
 

Examensarbete 15 hp 2012 
Lärarexamen i musik 
Musik, pedagogik och samhälle 

 

Handledare: Maria Calissendorff 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kalle Eriksson 

Faller du så tar vi emot dig  
Trygghet, tillit och kommunikation i gruppundervisning 

med fokus på kroppen som verktyg 
 
 



I 
 



II 
 

 
Förord 
 
Utan en stabil grund faller vi till slut samman, organisation som person. I 
examensarbetet framför er erbjuds en inblick i forskning och tankar kring 
trygghet, kommunikation, lärande och uppbyggnaden av oss själva med kroppen 
som verktyg. 
 
Stort tack till mina inspirerande intervjupersoner som till min stora glädje ställt 
upp på intervjuer och visat stort intresse för det valda ämnesområdet. Tack för era 
öppna, generösa och personliga bemötanden. Stort tack också till min tålmodige 
och hjälpsamme handledare Maria Calissendorff. 
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1. Inledning 

En grupp med deltagare som känner sig trygga med varandra, där deltagarna 
känner tillit till varandra, där du blir accepterad för den du är, en grupp som 
tar emot dig när du faller, det menar jag är en grupp med ett gott 
arbetsklimat som enkelt kan skapa och vara kreativa tillsammans. Varje 
individ ska våga ta plats i gruppen och våga bidra i skapandet. Hur ska jag 
som pedagog lyckas skapa en sådan trygg grupp? 
 
Kommunikation och samspel mellan människor intresserar mig, både på det 
medvetna och omedvetna planet. Det är svårt att till etthundra procent inte 
lägga märke till en annan människa, till exempel när vi möter någon på en 
trottoar. Vi tar in personen vi möter och bedömer till exempel avstånd, 
hastighet och kanske också personens energi den sänder ut. Det finns alltid 
någonting som talar till oss. 

Kommunikation sker samtidigt på flera plan. Det vi kommunicerar verbalt 
är kanske inte alls det vi egentligen känner inom oss. Kroppen är ett av 
verktygen i vår kommunikation, liksom skrift- och talspråk, men vi 
använder oss utav kroppen mer omedvetet än när vi använder skrift och tal. 
Hur pass medvetna är vi egentligen om det vi säger kroppsligen till 
varandra? Använder vi instrumentalpedagoger verkligen kroppen och dess 
inneboende egenskaper och sinnen på ett medvetet plan i vår undervisning? 
När jag spelar fiol till dans så är det väldigt tydligt om de som dansar 
lyssnar aktivt eller inte. Om kommunikationen är närvarande och aktiv så 
kan både dansare och musiker påverka varandra i stunden. Jag brukar passa 
på att spela solo till dans, för då kan jag verkligen titta ut mot dansarna för 
att läsa av energin och stämningen i rummet. Om ingen lyssnar så skulle de 
lika gärna kunna använda inspelad musik istället, det är inte lika kul att 
spela när kommunikationen är undermålig. Dansarnas lyssnande påverkar 
min lust att spela och att variera musiken. Ett effektivt ”botemedel” mot 
undermåligt lyssnande är till exempel att spela svagare tills de måste lyssna 
eller så ändrar jag tempo, eller varför inte gå och sätta sig på en stol och 
spela för att fånga deras uppmärksamhet?  

Om alla i en orkester ska börja eller sluta spela samtidigt så måste en tydlig 
impuls ges och det sker med kroppen som kommunikationsmedel. En av 
världens främsta orkestrar är tyska Berlinfilharmonin. Jag har tyvärr inte sett 
dem spela men vänner som gjort det säger att Berlinfilharmonin spelar som 
en enda kropp. De spelar otroligt organiskt och alla ger 110 % av sig själva, 
både till publik och till varandra. Jag tycker det är fascinerande att över 
etthundra människor som utför olika saker kan upplevas som en helhet. Är 
kropp musik eller musik kropp? 

