelet (relation). De 

skillnader som blir synliga inom kroppsaspekten är hur mycket fötterna rör sig 

både i sidled och ovanför golvet. I kategorierna s2-4 rör eleverna mycket på 

fötterna, en bit från golvet och det skapas en liten hopprörelse när stegen tas åt 

sidorna, till skillnad från kategori s1 där fötterna rörs lite grand utan några hopp. 

Även bålens rörelse varierar från ingenting i kategorierna s1-2, till lite i s3 och 

mycket i s4. I kategorierna s2-4 vrids kroppen varje gång stegen tas. Detta till 

skillnad från kategori s1 där kroppen hålls rakt fram utan någon vridrörelse. En 

skillnad inom rumsaspekten är att i tre av kategorierna (s1-3) sker rörelser nära 

kroppen, medan i kategori s4 sker rörelserna långt från kroppen. Ytterligare en 

skillnad inom rumsaspekten är att i kategori s1 förs armar och fötter diffust åt 

sidorna medan i de andra kategorierna (s2-4) rör eleverna distinkt på armar och 
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fötter åt sidorna vid stegen. När det gäller karaktärsaspekten framträder vissa 

skillnader. Rörelserna i kategorierna s1-2 har karaktären av att vara svaga, indi-

rekta och bundna till skillnad från kategorierna s3-4 där starka, direkta och fria 

rörelser används. En annan skillnad är att i kategori s1 genomförs sekvensen 

med plötsliga rörelser till skillnad från de andra kategorierna (s2-4) där rörel-

serna utförs ihållande. Ytterligare en skillnad sett till relationsaspekten är att 

avatarens rörelser kontrasteras i kategori s1 till skillnad från de andra kategori-

erna (s2-4) där avatarens rörelser istället kopieras.         

5.1.4 Hoppa förbi varandra 

Den fjärde rörelsen är hoppa förbi varandra (se Figur 8) från låten Everybody 

Needs Somebody To Love, där eleverna till skillnad från i de tre tidigare rörel-

serna dansar två och två. Den vänstra bilden i figur 8 visar två elever som hop-

par på ett ben förbi varandra åt ena hållet, där den framför lutar sig åt ett håll 

och den bakom åt ett annat. Den högra bilden visar då de hoppar förbi varandra 

åt motsatt håll. 

 

Figur 8. Rörelsen hoppa förbi varandra med illustration från kategori e4. 

I analysen framträder fyra olika sätt som denna rörelsesekvens utförs på (e1-4, 

se Bilaga 6, Tabell 25). Rörelserna i den första kategorin (e1) är flyktiga, kraft-

lösa och stela där armar och fötter rör sig lite grand genom att steg tas åt sidorna 

och armarna hålls intill magen. Rörelserna sker samstämmigt med avatarens och 

framför respektive bakom danskamraten. I den andra kategorin (e2) hoppar 

eleverna framför respektive bakom varandra, där fötterna rör sig flyktigt och 

spänt. Armarnas rörelser utförs kraftlöst och stelt samt sker nära kroppen. Ava-

tarens rörelser kopieras. I den tredje kategorin (s3) lutar eleverna kroppen åt det 

håll som det snabba, flyktiga och krokiga hoppet utförs åt, där fötterna lämnar 

golvet en bit från marken. Armarna pumpas kraftfullt upp och ned vid hoppet 

och utförs en bit från kroppen. Rörelserna är lediga och avspända samt utförs 

samtidigt som avatarens. I den fjärde kategorin (s4) används rörelsekvaliteter 
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som liknar föregående kategori, men där rörelserna istället är lugna, raka och 

distinkta.        

De likheter som förekommer är att bålen inte används i någon kategori 

(kropp) samt att alla rörelser är korta och sker rakt åt sidorna, i mellannivån och 

i det frontala planet (rum). En annan likhet är att alla elever rör sig framför eller 

bakom samt nära sin danspartner när de hoppar förbi varandra, och en bit ifrån 

de andra samt att avatarens rörelser kopieras (relation). De skillnader som blir 

synliga inom kroppsaspekten är armarnas rörelser som varierar från lite grand 

(e1-2) till mycket (e3-4) samt fötternas rörelser som skiljer sig från lite (e1) till 

mycket (e2-4). En annan skillnad är hur rörelsen till sidorna sker. I kategori e1 

tar eleverna stegen till sidorna utan att armarna rör sig. Detta till skillnad från de 

andra tre kategorierna (e2-4) där ett hopp istället utförs åt sidorna med armar 

som böjs och sträcks. En skillnad sett till rumsaspekten är att rörelserna i kate-

gorierna e1-2 utförs nära kroppen till skillnad från de andra kategorierna (e3-4) 

där rörelserna istället genomförs långt från kroppen. Ytterligare skillnader fram-

träder mellan kategorierna sett till karaktärsaspekten. Rörelserna i kategorierna 

s1-3 är plötsliga och indirekta till skillnad från kategorierna s4 som är ihållande 

och direkta. Skillnader förekommer också mellan kategorierna där rörelserna i 

kategori s1-2 är svaga och bundna i kontrast mot rörelserna i kategorierna s3-4 

som istället är starka och fria.    

5.1.5 Sammanfattande analys 

I denna första del har resultatet utifrån elevernas rörelsekvaliteter under fyra 

olika rörelser eller rörelsesekvenser, en från varje dans på dansspelet, presente-

rats med utgångspunkt i den Labaninspirerade rörelseanalysen med fokus på 

aspekterna kropp, rum, karaktär och relation samt dess dimensioner (se Rubrik 

3.2.1). Här bör återupprepas att dessa aspekter och dimensioner ses i denna 

uppsats som ett samlingsnamn för begreppet rörelsekvaliteter. Vilka rörelsekva-

liteter använder då elever när de interagerar med dansspel? Här följer en sam-

manfattning av svaret på denna fråga, som ingår som en del i uppsatsens första 

frågeställning.  

Den första rörelsesekvensen, sträck upp med gung (se Figur 5), från låten 

Never Gonna Give You Up, genomförs på fem olika sätt (n1-5, se Bilaga 6 och 

Tabell 22). Gemensamt för alla kategorier är att armarna används i stor ut-

sträckning. De skillnader som blir synliga är framför allt hur mycket eleverna 

rör på fötterna och bålen. En annan skillnad är att rörelserna i kategorierna n1 

och n3 är plötsliga, svaga, indirekta och bundna samt utförs i kontrast till avata-

ren, medan rörelserna i de andra kategorierna (n2 och n4-5) är ihållande, starka, 

direkta och fria där avatarens rörelser kopieras.  

Den andra rörelsesekvensen, krokodilen (se Figur 6), från låten Good Feeling 

utförs på fyra olika sätt (g1-4, se Bilaga 6 och Tabell 23). Likheten för alla ka-

tegorier är att armarna används i stor utsträckning och att bålen inte används 
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alls. De skillnader som framträder är i vilken utsträckning eleverna rör på föt-

terna. Detta påverkar också själva krokodilgapet, där gapet genomförs fullt ut i 

kategorierna g3-4 genom att eleverna tar ett steg framåt och sträcker ut armarna, 

till skillnad mot de andra två kategorierna där gapet i kategori g2 endast utförs 

med armarna respektive inte blir synligt alls i kategori g1. Rörelserna i katego-

rierna g2-4 är ihållande och starka där avatarens rörelser kopieras till skillnad 

från kategori g1 där rörelserna är plötsliga och svaga och kontrasterar avatarens 

rörelser.  

Den tredje rörelsen, enkel-enkel-dubbel (se Figur 7), från låten Superstition 

genomförs på fyra olika sätt (s1-4, se Bilaga 6 och Tabell 24). Gemensamt för 

alla kategorier är att armarna används i stor utsträckning. De skillnader som blir 

synliga är att i kategorierna s2-4 rör eleverna mycket på fötterna och ett litet 

hopp utförs när stegen tas åt sidorna, till skillnad från kategori s1 där eleverna 

rör lite grand på fötterna utan några hopp. Även bålens rörelser varierar. En 

annan skillnad är att rörelsesekvensen genomförs med plötsliga rörelser som 

utförs i kontrast till avataren i kategori s1 till skillnad från de andra kategorierna 

(s2-4) där rörelserna är ihållande och kopieras.  

Den fjärde rörelsen, hoppa förbi varandra (se Figur 8), från låten Everybody 

Needs Somebody To Love, utförs på fyra olika sätt (e1-4, se Bilaga 6 och Tabell 

25). Gemensamt för alla kategorier är att eleverna inte använder bålen och att 

avatarens rörelser kopieras. De skillnader som blir synliga är armarnas och föt-

ternas rörelser. I kategori e1 tar eleverna steg till sidorna till skillnad från de 

andra tre kategorierna (e2-4) där eleverna istället utför ett hopp till sidorna. I 

kategorierna s1-3 är rörelserna plötsliga och indirekta till skillnad från kategori-

erna s4 där rörelserna är ihållande och direkta. 

5.2 Rörelsekvaliteter under de egenskapade danserna 

I denna andra del presenteras rörelsekvaliteterna utifrån de egenskapade danser-

na. Resultatet av analysen av elevernas rörelsekvaliteter, utifrån fem utvalda 

rörelser eller rörelsesekvenser (se Rubrik 4.2.4) från de egenskapade danserna, 

kommer att gestaltas. Inom varje rörelsesekvens förekommer flera olika sätt att 

ta sig an rörelsen, med andra ord genom att använda rörelsekvaliteterna på olika 

sätt, och därför kommer olika kategorier att presenteras för varje rörelse.  

De fem utvalda rörelserna från de egenskapade danserna, en rörelse från var-

je grupps dans, har valts ut dels för att jag ville ha en rörelse från varje grupp, 

dels för att dessa rörelser representerar respektive grupps sätt att använda aspek-

terna kropp, rum, karaktär och relation på. Varje rörelse från de egenskapade 

danserna presenteras i tur och ordning (namnen på rörelserna är påhittade av 

mig, där jag inspirerats av vissa gruppers sätt att benämna rörelserna): grupp 1:s 

pekande handen med låten Overtime av Cash Cash, grupp 2:s skridskohopp med 

kurdiskt steg med låten We Found Love av Rihanna, grupp 3:s sicksack fram 
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och bak med shoushou med låten Limbo av Daddy Yankee, grupp 4:s snedpeka-

ren med låten Get Lucky av Daft Punk samt grupp 5:s släpande steg med kas-

tande arm med låten Thrift Shop av Macklemore (se Figur 9-13). Vad eleverna 

gör med sina kroppar och var de utför rörelserna samt hur dessa utförs och i 

relation med vem och vad kommer här att presenteras utifrån varje rörelse för 

sig. Detta resultat utgår från de sammanställningar av analysen som presenteras 

i bilaga 7 i tabellerna 26-30. 

5.2.1 Pekande handen 

Den första rörelsen är pekande handen (se Figur 9) och genomförs av grupp 1. 

Den vänstra bilden i figur 9 visar när en av gruppmedlemmarna för armen från 

ena sidan till den andra medan han pekar med ett finger och den högra bilden 

hur han tar andra armen och för den från den andra sidan till den första med ett 

pekande finger. 

 

Figur 9. Grupp 1:s rörelse, pekande handen med illustration från kategori 1a. 

I analysen urskiljs tre olika sätt som denna rörelse genomfördes på (1a-c22, se 

Bilaga 7, Tabell 26). I den första kategorin (1a) sträcks rörelsen i armen ut helt 

på ett kraftfullt och distinkt vis när den förs från ena sidan till den andra. Bålen 

rör sig lite när kroppen vrider sig i samma riktning som armarna, och där lång-

samma, avspända och lediga gungrörelser framträder. Fötterna står stilla på 

stället. Rörelserna i den andra kategorin (1b) liknar föregående kategoris, men 

där bålens rörelser istället är kraftfulla vid gungrörelserna. I den tredje kategorin 

(1c) liknar även här elevernas rörelser den första kategorin, men där fötterna 

utför små steg på stället och där rörelserna är stela och lite spända.    

                                                      
22 Namnet på kategorierna anger vilken grupp (exempelvis 1 = grupp 1) som rörelsesekvensen 

utförs av samt vilken kategori som avses (exempelvis a = kategori a). Detta innebär att 1a betyder 

kategori a inom gruppen 1. På liknande sätt kommer kategorierna presenteras under de olika 

rörelserna som genomförs under de egenskapade danserna. 
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De likheter som framträder är att inom alla kategorier rör eleverna mycket på 

armarna (kropp). En annan likhet är att armrörelsen sker från den ena till den 

andra sidan, är bred och lång, sker på mellannivå och i det horisontala planet 

(rum). Dessutom liknar rörelserna inom de olika kategorierna varandra på så 

sätt att de utförs ihållande, med styrka och med frihet (karaktär). En annan lik-

het är att eleverna också står bredvid varandra på en rad med lika långt avstånd 

till varandra (relation). De skillnader som förekommer mellan de tre kategorier-

na utifrån kroppsaspekten är fötternas och bålens rörelser. I kategorierna 1a-b 

står eleverna stilla på stället medan i kategori 1c rör eleverna lite grand på föt-

terna en bit från golvet. Sett till bålens rörelser används den lite grand i katego-

rierna 1a och 1c och mycket i kategori 1b. En annan skillnad sett till karaktärs-

analysen är att rörelserna i kategori 1c är indirekta till skillnad från de andra två 

kategorierna (1a-b) där rörelserna istället är direkta.   

5.2.2 Skridskohopp med kurdiskt steg 

Den andra rörelsen är en rörelsesekvens som av grupp 2 kallas för skridskohopp 

med kurdiskt steg (se Figur 10). Den vänstra bilden i figur 10 visar när en av 

gruppmedlemmarna tar ett steg med släpande hopp till sidan samtidigt som 

händerna förs upp till en klapp. Den mittersta bilden visar när hon går åt andra 

hållet och gör ytterligare ett släpande steg och en klapp. Den högra bilden visar 

när hon stannar på stället och stampar med foten i golvet. 

 

Figur 10. Grupp 2:s rörelsesekvens, skridskohopp med kurdiskt steg med illustration 
från kategori 2c. 

Analysen visar att det finns tre olika sätt att inom gruppen genomföra denna 

rörelse på (2a-c, se Bilaga 7, Tabell 27). I den första kategorin (2a) genomförs 

det släpande steget med kraftlöshet och stelhet där fötterna lyfts en liten bit från 

golvet, utan att något hopp förekommer. Armarna hålls nära kroppen och en 

liten klapp framträder. Stampandet med foten samt armrörelserna utförs vagt. I 

den andra kategorin (2b) sträcks det släpande benet ut helt, där ett bestämt hopp 

förekommer i slutet på den rörelsen. Armarna svänger snabbt och stelt fram och 
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tillbaka en bit från kroppen där en tydlig klapp genomförs. Foten stampar kraft-

fullt i golvet med distinkta armrörelser. I den tredje kategorin (2c) utförs det 

släpande steget med kraftfullhet där benet sträcks ut helt och ett tydligt hopp 

framträder. Armarna rör sig långsamt, lugnt och avspänt med en kraftfull klapp. 

Foten stampar kraftfullt i golvet så att det uppstår en pumpande rörelse. Armrö-

relserna är lediga och distinkta.   

De likheter som framträder är att alla rörelser sker i mellannivån samt i det 

frontala och sagittala planet (rum). Alla elever står på en rad bredvid varandra 

med en armslängdslucka (relation). De skillnader som förekommer är utifrån 

kroppsaspekten och dimensionen kroppsdelar. I kategori 2a rör eleverna lite på 

både armar och fötter medan dessa kroppsdelar används i stor utsträckning i de 

andra två kategorierna (2b-c). En annan skillnad är att i kategorierna 2a-b an-

vänder eleverna inte bålen alls, medan i kategori 2c rör eleverna mycket på den-

samma. Ytterligare en skillnad mellan de tre kategorierna är att i 2b-c utförs ett 

litet hopp när det släpande steget tas åt sidan, där istället ett steg tas i kategori 

2a. Rörelsesekvensen i kategori 2b-c sker genom att eleverna böjer på benet vid 

det stampande steget, sträcker ut benet vid det släpande steget och svänger med 

armarna. Detta till skillnad från hur rörelsesekvensen ser ut i kategori 2a där 

eleverna istället böjer lite grand på benet vid det stampande steget, sträcker lite 

grand på benet vid det släpande steget och håller armarna längs med sidan utan 

svängrörelser. De skillnader som där kan ses utifrån rumsaspekten är att rörel-

sernas omfång i kategorierna 2b-c är breda och långa, medan rörelserna i kate-

gori 2a är smala och korta. Sett till karaktärsaspekten utförs rörelsen på olika 

sätt i de tre kategorierna. Rörelserna i kategori 1a är svaga, indirekta och bund-

na, till skillnad från kategori 1b-c där rörelserna är starka, direkta och fria. I 

kategori 1b är rörelserna plötsliga till skillnad från de andra två kategorierna (1a 

och 1c) där rörelserna är ihållande.  

5.2.3 Sicksack fram och bak med shoushou 

Den tredje rörelsen är rörelsesekvensen sicksack fram och bak med shoushou 

(se Figur 11) som utförs av grupp 3. Den vänstra bilden i figur 11 visar när en 

av gruppmedlemmarna går två steg snett framåt åt ena hållet, sedan vänder han 

sig och går två steg snett framåt åt andra hållet. Den mittersta bilden visar när 

han går två steg snett bakåt åt ena hållet, för att sedan vända sig och gå ytterli-

gare två steg snett bakåt åt andra hållet. Den högra bilden visar när han tar upp 

ena benet och där det blir som en gungrörelse där höften vickas fram och tillba-

ka. 
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Figur 11. Grupp 3:s rörelsesekvens, sicksack fram och bak med shoushou med illustra-
tion från kategori 3a. 

I analysen urskiljs tre olika sätt som denna rörelse genomförs på (3a-c, se Bilaga 

7, Tabell 28). Stegen i den första kategorin (3a) utförs långsamt och kraftfullt i 

ett sicksackmönster framåt och bakåt. Överkroppen svänger på ett stelt vis när 

stegen tas. När benet lyfts upp i luften sträcks det ut helt, där armarna hålls ut 

med sidorna och svajar. I den andra kategorin (3b) utför eleverna sicksackstegen 

framåt och bakåt med lugna och vaga rörelser. Fötter och bål svänger med på ett 

ledigt och avspänt vis när stegen tas, liksom när det böjda benet förs upp i luf-

ten. Armarnas rörelser sker nära kroppen och används i liten utsträckning på ett 

kraftlöst vis. I den tredje kategorin (3c) utförs kraftfulla och tydliga sicksacksteg 

där hela kroppen, armar, fötter och bål, rör sig avspänt, kraftfullt och lugnt. När 

det böjda benet förs upp i luften gungar armarna ledigt med.   

Det som är lika är att fötterna används i stor utsträckning (kropp), att stegen 

tas åt sidorna och sicksack framåt och bakåt samt att rörelserna utförs i mellan-

nivån och i det sagittala planet (rum). En annan likhet är att rörelserna är ihål-

lande (karaktär). Ytterligare en likhet är att hela gruppen utför rörelserna på två 

rader med lika långt avstånd mellan varandra (relation). De skillnader som 

framträder utifrån kroppsaspekten är att i kategorierna 3a och c använder ele-

verna armarna i stor utsträckning till skillnad från kategori 3b där eleverna rör 

armarna i liten utsträckning. I kategori 3b-c rör eleverna mycket på bålen till 

skillnad från kategori 3a där bålen används lite grand. En annan skillnad är då 

benet lyfts upp (se Figur 11, högra bilden). I kategori 3a sträcker eleverna på 

benet medan i de andra kategorierna (3b-c) böjer eleverna på benet. Ytterligare 

en skillnad inom rumsaspekten är omfånget på rörelsen där rörelserna i katego-

rierna 3a och c är breda och långa till skillnad från rörelserna i kategori 3b som 

är smala och korta. Skillnader framträder också i rörelsens karaktär, där rörel-

serna i kategorierna 3a och c är starka medan i kategori 3b är rörelserna svaga. 

Skillnader framträder även mellan kategorierna, där rörelserna i kategori 3a är 

indirekta och bundna medan rörelserna i kategori 3b-c är direkta och fria.   
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5.2.4 Snedpekaren 

Den fjärde rörelsen är snedpekaren (se Figur 12) som genomförs under grupp 

4:s dans. Den vänstra bilden i figur 12 visar när en av gruppmedlemmarna för 

armen uppåt till ena sidan och pekar med fingret och den högra bilden hur han 

gör likadant med den andra armen och det andra fingret. 

 

Figur 12. Grupp 4:s rörelse, snedpekaren med illustration från kategori 4c. 

I analysen visar det sig att denna rörelse utförs på tre olika sätt (4a-c, se Bilaga 

7, Tabell 29). I den första kategorin (4a) gör eleverna en lugn och tydlig pekrö-

relse som utförs med kraft där armen sträcks ut lite grand. Fötterna står stilla på 

stället och kroppen rör sig stelt och spänt, medan bålen är orörlig. I den andra 

kategorin (4b) utför eleverna också en lugn, tydlig och kraftfull pekrörelse där 

armen sträcks ut lite grand. Bålen svänger något, där rörelserna blir lediga och 

avspända, och där fötterna står stilla. I den tredje kategorin (4c) liknar elevernas 

rörelser föregående kategori men där bålens rörelser även är kraftfulla.      

De likheter som framträder är att armarna rör sig i stor utsträckning och föt-

terna inte alls (kropp). Andra likheter är att armen sträcks rakt åt sidan, att ele-

vernas rörelser är breda och korta samt att de utförs i det sagittala planet (rum). 

Ytterligare en likhet är att alla rörelser är starka (karaktär). En annan likhet 

visar sig på så sätt att eleverna står på en rad med en armslängdslucka mellan 

varandra (relation). En skillnad inom kroppsaspekten är hur mycket bålen an-

vänds. Från att inte använda den alls (4a), till att använda den lite grand (4b) till 

att använda den mycket (4c). Skillnader förekommer även sett till karaktärs-

aspekten, där rörelserna i kategorierna 4a-b är ihållande medan rörelserna i ka-

tegori 4c istället är plötsliga. Rörelserna i kategori 4a skiljer sig mot de andra 

två (4b-c) på så sätt att dessa utförs indirekt och bundet till skillnad från direkt 

och fritt.      
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5.2.5 Släpande steg med kastande arm 

Den femte och sista rörelsen är släpande steg med kastande arm (se Figur 13) 

och genomförs av grupp 5. Den vänstra bilden i figur 13 visar när en av grupp-

medlemmarna släpar benet åt sidan och för armarna åt andra hållet och den 

högra bilden när hon gör samma rörelse fast åt motsatt håll. 

 

Figur 13. Grupp 5:s rörelse, släpande steg med kastande arm med illustration från 
kategori 5c. 

Denna rörelse framställs på tre olika sätt (5a-c, se Bilaga 7, Tabell 30). I den 

första kategorin (5a) utför eleverna det släpande steget åt sidan på ett kraftlöst 

och stelt vis, där benet sträcks ut helt. Armarna svänger vagt ut åt sidorna och 

bålen är stilla. I den andra kategorin (5b) sträcks benet ut helt vid det släpande 

steget som genomförs med kraft, på ett distinkt och ledigt vis. Rörelserna i ar-

marna utförs lugnt och tydligt åt sidorna, där bålen vrids med vid varje steg. I 

den tredje kategorin (5c) liknar rörelsekvaliteterna de föregående kategorierna, 

men där eleverna istället rör mycket på bålen vid varje släpande steg.  

Likheterna är att armar och fötter rör sig i stor utsträckning samt att kropps-

formen är densamma på så sätt att benet sträcks ut, kroppen vrids med och ar-

marna svänger (kropp). Alla rörelser är breda och långa, sker i mellannivån och 

i det frontala planet (rum). En annan likhet är att rörelserna är ihållande (karak-

tär). Elevernas rörelser är också lika på så sätt att rörelserna genomförs på en 

rad med en armslängdslucka mellan varandra (relation). De skillnader som är 

synliga inom kroppsaspekten är att bålen inte används alls i kategori 5a, lite 

grand i kategori 5b och mycket i kategori 5c. Ytterligare en skillnad är inom 

karaktärsaspekten där rörelserna i kategori 5a är svaga, indirekta och bundna till 

skillnad från rörelserna i de andra två kategorierna (5b-c) som istället är starka, 

direkta och fria.   

5.2.6 Sammanfattande analys 

I denna andra del har resultatet utifrån rörelseanalysen (se Rubrik 3.2.1) av ele-

vernas rörelsekvaliteter under fem olika rörelser eller rörelsesekvenser, en från 
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varje grupps egenskapade dans, presenterats. Vilka rörelsekvaliteter använder 

då elever när de samspelar med varandra? Här följer en sammanfattning av sva-

ret på denna fråga, som ingår som en andra del i uppsatsens första frågeställ-

ning.  

Den första rörelsen, pekande handen (se Figur 9), utförs av grupp 1 och 

genomförs på tre olika sätt (1a-c, se Bilaga 7, Tabell 26). Gemensamt för de tre 

kategorierna är att armarna rör sig i stor utsträckning samt att rörelserna är bre-

da, långa och karaktäriseras av ihållighet och styrka. Kategorierna skiljer sig åt 

genom att i kategorierna 1a-b står eleverna stilla på stället medan i kategori 1c 

rör eleverna lite grand på fötterna en bit från golvet. Även bålens rörelser skiljer 

sig mellan grupperna. En annan skillnad är att rörelserna i kategorierna 1a-b är 

direkta och fria medan rörelserna i kategori 1c är indirekta och bundna. 

Den andra rörelsesekvensen, skridskohopp med kurdiskt steg (se Figur 10), 

utförs av grupp 2 och genomförs på tre olika sätt (2a-c, se Bilaga 7, Tabell 27). I 

alla kategorier används armar, fötter och bål olika mycket. En annan skillnad är 

att i kategorierna 2b-c utförs ett litet hopp vid det släpande steget där rörelserna 

utförs brett och långt medan i kategori 2a tas istället ett steg där rörelserna ut-

förs smalt och kort. I kategorierna 2b-c är rörelserna starka, direkta och fria i 

motsatsförhållande till rörelserna i kategori 2a, där de istället är svaga, indirekta 

och bundna.  

Den tredje rörelsesekvensen, sicksack fram och bak med shoushou (se Figur 

11), som genomförs av grupp 3 utförs också på tre olika sätt (3a-c, se Bilaga 7, 

Tabell 28). Gemensamt är att alla elever i denna grupp rör mycket på fötterna 

samt att rörelserna är ihållande. Armarnas och bålens rörelser varierar mellan 

kategorierna. Rörelserna i kategori 3b är smala, korta och svaga till skillnad från 

rörelserna i kategorierna 3a och 3c där motsatt förhållande råder. Skillnader 

framträder även mellan kategorierna, där rörelserna i kategori 3a är indirekta 

och bundna medan rörelserna i kategori 3b-c är direkta och fria.   

Den fjärde rörelsen, snedpekaren (se Figur 12), som utförs av grupp 4, 

genomförs på tre olika sätt (4a-c, se Bilaga 7, Tabell 29). Gemensamt för dessa 

tre kategorier är att armarna används mycket och fötterna inte alls samt att rö-

relsen genomförs brett och kort samt på ett starkt vis. En skillnad är att bålen 

inte används alls i kategori 4a, medan den används lite grand i kategori 4b och 

mycket i kategori 4c. Rörelserna i kategori 4a skiljer sig mot de andra två (4b-c) 

på så sätt att dessa är indirekta och bundna istället för direkta och fria.      

Den femte rörelsen, släpande steg med kastande arm (se Figur 13), utförs av 

grupp 5 och genomförs på tre sätt (5a-c, se Bilaga 7, Tabell 30). Likheterna 

mellan kategorierna är att armar och fötter rör sig i stor utsträckning, att rörel-

semönstret är brett och långt samt att rörelserna utförs ihållande. De skillnader 

som framträder är att bålen används olika mycket. Rörelserna i kategori 5a är 

svaga, indirekta och bundna till skillnad från de andra två kategorierna (5b-c) 

där rörelserna är starka, direkta och fria.   
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5.3 Rörelsekvaliteter i sin helhet 

Denna tredje del presenterar resultatet som framträder i sin helhet utifrån de 

rörelseanalyser som genomförts på eleverna då de dansar till dansspelet samt då 

de utför de egenskapade danserna. I denna sammanställning presenteras därmed 

rörelsekvaliteterna i sin helhet sett till hela gruppen. Denna del börjar med re-

sultatet av kroppsrörelseaspekten (kroppsdelar, kroppshandling, kroppsform) 

och fortsätter med resultatet av rumsaspekten (riktning, förflyttningsriktning, 

omfång, nivå, plan). Därefter kommer resultatet från karaktärsaspekten (tid, 

kraft, utrymme, flöde) och till sist resultatet från relationsaspekten (med andra, 

med spelet). 

5.3.1 Kroppsrörelseaspekten 

Kroppsrörelseaspekten beskriver vad elevernas kroppar gör när de dansar till 

spelet utifrån kroppsdelar, -handling och -form. Resultatet visar att i gruppen 

som helhet används de olika kroppsdelarna fötter, armar och bål på olika sätt 

när de dansar till dansspelet respektive då de genomför sina egenskapade dan-

ser. Här framträder att det förekommer nio olika sätt som eleverna rör sig på (se 

Figur 14, bild 1-9) då de dansar till dansspelet, samt ytterligare tre sätt när de 

dansar sina egenskapade danser (se Figur 14, bild 10-12). 

 

Figur 14. Kroppsdelarnas rörelser (― = mycket, --- = lite,    = ej), bild 1-12. 

I figur 14 kan vi se att kroppsdelarnas rörelser varierar en del, där bilderna 1-9 

illustrerar både när eleverna dansar till dansspelet och då de genomför sina 

egenkomponerade danser, medan bild 10-12 illustrerar när eleverna genomför 

sina egna danser. Figur 14 visar att i första kategorin (bild 1) använder eleverna 

hela kroppen där både armar, bål och fötter rör sig mycket hela tiden. I den 

andra kategorin (bild 2) rör eleverna mycket på armarna och bålen, men lite på 

fötterna. I kategorier 3 och 4 (bild 3 och 4) rör eleverna mycket på armar och 
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fötter, och antingen mycket eller lite på bålen. I de följande två kategorierna 

(bild 5 och 6) rör eleverna mycket på armarna, lite på fötterna och lite eller inte 

alls på bålen. I kategorier 7 och 8 (bild 7 och 8) rör eleverna lite på armarna, 

mycket eller lite på fötterna och inte alls på bålen. I kategori 9 (bild 9) rör ele-

verna mycket på armarna, men inget på fötterna eller bålen. Under de egenska-

pade danserna används armarna i liten utsträckning i kategori 10 (bild 10), men 

fötter och bål i stor utsträckning. I de sista kategorierna rör eleverna mycket på 

armarna, mycket eller lite på bålen och inte alls på fötterna (bild 11 och 12). 

Sammanfattningsvis kan man säga att inom alla kategorier rör eleverna mycket 

på armarna, men bålens och fötternas rörelser varierar, alltifrån att de används 

mycket, att de rörs lite grand till att de inte används alls. Bild 7 och 8 visar rö-

relser där armarna rörs i mindre utsträckning, vilket sker då eleverna utför vissa 

rörelser under låten Everybody Needs Somebody to Love. Detta kan förklaras av 

att det i den dansen finns vissa delar där fokus i stort sett helt är på fötterna, då 

det är mycket hopp, och i och med det läggs mindre fokus på armarna.  

När det gäller kroppshandling så har fokus legat på vilka olika sätt elevernas 

kroppar handlar på utifrån tyngdöverföring, flygfärd, rotation, steg och hopp. 

Alla handlingssätt används under de egenskapade danserna, och under dansspe-

let likaså, förutom flygfärd. Tyngdöverföring sker ofta från ena benet till det 

andra, när tyngden förs över och kroppen flyttas med, vilket oftast inträffar när 

eleverna rör sig åt sidorna. Rotation förekommer under låten Superstition och i 

grupperna 1-3 som en snurr runt egen axel och under låten Everybody Needs 

Somebody to Love som kraftiga rotationer av armarna. I alla danser på dansspe-

let förekommer främst steg på stället och åt sidorna. Under de egna danserna 

utförs stegen både framåt, bakåt, åt sidorna och snett framåt. I låtarna Good 

Feeling, Superstition och Everybody Needs Somebody to Love samt i alla grup-

per utom grupp 4 förekommer hopp som utförs antingen på stället eller åt sidor-

na. Flygfärden inträffar vid två tillfällen, ett då en elev i grupp 1 gör en handvolt 

framåt och ett annat då grupp 5 trycker ifrån med ena foten och gör ett hopp och 

flyger en liten bit i luften. 

Ser vi till kroppsform så har fokus legat på vad kroppen gör utifrån att 

sträcka, böja, vrida och svänga, som alla förekommer både under dansspelet och 

under de egenskapade danserna. När det gäller att sträcka, så sker det främst 

genom att någon arm sträcks högt upp ovanför huvudet där kroppen ofta också 

sträcks med eller till sidorna. Om vi ser till att böja så förekommer det genom 

att överkroppen böjs framåt eller att någon arm eller något ben böjs. Ofta före-

kommer någon form av vridning av kroppen åt sidorna. När det gäller att svänga 

så sker det oftast med armar och/eller ben.  

5.3.2 Rumsaspekten 

Vi går vidare till rumsaspekten som innebär var kroppen rör sig, med andra ord 

i vilken riktning, förflyttningsriktning, omfång, nivå och plan rörelsen genom-



 

 98 

förs. När det gäller riktning så har fokus varit i vilken riktning som rörelserna 

utförs, med andra ord framåt, bakåt, uppåt, nedåt, sidan och runt, vilka alla har 

förekommit under dansspelet samt i de egenskapade danserna. Rörelserna fram-

åt utförs genom att ett steg tas framåt eller att ett ben kickas eller en arm sträcks 

framåt. De rörelser som sker bakåt är när kroppen lutas bakåt och under de egna 

danserna när grupp 2, 3 och 5 går bakåt. Uppåtrörelser sker av armarna. De 

delar av kroppen som rör sig nedåt är ofta överkroppen och armen, eller så sker 

nedåtrörelsen genom att eleverna sätter sig ned på knä (under dansspelet) eller 

på huk (under de egna danserna). Till sidan går eller hoppar eleverna. I låtarna 

Good Feeling och Superstition samt i grupperna 1 och 2 genomförs även en 

snurr (360˚) runt egen axel.  

Ser vi till förflyttningsriktning handlar det om i vilken riktning förflyttningen 

sker, med andra ord om rörelsen är rak, cirkelformad, bågformad eller sker i 

sicksack. Alla förflyttningssätt används under de egna danserna, medan under 

dansspelet förekommer endast rakt. Att förflytta sig rakt sker genom att elever-

na går eller hoppar till sidan, och under de egna danserna även framåt och bakåt. 

I grupp 5 förekommer cirkelrörelser genom att några elever bildar en cirkel runt 

en annan elev i gruppen. En bågformad rörelse genomförs av grupp 3 som går 

runt och under varandras armar i en båge. Grupp 2 och 3 går även sicksacksteg 

framåt och bakåt. 

Om vi ser till omfång så utförs rörelserna både brett, smalt, långt och kort. 

Under dansspelet och de egna danserna visar det sig att rörelserna antingen är 

breda och långa, med andra ord att armarna sträcks ut helt och långt ut från 

kroppen, så att rörelserna blir vida och får ett stort rörelseomfång. Eller så är 

rörelserna smala och korta, där rörelsen utförs nära kroppen och där armarna 

inte sträcks ut ordentligt, utan där exempelvis armen är halvsträckt. Andra vari-

anter är att rörelsen är bred och kort, där rörelsemönstret är stort men där ar-

marna inte sträcks ut ordentligt, eller att rörelsen är smal och lång, där rörelsen 

utförs nära kroppen och armen sträcks ut helt.  

Resultatet av vilken nivå som rörelserna utförs i visar att det förekommer rö-

relser både högt, på mellannivå och lågt, både när de dansar till dansspelet och 

då de utför sina egna danser. De tillfällen som rörelser utförs högt upp är då en 

arm eller båda armarna sträcks upp mot taket. När eleverna sitter på huk (under 

de egna danserna) eller på knä (under dansspelet) utförs rörelsen lågt och nära 

golvet. Annars sker de flesta rörelser i mellannivån.  

De plan som rörelserna genomförs i är främst det frontala och sagittala, men 

även det horisontala planet.  

5.3.3 Karaktärsaspekten 

Ser vi till nästa resultatdel, som behandlar karaktärsaspekten, beskriver den hur 

kroppen rör sig utifrån dimensionerna tid, kraft, utrymme och flöde. Resultatet 

sett till hela elevgruppen visar att eleverna rör sig på olika sätt utifrån tidsaspek-
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ten, med varierad grad av plötsliga och ihållande rörelser. I tabell 14 illustreras 

fem olika sätt som rörelserna utförs på (sfo, sfs, lfo, sls och lls). 

Tabell 14. Tidsaspekten i dansspelet och de egenskapade danserna utifrån låtar och 
grupper. 

Plötslig                                                                                                                                             Ihållande 

snabb snabb långsam snabb långsam 

flyktig flyktig flyktig lugn lugn 

osammanhängande sammanhängande osammanhängande sammanhängande sammanhängande 

(sfo) (sfs) (lfo) (sls) (lls) 

N, G, S, E  

Grupp 4 

N, G, S, E   

Grupp 1, 2,4 

N, G  

Grupp 4, 5 

S, E  

Grupp 2 

N, G, S, E  

Grupp 1-5 

 

I tabell 14 framträder rörelserna utifrån olika tidsaspekter. Längst ner i varje 

kolumn illustreras under vilka låtar och i vilka grupper som dessa rörelsesätt 

framträder. Ett ihållande rörelsemönster, där rörelserna utförs långsamt, lugnt 

och sammanhängande (lls) framträder i alla danser från dansspelet och inom 

alla grupper. Ett mer plötsligt rörelsemönster med snabba, flyktiga och osam-

manhängande (sfo) rörelser förekommer i alla danser men endast i grupp 4:s 

egenskapade dans.  

Eleverna använder olika grad av kraft i sina rörelser, som utförs med varierad 

grad av svaghet och styrka. I tabell 15 framställs de fem olika kategorier som 

rörelserna utförs på då eleverna dansar (lvo, lvt, lbt, kbo samt kbt). 

Tabell 15. Kraftaspekten i dansspelet och de egenskapade danserna utifrån låtar och 
grupper. 

Svag                                                                                                                                                        Stark 

kraftlös kraftlös kraftlös kraftfull kraftfull 

vag vag bestämd bestämd bestämd 

otydlig tydlig tydlig otydlig tydlig 

(lvo) (lvt) (lbt) (kbo) (kbt) 

N, G, S, E 

Grupp 2-5 

G, S, E  

Grupp 1-5 

G N, G, S N, G, S, E  

Grupp 1-5 

 

Tabell 15 visar att rörelserna utförs med en varierad grad av kraftinsats. Ett 

starkt rörelsemönster där rörelserna är kraftfulla, bestämda och tydliga (kbt) 

framträder i alla danser från dansspelet och i alla gruppers egna danser. Ett 

svagt rörelsesätt med kraftlösa, vaga och otydliga rörelser (lvo) förekommer i 

alla danser och i alla gruppers danser förutom grupp 1. I alla grupper samt inom 

alla låtar förutom i låten Never Gonna Give You Up förekommer även ett kraft-

löst och vagt men tydligt rörelsemönster (lvt). Rörelser som är kraftlösa, men 

bestämda och tydliga (lbt) förekommer endast i låten Good Feeling.  
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Eleverna i gruppen genomför även rörelser på olika sätt när det gäller ut-

rymmesaspekten, med en varierad grad av direkta och indirekta rörelser. Tabell 

16 visar att när eleverna dansar till dansspelet och sina egenskapade danser så 

förekommer det två olika kategorier av rörelser (rd, ki).  

Tabell 16. Utrymmesaspekten i dansspelet och i de egenskapade danserna utifrån låtar 
och grupper. 

Direkt                                      Indirekt 

rak krokig 

distinkt diffus 

(rd) (ki) 

N, G, S, E  

Grupp 1- 5 

N, G, S, E  

Grupp 1-5 

 

I tabell 16 kan vi utläsa att ett indirekt rörelsemönster med krokiga och diffusa 

rörelser (ki) samt ett direkt rörelsemönster där rörelserna är raka och distinkta 

(rd) förekommer under alla danser, både under dansspelet och i gruppernas egna 

danser.   

När det gäller flödesaspekten framträder även här olika sätt att röra sig på 

med en varierad grad av bundna och fria rörelser. I tabell 17 urskiljs fem olika 

kategorier då eleverna dansar (åss, fss, åsa, fls samt fla). 

Tabell 17. Flödesaspekten i dansspelet och de egenskapade danserna utifrån låtar och 
grupper. 

Bunden                                                                                                                                                     Fri 

återhållsam flytande återhållsam flytande flytande 

stel stel stel ledig ledig 

spänd spänd avspänd spänd avspänd 

(åss) (fss) (åsa) (fls) (fla) 

N, G, S, E  

Grupp 2-4 

G  

Grupp 3, 5 

N, E  

Grupp 1, 2, 4 

N, G, S, E  

Grupp 3, 4 

N, G, S, E  

Grupp 1-5 

 

I tabell 17 blir det synligt att rörelserna genomförs med olika flöde. Ett fritt 

rörelsemönster där rörelserna är flytande, lediga och avspända (fla) används 

under alla danser från dansspelet och i alla gruppers egna danser. Ett mer bundet 

rörelsesätt med återhållsamma, stela och spända rörelser (åss) förekommer un-

der alla danser från dansspelet och i alla gruppers danser förutom i grupp 1.  

5.3.4 Relationsaspekten 

Den sista resultatdelen, relationsaspekten, utgår från med vem och med vad 

kroppen rör sig sett till relationen med andra och till dansspelet. När det gäller 

kroppar i relation till andra, med andra ord med vem, så handlar det om hur ele-
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vernas rörelser förhåller sig till varandra, såsom att vara framför, bredvid eller 

bakom, långt ifrån eller nära, över eller under samt vänd mot eller från varandra. 

Detta ser olika ut beroende på om eleverna dansar en och en, där det finns en 

avatar på dansspelet, eller om de dansar två och två, där det finns två avatarer på 

dansspelet. När de dansar en och en i låtarna Never Gonna Give You Up, Good 

Feeling och Superstition så står eleverna bredvid varandra på en till tre rader. 

Vissa står nära varandra medan andra står med en armlängdslucka. Rörelserna 

utförs hela tiden i jämnhöjd. När de dansar två och två, som i låten Everybody 

Needs Somebody to Love, så varierar deras sätt att placera sig. Ibland står de på 

rad bredvid varandra, andra gånger på led två och två bakom varandra. Vid åter 

andra tillfällen står de antingen mitt emot varandra eller rygg mot rygg. Elever-

na varierar även avståndet till varandra under denna låt, där de ibland är nära 

varandra och andra gånger håller en armlängdslucka. Även höjden varierar där 

någon vid vissa tillfällen är över medan den andra är under genom att huka sig 

eller sitta ner, och därefter byter de plats. Men oftast är de i jämnhöjd. Eleverna 

rör sig också på olika sätt i förhållande till varandra under denna låt, där de i 

vissa lägen lutar sig eller hoppar mot och ibland från varandra. Vid vissa tillfäl-

len hoppar de även förbi varandra.  

I de olika egenskapade danserna visar analysen att i alla grupperna står ele-

verna oftast bredvid varandra på en rad, men grupperna 2, 3 och 5 står även 

ibland två och två på led. I alla grupper, utom i grupp 4, så står eleverna vid 

några tillfällen i en cirkel eller två och två mitt emot varandra. Eleverna i grupp 

5 står också två och två med ryggarna mot varandra. I två av grupperna håller 

eleverna ett långt avstånd från varandra, i grupp 3 i stort sett genom hela dan-

sen, i grupp 5 vid ett specifikt tillfälle då de står två på ena sidan och två på den 

andra. De allra flesta har ungefär en armlängdslucka mellan varandra när de 

utför sin dans, grupperna 1, 2 och 4 genom hela dansen. I grupperna 3 och 5 står 

eleverna vid några tillfällen även nära varandra. Eleverna i grupp 2 befinner sig 

vid ett tillfälle över och under varandra, där två går ner på huk medan de andra 

två står med uppsträckta armar för att sedan skifta med varandra. Alla andra 

rörelser genomförs i jämnhöjd. I grupperna 2 och 5 rör sig eleverna mot och 

från varandra. Alla grupper utom grupp 4 går runt varandra på något sätt, grupp 

1 och 5 genom att bilda cirkel runt en i gruppen, grupp 2 genom att gå runt var-

andra som i en fyrkant och grupp 3 genom att gå runt och under varandras ar-

mar.   

När det gäller kroppar i relation till dansspelet, med andra ord med vad, in-

nebär hur långt ifrån eller nära spelet rörelsen utförs samt om rörelsen kopieras 

eller kontrasteras. Hela gruppen är en bit från spelet, inte jättenära men inte så 

långt bort heller, och blicken riktas framåt mot spelet i stort sett under alla dan-

ser. Det är endast under låten Everybody Needs Somebody to Love som blicken 

ibland vänds mot den som står bredvid, som man dansar tillsammans med. Un-

der låtarna Never Gonna Give You Up, Good Feeling och Everybody Needs 
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Somebody to Love kopieras främst rörelserna. I låten Superstition är det fler som 

kontrasterar avatarens rörelser. 

5.3.5 Sammanfattande analys 

Om vi ser till resultatet av rörelseanalysen i sin helhet då eleverna dansar till 

dansspelet och genomför sin egenkomponerade dans, framträder ett varierat 

rörelsesätt utifrån vad, var och hur kroppen rör sig samt med vem och med vad 

rörelserna relaterar till. När det gäller vad kroppen gör förekommer under dan-

serna nio olika sätt att använda den på, samt ytterligare tre sätt under de egen-

skapade danserna, där armarnas, fötternas och bålens rörelser varierar. Det som 

specifikt framträder under dansspelet är att eleverna främst rör mycket på ar-

marna under alla danser. Sett till kroppshandlingar och kroppsformer förekom-

mer alla delar under de egenskapade danserna, och alla sätt förutom flygfärd 

under danserna från dansspelet. När det gäller var kroppen rör sig, med andra 

ord rumaspekten, så förekommer alla riktningar, förflyttningsriktningar, om-

fång, nivåer, och plan, förutom under dansspelet där varken bågformade för-

flyttningar eller sicksackförflyttningar äger rum. När det gäller hur, med vilken 

karaktär, kroppen rör sig framträder olika sätt att röra sig i varierad grad utifrån 

tid, kraft, utrymme och flöde. Sett till relationer, med andra ord kroppar i rela-

tion till varandra kan man urskilja att eleverna använder flera sätt att röra sig i 

relation till varandra när det förekommer flera avatarer och de därmed dansar i 

par. I de olika gruppernas egna danser förekommer flera olika sätt att röra sig i 

relation till varandra. I förhållande till spelet kopierar de flesta avatarens rörel-

ser.  

5.4 Konklusion 

Efter att ha analyserat elevernas rörelsekvaliteter under dansspelet samt de 

egenskapade danserna, både mer specifikt men även i sin helhet, kan jag göra 

ett antal konklusioner. En första konklusion är att elevernas rörelsekvaliteter 

skiljer sig åt beroende på vilken typ av dans det är som utförs på dansspelet. 

Under lättare danser, såsom exempelvis under låten Never Gonna Give You Up, 

där avatarens rörelser är långsamma och återkommer ofta, rör många elever på 

både armar, fötter och bål. Många hinner med att utföra rörelser långt från 

kroppen och kan sträcka ut armarna helt. I dessa danser förekommer även få 

kroppshandlingar, kroppsformer, riktningar och förflyttningsriktningar, där 

rörelserna främst sker på stället eller i sidled. Karaktären på rörelserna är fram-

för allt ihållande, starka, direkta och fria. Under dessa danser kopierar de flesta 

elever avatarens rörelser. Under svårare danser däremot, såsom exempelvis 

under låten Superstition, där avatarens rörelser sker snabbt och ofta byts ut, rör 

eleverna på armar och till viss del fötter, men där bålens rörelser försvinner hos 
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de flesta. Många utför rörelserna nära kroppen och hinner inte med att sträcka ut 

helt. Under dessa danser förekommer flera olika kroppshandlingar, kroppsfor-

mer, riktningar och förflyttningsriktningar, där rörelserna bland annat sker 

framåt, åt sidan, uppåt, nedåt och runt. Rörelserna är hos de flesta plötsliga, 

svaga, indirekta och bundna. Många elever kontrasterar även avatarens rörelser.  

En andra konklusion är att eleverna i grupperna 1 och 4 utför enklare danser 

på det viset att de i stort sett enbart använder armar och att de står stilla på stäl-

let. Detta till skillnad mot eleverna i de andra tre grupperna, vilka utför svårare 

danser på så sätt att de använder många kroppsdelar och rör sig mer i rummet 

utifrån att de rör sig i olika riktningar, nivåer och använder fler kroppshandling-

ar.  

En tredje konklusion är att när eleverna dansar till dansspelet visar det sig att 

de främst använder armarna. Även i de egenskapade danserna används framför 

allt armarna. I grupperna 1 och 4 är armarna i stort sett helt i fokus, medan hos 

de andra tre grupperna används både armar, fötter och bål.  

En fjärde konklusion är i förhållande till aspekten relationer, med andra ord 

elevernas rörelser i samspel med andras rörelser. Här framkommer det att rela-

tionerna skiljer sig beroende på om det är en avatar eller flera. När det är flera 

avatarer och eleverna därmed dansar i par eller i grupper om fyra använder ele-

verna fler sätt att samspela med varandra, på så sätt att de rör sig mot och från, 

framför och bakom, under och över varandra. Detta till skillnad från när de dan-

sar en och en där interaktionen endast sker med avataren på dansspelet, på så 

sätt att eleverna kopierar eller kontrasterar avatarens rörelser. 

En femte konklusion är även den i förhållande till aspekten relationer, men 

nu i de egenskapade grupperna. Här kan man se att i grupperna 1 och 4 interage-

rar inte eleverna med varandra i större utsträckning utan fokus ligger på vad de 

själva utför med sin egen kropp. Detta till skillnad mot vad som sker i de andra 

tre grupperna, där eleverna samspelar med varandra på olika sätt genom att röra 

sig mot och från, ovanför och under, bakom och framför varandra.  

Som en sjätte och sista konklusion framträder fyra olika sätt som eleverna rör 

sig på. (i) Ett första sätt som blir synligt är att eleverna i stort sett endast använ-

der armarna genom hela processen. Rörelserna sker hela tiden nära kroppen, där 

armen sträcks ut lite grand som en markering. Armrörelserna sker plötsligt och 

indirekt, är svaga och bundna under alla danser på dansspelet, men där de för-

ändras under den egenskapade dansen på så sätt att de blir mer ihållande, starka, 

direkta och fria. (ii) Ett andra sätt innebär att eleverna varierar sitt sätt att röra 

på armar, fötter och bål samt att karaktären utifrån kraft skiljer sig under de 

olika danserna. Denna variation beror på dansens svårighetsgrad, där eleverna 

under svårare danser rör på armarna och lite på fötterna samt har kraftlösa och 

vaga rörelser, medan under lättare danser och i egenskapade danser använder 

eleverna alla kroppsdelar i större eller mindre utsträckning där rörelserna utförs 

kraftfullt och bestämt. Karaktären på rörelserna utifrån flöde är att de är stela 

och spända under hela processen. (iii) Ett tredje sätt liknar föregående, men 
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skiljer sig åt på det sättet att elevernas sätt att använda kroppsdelarna förändras 

beroende på svårighetsgrad på dans, där bålrörelserna försvinner under svårare 

danser. Rörelserna utförs nära kroppen så länge dansspelet används, men där 

rörelserna sker längre från kroppen under de egenskapade danserna. (iv) Ett 

fjärde sätt är att elever använder alla kroppsdelar, många kroppshandlingar och -

former och nyttjar rummet i den utsträckning dansspelet tillåter samt i stor ut-

sträckning i de egenskapade danserna. Rörelsekaraktären varierar beroende på 

avatarens karaktär på rörelserna och under de egenskapade danserna används 

flera olika karaktärer på rörelserna. När dansspelet används kopieras avatarens 

rörelser, och under de egenskapade danserna interagerar eleverna i stor ut-

sträckning och på olika sätt med de andra i gruppen. 

Nu när jag har tagit reda på vilka rörelsekvaliteter eleverna använde sig av då 

de interagerade med dansspelet och samspelade med varandra kommer nästa 

kapitel att behandla hur lärande av dessa rörelsekvaliteter skedde. 
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6 Lärande av rörelsekvaliteter 

I detta kapitel riktas fokus mot studiens andra frågeställning: hur sker lärande av 

rörelsekvaliteter när dansspel används som läromedel? Fokus i denna del är med 

andra ord inte på vad eleverna lär sig utan blicken är istället riktad mot hur de 

lär sig detta vad. Föregående kapitel blir då av väsentlig betydelse för att förstå 

vad detta vad består av. När vi nu har en förståelse för vilka rörelsekvaliteter 

som eleverna använder då de samspelar med varandra och interagerar med 

dansspelet blir det därför av intresse att studera hur lärprocessen av dessa rörel-

sekvaliteter ser ut i just denna praktik. Det är viktigt att komma ihåg att denna 

del inte ger ett slutgiltigt svar på hur lärande av rörelser går till i allmänhet, utan 

resultatet svarar endast på elevernas lärande i just denna specifika kontext. En 

annan viktig del att ha med sig är att lärande inte endast är begränsat till under-

visningen, utan att eleverna har med sig erfarenheter och tidigare kunskaper från 

sammanhang utanför skolan. Lärande och utveckling sker därmed genom att 

eleverna deltar i den sociala praktik som undervisningen i detta fall är, där de 

får möjlighet att interagera med varandra och använda sig av intellektuella och 

fysiska redskap.  