Inom teater och dans används kroppen, rösten och känslor som främsta 
verktyg, till skillnad från musiker som använder sig utav ett instrument. 
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Musiker kan glömma bort hela kroppens vikt och påverkan av musicerandet. 
Av en händelse fick jag möjligheten att bli en del av Europas 
amatörteatervärld för en vecka. Denna vistelse gav mig starka intryck i hur 
man aktivt kan jobba med att skapa en kreativ, positiv och väl fungerande 
grupp på en kort tid. Deltagarna kom från fem länder och var till största del 
ungdomar i åldrarna 15 till 20 år. Jag blev helt förbluffad över deras sätt att 
ta till sig de övningar vi gjorde tillsammans. Närvaro och uttryck höll en 
väldigt hög nivå och jag blev nyfiken på hur vi kan ta lärdom från 
teaterverksamhetens övningar och metoder och om de går att applicera på 
instrumentalundervisning. 
 
Man kan lite förenklat säga att hela projektet byggde på fyra delar: 
 

• Workshops i rörelse och kroppsmedvetenhet. 
• Workshops i rytmträning. 
• Diskussion och reflektion gällande huvudtemat identitet, gemensamt 

värdegrundskapande och hur dagarna tillsammans fungerat. 
• Teatraliskt skapande kring veckans tema med inspiration och 

utgångspunkt från ovan nämnda workshops. Själva föreställningen 
innehöll ingen talad dialog, men byggdes upp runt de ord som 
kommit fram i diskussionerna om vad identitet kan betyda. 

 
Målet med projektet var att ge ungdomar från Europa chansen att utvecklas 
som individer genom möten med varandra, genom samtal i grupp, genom 
samarbete och att vara kreativa tillsammans. Det jag blev mest imponerad 
av var de två workshops i rörelse och kroppsmedvetenhet. Den enligt mig 
mycket kompetenta och pedagogiska dansläraren använde sig av övningar 
som fick kroppen avslappnad och uppvärmd, vilket jag anser är en viktig 
grund för lärande och kreativitet. Jag har studerat folkdans med pedagogisk 
inriktning på heltid ett läsår och har därför god insikt i hur dansträning kan 
genomföras. Danspedagogens filosofi är att om ryggraden och dess 
muskulatur är avslappnad och uppvärmd, så förebyggs skador i hela 
kroppen och individen får även mer tillgång till sin egen kropp och 
därigenom också större tillgång till sina känslor och skapande. Vid 
rörelsetillfällena fanns en tydlig struktur som innehöll moment av bland 
annat uppvärmning, hållning, gång, impulsövning, improvisation, ledarskap 
och lyhördhet.  
 
En övning var att vi skulle leda varandra fritt i rummet två och två. Den som 
leder håller löst i den andres handled och den som leds ska under tiden 
blunda. I en sådan övning övas många sinnen och kommunikativa inslag. 
Tillit, kroppslig kommunikation, lyhördhet, rumslig uppfattning, hörsel och 
känsel är bara några exempel. Egenskaper vi behöver även vid musicerande 
tillsammans med andra. 
 
I en annan övning stod vi i ring och skickade handklappar tvärs över golvet 
till varandra. Då gäller det att våga ta kontakt med den du ska sända klappen 
till, att vara tydlig i sitt kroppsspråk. När du står på en ring så ser du också 
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alla personer i gruppen, vilket också skapar närvaro och insikt i att du inte är 
själv i rummet. Du övas då i att kunna ta in övriga personer, samtidigt som 
du genom övningen blottlägger dig själv och blir en tydlig del av gruppen. 
 
En lite mer avancerad övning var när vi jobbade i grupper på fyra personer. 
Då stod vi i en fyrkant alla ståendes åt samma håll. Här skulle alla 
kroppsligt spegla och följa det som ledaren gjorde.  
 
 
 
Tänk att en person står i varje hörn av figuren som visas här. Vi säger att 
alla står riktade mot höger. Då blir den personen längst åt höger den som 
leder. Ledaren ser inte de övriga och leder med baksidan av kroppen som de 
övriga ser. Varje person fick leda och efter ett par minuter satte läraren på 
musik. En musik som var långsam och vacker. Ögonkontakt är signalen för 
ledarbyte. Här övas kroppsligt kommunikativt ledarskap och följarskap 
genom kroppen och synen som verktyg. Det handlar i övningen om att ta in 
hela personen. All rörelse, hastighet, uttryck och form som skapas i nuet. 
Det är en improvisation. Hänsyn måste tas av den som leder så att inte för 
avancerade rörelser eller vridningar görs. Vrider ledaren sig för mycket 
hamnar ledaren ur övrigas synfält och kommunikationen är förlorad. Efteråt 
fördes diskussion och reflektion på helgrupp om vad det blev för skillnad i 
känsla och uttryck när musiken tillkom.  
 
Hela veckan innehåll många intressanta övningar, övningar utan verbal 
kommunikation men som ändå var väldigt tydliga, meningsskapande och 
individuellt utvecklande. Det här ledde till att jag ville lära mig mer om hur 
teaterpedagoger arbetar. 
 
En större medvetenhet om basal kroppskännedom och kroppen som verktyg 
i skapande och kommunikation menar jag är viktigt för att höja kvalitén i 
instrumentalundervisning. Vid instrumentalspel menar jag att hela kroppen 
behöver vara med för att vi ska kunna uttrycka det vi vill och kunna känna 
lugn och trygghet.  
 
Jag har bollat mina val av frågeområden med många denna höst. En tjej 
berättade för mig om sin tid på gymnasiet då hon spelade i fem orkestrar. 
Hon kände att hon inte alltid hade tid men hon ville vara snäll och deltog i 
allt men kunde nästan gråta på väg till repen. En dag stod hon över en 
konsert för att hinna med sina studier, för att ändå dagen efter vara med i en 
annan konsert med en annan orkester. Hennes fiollärare blev sur, då det var 
fiollärarens orkesterkonsert hon skulle hoppa över. Fiolläraren frågade 
henne varför hon prioriterade den andre lärarens orkesterkonsert. Utan 
hänsyn till elevens vilja eller känslor trycker läraren ner sin elev för att i 
tävlan mot de övriga lärarna på kulturskolan kunna genomföra den bästa 
konserten.  
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Denna historia stärkte mig i min tro att trygghet är en av de viktigaste 
byggstenarna i skapandet av en god läromiljö. Även om du som pedagog 
vill väl så kan det vara lätt att stirra sig blind på alla krav som ställs från 
olika håll på undervisningen. Resultatet kan då komma att prioriteras 
framför elevens egen person och utveckling. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka erfarna pedagogers 
uppfattningar och tankar kring skapande av trygghet och kommunikation 
och dess betydelse i gruppundervisning med fokus på kroppen som verktyg. 
Jag vill även undersöka om det finns övningar där kroppen som verktyg 
ingår som är extra bra i skapandet av trygghet och kommunikation. Jag vill 
också ta reda på hur pedagoger ser på taktil beröring som ett pedagogiskt 
verktyg i sin undervisning. 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur ser pedagoger som jobbar med kroppen som verktyg på trygghet 
i gruppundervisning?  

 
2. Vilka specifika övningar med kroppen som verktyg används för att 

skapa trygghet i grupp?  
 