Resultatet har strukturerats i tre delar, som utgår från att artefakten har an-

vänts på tre olika sätt i undervisningen. I den första delen har artefakten använts 

som instruktör, där avataren blir den som instruerar rörelser och eleverna de 

som följer. Den andra delen utgår från att artefakten används som pedagog i 

undervisningen, där eleverna i grupper får uppgifter som de med hjälp av dans-

spelet ska lösa. I den tredje delen används artefakten som mentor, på så sätt att 

dansspelet finns tillgängligt för eleverna vid behov när de i grupper skapar egna 

danser. Här kan man jämföra med en lärobok, där läroboken först används som 

instruktör på så sätt att eleverna läser boken. Sedan används läroboken som 

pedagog där eleverna löser uppgifter i förhållande till texten i boken. Därefter 

finns boken där, som en påminnelse för eleverna om vad som stod i boken, och 

att de närsomhelst kan ta hjälp av den.  

Inom varje del presenteras olika kategorier av hur lärande sker. Dessa kate-

gorier skapades under analysfasen utifrån elevernas interaktioner både med 

varandra och med dansspelet, där filmerna studerades om och om igen för att 

finna lärandesituationer som var av intresse utifrån ett sociokulturellt perspek-

tiv, för att på så sätt ge svar på hur-frågan. Här presenteras lärandekategorierna 

för att ge en överblick av vilka som synliggjorts. Kategorierna är lära genom att 

(i) imitera, (ii) repetera, (iii) kommunicera, (iv) modellera, (v) förhandla, (vi) 
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instruera och (vii) använda metaforer. Kategorin lära genom att imitera finns 

med under alla tre sätt som artefakten används på. Lära genom att förhandla 

respektive instruera finns med när artefakten används som pedagog och som 

mentor. Några av rörelserna som framträder i detta kapitel, förekom även i före-

gående kapitel, och kommer därför benämnas vid det namn som tidigare an-

vänts. I den första delen kommer lärandesituationerna som förekommer bland 

eleverna i hela klassen att belysas. I de två andra delarna är fokus främst på den 

utvalda grupp som filmades under hela processen. De fingerade namnen på 

dessa flickor är Irma, Gabrielle, Elina och Jasmine. 

6.1 Artefakten som instruktör 

Detta första sätt att använda artefakten på hanterar de moment under lektion 1, 

2, 3 och 5 där alla elever står framför artefakten och rör sig utifrån vad avata-

ren/avatarerna på dansspelet gör. Avataren kan med andra ord ses som en in-

struktör som utför rörelser till musik, dock utan att någon återkoppling till ele-

verna sker, varken verbalt, skriftligt eller kroppsligt. Dansspelet eller artefakten 

blir därmed lärare eller läromedlet i situationen. Om eleverna hade haft kontrol-

ler i händerna så hade dansspelet erbjudit en möjlighet till återkoppling genom 

poäng och kommentarer såsom ”Good” kommer upp på skärmen beroende på 

hur duktig spelaren är på att göra rörelserna i takt. Eleverna i denna studie an-

vänder inga handkontroller. Detta innebär att kommunikationen blir enkelriktad, 

och eleverna får själva tolka de rörelser som avataren utför, då avataren varken 

muntligt, i text eller med gester kan respondera på dem. Avataren fungerar med 

andra ord som ett redskap som eleverna använder för att utföra olika rörelser, 

ungefär som om eleverna hade studerat en film där rörelser utförs. Detta kan ses 

i kontrast till om en lärare hade intagit avatarens position. Återkoppling, både 

muntligt och kroppsligt (genom gester och kroppsspråk), hade säkerligen med-

vetet eller omedvetet skett, och en annan form av interaktion hade uppkommit 

mellan lärare och elev. Fokus läggs här istället på den interaktion som sker mel-

lan artefakten och eleverna.   

En annan intressant iakttagelse är att dansspelet presenterar danserna utifrån 

en helhet där dansen från början redan är färdig och där elevernas uppgift blir 

att ”hänga med” från låtens början till dess slut. Detta till skillnad mot att gå 

från del till helhet, där en viss rörelse först lärs ut för att sedan sättas ihop med 

en annan och så vidare, vilket är det mest frekventa sättet att lära ut dans (Gard, 

2006). Varje dans i dansspelet är dessutom unik på så sätt att den utgår från 

musiken och anpassar rörelser, avatarernas klädsel och bakgrundseffekter efter 

dess låtgenre. Detta för att upplevelsen ska bli så verklighetstrogen som möjligt. 

Mänskliga kunskaper i form av rörelse- och musikkomposition samt begrepp 

såsom takt, refräng och vers är inbyggt i artefakten dansspel och när eleverna 
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samspelar och nyttjar detta spel har de möjlighet att själva utveckla kunskap (jfr 

Säljö, 2010).  

Hur sker lärande av rörelsekvaliteter när dansspel används som instruktör? 

Inom detta tema presenteras följande kategorier: lära genom att imitera, lära 

genom att repetera och lära genom att kommunicera.  

6.1.1 Lära genom att imitera och repetera 

När eleverna dansar använder de många olika rörelsekvaliteter där de imiterar 

de rörelser som avataren gör för att sedan repetera dessa vid varje tillfälle som 

de återkommer. Ett exempel är när eleverna dansar till låten Good Feeling av 

Flo Rida vid två tillfällen efter varandra, där en del av rörelsesekvensen kroko-

dilen studerades. Det var den sista rörelsen i sekvensen krokodilen som låg i 

fokus, vilken innebär, utifrån hur avataren genomför rörelsen, att ett kliv tas 

framåt med höger ben och tyngden läggs på detta ben. Högerarmen lyfts upp 

framför kroppen och ovanför huvudet medan vänsterarmen hålls kvar nere. 

Armarna bildar därmed ett krokodilgap (se Figur 15, högra bilden). Denna rö-

relse återkom vid fyra tillfällen totalt sett under dansen. 

Vid första tillfället eleverna möter rörelsen (se Figur 15, vänstra bilden) tas 

steget åt sidan, där armen utan att sträckas helt förs uppåt och till sidan nära 

kroppen. Rörelsen sker plötsligt, för att eleverna ska hinna ikapp de rörelser 

som avataren utför, och är svag och bunden till karaktären. När rörelsen sedan 

återkommer en andra, tredje och även fjärde gång får eleverna möjlighet att 

imitera och repeterar och rörelsekvaliteterna förändras hos flera elever. I den 

högra bilden (se Figur 15) utförs rörelsen för fjärde gången och där kan man se 

att dessa elever har tagit till sig rörelsen genom att den nu utförs genom att ste-

get tas framåt, liksom att armen sträcks ut helt framåt och uppåt, och där rörel-

sen genomförs en bit från kroppen. Karaktären på rörelsen är nu mer ihållande 

och mer kraft läggs in. Rörelsen blir även friare genom att den blir mer ledig 

och avspänd. 

  

Figur 15. Första (vänstra bilden) och fjärde (högra bilden) tillfället rörelsen utförs.  
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Vid det första tillfället imiterar eleverna rörelsen utifrån vad avataren på dans-

spelet gör. Det är första tillfället de möter rörelsen och de imiterar i den ut-

sträckning de har möjlighet. I denna, som jag kallar, kroppsliga interaktion sker 

ett samspel mellan artefakten och eleven där eleverna utifrån sina tidigare erfa-

renheter tolkar rörelsen. Då det inte finns någon direkt återkoppling på deras 

genomförda rörelser från dansspelet, blir det därmed eleverna själva som gör 

denna tolkning. Dock ges en liten föraning innan rörelsen utförs av avataren 

genom att en liten tecknad figur visas i nedre högra hörnet av dansspelet som i 

förväg visar en kommande rörelse. Denna föraning gör att eleverna kan få en 

förståelse för vilken rörelse som komma skall och de kan därmed förbereda sig. 

Då samma figur dyker upp vid nästkommande tillfälle, kan de använda sina 

tidigare erfarenheter och därmed förbereda sig på att utföra rörelsen igen. Ge-

nom att repetera samma rörelse vid flera tillfällen lär sig många elever hur just 

denna rörelse upplevs och ska utföras.  

Här handlar lärande om hur eleverna tillägnar sig redskapet eller artefakten, 

där man kan se att de imiterar och repeterar det som avataren utför, vilket leder 

till att rörelserna blir mer säkra. Eleverna interagerar därmed med dansspelet 

genom en form av samspel genom rörelser, där eleverna imiterar avatarens rö-

relser. Det är genom samspelet som eleven får del av kunskaper och färdigheter 

om rörelsen och det är genom redskapet som eleverna kan behärska just denna 

sociala praktik, att kunna dansa till rörelserna i dansen som finns på detta dans-

spel och som spelas i denna undervisningssal. För att uttrycka det annorlunda 

har lärande skett genom att eleverna först imiterar avatarens rörelser och sedan 

repeterar dessa vid flera tillfällen. Det är med andra ord genom interaktion med 

avataren och därmed artefakten som lärande har skett. Det som avataren visar 

imiterar eleverna, när detta upprepas repeterar eleverna och på så sätt sker lä-

rande av rörelsekvaliteter. 

6.1.2 Lära genom att imitera, repetera och kommunicera 

Under lektion 5 dansar eleverna två och två eller fyra och fyra, där de väljer att 

följa varsin avatar. De två respektive fyra avatarerna på dansspelet varierar sina 

rörelser så att de ibland gör likadana rörelser och ibland olika. Detta medför att 

eleverna följer det som respektive avatar gör, utifrån vilken avatar de har valt. 

Inom denna del kommer två olika exempel att presenteras. Det första exemplet 

är taget då eleverna dansar till låten Everybody Needs Somebody to Love av The 

Blues Brothers. Liksom under föregående avsnitt imiterar och repeterar elever-

na rörelserna som avatarerna utför, men i detta exempel införs ytterligare en 

kategori där eleverna även använder sig av kroppslig kommunikation. Denna 

kommunikation uppstår då eleverna vänder sig mot och tittar på varandra 

och/eller gör grimaser, såsom att le (se figur 16, vänstra bilden). Kommunika-

tionen kan också förekomma då elever förflyttar sig i förhållande till varandras 

kroppsrörelser (se figur 16, högra bilden), genom att exempelvis gå runt var-
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andra eller framför respektive bakom varandra. Eleverna anpassar sina egna 

rörelser utefter vilka rörelser danskamraten utför samtidigt som de interagerar 

med dansspelet genom att imitera vad deras avatar gör. Det sker med andra ord 

flera saker samtidigt där det gäller att (i) imitera vad den egna avataren gör, (ii) 

studera vad den andra avataren gör och (iii) kommunicera kroppsligt med 

danskamraten så att man exempelvis inte krockar.  

 

Figur 16. Eleverna kommunicerar på olika sätt.  

Sett till den första rörelsen som framträder i den vänstra bilden i figur 16 så 

förekommer knappt någon grimasering eller ögonkontakt mellan eleverna i 

början av dansen, utan huvudet är vridet mot skärmen för att eleven ska kunna 

se och imitera sin avatar. Dock vrids kroppen mot kamraten för att på så sätt 

kommunicera kroppsligt och därmed ”känna” var kamraten befinner sig. När 

rörelserna sedan repeterats ett antal gånger börjar fler och fler elever att vrida på 

huvudet och titta på sin danskamrat och många ler då elevernas blickar möts. 

Under dessa specifika sekvenser då deras ögon möts och de ler mot varandra, 

blir rörelserna också på något sätt mer lediga, avspända och flytande. Som ett 

sätt för eleverna att bekräfta och ”kommunicera” med varandra via kropparna.  

På samma sätt kan man se att elevernas rörelsekvaliteter utvecklas sett till rö-

relsen i den högra bilden i figur 16. Från början är det flera elever som krockar 

med varandra då de ska hoppa förbi varandra. De blir osäkra på vem som ska 

hoppa framför respektive bakom, och rörelserna utförs svagt och krokigt. Men 

efter att ha repeterat samma rörelse vid flera tillfällen så har de kroppsligt 

kommit överens om vem som är framför respektive bakom och deras rörelser 

utförs då med bestämdhet och på ett distinkt sätt.    

Här kan man se att eleverna inte bara fokuserar på och interagerar med dans-

spelet utan de samspelar även med kamraten som står bredvid genom att titta, 

göra grimaser, vrida sig mot eller känna av var den andra personen befinner sig 

i rummet och därmed anpassa sina egna kroppsrörelser efter det. Här sker läran-

de genom att eleverna, som tidigare, imiterar och repeterar, men också genom 

att de är uppmärksamma på någon annans rörelser. Att gå runt någon annan 

fungerar ju bara om det är någon att gå runt. Med andra ord så kan denna 
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kroppsliga kommunikation utföras i och med att de är minst två personer samt 

att de imiterar det som avatarerna gör på dansspelet, och de således är överens 

om hur rörelserna ska utföras. Lärande sker i samspel med artefakten och i den 

kroppsliga interaktionen med andra. De rörelser som utförs tillhör inte bara 

individen i sig utan rörelserna delas av dem som dansar denna dans och den 

situation som har skapats tillsammans med dansspelet.  

Det andra exemplet utgår från två olika låtar, Time Wrap av Halloween 

Thrills och Istanbul av They Might Be Giants, där eleverna dansar fyra och 

fyra. Liksom under föregående exempel framträder här kategorierna imitera, 

repetera och kroppsligt kommunicera de rörelser som avatarerna utför (se Figur 

17). Skillnaden här är att eleverna även tar tag i varandra vid den kroppsliga 

kommunikationen.   

   

Figur 17. Lära genom att kommunicera. Den första bilden är från låten Time Wrap och 
de andra två från låten Istanbul. 

Som bilden i figur 17 längst till vänster visar så tar pojkarna tag i varandra ge-

nom att hålla varandra i händerna. De för sedan armarna upp och ner, som i en 

form av traditionell pardans. Att de kan utföra dessa rörelser sker genom att de 

interagerar med dansspelet men även med varandra. Det man kan se utifrån 

filmen är att de tar och ger kraft till varandras rörelser så att rörelsen kan utföras 

på det sätt som avatarerna visar. Genom att de tittar på vad avataren gör och 

härmar dess rörelser, så imiterar och samtidigt repeterar de denna rörelse flera 

gånger. Vid varje tillfälle kan man se att de allt snabbare hittar varandra, där 

deras rörelser anpassar sig till varandra. På så sätt interagerar de med varandra 

genom att de håller i varandra, en form av gemensam kroppslig kommunikation 

där de ger och tar varandras rörelser, så att de tillsammans skapar en dans. Den-

na rörelsesekvens möjliggjordes därmed i och med att de var två individer och 

ett dansspel.  

Den mittersta bilden i figur 17 visar hur flickorna håller ena handen på fram-

förvarande persons axlar och lyfter den andra armen, vilket sedan växelvis upp-

repas. De följer gåendes efter varandra i en stor cirkel. Precis i början av denna 

gemensamma ”promenad” håller flickorna blicken riktad och huvudet vridet 
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mot dansspelet för att först interagera, kopiera och imitera vad som händer där. 

Därefter släpper de blicken och vrider huvudet mot framförvarandes nacke och 

fortsätter gå efter varandra i en stor cirkel. De interagerar med varandra genom 

att kommunicera med kropparna, där de imiterar framförvarandes rörelser. 

Samtidigt använder de gemensam kroppslig kommunikation för att få alla att 

hänga med, genom att de håller i varandra och utför rörelsesekvensen tillsam-

mans.  

På bilden längst till höger (Figur 17) står två av flickorna med armarna uppåt, 

som för att skapa en tunnel där de andra flickorna kan gå under. En har precis 

gått igenom bakifrån och den andra är på väg igenom framifrån. Om de inte 

hade skapat denna bro hade de andra två flickorna inte vetat var de skulle gå. 

Det sker med andra ord ett kommunikativt kroppsligt samspel mellan alla dessa 

fyra flickor för att skapa den rörelsesekvens som dansspelet erbjuder. I grunden 

imiterar de dansspelets rörelser och får dessa rörelser att sedan bli deras genom 

att tillägna sig spelets rörelser och göra dem till sina egna.  

Lärande sker i dessa tre sekvenser med andra ord genom att de imiterar, re-

peterar och gemensamt kroppsligt kommunicerar. Samspelet mellan eleverna 

samt mellan eleverna och avatarerna skapar en dans som inte hade funnits där 

om inte eleverna eller artefakten hade varit inom denna specifika kontext. Den-

na dans klarar gruppen tillsammans av att genomföra eftersom alla hjälps åt att 

interagera med artefakten. Varje elev handlar med utgångspunkt i egna erfaren-

heter och vad man uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt. 

Här kräver och tillåter omgivningen att man ska göra på ett specifikt sätt genom 

att avataren visar något och att uppgiften från läraren var att dansa till låten. 

Dessutom blir det tillåtet att ta i varandra på ett speciellt sätt för att utföra den 

uppgift som eleverna är införstådda med. Situationen, dansspelet och de andra 

som dansar till spelet, gör dessa saker möjliga för varje elev.   

6.1.3 Sammanfattning artefakten som instruktör 

När dansspelet används som instruktör sker lärande genom att eleverna imite-

rar, repeterar och kroppsligt kommunicerar. Eleverna imiterar avatarens rörel-

ser för att sedan repetera dessa varje gång de återkommer. Genom detta sätt att 

interagera med dansspelet förändrar flera elever sitt sätt att utföra rörelsen på, 

där deras rörelser utvecklar kvaliteter från alla de fyra aspekterna som mer och 

mer liknar avatarens. Den kroppsliga kommunikationen sker när eleverna dansar 

två och två eller fyra och fyra. Här lär de sig rörelsekvaliteter genom att med 

kroppen känna av var och hur de andras rörelser utförs eller genom att hålla i 

varandra för att genomföra rörelser tillsammans, för att på så sätt imitera avata-

rernas rörelser. Det som här sker är att avataren/avatarerna fungerar som in-

struktörer, där eleverna lär sig rörelser genom att imitera, repetera och kropps-

ligt kommunicera i interaktion med dansspelet och därmed avataren/avatarerna. 
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6.2 Artefakten som pedagog 

Det andra sättet att använda artefakten på utgår även det från lektionerna 1, 2, 3 

och 5 där eleverna utför praktiska moment som kopplas till dansspelet. Dans-

spelet har i detta undervisningssammanhang funktionen som pedagog, där ele-

verna får uppgifter av mig som ska lösas med hjälp av spelet. Dessa uppgifter 

kan till exempel vara att komma ihåg rörelser eller förändra rörelser. I vissa 

lägen får eleverna uppgifter av mig innan de dansar till en låt på dansspelet, som 

de sedan i grupper ska lösa när dansen är slut. I andra lägen får de uppgifter som 

de genomför samtidigt som dansspelet är på i bakgrunden. Denna del utgår 

därmed från att eleverna tilldelas olika uppgifter eller problem som de får i upp-

drag att lösa kollektivt med hjälp av dansspelet.  

Hur sker då lärande när artefakten dansspel används som pedagog för att lösa 

uppgifter? Inom detta tema presenteras kategorierna lära genom att förhandla, 

lära genom att imitera och lära genom att instruera.  

6.2.1 Lära genom att förhandla och imitera  

Under lektion 1 får eleverna, innan de dansar till låten Good Feeling av Flo 

Rida, i uppgift att komma ihåg en rörelse som de efter dansen ska visa för sin 

grupp. Gruppen ska sedan tillsammans välja en av rörelserna som de kommit 

ihåg och utföra denna rörelse samtidigt som de räknar till åtta. Flickorna i föl-

jande exempel visar olika rörelser för varandra som de kommer ihåg från dan-

sen. När de visar för varandra sker inte detta genom att de en i taget visar en 

rörelse, utan istället kan de olika rörelserna visas samtidigt. Ibland hänger de på 

varandras rörelser och utför dem en stund tills någon byter till en annan rörelse. 

Det tar ett tag innan de kommer på vilken rörelsesekvens de ska välja, och så 

här går det till när grupp 2 väl löser problemet.  

Irma kommer på en annan rörelsesekvens och hon visar denna genom att föra ar-
marna åt sidan upp och ner som att hon duttar med pekfingrarna i luften. Elina 
gör likadant och hon börjar även röra på benen, lite grand först och sedan tar hon 
större steg på stället. Gabrielle gör dylikt men gungar dessutom med underkrop-
pen och bålen rör sig vid varje steg. Jasmine provar att dutta med fingrarna och 
lyfter lite på benen. Flickorna stannar upp och tittar på varandra. Jasmine säger 
”den hära” och visar en rörelse där hon för högerarmen fram och tillbaka längs 
sidan samtidigt som vänster knä förs in och ut. Gabrielle för ut båda armarna till 
vänster och duttar kraftfullt med båda händerna samtidigt som hon nynnar ”dön 
dön dön dön”. Jasmine säger ”Ja just det”. Gabrielle lägger sedan till den tidigare 
utförda rörelsen och Irma hänger då på samtidigt som Gabrielle fortsätter nynna 
”dön dön dön dön”. Gabrielle och Irma fortsätter och gör rörelsesekvensen åt 
andra hållet och då hänger både Jasmine och Elina med, först med svaga duttrö-
relser som sedan blir mer och mer kraftfulla. Gabrielle fortsätter nynna. Irma bör-
jar sedan räkna samtidigt som alla utför rörelsesekvensen först åt ena hållet och 
sedan åt andra. Irma räknar 1-8 under hela rörelsesekvensen. 
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Det som händer här är att flickorna ”tänker” i grupp, där tänkandet, ur ett socio-

kulturellt perspektiv, kan ses som en kollektiv process. De spelregler som flick-

orna har, att välja en gemensam rörelsesekvens från dansspelet och räkna till 

åtta, styr deras sätt att ge och ta mening. De kommunicerar genom att förhandla 

med sina rörelser, vilket enligt ett sociokulturellt perspektiv innebär att de re-

presenterar problemet för sig själva och för varandra. Till skillnad mot den tidi-

gare beskrivna kroppsliga kommunikationen, där de var överens om vilken rö-

relse som ska utföras, innebär den kroppsliga förhandlingen att innebörden av 

rörelserna är ofärdig och de vet inte på förhand vilka rörelser som komma skall. 

De prövar olika rörelser för att känna efter vilken som känns ”bäst” för alla. 

Alla fyra visar olika rörelsesekvenser som de kommer ihåg. Flera ”smakar på” 

varandras rörelser genom att imitera varandra. Vissa rörelser förkastas genom 

att ingen imiterar dem, eller att någon påbörjar en annan rörelse, som sedan i sin 

tur förkastas genom att någon utför en annan rörelsesekvens och så vidare. Så 

där håller de på en stund ända tills Irma visar en rörelse med armarna och fing-

rarna som duttar, vilken Elina imiterar direkt och utvecklar den sedan till att 

även fötterna lyfts en aning. Efter en liten stund lägger Elina mer kraft i rörelsen 

genom att lyfta benen högre och då imiterar även Gabrielle rörelsen. Gabrielle 

gör rörelsen mer distinkt och avspänt där hon börjar gunga i ben och bål. Även 

Jasmine ”smakar på” rörelsen med ett mer stelt och spänt rörelsemönster. Vad 

som skett är att deras kroppar enligt ett sociokulturellt perspektiv sam-talat med 

och sam-lyssnat på varandra för att lösa problemet som består i att komma på 

hur rörelsen utfördes på dansspelet.  

Att de sedan stannar upp och tittar på varandra, varvid en kort paus uppstår, 

kan tolkas som att de behöver en stunds reflekterande. Jasmine kommer sedan 

på en rörelse som hon visar med kraftlösa och vaga rörelser och säger samtidigt 

”den hära”. Detta leder till att även Gabrielle plötsligt visar rörelsen såsom hon 

kom ihåg den där hon lägger kraft i varje rörelseutövande, vilket Jasmine be-

kräftar var rätt rörelse eftersom hon säger: ”Ja just det”. Även Irma bekräftar 

Gabrielles rörelse genom att imitera och följa med. Att Gabrielle nynnar ”dön 

dön dön dön” blir ytterligare en re-presentation hur problemet ska lösas, då 

detta blir ett språkligt redskap för att göra rörelsen samstämmigt. När Gabrielle 

sätter ihop de två rörelserna hänger Irma med, och hon visar att hon utvecklat en 

gemensam förståelse med Gabrielle. Även Irma och Jasmine hänger på när rö-

relsesekvensen utförs ytterligare en gång och där Irma dessutom lägger på ett 

redskap till genom att räkna takten. Nu utför flickorna rörelserna med kraft och 

mer avspänt än vad de gjorde från början. De har därmed till slut gemensamt 

åstadkommit en rörelsesekvens som de med ett gemensamt kroppsligt förhand-

lande kommit fram till hur den ska genomföras och där de genom att använda 

ett redskap såsom att räkna i takt, utför rörelsen samtidigt.  

Flickorna har sammanfattningsvis sam-talat genom sina kroppsliga rörelser 

samtidigt som de sam-lyssnat genom att de studerade vad de andra gjorde. Detta 

gör att de fick tillgång till varandras tolkningar av rörelserna från dansen de just 
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dansat. De lyckades genom en gemensam kroppslig förhandling lösa problemet 

med hur rörelsen skulle se ut och de kom till slut fram till en rörelsesekvens 

som alla var nöjda med hur den skulle utföras. De lyckas dessutom genomföra 

rörelsen överensstämmande genom att de använder artefakten takt, vilket gör att 

de löser problemet att utföra rörelsesekvensen. Det som har skett här är att 

flickorna löst ett problem genom att samspela i grupp. De har med andra ord 

utvecklat en gemensam förståelse för vad de håller på med och därmed har de 

tillsammans lärt sig en rörelsesekvens där de utvecklat liknande rörelsekvalite-

ter.   

6.2.2 Lära genom att förhandla, instruera och imitera 

Under lektion 2 dansar eleverna vid ett tillfälle till låten Superstition av Stevie 

Wonder. Därefter får de i uppgift att öva på rörelser från denna som de upplev-

de var svåra. Musiken är på i bakgrunden samtidigt som de löser uppgiften så 

eleverna har möjlighet att se rörelserna som avataren utför. Grupp 2, som kan 

ses i figur 18, provar sig gemensamt fram, liksom i exemplet ovan, genom att 

förhandla och visa olika rörelser för varandra, med andra ord genom förhand-

ling med kroppen. Denna förhandling sker dock genom att de också tar till sig 

vad som utspelar sig på dansspelet. Då en rörelse dyker upp på dansspelet pro-

var de den och hoppar sedan till nästa rörelse som framträder på spelet. Till slut, 

efter att ha ”smakat på” olika rörelser väljer de en rörelsesekvens, som jag kallar 

för enkel-enkel-dubbel. Denna går ut på (se Figur 18), utifrån hur avataren utför 

rörelsen, att vänster arm lyfts upp så att armbågen är böjd i 90 grader och han-

den pekar uppåt medan höger arm hålls nedåt där handen pekar nedåt med arm-

bågen böjd i 90 grader. Samtidigt lutas kroppen en aning åt vänster och vänster-

benet rör sig en aning åt vänster. Sedan utförs samma rörelse fast åt motsatt håll, 

där högerarmen pekar uppåt och vänsterarmen nedåt. Slutligen återgår eleverna 

till ursprungsrörelsen med armen uppåt åt vänster, men utför denna rörelse dub-

belt, så att armen förs uppåt två gånger samtidigt som vänsterbenet också förs 

två gånger åt vänster. För att underlätta kan man tänka enkel-enkel-dubbel. Föl-

jande inträffar när rörelsen introduceras, prövas och lärs. 

Elina, som står snett framför de andra, visar rörelsen med vaghet och utan kraft 
och duttar endast med armarna som för att markera rörelsen. Sen säger Gabrielle 
”vi tar den hära” och visar samma rörelsesekvens för de andra och när Irma, som 
står bredvid Gabrielle, frågar ”vilken?” så säger Elina ”den” och visar rörelsen 
igen genom att nu göra armrörelser med kraftfulla och bestämda rörelser. Gabriel-
le hänger på och räknar samtidigt.  

 

De förhandlar sig, liksom i föregående avsnitt, fram till vilken rörelse de ska 

välja. Sekvensen fortsätter: 

 



 

 115 

Jasmine står bredvid och tittar på de andra. Elina frågar sig själv: ”Vad var det de 
gjorde i början?” och så provar hon rörelsen. Elina säger ”Han gjorde” (där hon 
hänvisar till avataren) och så visar hon ännu en gång och Gabrielle visar också. 
Irma bekräftar: ”Jaha, jaha den”. De andra två fortsätter att prova rörelsen. Irma 
frågar: ”Ska vi göra den”. Gabrielle nickar. Irma säger: ”Okey.” Gabrielle räknar 
in och efter en stund hänger Irma på de andra två. Irma provar och säger sedan 
”aha” när hon kommer på hur rörelsen går till.  

 

Det som händer här är att medan Jasmine står bredvid och studerar så förhandlar 

Elina, Gabrielle och Irma. Elina frågar sig själv vad avataren på dansspelet 

gjorde och kommer sedan på det genom att prova. Hon har med andra ord an-

vänt sina tidigare erfarenheter i en ny situation, där hon tillsammans med Gabri-

elle och Irma förhandlar fram hur rörelsen på dansspelet såg ut. Irma kommer 

plötsligt på vilken rörelse de menar och säger ”jaha, jaha den”. Även Gabrielle 

och Irma provar rörelsen flera gånger. De kommer överens om att göra denna 

rörelse, räknar in och genomför den. Irma säger ”aha” när hon kommer på hur 

rörelsen faktiskt ska genomföras. Sekvensen fortlöper: 

Irma vill få reda på vilken hand de börjar med, medan Jasmine fortfarande står 
och studerar de andra tre flickorna. Gabrielle visar att hon ser Jasmine genom att 
gå fram och klappa henne på huvudet. Irma vill gärna köra och frågar ännu en 
gång vilken hand de börjar med. De förhandlar sig fram till att starta med vänster 
hand. Jasmine försöker sig på rörelsen och säger ”jag fattar inte” medan hon pro-
var att svänga armarna diffust upp och ner. Irma försöker sig på att hjälpa Jasmi-
ne, ”asså du gör”, men hänger sedan istället på Gabrielle som utför rörelsen, och 
Irma struntar därmed i Jasmine för en stund.  

 

Sedan händer följande:  

Jasmine står med armarna längs med sidorna och tittar på de andra. Jag står och 
tittar på flickorna en stund men går sedan fram mot Jasmine och petar henne på 
armen. Hon lyfter då båda armarna, vrider på händerna så att handflatorna pekar 
uppåt, höjer axlarna, backar, ler och säger ”jag fattar inte”. Irma säger då ”men 
kolla här” och springer och ställer sig framför Jasmine. Gabrielle går närmre intill 
och Elina ställer sig snett framför. Alla fyra tillsammans bildar nu en cirkel, till 
skillnad mot förut då de stod på en rad. Följande sekvens utspelar sig (se Figur 
18). 
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Figur 18. Lära genom att instruera, utifrån rörelsen enkel (vänstra bilden), enkel (mit-
tenbilden), dubbel (högra bilden). 

Under denna händelse inträffar det som här kallas för lära genom att instruera 

respektive imitera. Irma tar rollen som expert och lär novisen Jasmine att utföra 

en rörelsesekvens som de, utifrån uppgiften att välja en svår rörelse från dansen, 

har valt att öva på. Jasmine kan i denna situation appropriera kunskaper från 

Irma och sina andra kamrater genom att hon samspelar med dem, där Irma in-

struerar och Jasmine imiterar. Jasmine kan med hjälp av sina kamrater genom-

föra hela rörelsesekvensen tack vare att hon får stöd och de tillsammans samar-

betar för att hon ska förstå rörelsen. I denna situation kan inte Jasmine genomfö-

ra rörelsesekvensen fullt ut, hon visar att hon kan ”enkel-enkel” men genom att 

hon får handledning där Irma instruerar rörelsen så klarar hon den i stort sett 

fullt ut, och får till en ”enkel-enkel-dubbel”. Det som hände här var att den 

mindre kompetenta eleven, i det här fallet Jasmine, vägleddes av de mer kompe-

tenta, Irma, Gabrielle och Elina i detta fall. Då de andra tre behärskar rörelsen, 

vägleder och stöttar de den som är nybörjare. Från början hade Jasmines rörel-

ser karaktären av kraftlöshet och vaghet, till skillnad mot Irmas, men efter att 

hon imiterat Irma lägger hon lite mer kraft i rörelsen så att den utförs mer be-

stämt. Detta innebär att Jasmine fick handledning av mer kompetenta kamrater, 

vilket gör att hon lägger till nya sätt att tänka och handla till dem hon redan 

behärskar och lyckas därmed genomföra rörelsen. Gruppen klarar med andra 

ord tillsammans av det som Jasmine som enskild individ hade svårt att genom-

föra. Med hjälp av de andra och genom artefakten, lyckades Jasmine genomföra 

rörelsesekvensen, något hon troligen inte hade klarat på egen hand.    

6.2.3 Sammanfattning artefakten som pedagog 

När dansspelet används som pedagog och eleverna löser uppgifter i förhållande 

till spelet sker deras lärande genom att eleverna förhandlar, instruerar och imi-

terar rörelser. När eleverna får uppgifter utifrån dansspelet, såsom att komma 

ihåg en rörelse, uppstår en kroppslig och verbal förhandlingssituation, där ele-

verna genom att visa, ”smaka på” och förkasta eller imitera olika rörelser för-
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handlar sig fram till en lösning på uppgiften. Det som sker är att de tillsammans 

re-presenterar problemet, och där de genom att sam-tala och sam-lyssna löser 

uppgiften. Dessutom lär sig eleverna genom att de instruerar varandra, där den 

som instruerar tar expertrollen och lär novisen som i sin tur imiterar expertens 

rörelser. Novisen får med handledning av de andra i gruppen hjälp att genomfö-

ra rörelsen som hon på egen hand hade haft svårt att klara av. Eleverna lär sig 

därmed rörelsekvaliteter med hjälp av artefakten och varandra genom att för-

handla, instruera och imitera. 

6.3 Artefakten som mentor 

Detta tredje sätt att använda artefakten på utgår främst från lektion 4 och 6 men 

även från de tillfällen i slutet av lektion 1, 2 och 3 då eleverna arbetar i sina 

egenskapade grupper. Dessutom utgår den från de händelser som sker efter lek-

tionstid då några grupper väljer att stanna kvar och arbeta med sina egenskapade 

danser, vilket är efter lektion 2, 3 och 4. Under dessa tillfällen används artefak-

ten, själva dansspelet, som en form av mentor, som eleverna vid behov har möj-

lighet att använda. Dessutom finns artefakten på något sätt i bakgrunden, då 

dansspelet under de tidigare lektionerna använts som ett läromedel för eleverna 

för att förstå de delar som behövdes för den givna uppgiften att skapa en dans. 

När eleverna sedan på egen hand ska skapa danser återkopplar de vid några 

tillfällen till det de tidigare lärt sig. Eleverna använder på olika sätt sina tidigare 

erfarenheter när de skapar sina danser. Varifrån de har utvecklat dessa kunska-

per är omöjligt att säga, men vid några tillfällen yttrar de muntligt och visar 

kroppsligt vissa ord eller rörelser som kan förknippas med det som tidigare har 

skett under lektionerna. Mer om detta lite längre fram i detta avsnitt. Flera 

grupper använder även artefakten som en inspirationskälla under dessa tillfällen, 

främst i början av processen då de inte riktigt vet vilken låt eller vilka rörelser 

de ska välja. De bläddrar igenom danserna på dansspelet, provar att dansa någ-

ra, diskuterar hur de skulle kunna använda rörelserna som framträder i dessa 

och hur de kan gå vidare. Dock är det ingen grupp som använder någon av dan-

serna och alla dess rörelser direkt från dansspelet, utan det man kan se är att två 

grupper använder varsin rörelse som finns med i två av danserna från dansspelet 

som de dansat till under de genomförda lektionerna. Med andra ord används 

egentligen inte artefakten av eleverna, utan istället finns den där som en påmin-

nelse av vad de tidigare använde dansspelet till.  

Hur sker då lärande av rörelsekvaliteter när artefakten dansspel används som 

mentor, det vill säga när eleverna arbetar i grupper? Inom denna del presenteras 

kategorierna lära genom att instruera, lära genom att imitera, lära genom att 

modellera, lära genom att förhandla och lära genom att använda metaforer. 
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6.3.1 Lära genom att instruera, imitera och modellera   

I slutet av lektion 2 får eleverna arbeta med att hitta takt och skapa rörelser till 

den egenvalda låten.  

I grupp 2 är det en flicka, Irma, som talar om för de andra att hon har kommit på 
några rörelser på egen hand hemma i sitt sovrum. Dessa rörelser, två ”åttor”, har 
hon tänkt ska vara i början av låten efter introt och hon visar dem till musik för de 
andra. De andra ler, skrattar och nickar samstämmigt när de ser vad hon kommit 
på men själv säger hon osäkert: ”Alltså vi behöver inte göra den men det var bara 
det jag hittade på”, medan hon fnittrar och viftar på armarna. Elina säger då ”skit-
bra” och Gabrielle säger ”vi kör”. Elina föreslår att de ska prova utan musik först, 
och istället räkna. Irma väljer att stå framför de andra så att de ser henne som sin 
spegelbild, precis som på Wii-spelet, vilket Jasmine föreslår för henne. Dock blir 
Irma lite konfunderad eftersom hon då menar att hon måste göra rörelserna spe-
gelvänt. Sen kommer hon på att hon kan stå med ryggen mot de andra så att de 
även ser henne i spegeln. Irma instruerar de andra genom att visa vilka rörelser 
hon kommit på samtidigt som de härmar henne. Irma börjar med att lära ut rörel-
serna i den första ”åttan” genom att visa och räkna långsamt och de andra följer 
efter.   

 

Det som sker här är att Irma instruerar och intar expertrollen medan de andra är 

noviser. Irma blir experten då det är hon som kommit på rörelserna på egen 

hand. En av de rörelser hon använder sig av finns även med i en av danserna 

som de dansat till på Nintendo Wii-spelet. Hon har lärt in rörelserna med hjälp 

av det som det sociokulturella perspektivet benämner intellektuella redskap 

såsom att räkna i takt, lyssna på låten och använda tidigare erfarenheter inom 

rörelsekomposition. När hon sedan ska instruera de andra i gruppen uppstår 

plötsligt ett problem kring hur hon ska visa för de andra, där de andra ger för-

slag såsom att hon kan stå som Wii-spelet, det vill säga vänd mot de andra. Men 

då upplever Irma att det är besvärligt att göra rörelserna tvärtom, alltså spegel-

vänt, mot vad hon övat på hemma. Istället ställer hon sig med ryggen mot kam-

raterna, men kommer på att de kan använda spegeln som redskap, där de andra 

kan se henne. När hon sedan instruerar de andra upptäcker hon att hon tvingas 

reda ut hur rörelserna ska genomföras i en mer precis bemärkelse, där hon även 

blir tvungen att göra rörelserna långsammare för att de ska hänga med. Irma 

visar genom att instruera och lära ut rörelserna för kamraterna att hon kan denna 

rörelsesekvens. De tre flickorna lär genom att imitera Irmas rörelser. Flickorna 

imiterar Irmas rörelser ända till sista rörelsen då Jasmine frågar: ”vänta, vänta, 

när vi var här, när vi var här, då tog du bak din arm?” och så för hon bak vänster 

arm. Följande sekvens inträffar (se Figur 19). 
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Figur 19. Lära genom att modellera. 

De tidigare erfarenheter de har av att sätta ihop rörelser visar sig då Jasmine, 

efter att ha genomfört den första rörelsesekvensen, ställer frågan hur hon ska 

utföra sekvensen. Gabrielle tar då tag i Jasmines armar och för dem såsom hon 

uppfattat att rörelsen ska utföras och räknar samtidigt på varje rörelse, ”fem 

sex” och sedan flikar Irma in genom att säga ”sex framför”, och Gabrielle fort-

sätter genom att säga ”ihop sju, ner ått” på resterande rörelser. Gabrielles tidiga-

re erfarenheter kan i denna situation hjälpa Jasmine att genomföra rörelsese-

kvensen utifrån kroppsdelarnas placering i rummet, men även hur karaktären på 

rörelsen ska utföras. Med andra ord lär Jasmine genom att Gabrielle modellerar, 

det vill säga tar tag i henne och utför rörelsen genom att hålla i hennes armar. 

Gabrielle får också bekräftelse på att hon ”modellerar” rätt då Irma säger ”aa”. 

Efter denna sekvens kör de samma rörelser igen från början men nu räknar Irma 

lite snabbare och alla hänger med och gör denna gång rätt. Irma fortsätter sedan 

att lära ut den andra åttan och de andra imiterar. Flickorna har således lärt sig på 

olika sätt, Irma genom att instruera, Gabrielle, Irma och Jasmine genom att 

imitera och dessutom lärde sig Jasmine genom att Gabrielle modellerade hen-

nes rörelser.  

6.3.2 Lära genom att förhandla 

Under detta tema kommer en sekvens från grupp 2 att presenteras som handlar 

om att lära genom att förhandla. Denna sekvens sker under lektion 3 och hand-

lar om när flickorna är i en fas där de försöker komma på rörelser till refrängen i 

deras låt. Följande inträffar. 

Gabrielle provar många olika steg och nynnar samtidigt till låten. Dock spelar en 
annan grupp en indisk låt i bakgrunden, vilket Gabrielle själv säger att hon upple-
ver som frustrerande då det blir svårt at tänka. Gabrielle nynnar dock vidare, visar 
sista rörelsen som de kommit på, vilket är steget där foten släpar och de går åt si-
dan (som de själva senare kallar för skridskosteg med klapp). Gabrielle tar sedan 
ett långsamt steg framåt med släpande fot samtidigt som hon nynnar, sedan går 
hon tillbaka och gör om steget en gång till.  

 

Följande sekvens utspelar sig (se Figur 20). 
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Figur 20. Lära genom att förhandla. 

Under denna sekvens utspelar sig det som jag i denna uppsats kallar för för-

handling, där eleverna både genom att tala och använda sina kroppar förhandlar 

sig fram till en lösning på problemet. Deras uppgift var att skapa rörelser till 

refrängen och från början vet de inte riktigt vad de ska hitta på. Gabrielle prövar 

några steg medan hon nynnar låten de har valt. De andra står och tittar på henne 

med armarna i sidorna, som att de sam-lyssnar, med andra ord känner in och 

studerar hennes rörelser. Så tar hon ett steg framåt och går sedan tillbaka och 

provar samma steg framåt igen, som för att ”smaka på” steget och frågar samti-

digt: ”Ska vi gå fram och göra något?” Då glider Irma in bakom Gabrielle och 

Gabrielle vänder sig genast om och säger med glad stämma ”Ja, så kan vi göra, 

sen går vi ut igen”. Det som inträffar är att Gabrielle tar ett steg framåt som gör 

att Irma tar ett steg in bakom Gabrielle, således samtalar de via kropparna. Detta 

innebär att de tillsammans genom interaktionen med sina kroppar och kroppar-

nas rörelser skapar en rörelsesekvens. Då Jasmine inte är med när de övar, får 

de låtsas att hon finns där och Elina går in bakom påhittade Jasmine. Sedan 

utspelar sig följande sekvens som även illustreras i figur 21.  

Gabrielle tar ett steg framåt medan Irma och Elina drar armarna mot kroppen 
(bild 1). Irma och Elina tar sedan ett steg inåt (bild 2). Gabrielle sjunger vidare 
och tar ett steg åt sidan (bild 3). Därefter tar Irma och Elina ett steg framåt samti-
digt som Gabrielle går ett steg bakåt (bild 4). Elina och Irma skrattar och tittar 
bakåt på Gabrielle (bild 5). Gabrielle slår ihop händerna som en klapp och gör se-
dan ”give me five” med Irma. Alla skrattar och ler stort och Elina säger skrattan-
de: ”Bra” (bild 6). 

 

3 2 
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Figur 21. Lära genom att förhandla (bild 1-6). 

Även under denna sekvens sker en kroppslig förhandling. Irma går in bakom 

Gabrielle (bild 2), som de i föregående sekvens gemensamt kommit fram till. 

Förhandlingen fortsätter sedan genom att Gabrielle provar att gå till sidan (bild 

3), vilket följs av att Irma går framåt samtidigt som Gabrielle tar ett steg bakåt 

(bild 4). De har i samspel och genom kroppslig förhandling löst problemet, som 

var att skapa en rörelsesekvens till refrängen. Att de löst problemet visar de 

genom att bli väldigt glada, göra ”give me five” och skratta. Det som skett här 

är att genom att de nynnar och rör sig så känner de av varandras rörelser och de 

förflyttar sig i förhållande till hur de andra rör sig. De interagerar genom sina 

rörelser genom att de känner av var de andra befinner sig i rummet. Med andra 

ord sam-talar de genom rörelserna på så sätt att de känner av var de andra be-

finner sig och gör rörelser som följer av vad de andra gör för rörelser och för-

flyttningar. På samma gång sam-lyssnar de till varandra genom att de även stu-

derar vad de andra gör. Som grupp har de med gemensamma ansträngningar 

klarat av att lösa problemet med att skapa denna rörelsesekvens till refrängen. 

Utan varandra hade de haft svårigheter att lösa samma uppgift, kanske hade det 

rent av varit omöjligt.  

6.3.3 Lära genom att använda metaforer 

Under lektion 6, vilket är sista lektionstillfället innan examinationstillfället, övar 

grupp 2 sin dans till musik upprepade gånger efter varandra.  

När de till slut sätter i stort sett alla rörelser och även slutrörelsen så blir de jätte-
glada och applåderar och skrattar. Dock säger Jasmine efter att de har kört klart 
att ”det var bara en sån här grej jag inte satte och det var den hära.” Hon visar rö-
relsen svåra steget (se Figur 23, bild 2), som de själva döpt det till, som de gör 
bakåt. Hon sätter steget, och säger själv att hon kan det utan musik. Jasmine säger 

2 3 

6 
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sedan: ”kolla jag kan men” och då säger Gabrielle att hon inte kan blandat med 
andra rörelser och Jasmine håller med. Irma föreslår att Jasmine bör göra rörelsen 
lite fortare, och när Jasmine provar så har hon svårt att få till det när Irma räknar 
snabbare. De föreslår då för Jasmine att hon ska öva tillsammans med rörelsen 
innan och rörelsen efter. Gabrielle räknar och Irma klappar i takt medan Jasmine 
övar genom att först göra armhålesteget (se Figur 23, bild 1), där armen lyfts upp 
framför kroppen, och sedan det svåra steget. När hon inte kommer på vad som 
kommer efter så visar Gabrielle att det är v-steg (se Figur 23, bild 3) och att hon 
sen ska krypa ihop i huksittande (se Figur 23, bild 4). Jasmine provar igen, gör 
först armhålesteget samtidigt som Gabrielle hjälper henne genom att räkna. Se-
dan, på samma gång som Gabrielle säger ”ååå”, tar Jasmine de svåra stegen bak-
åt. Efter att hon lyckats ta de svåra stegen hoppar hon ner i huksittande, men 
kommer på sitt misstag att hon glömt v-stegen och börjar tokskratta. Följande in-
träffar, där Gabrielle pratar med arg röst (se Figur 22). 

 

Figur 22. Lära genom att använda metaforer. 

Det som händer under sekvensen (Figur 22) är att Jasmine med hjälp av Gabri-

elle, som räknar, och Irma, som klappar i takt, tar sig igenom först armhåleste-

get, sedan det svåra steget, och hoppar till sist ner i huksittande. Att räkna och 

klappa händerna är former av redskap som de andra två i början använder för att 

lösa Jasmines problem med att sätta ihop rörelser. Precis när Jasmine hoppar ner 

i huksittande inser hon sitt misstag som innebar att hon glömde göra v-steget 

och hon lägger sig då ner på golvet och börjar skratta hysteriskt. Gabrielle är vid 

denna tidpunkt, efter mycket tragglande och övande med Jasmine under de fles-

ta lektioner, irriterad och arg. Detta sinnestillstånd kan höras på hennes röst. 

Gabrielle går med bestämda steg fram och visar v-steget samtidigt som hon 

irriterat säger: ”Du måste ju leta på kartan först” för att därefter fortsätta med a-

steget och säger då ”orientera dig”. Därefter hoppar hon ner i huksittande och 

säger ”sen kommer du fram till kokosnötterna och gräver”. Detta innebär att 

Gabrielle som expert använder ytterligare ett redskap för att hjälpa Jasmine att 

lösa problemet. Ett redskap som innebär att Gabrielle använder sig av metaforer 

för att ge Jasmine visuella bilder till rörelserna. Detta gör att Jasmine tar till sig 

ytterligare ett redskap med stöd av vad hon tidigare kan och vet, såsom hur hon 

ska röra sig till räknandet och klappandet. Jasmine ställer sig till slut upp och 

kör allt från början. Följande inträffar (se Figur 23). 
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Figur 23. Lära genom att använda metaforer. 

När Jasmine nu genomför rörelsesekvensen ytterligare en gång kan man i figur 

23 se att hon använder sig av metaforen som redskap. Dessutom får hon hand-

ledning av Irma som, precis innan v-steget ska komma, ropar ”kartan”.  Jasmine 

säger då högt ”kartan” och gör v-steget. Hon kan här följa med genom att hon 

får handledning av Irma och det tar ett tag innan hon själv kan använda redska-

pet fullt ut. När Jasmine börjar närma sig sista steget höjer Gabrielle rösten då 

hon räknar, som att det börjar närma sig slutet och när det är dags för Jasmine 

att hoppa ner i huksittande skriker Gabrielle ”kokosnöt”, som en påminnelse till 

Jasmine. Här sker handledningen av Gabrielle som både genom att höja rösten 

när hon räknar och genom att skrika ”kokosnöt” hjälper Jasmine att genomföra 

rätt rörelse. När Jasmine lyckas genomföra alla rörelser så ler hon stort och de 

andra applåderar och skriker med glädje ”woaaaaa”. Det som här har skett är att 

Jasmine genom att öva och genom att använda sig av metaforer lär sig hur rö-

relserna ska utföras och lyckas med hjälp av Gabrielle och Irma genomföra hela 

rörelsesekvensen.  

Efter detta scenario börjar Jasmine själv använda metaforer och ger själv förslag 
på hur hon ska tänka. Hon säger att: ”först ska jag gå till Afrika och sen går jag 
för långt” när hon gör armhålesteget. Gabrielle hakar på och skapar en historia ut-
ifrån de olika rörelserna (se Figur 24). 
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Figur 24. Lära genom att använda metaforer. 

Gabrielle använder sig av en form av berättelse för rörelsesekvensen där hon 

börjar med att säga till Jasmine att ”först märker du att du är svettig… nåt är 

fel” samtidigt som hon gör armhålesteget. Jasmine visar att hon är med genom 

att själv fylla på berättelsen genom att säga ”jag har gått för långt, så jag blir 

svettig” och visar armhålesteget. Sen gör Gabrielle det svåra steget bakåt och 

säger ”så går du lite bakåt för att kolla om det finns deodorant i din väska”. Sen 

gör hon v-steget och säger ”så whatever jag måste hitta kokosnöten för jag är 

hungrig”, forsätter med a-steget och säger ”kartan du måste orientera dig”. Till 

slut hoppar Gabrielle ner i huksittande och låtsas fånga kokosnöten. Denna be-

rättelse ger Jasmine ytterligare ett redskap för att komma ihåg rörelsesekvensen, 

då hela sekvensen blir som en berättelse som ger de olika rörelserna mening i ett 

sammanhang. Varje rörelse tillskrivs en metafor som sedan följer av en annan 

rörelse som hänger ihop med den första och så vidare. Eftersom Gabrielle be-

härskar denna praktik, denna dans, och dess rörelsekvaliteter vägleder och stöt-

tar hon Jasmine som är nybörjare, genom att bistå henne med resurser såsom att 

bryta ner rörelserna var för sig och ge dem berättelser, metaforer eller så kallade 

visuella bilder, för att på så sätt få Jasmine att bli förtrogen med dessa rörelse-

kvaliteter och hur rörelserna följer på varandra. Vid de efterföljande tillfällena 

gör Jasmine rörelserna mera kraftfullt, mer distinkt och dessutom blir rörelserna 

mer sammanhängande. Man kan säga att Jasmine gått genom fyra olika faser, 

där hon i en första fas saknade förtrogenhet med rörelserna. I den andra fasen 

fick Jasmine handledning genom att Gabrielle och Irma lade till redskap för att 
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hjälpa henne i hennes utveckling mot att klara rörelsesekvensen. Redskapen var 

att räkna och klappa i takt. I den tredje fasen klarar Jasmine till viss del av att 

genomföra rörelserna med ytterligare stöd av Irma och Gabrielle när metaforer 

introduceras. I den fjärde och sista fasen behärskar nu Jasmine rörelsesekvensen 

och hon kan genom att använda sig av redskapen räkna i takt och genom meta-

forer genomföra sekvensen till musik. Jasmine har genom att använda redskapet 

metaforer blivit förtrogen med de rörelser hon förknippar med dessa och där-

med med denna berättelse.  

6.3.4 Sammanfattning artefakten som mentor 

När eleverna arbetar i grupper och dansspelet fungerar som mentor sker lärande 

genom att eleverna instruerar, imiterar, modellerar, förhandlar och använder 

metaforer. Att instruera någon annan innebär en rad olika funderingar på hur 

man ska gå tillväga för att den som blir instruerad ska kunna lära sig rörelserna. 

I detta fall tar en elev på sig expertrollen och instruerar de andra som i sin tur 

imiterar hennes rörelser. Det som sker här är med andra ord att experten språk-

liggör rörelserna och lär sig på så sätt genom att instruera och de andra genom 

att imitera. Att modellera någon annans rörelser innebär att man vet hur rörel-

serna ska utföras. I detta fall tar en av eleverna tag i en annan elevs armar för att 

visa henne hur rörelserna ska utföras. Den elev som blir modellerad lär sig med 

andra ord hur rörelserna ska utföras genom själva modelleringen. Eleverna lär 

sig också genom att förhandla via sina rörelser, en form av kroppslig förhand-

ling. Eleverna sam-talar, genom att visa olika rörelser, och sam-lyssnar, genom 

att studera varandra. Tillsammans utvecklar de en rörelsesekvens som de inte 

hade klarat av på egen hand. När eleverna arbetar i grupper lär de sig även ge-

nom att använda metaforer. En av flickorna skapar en historia kring de rörelser 

som ingår i deras dans, vilket gör att den flicka som tidigare hade svårt för rö-

relserna lyckas genomföra dem på ett korrekt sätt genom att använda artefakten 

metaforer. Eleverna har med andra ord lärt sig olika rörelsekvaliteter genom att 

instruera, imitera, modellera, förhandla och använda metaforer.   

I detta kapitel har jag visat hur lärande av rörelsekvaliteter sker när dansspel 

används som läromedel. Det blir därför intressant att diskutera dessa resultat, 

vilket nästkommande kapitel kommer ta sin utgångspunkt i.  
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7 Diskussion  

I detta kapitel ska licentiatuppsatsen summeras, diskuteras och avrundas. Här 

kommer jag att återvända till de inledande kapitlen och det problemområde som 

lyftes där. Uppsatsens syfte var att undersöka elevers användande och utveck-

lande av olika rörelsekvaliteter i en lärprocess där dansspel användes som läro-

medel i undervisningen i idrott och hälsa på gymnasiet. Hur väl har då studien 

lyckats med detta? Diskussionen kommer här att fokusera på syftet, där resulta-

ten först kommer att lyftas fram och problematiseras samt diskuteras i förhål-

lande till tidigare forskning. En diskussion kring metod och analysverktyg 

kommer sedan att föras och därefter en pedagogisk diskussion kring att använda 

dansspel som läromedel. Efter hand i texten kommer framtida forskningsfrågor 

att lyftas fram och som en avslutande del kommer uppsatsens slutsatser att pre-

senteras.  

7.1 Rörelsekvaliteter 

För att kunna observera och beskriva elevers användande och utvecklande av 

rörelsekvaliteter underlättar det om man vet vad i rörelserna man ska observera 

(jfr Allison, 1990). I föreliggande studie användes ett rörelseramverk inspirerat 

av Laban (1988) som satte ord på elevernas rörelser genom att beskriva vad 

deras kroppar gjorde, var i rummet de rörde sig, hur karaktären på rörelsen såg 

ut samt med vem och vad de interagerade. Samlingsnamnet för dessa fyra 

aspekter (kropp, rum, karaktär och relation) har under hela processen varit rö-

relsekvaliteter. Vilka rörelsekvaliteter använde och utvecklade då eleverna när 

dansspelet användes som läromedel?   

Resultatet visar att eleverna använde och utvecklade en mängd olika rörelse-

kvaliteter, där främst fyra olika sätt framträdde. (i) Ett sätt var att främst armar-

na brukades genom hela processen, där rörelserna var korta och smala, men där 

karaktären på dessa varierade utifrån vilket sammanhang de utfördes i. (ii) Ett 

annat sätt var att användandet av kroppsdelar, omfånget och kraften i rörelsen 

varierade utifrån situation, där rörelsemönstret under hela processen var bundet. 

(iii) I ett tredje sätt användes alla fyra aspekter av rörelsekvaliteter, men vilka 

kroppsdelar som användes och omfånget på rörelserna varierade beroende på 

den kontext vari rörelserna skedde. (iv) Ett sista sätt var att alla fyra aspekter av 

rörelsekvaliteter användes på olika sätt och att dessa anpassades efter situation. 
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En konklusion är att elevernas sätt att använda och utveckla rörelsekvaliteter var 

avhängigt den kontext vari eleverna agerade, där det skiljde sig beroende på hur 

eleverna interagerade och samspelade med dansspelet och med varandra. Deras 

användande och utvecklande av rörelsekvaliteter berodde därmed på hur dans-

spelet användes i undervisningen. Det är främst utifrån två delar som detta blir 

tydligt. För det första utifrån att eleverna dansade till dansspelet. För det andra 

utifrån att eleverna arbetade i grupper. De rörelsekvaliteter eleverna nyttjade var 

med andra ord beroende av interaktionen med dansspelet och av samspelet i 

gruppen, där elevers tidigare erfarenhet även spelade in. Dessa aspekter påver-

kar var och en på olika sätt elevernas möjligheter att använda olika rörelsekvali-

teter.  

När det gäller dansspelet visade resultatet att val av dans påverkade elevernas 

sätt att använda och utveckla olika rörelsekvaliteter. Vid lättare danser fick ele-

verna mer tid på sig att hinna med att imitera och repetera de rörelser som ava-

taren använde, där rörelserna främst var ihållande och skedde på stället. Detta 

till skillnad mot vad som förekom vid svårare danser, där det var fler snabba 

rörelser med riktningsförändringar, och där det därmed blev mindre tid för ele-

verna till att hinna med att interagera med avataren. Även antalet avatarer i dan-

sen påverkade elevernas möjligheter till samspel. När det var en avatar låg ele-

vernas fokus på att i stort sett enbart interagera med denna, medan när flera 

avatarer förekom skedde även en form av kroppslig kommunikation med den 

kamrat eller de kamrater som man dansade tillsammans med.  

Sett till grupperna visar resultatet att eleverna använde och utvecklade rörel-

sekvaliteter på olika sätt. Under den framförda egenskapade dansen använde två 

av grupperna i stort sett enbart armrörelser medan fotrörelserna skedde på stället 

och där eleverna under hela dansen var placerad på en rad bredvid varandra. I 

de andra tre grupperna använde eleverna istället många kroppsdelar och olika 

riktningsförändringar samt samspelade med varandra på flera olika sätt. Under 

processen fram till den färdiga egenskapade dansen skedde utvecklingen av 

rörelsekvaliteterna på olika sätt. Ett sätt var genom en form av kroppslig för-

handling, där eleverna sam-spelade och sam-talade för att komma fram till olika 

rörelsekvaliteter. Ett annat var genom att modellera någons rörelse för att på så 

sätt specifikt utveckla olika rörelsekvaliteter. Ett tredje var genom att överta 

avatarens roll genom att instruera sina kamrater, som i sin tur imiterade och 

övade dessa rörelser. Ett fjärde var genom att använda metaforer för att på det 

viset skapa en berättelse som stöd för hur rörelsekvaliteterna kunde utvecklas. 

Med andra ord kan man säga att elevernas olika rörelsekvaliteter var beroende 

av hur dansspelet användes och elevernas interaktion med spelet och med var-

andra. Dessutom var elevernas olika användande och utvecklande av rörelse-

kvaliteterna beroende av deras tidigare erfarenheter och kunskaper. I vilken 

utsträckning kan man då lita på dessa resultat? Denna fråga kommer att besva-

ras i två olika delar, först utifrån att ett rörelseramverk har använts och därefter 

utifrån de lärprocesser som framträdde. 
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7.1.1 Rörelseramverket 

Enligt den forskning som presenterades i forskningsläget, har ingen tidigare 

studie använt rörelseramverket vid analys av rörelser i den omfattning som varit 

utgångspunkt här, utan istället har vissa aspekter och/eller dimensioner fått vara 

i fokus. I likhet med Loke med fleras (2007) studie, som dock utgick från alla 

fyra aspekter men färre dimensioner, utvecklades i föreliggande studie ett språk 

för att beskriva elevernas rörelser när de interagerade med dansspelet. Sett till 

Lundvall och Meckbach (2003) som använt rum och karaktär framkommer lik-

nande resultat i den här studien utifrån att vissa elever använder fullt rörelseom-

fång medan andra använder ett kraftlöst rörelseutförande och -uttryck. Liksom 

Nilges (2000) använder elever i föreliggande studie karaktärsaspekten på olika 

vis, där eleverna varierar sitt sätt att nyttja tid, kraft, utrymme och flöde. Hennes 

studie påvisar dock skillnader mellan mäns och kvinnors karaktär på rörelser. I 

min studie finns goda möjligheter att analysera elevernas rörelsekvaliteter ur ett 

sådant genusperspektiv, vilket vore intressant att forska vidare kring. Det vore 

även tänkvärt att studera om elevernas rörelsekvaliteter hade sett annorlunda ut 

vid danser där avataren/avatarerna hade kvinnligt kön, då danserna som här 

valdes ut endast utfördes av manliga avatarer. Att det var på det viset var något 

som jag dock inte uppmärksammade förrän i efterhand. Från föreliggande reso-

nemang kan jag dock konstatera att studien har bidragit med utvecklingen av ett 

språkbruk för att tala om och analysera elevers rörelsekvaliteter. 

Precis som Allison (1990) framhåller hjälpte rörelseramverket mig att foku-

sera på vad i elevernas rörelser som skulle observeras, vilket gjorde att ord kun-

de sättas på elevernas rörelsekvaliteter. Dessa ord och begrepp, och därmed 

rörelseramverket, är utarbetade med inspiration av främst Murray och Lathrop 

(2005), Langton (2007) samt Weiller Abels och Bridges (2011), vilka själva har 

använt begreppen som redskap vid observation av rörelser i idrottsundervisning. 

Till skillnad mot deras studier, där de olika aspekterna har varit utgångspunkt 

för att bygga upp undervisningen eller använts som redskap för lärare och elever 

att observera och utveckla rörelsekvaliteter, har utgångspunkten i denna studie 

varit ett annat. Här har rörelseramverket fungerat som redskap vid analys av 

elevernas rörelsekvaliteter, utan att lektionerna har byggt på aspekterna eller att 

eleverna har haft möjlighet att studera sina rörelser utifrån dessa. I efterhand 

kan man av analysen dock se att eleverna i olika utsträckning har använt olika 

rörelsekvaliteter utifrån alla fyra aspekter, men utan att de själva har blivit upp-

märksammade på det.  

Detta kan jämföras med Smith-Autard (1994) samt Doverborg och Pramling 

(1995) som menar att lärandet i dans inkluderar tre aspekter: göra genom att 

härma och skapa, veta genom att framföra och presentera samt förstå genom att 

tolka, värdera och beskriva dans. I föreliggande studie gavs eleverna möjlighe-

ter att göra och veta men inget utrymme gavs för dem att förstå de olika begrepp 

som rörelseramverket utgick från. Innebörden blev att de inte fick möjlighet att 

diskutera vad de faktiskt lärde sig utifrån de olika aspekterna. Om eleverna 
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istället hade uppmärksammats på aspekterna hade de även kunnat utveckla en 

större förståelse för de olika rörelsekvaliteterna och på så sätt kunnat arbeta 

vidare med att utveckla olika kvaliteter. I efterhand är det något som vore in-

tressant att studera vidare, där elever tillsammans med läraren skulle ha möjlig-

het att använda dansspelet som utgångspunkt för att arbeta med de fyra aspek-

terna (kropp, rum, karaktär och relation) för att på så sätt utveckla olika rörelse-

kvaliteter i dans. 

7.1.2 Lärprocesser 

Inom danspedagogiken talar man ofta om att lärandet i dans är en tyst kunskap, 

en kunskap som ofta sker genom att dansaren härmar sin danslärare utan att 

några ord utväxlas (Grönlund & Wigert, 2004; Lindqvist, 2010). Även i aktuell 

studie kan man se att eleverna utvecklar rörelsekvaliteter genom att härma, eller 

imitera som det benämns i denna studie, avataren på dansspelet eller genom att 

imitera eller kommunicera med någon klasskamrat utan att någon verbal kom-

munikation sker. Men till skillnad mot hur man inom danspedagogiken ser på 

kunskap och lärande, studerades lärande i denna studie som något som sker när 

eleverna samspelar med varandra eller med olika artefakter. Det är med andra 

ord när eleverna interagerar med, och därmed imiterar, avataren på spelet och 

kommunicerar med varandra som det blir möjligt att lära genom att imitera. 

Även Hayes och Silberman (2007) samt Quennerstedt (2013b) visar att elever 

lär genom att imitera. Men Hayes och Silberman (2007) framhåller också att 

elever behöver upprepa rörelserna för att lärande ska ske, vilket liknar förelig-

gande studies resultat av att eleverna lär genom att först imitera för att därefter 

repetera avatarens rörelser eller öva på olika rörelser. Skillnaden är dock att i 

deras studie använder eleverna handkontroller vilket medför att eleverna där får 

direkt återkoppling i form av kommentarer och poäng. Detta kan relateras till 

LEXIS-projektets (se Rubrik 1.1.5) pågående studie där det framhålls att när 

eleverna dansar till dansspelet och de håller i handkontroller använder de färre 

rörelsekvaliteter ju längre tid de dansar, vilket innebär att de i stort sett till slut 

står stilla och enbart gör små rörelser med handen. Detta skiljer sig mot resulta-

tet i föreliggande studie, som istället visar att eleverna använder många olika 

rörelsekvaliteter där de i varierad utsträckning rör på olika kroppsdelar i olika 

riktningar utan att handkontrollerna används. När målet blir att vinna och samla 

poäng kan därmed utvecklandet av rörelsekvaliteterna hamna i skymundan, utan 

att för den skull påstå att det inte sker något lärande när handkontroller används. 

I denna studie pekar resultatet på att när dansspel används utan handkontroller 

sker lärande av olika rörelsekvaliteter utifrån att eleverna imiterar och repeterar 

avatarens rörelser samt kommunicerar med varandra. 

Föreliggande studies resultat kan även jämföras med vad Nyberg (2014) 

kommer fram till i sin avhandling, där hon visar på fyra olika kunnanden som 

eleverna kan variera och som de behöver erbjudas i undervisningen. Att elever-
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na utvecklar olika rörelsekvaliteter sett till dimensionen karaktär (bestämd, le-

dig, stel) kan jämföras med Nybergs och Carlgrens (2014) sätt att framhålla att 

eleverna kan genom att urskilja skillnader i olika konsistenser (bestämt, mjukt, 

stelt). I föreliggande studie använder eleverna rummet på olika sätt, vilket liknar 

deras resultat som visar att eleverna behöver urskilja sitt sätt att röra sig i rum-

met. Eleverna i studien utvecklar även den kroppsliga förmågan, som kan jäm-

föras med Nybergs och Carlgrens (ibid) studie där man behöver urskilja skillna-

der i sitt eget sätt att rotera i luften. Det som skiljer från deras studie är att ele-

verna i föreliggande studie även utvecklar relationen till andra och till dansspe-

let, där Nyberg och Carlgren (ibid) istället ser det som att eleverna behöver 

förstå att olika sätt att röra sig påverkar efterföljande sätt att röra sig. 

I likhet med Werner, Thorpe och Bunker (1996), som menar att förståelsen 

för bollspel bör utgå från det färdiga spelet som sedan bryts ned i mindre delar, 

framställs danserna på dansspelet i sin helhet. Med andra ord fick eleverna möj-

lighet att dansa hela dansen först, för att sedan bryta ner olika delar och öva på 

olika rörelser, för att till sist dansa till helheten igen. Detta sätt att lära elever 

dans, skiljer sig mot hur tidigare studier har visat att danser lärs ut i idrottsäm-

net, där steg ofta sätts ihop och övas var för sig för att sedan sättas ihop till en 

helhet (jfr Quennerstedt, 2013a; Gard, 2006).   

När eleverna skapade egna danser tog lärandet andra former än då eleverna 

enbart interagerade med dansspelet. Detta ligger i linje med tidigare studier som 

visar att det egna skapandet är mer kreativt än att enbart härma dansläraren eller 

i det här fallet avataren på dansspelet (jfr Sjöstedt Edelholm & Wigert, 2005; 

Giguere, 2011). Även Quennerstedt (2013b) visar att elever lär sig olika rörelser 

genom att samarbeta och skapa, vilket kan liknas vid vad jag har kommit fram 

till i föreliggande studie nämligen att eleverna lär sig genom att modellera eller 

instruera samt kroppsligt förhandla. Studien visar att lärande sker genom att 

eleverna hjälper varandra, med andra ord samspelar, genom att modellera eller 

instruera varandra till att utveckla olika rörelsekvaliteter. Här blir det av vikt 

vilka tidigare erfarenheter eleverna bär med sig från andra sammanhang utanför 

skolans miljö in i situationen, men också vilka kunskaper de bär med sig från de 

lektioner där dansspelet användes som läromedel utifrån olika uppgifter. Ele-

verna har med andra ord med sig olika erfarenheter vilket gör att de tillsammans 

kan åstadkomma olika rörelsesekvenser och danser (jfr Quennerstedt, et al., 

2014). Andra former av samspel som skedde var att metaforer användes som ett 

sätt att berätta historier om rörelserna. I denna studie blir metaforen det gemen-

samma redskap som eleverna utgår från, för att på så sätt klara av att behärska 

olika rörelsekvaliteter. De som från början var noviser fick på så sätt olika stöd i 

utvecklandet av att behärska olika redskap.  

Analysen framhåller även ytterligare sätt att samspela där eleverna förhand-

lade kroppsligt genom att de via sina rörelser utvecklade olika rörelsekvaliteter. 

I dessa förhandlingssituationer förekom förutom kroppslig interaktion elever 

emellan även det talade språket, där eleverna skapade olika rörelsesekvenser 
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utifrån exempelvis takten i musiken med hjälp av kroppslig och verbal interak-

tion. Detta kan jämföras med Giguere (2011), som visar just att när elever ska-

par egna danser i grupper påverkar det deras kreativa process. Hon menar att 

eleverna demonstrerar rörelser och experimenterar med olika rörelser både 

verbalt och kroppsligt (Giguere, 2011).  

Av studien att döma är elevernas användande och utvecklande, det vill säga 

lärande, av rörelsekvaliteter avhängigt i vilken kontext eleverna hade möjlighet 

att ingå, där det skiljde sig beroende på hur dansspelet användes i undervisning-

en, vilka tidigare erfarenheter eleverna tog med sig in i situationen samt vilka 

kamrater eller avatarer eleverna dansade och därmed kommunicerade med. Lä-

randet tar också andra former när eleverna samspelar i sina grupper jämfört med 

när de interagerar med dansspelet. En avgörande betydelse för elevers lärande är 

därmed, för att uttrycka det annorlunda, inte att dansspelet används i undervis-

ningen, utan hur det används (jfr Almqvist & Östman, 2006).  

7.2 Metoddiskussion 

Valet av videoobservation som metod har i denna studie haft både för- och 

nackdelar. De fördelar som kan lyftas fram är framför allt att videofilmerna 

gjorde det möjligt att studera vad eleverna faktiskt gjorde (jfr Jordan & Hender-

son, 1995). Med andra ord kunde elevernas rörelsekvaliteter och utvecklandet 

av dessa samt interaktioner och lärandesituationer som framträdde mellan elever 

och mellan elever och dansspel studeras (jfr Rønholt, 2002b). Dessutom kunde 

filmerna återses om och om igen, vilket blev viktigt för att få syn på och analy-

sera elevers olika rörelsekvaliteter samt förstå och beskriva olika lärandesitua-

tioner. Ytterligare en fördel var att filmerna även gav möjlighet till att dela ma-

terialet med forskarkollegor, vilket har varit ett viktigt bidrag i analysprocessen. 

Videoobservation som metod har dock även haft sina begränsningar. De nack-

delar som kan lyftas fram är att det tog oerhörd tid att studera och analysera det 

filmade materialet samt att det var svårt att fånga elevernas tal, speciellt när 

musiken var på. En svaghet i sammanhanget kan även vara att studien endast 

utgått från videoobservation som metod, och därmed inte stöttats upp av ytterli-

gare metoder såsom exempelvis intervjuer av elever. Dock anser jag att när 

fokus i studien var på elevers lärande av rörelsekvaliteter, så framträdde dessa 

tydligast genom observation. Om eleverna även hade fått förhålla sig till de 

filmade lärandesituationerna och därmed haft möjlighet att diskutera dessa ut-

ifrån intervjuer hade det dock bidragit med ytterligare en dimension i studien 

(jfr Quennerstedt et al., 2014), vilket jag ser som ett framtida forskningsområde. 

Jag anser dock att syftet med studien uppnåtts genom den metod som har an-

vänts. 

Som en utgångspunkt vid analysen av elevernas rörelsekvaliteter användes 

ett ramverk med inspiration av Labans rörelseanalys. Detta ramverk skapades 



 

 132 

som ett första steg i analysprocessen, för att ha något att utgå från vid analysen 

av elevernas rörelser till musik. Fördelen med att ha använt ramverket som en 

utgångspunkt för observation och analys utan att involvera eleverna har varit att 

jag själv har fått en större förståelse för hur ramverket ska förstås, vilket Logs-

don och Barrett (1977) framhåller är en förutsättning för att forskare ska kunna 

arbeta vidare med ramverket. Nackdelen är att analysarbetet blev omfattande 

och tidskrävande, då jag upplevde att det blev för många dimensioner inom 

varje aspekt att analysera. Det ramverk som har använts i denna studie får därför 

ses som ett ramverk avsett för forskning, medan ett mer hanterbart ramverk i en 

enklare form skulle vara rimligt för lärare och elever att använda sig av i under-

visningen. Rörelseramverket har dock möjliggjort ett sätt att studera elevers 

rörelsekvaliteter i dans, där ett språkbruk utvecklats som kan ligga till grund för 

läraren vid diskussion med elever och kollegor i undervisningen i idrott och 

hälsa inom en bredd av aktiviteter (jfr Nyberg & Larsson, 2012).  

En annan viktig del att lyfta fram är studiens generaliserbarhet. Doune Mac-

donald med flera (2002) menar att när det gäller kvalitativa studier så genom-

förs de alltid under en specifik tid, på en specifik plats och med specifika delta-

gare. Om studien skulle göras om så innebär det med andra ord att resultatet 

skulle skilja sig, just beroende på att den då genomförs i en annan tid, på en 

annan plats och med andra deltagare. Detta skulle innebära att studiens resultat 

inte skulle vara generaliserbara på en annan grupp. Men Larsson (2009) ifråga-

sätter just varför inte en generalisering av kvalitativa studier kan göras utifrån 

vad forskaren väljer att lyfta fram som generaliserbart. Rörelsekvaliteter och 

lärande av dessa kan i denna studie ses som specifika för de elever som ingår i 

studien men också generella för andra elever, på så sätt att de kan vara utgångs-

punkt vid diskussion av utvecklande av rörelsekvaliteter.  

Något som också bör nämnas här är att i den del av studien där lärandesitua-

tioner har studerats, när eleverna arbetar i sina egenskapade grupper, har jag 

enbart utgått från den sedan tidigare utvalda gruppen, vilket innebär att dessa 

sätt att lära inte är representativa för alla grupper i klassen. Att studera lärande 

är komplext och “that what works well in one location or for one group of stu-

dents, may not work well in another.” (Hodkinson, et al., 2007a, p. 411) Det 

vore därför intressant att i en framtida studie även studera hur lärande sker i 

andra grupper.  

Uppsatsen har sammanfattningsvis bidragit med att utveckla ett språkbruk 

för rörelsekvaliteter och en förståelse för hur lärande av rörelser kan ske i en 

lärprocess där dansspel används som läromedel. När det gäller tolkningen av 

resultatet anser jag att jag har haft stor hjälp av både rörelseanalysschemat som 

jag skapade med inspiration utifrån Laban men även av det sociokulturella per-

spektivet. Videofilmerna och rörelseanalysschemat hjälpte mig att analysera 

elevernas rörelsekvaliteter och det sociokulturella perspektivet hjälpte mig att se 

individerna, spelet och kontexten som en helhet och därmed synliggöra lärande 

av rörelsekvaliteter. Resultaten från detta hoppas jag bidrar till verksamheten 
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och forskningen i stort, då få studier tidigare lagt fokus på hur lärande sker i en 

lärprocess där artefakter används. Min förhoppning var att ”se någon aspekt av 

verkligheten på ett nytt sätt” (Larsson, 2005, s. 19), vilket analysen av elevers 

rörelsekvaliteter med hjälp av rörelseanalysschemat och genom att använda ett 

dansspel som läromedel har gett mig. Jag hoppas därmed att denna uppsats kan 

användas som ett redskap att hämta inspiration från och ta hjälp av vid analys 

och diskussion av elevers användande och utvecklande av rörelsekvaliteter.  

Efter att ha genomfört en studie i en pågående praktik i idrott och hälsa, där 

ett interaktivt dansspel använts som läromedel, blir det även relevant att föra ett 

didaktiskt resonemang.  

7.3 Didaktisk reflektion 

Under de tillfällen som jag har haft möjlighet att använda dansspelet, både i 

föreliggande studie och under flera andra lektioner, så har jag under och efter 

varje lektion haft en behaglig känsla i kroppen. Eleverna blir liksom ”helt till 

sig” och dansar på för fullt. Jag tror att det handlar om att de upplever situatio-

nen som ”mer på riktigt”, som citatet i berättelsen i inledningen åskådliggör. 

Elevers tidigare erfarenhet av dans kännetecknas ofta av att en lärare visar rörel-

ser som eleverna ska härma eller att eleverna får sätta ihop rörelser på egen 

hand (jfr Quennerstedt, 2013a; Gard, 2006). Idag när elever lever och agerar i 

en tillvaro som ofta är föränderlig och som i stor utsträckning är interaktiv, så 

blir dansspelet något som de själva uppfattar som ”vår värld liksom” (från ett av 

citaten i den inledande berättelsen), det vill säga en värld som de känner igen 

sig i och därmed kan relatera till. Uttalandet att ”[d]et här är ju mer på riktigt än 

när en lärare står där framme” (presenterat i berättelsen i inledningen) stämmer 

också överens med föreliggande resonemang. Därmed inte sagt att den traditio-

nella undervisningen i dans nödvändigtvis är sämre, utan istället att man som 

lärare kan fundera på hur den kan varieras och kompletteras.  

När dansspelet fördes in i undervisningen skapades en miljö där eleverna in-

teragerade med spelet i så pass stor utsträckning att de i stort sett helt, som de 

själva vid flertalet tillfällen uttryckte det, kopplade bort vad deras klasskamrater 

gjorde. Lu med flera (2012), liksom Ennis (2013), hävdar just att när elever 

spelar interaktiva spel träder de in i en roll där de helt och hållet går in i sig 

själva. Att dansspelet dessutom presenterar dansen som en helhet, utan att varje 

steg övas om och om igen för att sättas ihop till en helhet, vilket traditionen 

påbjuder, bidrar också till att det inte finns tid till att studera vad andra runtom-

kring gör. Dansspelet blir då en väg för elever att utifrån sina tidigare erfarenhe-

ter arbeta med och utveckla rörelsekvaliteter i interaktion med dansspelet efter 

sin egen förmåga och tidigare erfarenheter.   

Användandet av dansspel verkar även bidra med glädje och svett i pannan, 

vilket berättelsen i inledningen gav exempel på. Detta är faktorer som i ämnet 
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idrott och hälsa ofta ses som viktiga mål i sig (Öhman, 2007; Quennerstedt, 

Öhman, & Eriksson, 2008; Larsson & Redelius, 2008), och som tillsammans 

med ovanstående resonemang ökade elevernas motivation till att dansa (jfr Gao, 

Zhang, & Stodden, 2013). Efter hand minskade dock elevernas motivation av 

att använda dansspelet (jfr Sun, 2013), då de själva ville påbörja arbetet med att 

skapa sina egna danser. Den egna dansen var det slutgiltiga målet för hela lär-

processen, och kan därmed ses som det mål de strävade efter att uppnå. När 

detta mål låg i fokus, blev dansspelet ett medel för att nå målet.  

Målet att framföra en dans inför de andra i klassen ser jag i efterhand som 

något som stressade många elever. För vissa blev det en positiv stress men för 

andra framträdde en negativ stress. Detta uppenbarade sig i och med att jag 

kunde se att vissa elever använde fler rörelsekvaliteter under examinationen till 

skillnad mot tidigare, medan andra använde färre. Såhär i efterhand, om jag 

skulle göra om studien, skulle jag istället låta eleverna välja mellan att visa upp 

eller att spela in sina danser på film, som ett sätt för vissa elever att slippa visa 

upp sin dans inför andra.  

Utifrån föreliggande resonemang kan därför det interaktivt dansspelet ses 

som ett stimulerande och värdefullt komplement till den traditionella undervis-

ningen i dans och rörelse till musik (jfr Hayes & Silberman, 2007). Men vad 

kan jag då uttala mig om när det gäller elevernas möjligheter att veta vad de har 

lärt sig? 

7.3.1 Att undervisa i dans 

Det språkbruk som kommer ligga till grund, i och med det kommande bedöm-

ningsstödet, för att beskriva elevers rörelsekvaliteter i ämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet utgår från rörelseekonomi, balans, koordination och rytm 

(Skolverket, 2014). I denna studie har detta språkbruk konkretiserats och ut-

vecklats för att på så sätt tydliggöra vad det är som kan studeras när elever ut-

övar olika rörelser. Språkbruket har utvecklats till ett redskap för att beskriva 

och analysera elevers kroppsrörelser, rumsanvändning, rörelsekaraktär samt 

relation med andra och med olika redskap. Detta språkbruk har i denna studie, 

utifrån det utarbetade rörelseramverket, visat sig bli omfattande, men nödvän-

digt för att få fatt på vilka rörelsekvaliteter eleverna använde. Ett sådant rörelse-

ramverk skulle i en enklare version kunna fungera som redskap vid observation 

och diskussion av elevers rörelsekvaliteter i undervisningen, för att på så sätt 

veta vad i elevernas rörelser som man kan observera och diskutera (jfr Allison, 

1990). Rörelseramverket gör det möjligt att föra ett resonemang kring vad ele-

verna gör med sina kroppar, var de rör sig i rummet, hur de rör sig och med vem 

och vad de rör sig. I förlängningen blir det då även genomförbart att utifrån 

rörelseramverket med elever diskutera hur de kan utveckla olika rörelsekvalite-

ter inom dans och rörelse till musik, men även inom andra aktiviteter, för att på 

så sätt utveckla sina kroppsliga förmågor inom en bredd av aktiviteter 
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(Skolverket, 2011b). På så sätt blir det möjligt för eleverna att sätta ord på vad 

de lär sig.  

Inom aktiviteterna dans och rörelse till musik kan elever ges möjlighet att ut-

veckla sin kroppsliga förmåga genom att exempelvis utföra olika danser eller 

röra sig till musik för att skapa, uttrycka och gestalta (Skolverket, 2014). Att 

undervisa elever i dans kräver ett visst arbete, där många lärare nog känner igen 

sig i att det tar mycket tid att öva in en dans och dess steg till musik så pass väl 

att man kan lära ut den till elever, och då speciellt om man är ovan. När dansen 

sedan visas och stegen lärs ut, så har lärare fullt fokus på att göra rätt steg vid 

rätt tillfälle och i takt till musiken, ofta utan möjlighet att hinna med att se vilka 

rörelsekvaliteter eleverna använder. Att undervisa i dans kan därmed av vissa 

upplevas skrämmande och/eller frustrerande (jfr Brennan, 1996). Men här be-

höver fler lärare få en förståelse för att de inte behöver instruera all dans på 

egen hand utan istället kan fokus läggas på att vägleda eleverna där olika red-

skap kan användas, såsom dansspelet har varit ett exempel på i denna studie (jfr 

Griss, 1994). Med ett redskap som dansspel, där avataren tar över instruktörs-

rollen, kan läraren istället lägga fokus på att observera elevers rörelsekvaliteter 

när de imiterar och repeterar avatarens rörelser. Rörelser kan imiteras och repe-

teras flera gånger under samma dans, för att ge eleven möjlighet att lära sig den 

specifika dansen. Dansspelet kan på så sätt, utan handkontroller, därmed ses 

som ett läromedel att använda i undervisningen för att utveckla elevers rörelse-

kvaliteter och som ett sätt för elever att lära sig en eller flera danser.  

En skillnad mot den traditionella undervisningen i dans i ämnet idrott och 

hälsa, som ofta byggs upp utifrån att stegen först lärs ut och där armarnas rörel-

ser läggs till efter hand, är dock att i denna studie visar resultatet att det är 

främst armarna som används då eleverna dansar till dansspelet. Fötterna an-

vänds också, men inte i samma utsträckning. Detta resultat kan förklaras av att 

dansspelet i vanliga fall, när handkontroller används, går ut på att spelarna ska 

använda armarna i så stor utsträckning som möjligt, eftersom det är genom att 

röra på handen som man får poäng. Ett resultat som är värt att beakta, då två av 

grupperna främst nyttjar armarna även i sina egenskapade danser. Emellertid 

kan jag med denna studie påvisa att eleverna använder många olika rörelsekva-

liteter när de utan handkontroller dansar till dansspelet, och där en klass på cirka 

30 elever har möjlighet att delta samtidigt. Om handkontrollerna används kan 

eventuellt elevernas användande av olika rörelsekvaliteter minska efter hand (jfr 

LEXIS-projektet) och fyra elever i taget har då möjlighet att hålla i kontrollerna. 

Dansspelet såsom det använts i denna studie kan nyttjas som redskap för att 

aktivera många elever samtidigt, och ses som ett verktyg där eleverna utvecklar 

olika rörelsekvaliteter.   

I denna studie användes videofilm som ett redskap för att analysera elevernas 

rörelsekvaliteter. Videofilm i en undervisningssituation kan fungera som en 

utgångspunkt för diskussion, där elever kan få möjlighet att se sina rörelser, 

vilket kan ge dem en större förståelse för hur de arbetar med och hur de kan 
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utveckla olika rörelsekvaliteter. Användandet av videofilmerna och ett rörelse-

ramverk som diskussionsunderlag med eleverna blir på så sätt ett led i att arbeta 

med att lära eleverna att dansa, och inte enbart att lära dem en dans (jfr Lundvall 

& Meckbach, 2007). Med andra ord lär sig inte eleverna enbart tekniska färdig-

heter, såsom att dansa en specifik dans från dansspelet, utan de får även möjlig-

het att medvetandegöra förhållandet mellan kropp, rum, rörelsekaraktär och 

relation till andra (jfr Lundvall & Meckbach, 2007).  

Dansspelet användes i denna studie som en möjlighet för eleverna att skapa 

och uttrycka, medan det mer gestaltande arbetet framträder när eleverna utfor-

mar rörelser på egen hand i sina grupper (jfr Skolverket, 2014). När eleverna 

arbetar i grupper utvecklar de olika rörelsekvaliteter i interaktion med varandra 

på ett sätt som inte blir möjligt enbart i samspel med dansspelet. Det skapas 

därmed tillfällen där elever med olika erfarenhet tillsammans kan hjälpa var-

andra att utveckla rörelsekvaliteter. På så sätt skapas lärprocesser där elever tar 

rollen som instruktör för att lära sina kamrater, eller där elever tillsammans både 

kroppsligt och verbalt förhandlar sig fram till olika rörelsesekvenser. Dessutom 

formas lärprocesser där mer erfarna elever hjälper mindre erfarna kamrater ge-

nom att modellera deras rörelser, eller genom att använda metaforer som ett sätt 

att underlätta ihågkommandet av olika rörelser. Att skapa egna danser kan bli en 

utmaning för elever, där elevernas väg mot en egenskapad dans i denna studie 

bestod av kaos, förvirring och frustration, men även av skaparglädje och upp-

rymdhet av att ha producerat en egen dans. Processen kan beskrivas som en väg 

där elever på egen hand får lösa uppgifter, men där återkoppling och stöd bör 

finnas tillgängligt för dem vid behov (jfr Chen, 2001; Chen & Cone, 2003). Att 

låta elever arbeta i grupper skapar därmed andra former av lärprocesser än vad 

som blir möjligt då enbart dansspelet används, eller om de enkom härmar en 

lärare. Som lärare bör man dock beakta gruppernas sammansättning i förhållan-

de till elevernas tidigare erfarenheter.  

Sammanfattningsvis kan denna praxisnära studie därför påvisa att dansspelet 

gör det möjligt för eleverna att lära sig en eller flera danser, men för att lära 

eleverna dansa behöver eleverna även på egen hand, med stöd av läraren, arbeta 

med att gestalta danser eller danssekvenser. Dessutom behövs ett rörelseram-

verk och därmed ett gemensamt språkbruk för att ta hjälp av och på så sätt med-

vetandegöra hur eleverna kan utveckla olika rörelsekvaliteter.  

7.3.2 Dansspel som läromedel 

Att föra in ett dansspel i undervisningen kräver dock en grundlig planering av 

lärare (jfr Trout & Christie, 2007), speciellt eftersom det är en artefakt som inte 

tidigare har förknippats med undervisningsmiljöer. Interaktiva dansspel har 

tidigare främst förekommit i ungdomars vardagliga liv, på fritiden och i hem-

miljön, som ett kul sätt att prova på olika interaktiva aktiviteter. Istället placeras 

nu dansspelet i en skolsituation där det skapas ett nytt sammanhang, med 
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klasskamrater, lärare och artefakt, en kontext där lärande står i fokus. Därför 

krävs det av läraren att vara väl förberedd och introducera dansspelet i en skol-

miljö, där nya regler och riktlinjer för hur dansspelet kan användas behöver 

utformas.  

I samband med detta bör lärare även fundera över dansspelets roll i förhål-

lande till uppsatta mål i ämnesplanen (jfr Quennerstedt, Almqvist, & Öhman, 

2011a). Med andra ord behöver lärare öka sina kunskaper om interaktiva red-

skap, för att på så sätt få en förståelse för hur det kan användas som läromedel i 

undervisningen (jfr Meckbach, Gibbs, Almqvist, Öhman, & Quennerstedt, 

2013). Det krävs därför en viss förberedelse innan dansspelet kan användas, 

dels utifrån hur dansspelet kan nyttjas, dels utifrån behovet av en plan för vilka 

danser från dansspelet som ska användas, då mycket tid under lektionen går åt 

till att söka bland danserna på spelet, dels utifrån att det ska monteras ihop med 

projektor och musikanläggning. Ett interaktivt dansspel, eller för den delen även 

andra interaktiva spel, kan därför inte föras in i undervisningen utan att läraren 

bör fundera över vilka lärandemål redskapet ska hjälpa elever att uppnå. Inter-

aktiva spel förändrar vad och hur elever lär, men då betydelsen av detta redskap 

inte finns i tekniken i sig ställer det stora krav på läraren som medkonstruktör 

av hur spelet kommer att användas i undervisningen (jfr Alexandersson, 2003; 

Almqvist & Östman, 2006). Få interaktiva spel har än så länge skolan som lä-

randeplats i fokus, vilket ökar intresset för att skapa samarbete mellan lärare och 

spelutvecklare. Jag anser därför att en rimlig väg vore att anpassa spelen till 

undervisningsmiljön och lärandemål, vilket i sin tur vore något att bygga och 

forska vidare på. 

Jag hoppas att denna studie kan vara en inspirationskälla för lärare på fältet, 

på så sätt att de kan inspireras av det lektionsupplägg som denna studie utgår 

från, som ett första steg till att använda dansspel som läromedel och som en 

utgångspunkt för att arbeta med elevers rörelsekvaliteter. Detta arbetssätt ligger 

i linje med Skolverkets (2011a; 2011b) önskan om en ökad betoning på IT i 

undervisningen i idrott och hälsa, där dansspel då kan ses som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation och lärande av rörelsekvaliteter. Min för-

hoppning är även att rörelseramverket kan vara en inspirationskälla till att arbe-

ta med elevernas rörelsekvaliteter, på så vis att de fyra aspekterna (kropp, rum, 

karaktär och relation) kan vara utgångspunkt vid diskussion med både elever 

och kollegor. Förhoppningsvis kan rörelseramverket även bidra i utvecklingen 

av ett språkbruk som jag hoppas lärare kan använda för att öka förståelsen för 

sin egen praxis (jfr Anward, 2003). Ytterligare ett bidrag som kan komma till 

nytta för lärare på fältet är de lärandesituationer som jag i denna studie har stu-

derat, vilka kan skapa intressanta resonemang utifrån vad och hur elever lär i 

undervisningen (jfr Nyberg & Larsson, 2012).  

I denna studie användes ett lektionsupplägg i dansundervisningen med syftet 

att arbeta med att skapa, uttrycka och gestalta rörelser, vilket visade att lärande 

av rörelsekvaliteter kunde ske på flera olika sätt (jfr Skolverket, 2014). Resulta-
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tet visar att interaktiva dansspel kan användas som läromedel, men att lärare bör 

fråga sig för vem, i vilken kontext och med vilket syfte spelet ska användas. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att det interaktiva dansspelet inte kan ersätta 

läraren, utan istället bör det ses som ett läromedel, precis som andra läromedel 

(exempelvis böcker). Studiens konklusion är att dansspel kan användas som 

läromedel inom aktiviteterna dans och rörelse till musik för att utveckla olika 

rörelsekvaliteter om undervisningen byggs upp utifrån att eleverna får möjlighet 

att interagera med dansspelet men även samspela med varandra.  

7.4 Slutsats 

Enligt tidigare studier finns det få forskare som fokuserat på hur lärande sker i 

undervisningen i idrott och hälsa och specifikt utifrån artefaktanvändning och 

lärande. Detta i en undervisning där rörelsen står i fokus och där elever främst 

interagerar med kroppsrörelser. Syftet med licentiatuppsatsen var att undersöka 

elevers användande och utvecklande av olika rörelsekvaliteter i en lärprocess 

där dansspel användes som läromedel i undervisningen i idrott och hälsa på 

gymnasiet. Resultatet av studien visar att eleverna använder många olika rörel-

sekvaliteter när de interagerar med dansspelet och samspelar med varandra. 

Vidare visar resultatet att eleverna utvecklar rörelsekvaliteter i en lärprocess där 

dansspelet används som läromedel utifrån att de imiterar, repeterar och kommu-

nicerar med avataren på dansspelet samt förhandlar, instruerar, modellerar och 

använder metaforer i samspel med kamrater. Studiens slutsats är att elevernas 

användande och utvecklande av rörelsekvaliteter är beroende av hur dansspelet 

används och framför allt avseende elevernas möjligheter att interagera med 

spelet och med varandra. Jag kan därför konstatera att Wii lär oss dansa är av-

hängigt av hur lärare och elever använder dansspel som läromedel i undervis-

ningen. 
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Bilaga 1 – Rörelseanalysschema  

I denna bilaga presenteras rörelseanalysschemat (se Tabell 18) som har legat till grund 
för de analyser som utförts på elevernas rörelser då de dansade till spelet samt då de 
genomförde sin egenskapade dans.  

Tabell 18. Rörelseanalysschema. 

KROPPSRÖRELSEANALYS (VAD) 

Markera Typ av rörelse Beskrivning  

 

 

Kroppsdelar 

armar 

fötter 

bål 

 

 

 

Kroppshandling 

tyngdöverföring 

flygfärd 

rotation 

steg 

hopp 

 

 

 

 

Kroppsform 

sträcka 

böja 

vrida 

svänga 
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RUMSANALYS (VAR) 

Markera Typ av riktning Beskrivning  

 

 

Riktning 

fram 

bak 

upp 

ner 

sidan 

runt 

 

 

 

Förflyttningsriktning 

rak 

cirkel 

bågformad 

sicksack  

 

 

 

Omfång 

bred 

smal 

lång 

kort 

 

 

 

Nivå 

högt  

mellan 

lågt 

 

 

 

Plan 

frontal 

horisontal 

sagittal 

 

 

KARAKTÄRSANALYS (HUR) 

 

Tid 

 

Plötslig                                                                                                                        Ihållande 

 

snabb  

flyktig 

osammanhängande  

Beskrivning: långsam 

lugn 

sammanhängande 

 

Kraft  

 

Stark                                                                                                                                   Svag 

 

 kraftfull  

bestämd  

tydlig 

Beskrivning: kraftlös 

vag 

otydlig 
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Utrymme  

 

Direkt                                                                                                                             Indirekt 

      

 rak 

distinkt 

Beskrivning: krokig 

diffus 

 

Flöde 

 

Bunden                                                                                                                                Fri 

    

 återhållsam 

stel 

spänd 

Beskrivning: flytande 

ledig 

avspänd 

 

RELATIONSANALYS (MED VEM OCH MED VAD) 

Andra  framför varandra (mitt 

emot) 

 

bredvid varandra 

 

bakom varandra (rygg mot 

rygg) 

långt ifrån varandra armlängdslucka 

 

nära varandra 

 

över jämhöjd 

 

under 

mot varandra 

 

runt varandra från varandra 

 

Spel långt ifrån 

 

 

 

nära 

kopierar 

 

 kontrasterar 
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Bilaga 2 – Lektionsplanering  

I denna bilaga presenteras de sju lektioner som har ingått i studien samt den 

förberedelselektion som inledde hela undersökningsprocessen. Syftet var att 

eleverna skulle arbeta med aktiviteten dans och rörelse till musik för att utveck-

la sin kroppsliga förmåga genom att skapa, uttrycka och gestalta rörelser till 

musik. Målet var därmed att eleverna skulle kunna sätta ihop rörelser, hitta takt, 

förstå hur en låt är uppbyggd och hur effekter i en dans kan skapas för att i slut-

ändan sätta ihop en egen dans och presentera den. Detta genomfördes genom att 

eleverna under fyra lektioner arbetade med dansspelet Nintendo Wii Just Dance 

3 och 4 som ett läromedel, under två lektioner skapade egna danser i grupper 

och under sista lektionen framförde en egenkomponerad dans. 

Förberedelselektion  

Syfte: förbereda eleverna på den studie som de skulle medverka i. 

Innehåll: presentera studien, samtyckesblankett, bakgrundsenkät, presentation 

av uppgift. 

Elevuppgift: fylla i samtyckeblankett samt bakgrundsenkät. 

Tid: 60 minuter. 

Lektionsupplägg:  
– Läraren gick igenom vad temat Dans och rörelse till musik innebar i relation 

till förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav i kursen Idrott och hälsa 1 

(se Rubrik 1.1.1).  

– Jag som forskare presenterade sedan mig själv och mitt projekt utifrån Ve-

tenskapsrådets (2014) forskningsetiska principer, se mer under rubriken 4.5 

Etiska hänsynstaganden. Eleverna fick sedan skriva under en samtyckes-

blankett där de godkände sin medverkan i studien samt att de tagit del av in-

formationen. De fick dessutom fylla i en bakgrundsenkät som handlade om 

deras tidigare erfarenheter av dans, musik och dansspel samt aktivitetsvanor.  

– Eleverna fick testa på dansspelet utifrån två olika aktiviteter. Den första 

aktiviteten var att de fick dansa till två olika låtar på spelet för att testa på 

hur spelet fungerade, där ingen hade handkontroller.  

– Den andra aktiviteten delades eleverna in i grupper om sex till åtta elever i 

varje lag och de placerade sig i fyra led. De som stod längst fram fick varsin 

handkontroll. Jag satte på en dans och de dansade tills jag klappade och sa 

”byte”, då lämnade de över handkontrollen till den som stod näst på tur i le-

det medan de själva ställde sig sist i ledet. De visste inte när jag klappade 
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utan det kunde ske närsomhelst. Det lag som hade flest poäng när låten var 

slut vann. Det blev som en dansstafett.  

Lektion 1  

Syfte: låta eleverna röra sig på olika sätt till olika slags musik, introducera och 

beskriva vad en ”åtta” är, öva på att sätta ihop ”åttor” samt skapa grupper. 

Innehåll: olika dansstilar och rörelser, ihopsättning av olika rörelser i grupper 

om två och fyra, skapande av grupper. 

Elevuppgift: skapa åttor i grupp om två och fyra samt välja låt. 

Tid: 60 minuter. 

Lektionsupplägg:  
– Alla elever dansade till låten Never Gonna Give You Up av Rick Astley, 

inga elever hade kontroller.  

– Efter dansen pratade vi om takt, att det oftast är 4/4 takt i låtarna, där man 

räknar 1-2-3-4 när man gör en rörelse, och 5-6-7-8 när man gör en till. När 

man sätter ihop dessa två rörelser så skapas en så kallad ”åtta”23 där man 

räknar 1-8. Jag visade två rörelser utifrån spelet, en i taget, och alla elever 

härmade. Sedan sattes rörelserna ihop och eleverna hängde på samtidigt som 

jag räknade 1-8. Vi hade nu tillsammans gjort en ”åtta”. Vi övade denna 

”åtta” några gånger tills alla hängde med. Innan de dansade samma dans 

igen talade jag om för dem att de skulle komma ihåg en rörelse från denna. 

– De dansade ytterligare en gång samma dans och när de hade spelat klart fick 

de i uppgift att gå ihop med någon som stod bredvid och visade sin rörelse 

för den personen för att sedan sätta ihop dessa rörelser till en ”åtta”.  

– De dansade till låten Good Feeling av Flo Rida. 

– Efter dansen fick de i uppgift att visa någon rörelse från denna för tre andra 

personer, så att de skapade en fyragrupp, där de sedan satte ihop de fyra rö-

relser som gruppens medlemmar visade.  

– De dansade samma dans igen. 

– Eleverna gick sedan ihop i par och dansade till låten Everybody Need Some-

body to Love av Dancing Bros. 

– Därefter dansade de till ytterligare en låt som var Rock n Roll av Skrillex. 

Då denna dans var väldigt svår, diskuterade vi efteråt att man borde tänka på 

att inte göra dansen för svår.   

– Eleverna fick sedan de sista tjugo minuterna gå ihop i de grupper som de 

själva hade skapat. Grupp 3 och 5 diskuterade låtval, grupp 4 testade dansen 

till låten Beware of the Boys av Panjabi MC på dansspelet, efter det dansade 

grupp 1 till låten Rock n Roll igen. Grupp 2 valde en låt och i slutet av lek-

tionen gjorde de rörelser till den. 

                                                      
23 En ”åtta” innebär åtta slag i musiken, vilket betyder att en rörelse då utförs medan man räknar 

till åtta, alternativt att göra en rörelse och räkna 1-2-3-4 för att därefter fortsätta med en annan 

rörelse och räkna 5-6-7-8. 
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Lektion 2  

Syfte: hitta takt och taktslag i olika låtar samt öva koordination genom att arbeta 

med olika steg- och armkombinationer. 

Innehåll: arbeta med takt, rytm och koordination utifrån olika låtar. 

Elevuppgift: öva på takt och hitta ettan i låten samt träna på steg- och armkom-

binationer och prova sig fram hur dessa kan förändras på olika sätt.  

Tid: 45 minuter 

Lektionsupplägg: 

– De började med att dansa till låten Call Me Maybe av Carly Joe Jepsen. 

– De fick i uppgift att vända sig med ryggen mot spelet, där jag placerade mig 

framför dem och satte på samma låt igen. 

– Vi klappade tillsammans takten till denna låt. Därefter provade vi att klappa 

bara på ettan, sedan bara på fyran, efter det ettan och trean och sist ettan och 

fyran.  

– Efter detta gick de ihop i sina grupper och fick i uppgift att hitta takten på 

andra sätt än att klappa händerna.  

– De dansade sedan till låten Superstition av Stevie Wonder.  

– Efter dansen fick de i uppgift att välja ut en svår rörelse som de sedan fick 

öva på samtidigt som dansen var på i bakgrunden.  

– Innan nästa dans fick de i uppgift att komma ihåg en rörelse. 

– De dansade till låten Mr Saxobeat av Alexandra Stan.  

– Efter dansen fick de i uppgift att välja den rörelse som de kom ihåg och i 

gruppen komma på ett annat sätt som rörelsen kunde utföras på. 

– De dansade sedan samma dans igen. 

– Sista tio minuterna fick de i uppgift att gå ihop i sina grupper och lyssna på 

sin låt, klappa i takt till den samt komma på rörelser. En tjej i grupp 2 hade 

kommit på några rörelser, visade för de andra och lärde sedan ut rörelserna 

till de andra. Grupp 1 provade att dansa till låten Rock n Roll igen. Grupp 4 

diskuterade låtval. De andra två grupperna gick ut ur salen och diskuterade 

låtval och provade några rörelser. 

– Efter lektionen stannade två grupper kvar för att öva på sin dans. 

Lektion 3  

Syfte: presentera hur en låt är uppbyggd och hur rörelser anpassas till låtens 

uppbyggnad samt låta eleverna öva på detta på egen hand. 

Innehåll: musikanalys. 

Elevuppgift: analysera låten de valt samt arbeta med vilka steg de kunde använ-

da var i låten. 

Tid: 60 minuter 

Lektionsupplägg: 
– Hela klassen dansade till låten Apache av Sugarhill Gang.  

– Efter dansen visade jag en rörelsesekvens från föregående denna som bestod 

av fyra olika rörelser samtidigt som jag räknade till åtta på varje rörelse. Vi 

övade på den tillsammans.  
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– De dansade samma dans igen. 

– Jag frågade dem om någon rörelse var svår och de visade några olika rörel-

ser. Vi övade på dem. 

– Hälften av gruppen fick i uppgift att anteckna när refrängen och verserna 

infann sig samt vilka rörelser som då förekom. Resterande dansade till låten 

igen. 

– De bytte uppgifter och jag satte på dansen ytterligare en gång. 

– Efter dansen gick de ihop i sina grupper och jämförde sina papper. Jag gick 

runt till grupperna och pratade med dem om hur de uppfattade låtens upp-

byggnad. 

– Jag visade en musikanalys av låten, och förklarade hur man räknar och gör 

sträck samt berättade att låtar oftast är uppbyggda utifrån intro, vers, re-

fräng, vers 1, refräng, vers 1, refräng, vers 2, refräng och utro. Jag förklara-

de hur det kunde hjälpa dem i deras uppbyggnad av rörelser till sina låtar. 

– De fick i uppgift att vända ryggen mot spelet och dansa fritt till låten Take 

On Me av a-ha. 

– De sista tjugo minuterna fick de arbeta i sina grupper med att analysera sina 

låtar och komma på steg. Grupp 2 övade på sina rörelser till sin låt och kom 

på fler och fler. Grupp 4 lyssnade på sin låt och analyserade den och tittade 

sedan igenom danserna på Wii-spelet och dansade till låten I Don’t Feel 

Like Dancin’ av Scissor Sisters. Grupperna 3 och 5 övade rörelser till sina 

låtar utanför danssalen. Det var bara en från grupp 1 närvarande så han 

hängde på grupp 4.         

Lektion 4  

Syfte: skapa egna danser. 

Innehåll: egna danser. 

Elevuppgift: arbeta med steg och rörelser till gruppens egenvalda låt. 

Tid: 45 minuter 

Lektionsupplägg: 
– Alla grupper övade sina dansar i olika salar.  

– Efter lektionen stannade två grupper kvar för att öva på sin dans. 

Lektion 5 

Syfte: synliggöra hur grupper kan organisera sig för att skapa effekter i dansen.  

Innehåll: gruppkoreografi utifrån placering, kanon, samverkan, solonummer. 

Elevuppgift: arbeta i grupp med den egenvalda låten och fundera på hur de i sin 

grupp kan arbeta tillsammans eller var för sig på olika sätt till låten för att skapa 

effekter i dansen.   

Tid: 40 minuter 

Lektionsupplägg: 
– De fick i uppgift att gå ihop fyra och fyra och dansade sedan till låten Dy-

namite avTaio Cruz. 
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– Efter dansen frågade jag vad de i denna gjorde som endast går att genomföra 

om man är fyra och eleverna kom med olika förslag, såsom par och kanon.  

– De dansade fyra och fyra till Boogie Wonderland av Groove Century. 

– Jag frågade även efter denna dans vad som var speciellt och de gav exempel 

som solo. De fick i sina grupper prata om hur de själva skulle kunna använ-

da det i sina grupper. 

– De dansade fyra och fyra till Jail House Rock av Elvis Presley.   

– Sedan dansade de även till Time Wrap av Halloween Thrills. 

– Efter dansen pratade vi om vad som var speciellt med dessa danser, och de 

fick tips om att man kan lyssna på vad de sjunger i låten. 

– De dansade till låten Istanbul av They Might Be Giants, som också var fyra 

och fyra. 

– Sedan dansade de till What Makes You Beautiful av One Direction. 

– Sista låten som de dansade till var Wild Wild West av Will Smith. 

Lektion 6    

Syfte: fortsatt skapande av egna danser. 

Innehåll: övning av egna danser. 

Elevuppgift: arbeta med steg och rörelser till gruppens egenvalda låt. 

Tid: 60 minuter 

Lektionsupplägg: 
– Alla grupper övade sina danser i olika salar.  

Lektion 7 

Syfte: presentera den egenskapade dansen samt utvärdering. 

Innehåll: dansuppvisning och utvärdering. 

Elevuppgift: visa upp sin egenskapade dans samt fylla i en utvärdering. 

Tid: 30 minuter 

Lektionsupplägg: 
– Eleverna visade sina egenskapade danser.  

– Lektionen avslutades med en reflektion över perioden som gått och eleverna 

fick fylla i en utvärdering.   
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Bilaga 3 – Sammanställning av filmerna 

I denna bilaga presenteras den sammanställning som är gjord av filmerna, se 

tabell 19. Totalt finns det cirka tretton timmars film. 

 

Tabell 19. Videofilmer i tidsomfattning fördelat på lektioner, där exempelvis L1 – K3-3 
betyder film nummer 3 (-3) från kamera 3 (K3) under lektion 1 (L1). 

Namn på film Lektion Kamera Tidsomfattning   

 h       min      s    

Totalt per lektion 

L1 – K1 1 1 0 59 46  

 

 

 

 

 

 

2h 36m 8s 

L1 – K2-1 1 2 0 16 33 

L1 – K2-2 1 2 0 39 33 

L1 – K3-1 1 3 0 2 35 

L1 – K3-2 1 3 0 8 9 

L1 – K3-3 1 3 0 12 6 

L1 – K3-4 1 3 0 12 12 

L1 – K3-5 1 3 0 5 14 

L2 – K1 2 1 1 1 2  

 

 

 

2h 34m 32s 

L2 – K2 2 2 1 3 31 

L2 – K3-1 2 3 0 12 18 

L2 – K3-2 2 3 0 12 10 

L2 – K3-3 2 3 0 5 31 

L3 – K1 3 1 1 2 30  

 

 

2h 5m 14s  

L3 – K2-1 3 2 0 38 28 

L3 – K2-2 3 2 0 24 5 

L3 – K2-3 3 2 0 0 11 

L4 – K1 4 1 1 2 2  

 

 

2h 24m 32s   

L4 – K2-1 4 2 0 46 50 

L4 – K2-2 4 2 0 8 45 

L4 – K2-3 4 2 0 26 55 

L5 – K2 5 2 0 37 36 0h 37m 26s 

L6 – K1 6 1 0 59 12  

 

 

2h 10m 47s   

L6 – K2-1 6 2 0 9 37 

L6 – K2-2 6 2 0 46 0 

L6 – K2-3 6 2 0 15 58 

L7 – K1 7 1 0 26 17 0h 26m 17s 

Totalt alla lektioner 12 54 56 12h 54m 56s 
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Bilaga 4 - Transkribering av videofilmer 

I denna bilaga presenteras ett exempel på hur en lektion transkriberades utifrån 

lektionsnummer, kameranummer, spel, datum samt tidsintervall, låt, uppgift och 

vad spelarna gjorde noterades. Exemplet är hämtat från lektion 2 utifrån kamera 

1 och illustreras i tabell 20.  

Tabell 20. Analysering av film L2 – K1. 

LEKTION 2 - Kamera 1, Just Dance 4, 15 april 2013 

Tidsintervall Låt Uppgift Vad gör eleverna? 

00.00.00-

00.04.07 

 Berättar syftet och innehållet med 

lektionen. Talar om vilken dans vi ska 

dansa. 

 

00.04.08-

00.07.09 

Call Me 

Maybe 

 Under dansen säger någon ”Gud vad 

jobbigt det här var”. 

00.07.10-

00.08.19 

 Jag berättar att vi ska arbeta med att 

klappa i takt och vilka olika takslag det 

finns och vad som är vanligast. Sedan 

berättar jag att vi först tillsammans ska 

arbeta med takt till samma låt, och att de 

sedan själva i sina grupper ska försöka 

hitta takten och arbeta med den på olika 

sätt.  

 

00.08.20-

00.11.27 

Call Me 

Maybe 

 Klappar i takt tillsammans med 

ryggen vänd mot spelet. Vi klappar 

på olika sätt: på ettan, på fyran, på 

ettan och trean, på ettan och fyran. De 

går sedan ihop i sina grupper och 

hittar takten tillsammans på andra sätt 

än att klappa i händerna. 

00.11.28-

00.12.18 

 Vi pratar om deras olika sätt att hitta 

takt. Talar om vilken nästa dans är. 

 

00.12.19-

00.16.16 

Superstition  Någon säger ”Så himla kul att de har 

den här låten”. 
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00.16.17-

00.17.25 

 Jag frågar om de upplevde att någon 

rörelse var svår, och några visar. De får 

i uppgift att hitta en för dem i gruppen 

svår rörelse, som de sedan övar på 

samtidigt som dansen är på i bakgrun-

den.  

 

00.17.26-

00.21.33 

Superstition  De arbetar i sina grupper med olika 

rörelser från dansen och övar på en 

som de gemensamt beslutar är svår. 

00.21.34-

00.21.47 

 Jag säger till dem att komma ihåg en 

rörelse, som de sedan ska arbeta med att 

utföra på ett annat sätt. 

 

00.21.48-

00.24.52 

Mr Saxobe-

at 

  

00.24.53-

00.29.08 

 De får i uppgift att välja en rörelse att 

utföra på ett annat sätt, exempelvis högt, 

lågt, snabbt, långsamt.  

De väljer en rörelse som de utför på 

ett annorlunda sätt. 

00.29.08-

00.32.15 

Mr Saxobe-

at 

  

00.32.16-

00.44.00 

 De får i uppgift att resterande tid arbeta 

i sina grupper, där de bör lyssna på 

takten i sin låt samt komma på rörelser. 

De samlas i sina grupper och sprider 

ut sig i olika salar. En tjej i grupp 2 

visar några rörelser hon kommit på 

för de andra och lär ut dessa. Grupp 1 

dansar till låten Rock n Roll igen. 

Grupp 4 diskuterar låtval. Grupp 3 

och 5 diskuterar låtval och provar 

rörelser. 

00.44.01-

00.45.02 

 Lektionen avslutas med att vi pratar om 

vad vi har gått igenom idag. 

Grupp 2 och 5 stannar kvar efter 

lektionen och övar på sin dans. 
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Bilaga 5 – Exempel på rörelseanalys 

I denna bilaga presenteras ett exempel på en rörelseanalys som genomförts på 

Irmas rörelsekvaliteter under låten Never Gonna Give You Up (se Tabell 21). 

 

Tabell 21. Rörelseanalys av Irma under låten Never Gonna Give You Up. 

KROPPSRÖRELSEANALYS (VAD) 

Markera Typ av rörelse Beskrivning  

 

x 

x 

x 

Kroppsdelar 

fötter 

armar 

bål 

Fötterna rör sig hela tiden (går i sidled, step-touche, hällyft, går på 

stället, lyfter hela foten en bit från golvet, lyfter tårna). Armarna rör 

sig hela tiden (över huvudet, åt sidan, in och ut, upp och ned, håller 

ihop, pressar ut). Bålen rör sig mycket sidledes och fram och tillbaka. 

 

x 

 

 

x 

Kroppshandling 

tyngdöverföring 

flygfärd 

rotation 

steg 

hopp 

Tyngdöverföring förekommer ofta då fötterna hela tiden rör på sig. 

Steg tas både åt sidorna och på stället. 

 

x 

x 

x 

x 

Kroppsform 

sträcka 

böja 

vrida 

svänga 

Sträckning sker då armen sträcks upp och hela kroppen följer med. 

Böjer ihop kroppen och drar med sig armarna. Vrider framför allt åt 

sidan och tar med sig bålen. Svänger med kroppen och mycket med 

armarna.  
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RUMSANALYS (VAR) 

Markera Typ av riktning Beskrivning  

 

x 

x 

x 

x 

x 

Riktning 

fram 

bak 

upp 

ner 

sidan 

runt 

Bålen rör sig ofta framåt och bakåt. Sträcker upp armen och kroppen 

vid några tillfällen. Armen förs även neråt några gånger. Går ofta 

sidledes. 

 

x 

 

Förflyttningsriktning 

rak 

cirkel 

bågformad 

sicksack  

Sträcker upp armen högt vid några tillfällen, men rör sig mestadels i 

mellannivå. 

 

x 

 

x 

 

Omfång 

bred 

smal 

lång 

kort 

Tar ut rörelserna brett, då hon arbetar med armar och ben en bra bit 

från kroppen. Rörelserna blir också väldigt långa, då hon sträcker ut 

varje rörelse helt. 

 

x 

x 

Nivå 

högt  

mellan 

lågt 

Stegen tas rakt åt sidan. 

 

x 

x 

x 

Plan 

vertikal 

horisontal 

sagittal 

Kroppens rörelser utförs främst i det sagittala planet, men även i det 

vertikala. Några rörelser utförs även i det horisontala planet.  

 

KARAKTÄRSANALYS (HUR) 

 

Tid 

 

Plötslig                                                                                                                        Ihållande 

 

snabb x 

flyktig x 

osammanhängande  

Rör sig med snabba rörelser som 

är flyktiga. Rörelserna utförs 

sammanhängande, efter varandra. 

långsam 

lugn 

x sammanhängande 

 

Kraft  

 

Stark                                                                                                                                   Svag 

 

 kraftfull x 

bestämd x 

tydlig x 

Kraftfulla, bestämda och tydliga 

rörelser. 

kraftlös 

vag 

otydlig 
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Utrymme  

 

Spänd                                                                                                                             Flexibel 

      

 x rak 

x distinkt 

Rörelserna utförs rakt och di-

stinkt. 

krokig 

diffus 

 

Flöde 

 

Begränsad                                                                                                                             Fri 

    

 återhållsam 

stel 

spänd 

Rörelserna är mycket flytande och 

armar och kropp är lediga. Rörel-

serna är avspända. 

x flytande 

x ledig 

x avspänd 

 

RELATIONSANALYS (MED VEM OCH MED VAD) 

Kroppar i 

relation till 

andra  

framför varandra (mitt 

emot) 

 

bredvid varandra 

Står bredvid två andra i klassen, 

på rad, men även på led i och med 

att hon står framför en annan 

bakom varandra (rygg mot 

rygg) 

långt ifrån varandra armlängdslucka 

Står med armslängd till dem 

bakom. 

nära varandra 

Hon står nära de som står 

bredvid. 

över jämhöjd 

Hon är i jämnhöjd med de andra. 

under 

mot varandra 

Hon rör sig mot de andra. 

runt varandra från varandra 

Hon rör sig från de andra. 

Kroppar i 

relation till 

dansspel 

långt ifrån 

 

 

x 

nära 

kopierar 

x 

 kontrasterar 
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Bilaga 6 – Rörelsekvaliteter under dansspelet 

I denna bilaga presenteras de tabeller som ligger till grund för vilka rörelsekva-

liteter eleverna använder då de dansar till dansspelet, vilket presenteras som ett 

resultat i kapitel 5 (se Rubrik 5.1). 

Sträck upp med gung 

Den första rörelsen är sträck upp med gung (se Figur 5) från låten Never Gonna 

Give You Up. Denna rörelse utförs på fem olika sätt (n1-5) och presenteras i 

tabell 22.  

Tabell 22. Rörelsen sträck upp med gung. 

 n1 n2 n3 n4 n5 

Kropp Kroppsdelar: 

mycket armar, 

inga fötter eller 

bål.  

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöver-

föring.  

Kroppsform: ben 

och kropp vrids 

lite.  

 

Kroppsdelar: 

mycket armar, lite 

fötter och ingen 

bål.  

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöver-

föring och steg.  

Kroppsform: 

armar sträcks, ben 

och kropp vrids 

lite.  

Kroppsdelar: 

mycket armar och 

fötter, och lite bål.  

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöver-

föring och steg.  

Kroppsform: 

armar sträcks, ben 

och kropp vrids 

lite.  

 

Kroppsdelar: 

mycket armar och 

fötter, och lite bål. 

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöver-

föring och steg.  

Kroppsform: 

armar sträcks, ben 

och kropp vrids 

lite.  

 

Kroppsdelar: 

intensiva armrö-

relser, fötterna rör 

sig högt över 

golvet, och bålen 

används mycket. 

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöver-

föring, distinkta 

steg.  

Kroppsform: 

armar sträcks, ben 

och kropp vrids.  
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Rum Riktning: arm förs 

upp, ned och till 

sidan.  

Förflyttningsrikt-

ning: arm förs rakt 

åt olika håll.  

Omfång: nära 

kroppen och 

sträcks ut lite. 

Nivå: arm hålls i 

mellannivån.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 

Riktning: arm förs 

upp, ned och till 

sidan, stegen tas 

på stället.  

Förflyttningsrikt-

ning: arm sträcks 

rakt åt olika håll.  

Omfång: långt 

från kroppen och 

sträcks ut helt. 

Nivå: arm sträcks 

högt.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 

Riktning: arm förs 

upp, ned och till 

sidan, stegen tas 

på stället.  

Förflyttningsrikt-

ning: arm sträcks 

rakt åt olika håll.  

Omfång: rörelser-

na sker nära 

kroppen och 

sträcks ut lite. 

Nivå: arm sträcks 

högt.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 

 

Riktning: arm förs 

upp, ned och till 

sidan, stegen tas 

på stället.  

Förflyttningsrikt-

ning: arm sträcks 

rakt åt olika håll.  

Omfång: rörelser-

na sker långt från 

kroppen och 

sträcks ut helt. 

Nivå: arm sträcks 

högt.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 

Riktning: arm förs 

upp, ned och till 

sidan, stegen tas 

på stället.  

Förflyttningsrikt-

ning: arm sträcks 

rakt åt olika håll.  

Omfång: rörelser-

na sträcks ut helt 

och långt från 

kroppen.  

Nivå: arm sträcks 

högt.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 

 

      

Karaktär Tid: snabba, 

flyktiga och 

osammanhängan-

de rörelser. 

Kraft: kraftlösa, 

vaga och otydliga 

rörelser.  

Utrymme: rörel-

serna utförs 

krokigt och dif-

fust. 

Flöde: 

det förekommer 

inget gung i 

rörelserna utan de 

är återhållsamma, 

stela och spända. 

Tid: långsamma, 

lugna och sam-

manhängande 

rörelser.  

Kraft: kraftfulla, 

bestämda och 

tydliga rörelser. 

Utrymme: rörel-

serna utförs rakt 

och distinkt. 

Flöde: flytande, 

och avspända 

rörelser som är 

lediga. 

Tid: snabba, 

flyktiga och 

osammanhängan-

de rörelser.  

Kraft: kraftlösa, 

vaga och otydliga 

rörelser. 

Utrymme: rörel-

serna utförs 

krokigt och dif-

fust. 

Flöde: återhåll-

samma, stela och 

spända rörelser.  

 

Tid: långsamma, 

lugna och sam-

manhängande 

rörelser. 

Kraft: kraftfulla, 

bestämda och 

tydliga rörelser. 

Utrymme: raka 

och distinkta 

rörelser. 

Flöde: avspända 

och flytande 

rörelser som är 

lediga. 

Tid: ett långsamt, 

lugnt och sam-

manhängande 

rörelsemönster 

används.  

Kraft: rörelserna 

är kraftfulla, 

bestämda och 

tydliga.  

Utrymme: raka 

och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna 

flyter, är avspända 

och lediga, där 

hela kroppen 

gungar med.  

      

Relation Andra: bredvid 

varandra på rad, 

nära eller med 

armslängslucka 

och i jämnhöjd. 

Spelet: framför 

och en bit ifrån 

samt kontrasterar. 

Andra: bredvid 

varandra på rad, 

nära eller med 

armslängslucka 

och i jämnhöjd. 

Spelet: framför 

och en bit ifrån 

samt kopierar. 

Andra: bredvid 

varandra på rad, 

nära eller med 

armslängslucka 

och i jämnhöjd. 

Spelet: framför 

och en bit ifrån 

samt kontrasterar. 

Andra: bredvid 

varandra på rad, 

nära eller med 

armslängslucka 

och i jämnhöjd. 

Spelet: framför 

och en bit ifrån 

samt kopierar. 

Andra: bredvid 

varandra på rad, 

nära eller med 

armslängdslucka 

och i jämnhöjd. 

Spelet: framför 

och en bit ifrån 

samt kopierar. 
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Krokodilen 

Den andra rörelsen är krokodilen (se Figur 6) från låten Good Feeling. Denna 

rörelse utförs på fyra olika sätt (G1-4) och presenteras i tabell 23.  

Tabell 23. Rörelsen krokodilen. 

 g1 g2 g3 g4 

Kropp Kroppsdelar: mycket 

armar, inga fot- eller 

bålrörelser.  

Kroppshandling: 

synlig tyngdöverfö-

ring.  

Kroppsform: Armarna 

böjs och svängs med 

vid gungrörelsen.  

 

Kroppsdelar: använ-

der mycket armar, lite 

fötter och ingen bål.  

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöverfö-

ring och steg på 

stället.  

Kroppsform: armar 

sträcks ordentligt vid 

krokodilgapet. Ar-

marna böjs och 

svängs med när 

gungrörelsen framträ-

der.  

 

Kroppsdelar: armar 

och fötter används i 

stor utsträckning, 

bålen inte alls. 

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöverfö-

ring och steg framåt.  

Kroppsform: armar 

sträcks ordentligt när 

den förs upp respekti-

ve ned som ett kroko-

dilgap. En böjning av 

armen sker även vid 

gungrörelserna, 

liksom att armarna 

och kroppen svängs 

ordentligt.  

Kroppsdelar: armar 

och fötter används i 

stor utsträckning, 

bålen inte alls. 

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöverfö-

ring och steg framåt.  

Kroppsform: armar 

sträcks ordentligt när 

den förs upp respekti-

ve ned som ett kroko-

dilgap. En böjning av 

armen sker även vid 

gungrörelserna, 

liksom att armarna 

och kroppen svängs 

ordentligt.  

     

Rum Riktning: armrörelsen 

sträcks lite till sidan 

vid gungandet. 

Förflyttningsriktning: 

arm sträcks rakt.  

Omfång: rörelserna 

sker nära kroppen och 

sträcks ut lite. 

Nivå: armrörelserna 

sker i mellannivån.  

Plan: frontalplan 

Riktning: arm sträcks 

upp och ned vid 

krokodilgapet och till 

sidan vid gungandet.  

Förflyttningsriktning: 

arm sträcks rakt.  

Omfång: rörelser sker 

nära kroppen, som 

sträcks ut ordentligt. 

Nivå: arm sträcks 

högt.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 

Riktning: armar 

sträcks upp och ned 

vid krokodilgapet och 

till sidan vid gungan-

det.  

Förflyttningsriktning: 

arm sträcks rakt.  

Omfång: rörelserna 

sker långt från krop-

pen och sträcks ut 

ordentligt. 

Nivå: arm sträcks 

högt.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 

Riktning: armar 

sträcks upp och ned 

vid krokodilgapet och 

till sidan vid gungan-

det.  

Förflyttningsriktning: 

arm sträcks rakt.  

Omfång: rörelserna 

sker långt från krop-

pen och sträcks ut 

ordentligt. 

Nivå: arm sträcks 

högt.  

Plan: frontal- och 

sagittalplan. 
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Karaktär Tid: rörelserna har 

karaktären av snabba, 

flyktiga och osam-

manhängande. 

Kraft: kraftlösa, vaga 

och otydliga rörelser.  

Utrymme: krokiga 

och diffusa rörelser.  

Flöde: rörelserna är 

återhållsamma, stela 

och spända. 

Tid: långsamma, 

lugna och samman-

hängande. 

Kraft: kraftfulla, 

bestämda och tydliga. 

Utrymme: raka och 

distinkta rörelser. 

Flöde: flytande och 

avspända rörelser som 

är lediga.  

Tid: ett långsamt och 

lugnt rörelsemönster 

som är sammanhäng-

ande. 

Kraft: rörelserna i 

denna sekvens, både 

sträckande i krokodil-

gapet och steget 

framåt, är kraftfulla, 

bestämda och tydliga. 

Utrymme: raka och 

distinkta rörelser. 

Flöde: rörelserna är 

återhållsamma, stela 

och spända. 

Tid: ett långsamt och 

lugnt rörelsemönster 

som är sammanhäng-

ande. 

Kraft: rörelserna i 

denna sekvens, både 

sträckande i krokodil-

gapet och steget 

framåt, är kraftfulla, 

bestämda och tydliga. 

Utrymme: raka och 

distinkta rörelser. 

Flöde: rörelserna är 

flytande, lediga och 

avspända. 

     

Relation Andra: bredvid var-

andra på rad, nära 

eller med armslängs-

lucka och i jämnhöjd.  

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kontras-

terar. 

Andra: bredvid 

varandra på rad, nära 

eller med armslängs-

lucka och i jämnhöjd.  

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kopie-

rar. 

Andra: bredvid var-

andra på rad, nära 

eller med armslängds-

lucka och i jämnhöjd. 

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kopie-

rar. 

Andra: bredvid var-

andra på rad, nära 

eller med armslängds-

lucka och i jämnhöjd. 

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kopie-

rar. 
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Enkel-enkel-dubbel 

Den tredje rörelsen är enkel-enkel-dubbel (se Figur 7) från låten Superstition. 

Denna rörelse utförs på fyra olika sätt (S1-4) och presenteras i tabell 24. 

Tabell 24. Rörelsen enkel-enkel-dubbel. 

 s1 s2 s3 s4 

Kropp Kroppsdelar: mycket 

armar, lite fötter och 

ingen bål.  

Kroppshandling: 

synlig tyngdöverfö-

ring vid stegen.  

Kroppsform: armarna 

böjs och svänger. 

 

Kroppsdelar: mycket 

armar och fötter, 

ingen bål.  

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöverfö-

ring vid varje steg, 

där ett litet hopp 

förekommer. 

Kroppsform: kroppen 

vrids när stegen tas åt 

sidorna och armarna 

svänger och böjs. 

 

Kroppsdelar: använ-

der mycket armar och 

fötter, samt lite bål. 

Kroppshandling: 

tydlig tyngdöverfö-

ring vid varje steg, 

där ett litet hopp 

förekommer.  

Kroppsform: kroppen 

vrids när stegen tas åt 

sidorna och armarna 

svänger och böjs.  

 

Kroppsdelar: armar, 

fötter och bål används 

i stor utsträckning. 

Kroppshandling: 

tyngdöverföringen är 

tydlig då tyngden 

flyttas över från ena 

benet till det andra 

vid varje steg åt sidan. 

I varje steg förekom-

mer ett litet hopp. 

Kroppsform: kroppen 

vrids när stegen tas åt 

sidorna och armarna 

svänger och böjs. 

     

Rum Riktning: armar och 

fötter förs till sidorna 

vid stegen.  

Förflyttningsriktning: 

stegen tas rakt åt 

sidan.  

Omfång: rörelserna 

sker nära kroppen och 

sträcks ut lite. 

Nivå: rörelserna sker i 

mellannivån.  

Plan: frontalplan. 

Riktning: armar rör 

sig upp och ned, och 

fötterna till sidorna 

vid stegen. 

Förflyttningsriktning: 

stegen tas rakt åt 

sidan.  

Omfång: rörelserna 

sker nära kroppen och 

sträcks ut lite. 

Nivå: rörelserna sker i 

mellannivån.  

Plan: frontalplan. 

Riktning: armar rör 

sig upp och ned, och 

fötterna till sidorna 

vid stegen. 

Förflyttningsriktning: 

stegen tas rakt åt 

sidan.  

Omfång: rörelserna 

sker nära kroppen och 

sträcks ut lite. 

Nivå: rörelserna 

utförs i mellannivån.  

Plan: frontalplan. 

Riktning: armar rör 

sig upp och ned, och 

fötterna till sidorna 

vid stegen.  

Förflyttningsriktning: 

stegen tas rakt åt 

sidan.  

Omfång: rörelserna 

utförs långt från 

kroppen och sträcks 

ut lite. 

Nivå: rörelserna 

utförs i mellannivån. 

Plan: frontalplan. 
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Karaktär Tid: rörelserna har 

karaktären av snabba, 

flyktiga och osam-

manhängande. 

Kraft: kraftlösa, vaga 

och tydliga. 

Utrymme: krokiga 

och diffusa rörelser.  

Flöde: rörelserna är 

återhållsamma, stela 

och spända. 

Tid: långsamma, 

lugna och samman-

hängande rörelser. 

Kraft: kraftlösa, vaga 

och tydliga rörelser.   

Utrymme: krokiga 

och diffusa rörelser. 

Flöde: rörelser som är 

stela, spända och 

flytande. 

Tid: långsamma, 

lugna och samman-

hängande rörelser.  

Kraft: kraftfulla, 

bestämda och tydliga 

rörelser.  

Utrymme: raka och 

distinkta rörelser. 

Flöde: flytande och 

avspända rörelser som 

är lediga.  

Tid: duttrörelserna är 

långsamma och lugna, 

och sker samman-

hängande.  

Kraft: kraftfulla, 

bestämda och tydliga 

rörelser. 

Utrymme: raka och 

distinkta rörelser. 

Flöde: rörelserna i 

armar, fötter och bål 

är lediga, flyter på 

och är avspända. 

     

Relation Andra: bredvid var-

andra på rad, nära 

eller med armslängs-

lucka och i jämnhöjd.  

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kontras-

terar. 

Andra: bredvid var-

andra på rad, nära 

eller med armslängs-

lucka och i jämnhöjd.  

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kopie-

rar. 

Andra: bredvid 

varandra på rad, nära 

eller med armslängs-

lucka och i jämnhöjd.  

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kopie-

rar. 

Andra: bredvid var-

andra på rad, nära 

eller med armslängds-

lucka och i jämnhöjd. 

Spelet: framför och en 

bit ifrån samt kopie-

rar. 

 

  



 

 168 

Hoppa förbi varandra 

Den fjärde rörelsen är hoppa förbi varandra (se Figur 8) från låten Everybody 

Need Somebody To Love. Denna rörelse utförs på fyra olika sätt (E1-4) och 

presenteras i tabell 25.  

Tabell 25. Rörelsen hoppa förbi varandra. 

 e1 e2 e3 e4 

Kropp Kroppsdelar: armar 

och fötter används i 

liten utsträckning och 

bål inte alls.  

Kroppshandling: 

tyngdöverföringen 

sker då tyngden 

läggs på det ben som 

stegen tas på.  

Kroppsform: armarna 

böjs lite vid stegen i 

sidan. 

 

Kroppsdelar: fötter 

används i stor ut-

sträckning, armar lite 

grand och bål inte 

alls.  

Kroppshandling: 

tyngdöverföringen 

sker då tyngden 

läggs på det ben som 

hoppet sker på. 

Hoppet på ett ben 

sker en bit över 

golvet. 

Kroppsform: benen 

böjs vid hoppet. 

 

Kroppsdelar: armar 

och fötter används 

mycket, bål inte alls. 

Kroppshandling: 

tyngdöverföringen är 

väldigt tydlig där 

kroppen lutas med åt 

det hållet som tyng-

den läggs på vid 

hoppet som sker högt 

över golvet.  

Kroppsform: armarna 

och ena benet böjs 

och sträcks ut och in 

vid hoppet. 

Kroppsdelar: armar 

och fötter används 

mycket, bål inte alls. 

Kroppshandling: 

tyngdöverföringen är 

väldigt tydlig där 

kroppen lutas med åt 

det hållet som tyng-

den läggs på vid 

hoppet som sker högt 

över golvet.  

Kroppsform: armarna 

och ena benet böjs 

och sträcks ut och in 

vid hoppet. 

     

Rum Riktning: stegen sker 

åt båda sidorna.  

Förflyttningsriktning: 

stegen tas rakt åt 

sidorna.  

Omfång: rörelserna 

utförs nära kroppen 

och sträcks ut lite. 

Nivå: rörelserna 

utförs i mellannivån.  

Plan: frontalplan. 

Riktning: hoppet sker 

åt båda sidorna.  

Förflyttningsriktning: 

hoppet tas rakt åt 

sidorna.  

Omfång: rörelserna 

utförs nära kroppen 

och sträcks ut lite. 

Nivå: rörelserna 

utförs i mellannivån.  

Plan: frontalplan. 

Riktning: hoppet sker 

på ett ben först åt ena 

hållet och sedan åt 

andra hållet, med 

andra ord åt sidorna. 

Armarna pumpas upp 

och ner vid hoppet. 

Förflyttningsriktning: 

hoppet sker rakt åt 

sidorna.  

Omfång: rörelserna 

utförs långt från 

kroppen och sträcks 

ut lite. 

Nivå: rörelserna 

utförs i mellannivån. 

 Plan: frontalplan. 

Riktning: hoppet sker 

på ett ben först åt ena 

hållet och sedan åt 

andra hållet, med 

andra ord åt sidorna. 

Armarna pumpas upp 

och ner vid hoppet. 

Förflyttningsriktning: 

hoppet sker rakt åt 

sidorna.  

Omfång: rörelserna 

utförs långt från 

kroppen och sträcks 

ut lite. 

Nivå: rörelserna 

utförs i mellannivån. 

Plan: frontalplan. 
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Karaktär Tid: rörelserna är 

snabba, flyktiga och 

osammanhängande. 

Kraft: kraftlösa, vaga 

och otydliga rörelser.   

Utrymme: krokiga 

och diffusa rörelser.  

Flöde: återhållsam-

ma, stela och spända 

rörelser.  

Tid: rörelserna är 

snabba, flyktiga och 

sammanhängande. 

Kraft: kraftlösa, vaga 

och tydliga rörelser.   

Utrymme: krokiga 

och diffusa rörelser. 

Flöde: återhållsam-

ma, stela och spända 

rörelser.  

Tid: rörelserna är 

snabba, flyktiga och 

sammanhängande.  

Kraft: hoppet liksom 

armarna karaktärise-

ras av kraftfullhet, 

bestämdhet och 

genomförs på ett 

tydligt sätt. 

Utrymme: krokiga 

och diffusa rörelser. 

Flöde: rörelsen flyter 

på, är ledig och 

avspänd. 

Tid: rörelserna är 

snabba, lugna och 

sammanhängande.  

Kraft: hoppet liksom 

armarna karaktärise-

ras av kraftfullhet, 

bestämdhet och 

genomförs på ett 

tydligt sätt. 

Utrymme: raka och 

distinkta rörelser. 

Flöde: rörelsen flyter 

på, är ledig och är 

avspänd. 

     

Relation Andra: rörelserna 

sker förbi varandra, 

där några hoppar 

bakom och andra 

framför sin kamrat. 

Det bildas då två 

rader där de hamnar 

bredvid varandra, 

nära sin kamrat och 

en armslängdslucka 

ifrån de andra. 

Rörelserna sker i 

jämnhöjd. 

Spelet: rörelserna 

sker en bit från spelet 

och kopieras från 

avataren. 

Andra: rörelserna 

sker förbi varandra, 

där några hoppar 

bakom och andra 

framför sin kamrat. 

Det bildas då två 

rader där de hamnar 

bredvid varandra, 

nära sin kamrat och 

en armslängdslucka 

ifrån de andra. 

Rörelserna sker i 

jämnhöjd. 

Spelet: rörelserna 

sker en bit från spelet 

och kopieras från 

avataren. 

Andra: rörelserna 

sker förbi varandra, 

där några hoppar 

bakom och några 

framför sin kamrat. 

Det bildas då två 

rader där de hamnar 

bredvid varandra, 

nära sin kamrat och 

en armslängdslucka 

ifrån de andra. 

Rörelserna sker i 

jämnhöjd.  

Spelet: rörelserna 

sker en bit från spelet 

och kopieras från 

avataren. 

Andra: rörelserna 

sker förbi varandra, 

där några hoppar 

bakom och några 

framför sin kamrat. 

Det bildas då två 

rader där de hamnar 

bredvid varandra, 

nära sin kamrat och 

en armslängdslucka 

ifrån de andra. 

Rörelserna sker i 

jämnhöjd.  

Spelet: rörelserna 

sker en bit från spelet 

och kopieras från 

avataren. 
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Bilaga 7 – Rörelsekvaliteter under de 

egenskapade danserna 

I denna bilaga presenteras de tabeller som ligger till grund för vilka rörelsekva-

liteter eleverna använder då de dansar sin egenskapade dans, vilket presenteras 

som ett resultat i kapitel 5 (se Rubrik 5.2). 

Pekande handen 

Den första rörelsen är pekande handen (se Figur 9) som genomförs av grupp 1. 

Denna rörelse utförs på tre olika sätt (1a-c) och presenteras i tabell 26.  

Tabell 26. Rörelsen pekande handen. 

 1a 1b 1c 

Kropp Kroppsdelar: armar används 

i stor utsträckning, bålen i 

liten utsträckning och fötter 

inte alls.  

Kroppshandling: de står still 

på stället. 

Kroppsform: armen sträcks 

och fingret pekar, benen böjs 

i gungande rörelser samti-

digt som kroppen vrider sig 

mot handen. 

Kroppsdelar: armar och bål 

används i stor utsträckning 

och fötter inte alls.  

Kroppshandling: de står still 

på stället. 

Kroppsform: armen sträcks 

och fingret pekar, benen böjs 

i gungande rörelser samti-

digt som kroppen vrider sig 

mot handen. 

Kroppsdelar: armar rör sig 

mycket, fötter och bål lite. 

Kroppshandling: de står 

stilla på stället, där fötterna 

rör sig en aning från golvet.  

Kroppsform: armen sträcks i 

en pekande rörelse, samti-

digt som benen böjs i gung-

ande rörelser och kroppen 

vrids mot handen som pekar. 

    

Rum Riktning: armen sträcks från 

ena sidan till den andra. 

Förflyttningsriktning: armen 

pekas rakt åt sidorna. 

Omfång: rörelserna sker 

långt från kroppen, där 

rörelserna tas ut ordentligt. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån.  

Plan: horisontalplan. 

Riktning: armen sträcks från 

ena sidan till den andra. 

Förflyttningsriktning: armen 

pekas rakt åt sidorna. 

Omfång: rörelserna sker 

långt från kroppen, där 

rörelserna tas ut ordentligt. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån.  

Plan: horisontalplan. 

Riktning: armen sträcks från 

ena sidan till den andra. 

Förflyttningsriktning: armen 

pekas rakt åt sidorna.  

Omfång: rörelserna sker 

långt från kroppen, där 

rörelserna sträcks ut ordent-

ligt. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån. 

Plan: horisontalplan. 
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Karaktär Tid: pekrörelsen utförs 

långsamt och lugnt med ett 

sammanhängande rörelse-

mönster. 

Kraft: pekrörelsen utförs 

kraftfullt och bestämt och är 

tydlig i sin karaktär. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna är lediga, 

flyter på efter varandra, och 

är avspända. 

Tid: pekrörelsen utförs 

långsamt och lugnt med ett 

sammanhängande rörelse-

mönster. 

Kraft: pekrörelsen utförs 

kraftfullt och bestämt och är 

tydlig i sin karaktär. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna är lediga, 

flyter på efter varandra, och 

är avspända.  

Tid: pekrörelsen utförs 

långsamt och lugnt med ett 

sammanhängande rörelse-

mönster. 

Kraft: pekrörelsen utförs 

kraftfullt, bestämt och är 

tydlig i sin karaktär. 

Utrymme: krokiga och 

diffusa rörelser. 

Flöde: rörelserna flyter på 

efter varandra, och är stela 

och en aning spända. 

    

Relation Andra: under rörelsen står 

de hela tiden bredvid var-

andra på en rad med en 

armslängdslucka och rörel-

sen utförs i jämnhöjd med 

varandra. 

Andra: under rörelsen står 

de hela tiden bredvid var-

andra på en rad med en 

armslängdslucka och rörel-

sen utförs i jämnhöjd med 

varandra. 

Andra: under rörelsen står de 

hela tiden bredvid varandra 

på en rad med en arms-

längdslucka och rörelsen 

utförs i jämnhöjd med de 

andra. 
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Skridskohopp med kurdiskt steg 

Den andra rörelsen är skridskohopp med kurdiskt steg (se Figur 10) som genom-

förs av grupp 2. Denna rörelse utförs på tre olika sätt (2a-c) och presenteras i 

tabell 27.  

Tabell 27. Rörelsen skridskohopp med kurdiskt steg. 

 2a 2b 2c 

Kropp Kroppsdelar: lite armar och 

fötter och ingen bål.  

Kroppshandling: tyngdöver-

föringen sker vid varje steg åt 

sidan, där benet släpas en 

aning och där benet böjs lite 

och foten lyfts en liten bit 

från golvet vid stampandet. 

Kroppsform: kroppen vrids åt 

det hållet som rörelsen utförs. 

 

Kroppsdelar: använder 

mycket armar och fötter, och 

ingen bål.  

Kroppshandling: tyngdöver-

föringen är tydlig och sker 

när rörelsen utförs åt sidan 

genom en markering av 

tyngden till benet som tas till 

sidan samt då foten stampar i 

golvet.  

Kroppsform: steget åt sidan 

utförs med ett släpande 

utsträckt ben och böjs ordent-

ligt när foten stampar i golvet. 

Armarna svänger fram och 

tillbaka längs med kroppen 

som vrids i samma riktning. 

Kroppsdelar: hela kroppen 

används i stor utsträckning, 

där armar, fötter och bål rör 

sig mycket. 

Kroppshandling: tyngdöver-

föring sker varje gång steget 

med ett släpande hopp som 

följd utförs åt sidan samt även 

då foten stampar i golvet. 

Kroppsform: steget utförs till 

sidan och benet sträcks ut när 

det släpas till hoppet och böjs 

mycket då foten stampar och 

pumpar mot golvet. Armarna 

svängs längs med kroppen 

som vrids i den riktning som 

rörelsen utförs. 

    

Rum Riktning: det släpande steget 

sker till sidorna. 

Förflyttningsriktning: stegen 

utförs rakt åt sidan.  

Omfång: rörelserna sker nära 

kroppen och sträcks inte ut 

helt. 

Nivå: rörelserna sker i mel-

lannivån.  

Plan: frontal- och sagittalp-

lan. 

Riktning: det släpande hoppet 

sker till sidorna. 

Förflyttningsriktning: hoppet 

utförs rakt åt sidan.  

Omfång: rörelserna utförs 

långt från kroppen och sträcks 

ut helt. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån.  

Plan: frontal- och sagittalp-

lan. 

Riktning: det släpande hoppet 

sker till sidorna. 

Förflyttningsriktning: hoppet 

utförs rakt åt sidan.  

Omfång: rörelserna utförs 

långt från kroppen och sträcks 

ut helt. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån. 

Plan: frontal- och sagittalp-

lan. 
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Karaktär Tid: rörelserna är långsamma, 

lugna och sammanhängande. 

Kraft: rörelserna utförs med 

kraftlöshet och vaghet på ett 

tydligt sätt.  

Utrymme: krokiga och diffusa 

rörelser.  

Flöde: rörelserna i armar och 

fötter är återhållsamma, stela, 

och spända. 

Tid: hopprörelserna är snab-

ba, flyktiga och samman-

hängande.  

Kraft: rörelserna utförs med 

kraft, bestämdhet och på ett 

tydligt sätt. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna i armar och 

fötter är flytande, stela och 

spända.  

Tid: hopprörelserna är lång-

samma och lugna, samt sker 

sammanhängande.  

Kraft: rörelserna utförs med 

kraft, bestämdhet och på ett 

tydligt sätt. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna i armar, 

fötter och bål är lediga, flyter 

på och är avspända. 

 

    

Relation Andra: rörelsesekvensen 

utförs på en rad bredvid 

varandra där det finns en 

armslängd mellan varandra 

och där rörelserna sker i 

jämnhöjd. 

Andra: rörelsesekvensen 

utförs på en rad bredvid 

varandra där det finns en 

armslängd mellan varandra 

och där rörelserna sker i 

jämnhöjd. 

Andra: rörelsesekvensen 

utförs på en rad bredvid 

varandra där det finns en 

armslängd mellan varandra 

och där rörelserna sker i 

jämnhöjd. 

 

Sicksack fram och bak med shoushou 

Den tredje rörelsen är sicksack fram och bak med shoushou (se Figur 11) som 

genomförs av grupp 3. Denna rörelse utförs på tre olika sätt (3a-c) och presente-

ras i tabell 28.  

Tabell 28. Rörelsen sicksack fram och bak med shoushou. 

 3a 3b 3c 

Kropp Kroppsdelar: mycket armar 

och fötter och lite bål.  

Kroppshandling: tyngdöver-

föringen är mycket tydlig vid 

stegen och då rörelsen på ett 

ben utförs. 

Kroppsform: stegen tas snett 

framåt och bakåt. Då de står 

på ett ben, så sträcks det 

andra benet när det förs upp i 

luften. Överkroppen svänger 

då stegen tas snett framåt och 

bakåt. 

Kroppsdelar: mycket fötter 

och bål, och lite armar.  

Kroppshandling: tyngdöver-

föring sker vid varje steg 

samt då rörelsen på ett ben 

utförs. 

Kroppsform: stegen tas snett 

framåt respektive bakåt. Då 

de står på ett ben, så böjs det 

andra benet när det förs upp i 

luften. Kroppen svänger då 

stegen tas snett framåt och 

bakåt. 

Kroppsdelar: armar, fötter 

och bål rör sig i stor utsträck-

ning. 

Kroppshandling: tyngdöver-

föring sker vid varje steg 

samt då rörelsen på ett ben 

utförs. 

Kroppsform: stegen tas snett 

framåt respektive bakåt. Då 

de står på ett ben, så böjs det 

andra benet när det förs upp i 

luften. Kroppen svänger vid 

stegen snett framåt och bakåt. 
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Rum Riktning: stegen tas åt sidorna 

samt snett framåt och bakåt 

med sicksackrörelser. 

Förflyttningsriktning: stegen 

utförs i ett sicksackmönster. 

Omfång: rörelserna utförs 

långt från kroppen och sträcks 

ut helt. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån.  

Plan: sagittalplan. 

Riktning: stegen tas åt sidorna 

samt snett framåt och bakåt 

med sicksackrörelser. 

Förflyttningsriktning: stegen 

utförs i ett sicksackmönster. 

Omfång: rörelserna utförs 

nära kroppen och sträcks ut 

lite. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån.  

Plan: sagittalplan. 

Riktning: stegen tas åt sidorna 

samt snett framåt och bakåt 

med sicksackrörelser. 

Förflyttningsriktning: stegen 

utförs i ett sicksackmönster.  

Omfång: rörelserna utförs 

långt från kroppen och sträcks 

ut helt. 

Nivå: rörelserna utförs i 

mellannivån. 

Plan: sagittalplan. 

    

Karaktär Tid: rörelserna är långsamma, 

lugna och sammanhängande. 

Kraft: rörelserna utförs med 

kraft och bestämdhet, och på 

ett tydligt sätt.  

Utrymme: krokiga och diffusa 

rörelser. 

Flöde: rörelserna i armar, 

fötter och bål är flytande, 

stela och spända. 

Tid: rörelserna är långsamma 

och lugna, och sker samman-

hängande. 

Kraft: rörelserna utförs med 

kraftlöshet och vaghet på ett 

tydligt sätt. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna i armar, 

fötter och bål är flytande, 

lediga samt avspända.  

Tid: rörelserna är långsamma 

och lugna, och sker samman-

hängande.  

Kraft: rörelserna utförs med 

kraft och bestämdhet samt på 

ett tydligt sätt. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna i armar, 

fötter och bål är lediga, flyter 

på och är avspända. 

    

Relation Andra: rörelsen utförs i två 

rader, en framför och en 

bakom, med långt avstånd 

mellan varandra och där 

rörelserna sker i jämnhöjd. 

Andra: rörelsen utförs i två 

rader, en framför och en 

bakom, med långt avstånd 

mellan varandra och där 

rörelserna sker i jämnhöjd. 

Andra: rörelsen utförs i två 

rader, en framför och en 

bakom, med långt avstånd 

mellan varandra och där 

rörelserna sker i jämnhöjd. 
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Snedpekaren 

Den fjärde rörelsen är snedpekaren (se Figur 12) som genomförs av grupp 4. 

Denna rörelse utförs på tre olika sätt (4a-c) och presenteras i tabell 29. 

Tabell 29. Rörelsen snedpekaren. 

 4a 4b 4c 

Kropp Kroppsdelar: armar används i 

stor utsträckning, fötterna och 

bålen används inte alls.  

Kroppshandling: en tendens 

till tyngdöverföring före-

kommer. 

Kroppsform: armen sträcks 

och fingret pekar. 

 

Kroppsdelar: armar rör sig 

mycket, bål lite grand och 

fötter inte alls. 

Kroppshandling: tyngdöver-

föring förekommer lite grand 

på det ben där armrörelsen 

sker. 

Kroppsform: armen sträcks då 

fingret gör en pekande rörel-

se. Höfterna svänger en del. 

Kroppsdelar: armar och bål 

rör sig mycket, och fötter inte 

alls. 

Kroppshandling: tyngdöver-

föring förekommer lite grand 

på det ben där armrörelsen 

sker. 

Kroppsform: armen sträcks då 

fingret gör en pekande rörel-

se. Höfterna svänger en del. 

    

Rum Riktning: armen sträcks snett 

uppåt och nedåt. 

Förflyttningsriktning: armen 

pekas rakt åt sidorna. 

Omfång: rörelserna sker långt 

från kroppen, där rörelserna 

tas ut lite grand. 

Nivå: armen sträcks i mellan-

nivån, då den inte sträcks 

helt.  

Plan: sagittalplan. 

Riktning: armen sträcks snett 

uppåt och nedåt. 

Förflyttningsriktning: armen 

pekas rakt åt sidorna.  

Omfång: rörelserna sker långt 

från kroppen, där rörelserna 

tas ut lite grand. 

Nivå: armen sträcks i mellan-

nivån, då den sträcks lite 

grand. 

Plan: sagittalplan. 

Riktning: armen sträcks snett 

uppåt och nedåt. 

Förflyttningsriktning: armen 

pekas rakt åt sidorna.  

Omfång: rörelserna sker långt 

från kroppen, där rörelserna 

tas ut lite grand. 

Nivå: armen sträcks i mellan-

nivån, då den sträcks lite 

grand. 

Plan: sagittalplan. 

    

Karaktär Tid: pekrörelsen utförs lång-

samt, lugnt och sammanhäng-

ande. 

Kraft: pekrörelsen utförs 

kraftfullt, bestämt och är 

tydlig i sin karaktär. 

Utrymme: rörelserna är 

krokiga och diffusa. 

Flöde: rörelserna är flytande, 

stela och spända.  

Tid: pekrörelsen utförs lång-

samt, lugnt och sammanhäng-

ande. 

Kraft: pekrörelsen utförs 

kraftfullt, bestämt och är 

tydlig i sin karaktär. 

Utrymme: rörelserna är raka 

och distinkta. 

Flöde: rörelserna är lediga, 

flyter på efter varandra, och 

är avspända. 

Tid: pekrörelsen utförs 

snabbt, flyktigt och samman-

hängande. 

Kraft: pekrörelsen utförs 

kraftfullt, bestämt och är 

tydlig i sin karaktär. 

Utrymme: rörelserna är raka 

och distinkta. 

Flöde: rörelserna är lediga, 

flyter på efter varandra, och 

är avspända. 
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Relation Andra: rörelsen utförs på rad 

med en armslängdslucka och i 

jämnhöjd. 

Andra: rörelsen utförs på rad 

med en armslängdslucka och i 

jämnhöjd. 

Andra: rörelsen utförs på rad 

med en armslängdslucka och i 

jämnhöjd. 

 

Släpande steg med kastande arm 

Den femte rörelsen är släpande steg med kastande arm (se Figur 13) som 

genomförs av grupp 5. Denna rörelse utförs på tre olika sätt (5a-c) och presente-

ras i tabell 30. 

Tabell 30. Rörelsen släpande steg med kastande arm. 

 5a 5b 5c 

Kropp Kroppsdelar: armar och fötter 

används i stor utsträckning, 

bålen används inte alls.  

Kroppshandling: tyngdöver-

föringen är mycket tydlig vid 

varje släpande steg. 

Kroppsform: stegen sker åt 

sidorna, där även benet 

sträcks ut ordentligt. Kroppen 

vrids med vid varje steg. 

Armarna svänger ut åt sidorna 

då stegen tas. 

Kroppsdelar: armar och fötter 

används i stor utsträckning, 

bålen används lite grand.  

Kroppshandling: tyngdöver-

föringen är mycket tydlig vid 

varje släpande steg. 

Kroppsform: stegen sker åt 

sidorna, där även benet 

sträcks ut ordentligt. Kroppen 

vrids med vid varje steg. 

Armarna svänger ut åt sidorna 

då stegen tas. 

Kroppsdelar: hela kroppen 

rör sig, där både armar, fötter 

och bål används mycket. 

Kroppshandling: tyngdöver-

föringen är mycket tydlig vid 

varje släpande steg. 

Kroppsform: stegen sker åt 

sidorna, där även benet 

sträcks ut ordentligt. Kroppen 

vrids med vid varje steg. 

Armarna svänger ut åt sidorna 

då stegen tas. 

    

Rum Riktning: stegen tas åt sidor-

na. 

Förflyttningsriktning: stegen 

tas rakt åt sidorna. 

Omfång: rörelserna sker långt 

från kroppen, där rörelserna 

tas ut ordentligt. 

Nivå: rörelserna sker i mel-

lannivån. 

Plan: frontalplan. 

Riktning: stegen tas åt sidor-

na. 

Förflyttningsriktning: stegen 

tas rakt åt sidorna. 

Omfång: rörelserna sker långt 

från kroppen, där rörelserna 

tas ut ordentligt. 

Nivå: rörelserna sker i mel-

lannivån. 

Plan: frontalplan. 

Riktning: stegen tas åt sidor-

na. 

Förflyttningsriktning: stegen 

tas rakt åt sidorna.  

Omfång: rörelserna sker långt 

från kroppen, där rörelserna 

tas ut ordentligt. 

Nivå: rörelserna sker i mel-

lannivån. 

Plan: frontalplan. 
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Karaktär Tid: rörelsen utförs långsamt, 

lugnt och sammanhängande. 

Kraft: rörelsen utförs kraft-

löst, vagt och tydligt.  

Utrymme: krokiga och diffusa 

rörelser. 

Flöde: rörelserna flyter på 

efter varandra, och är stela 

och avspända. 

Tid: rörelsen utförs långsamt, 

lugnt och sammanhängande. 

Kraft: rörelsen utförs kraft-

fullt, bestämt och är tydlig i 

sin karaktär. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna är lediga, 

flyter på efter varandra, och 

är avspända. 

Tid: rörelsen utförs långsamt, 

lugnt och sammanhängande. 

Kraft: rörelsen utförs kraft-

fullt, bestämt och är tydlig i 

sin karaktär. 

Utrymme: raka och distinkta 

rörelser. 

Flöde: rörelserna är lediga, 

flyter på efter varandra, och 

är avspända. 

    

Relation Andra: denna rörelse sker på 

en rad med en armslängds-

lucka mellan och i jämnhöjd 

med varandra. 

Andra: denna rörelse sker på 

en rad med en armslängds-

lucka mellan och i jämnhöjd 

med varandra. 

Andra: denna rörelse sker på 

en rad med en armslängds-

lucka mellan och i jämnhöjd 

med varandra. 

 