3. Hur används taktil beröring som ett pedagogiskt redskap för att 
skapa trygghet? 

 
Avgränsning 
 
Jag har avgränsat min undersökning till dessa konstnärliga områden som 
involverar kroppen som verktyg i sitt kunskapande: 
 

• Teater 
• Rytmik 
• Dans 

 
Genom att undersöka olika konstnärliga uttryck så får undersökningen 
förhoppningsvis ett större djup som kan vara till nytta även inom andra 
områden och grupper i dagens samhälle. Jag har valt att ta bort 
fiolundervisning i undersökningen för att få mer tid till att hämta kunskap 
från andra områden än det just jag är van vid. Detta för att få nya 
infallsvinklar och förhoppningsvis på ett djupare plan kunna förändra och ta 
vidare innehåll och metod i min och andra pedagogers undervisning. 
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2. Områdesöversikt 

Trygghet och kommunikation är stora områden. Fokus i 
informationssökandet har lagts på skapande av trygghet med kroppen som 
verktyg.  

2.1 Kroppen som verktyg 
Ett tydligt exempel på hur kroppen kan användas som verktyg vid inlärning 
får vi genom att läsa lektor Eva Nivbrant Wedins nyutkomna bok Spela med 
hela kroppen (Nivbrant Wedin 2012). Hon arbetar som lektor på KMH och 
har lång erfarenhet av undervisning världen över inom rytmikområdet. 
Hennes bok handlar om rytmik och motorik i undervisningen och 
genomsyras av tankar och idéer från rytmikmetodens grundare, schweizaren 
Emilie Jaques-Dalcroze (1865–1950). Nivbrant Wedin beskriver hur 
Dalcroze ville förbättra musikundervisningen genom skapandet av denna 
metod och att metoden nu hundra år senare blir allt mer populär i Sverige då 
gruppundervisningen inom musik blir vanligare och rytmikmetoden är väl 
anpassad för detta och utvecklar god gruppdynamik.  

Nivbrant Wedin förespråkar att man ska prata mindre och visa mer med 
kroppen, lyssna in gruppen, delegera ledarskapet och reflektera i 
klassrummet. I rytmikundervisningen fokuserar man mycket på att använda 
kroppens inneboende kunskaper, som våra olika sinnen och förmågan att gå 
i puls. Vilket vi alla omedvetet gör när vi går och den förmågan kan kopplas 
till att stärka pulskänslan och öka förståelsen för musikens puls genom 
användandet av kroppen.  
Att röra på sig är även bra för andra saker menar Dr. Carla Hannaford 
(1997) professor i biologi, pedagog och författare. Hon skriver att rörelse 
ökar koncentration och närvaro. Hjärnan får mer syre genom rörelseaktivitet 
och ökar på så sätt koncentrationsförmågan och övas balanssinnet kan även 
inlärningsstörningar som ADD och ADHD bli hjälpta. Vissa specifika 
rörelser anses vara god hjärngymnastik och stimulerar stora delar av 
hjärnan, sedan har också hjärngymnastik genom specifika rörelser och 
övningar gett god resultat vid läs- och skrivinlärning (Hannaford 1997). 
Denna förståelse till rörelsernas betydelse finns även upptagna i dagens 
rytmikövningar (Nivbrant Wedin 2012). Kunskapande, lärande och även 
meningsskapande kan fördjupas när kropp och känsla inkluderas av 
pedagogen sin undervisning (Hannaford 1997; Lindstrand & Selander 
2009).  

Kroppen är en del i vår dagliga kommunikation skriver Dimbleby och 
Burton (1995). De tar upp att interpersonell kommunikation inkluderar 
kroppsspråk och ickeverbal kommunikation. Små rörelser kan säga väldigt 
mycket, som till exempel rörelser och uttryck med ögon och mun. Sociala 
regler styr vårt kroppsliga agerande. Vi kan vara nära varandra inom 
familjen men att krama chefen är inte alltid lika uppskattat, för det kan 
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innebära att chefen tappar i status. Hög status kräver en stor fri rymd, eller 
intimsfär, menar Dimbleby och Burton (1995).  
 
Men den fria rymden betyder inte bara status, utan utrymmet mellan 
människor är viktig för att kunna känna sig trygg. Kroppsspråket och icke-
verbal kommunikation är den viktigaste och vanligaste typen av 
kommunikation, och som säger mer om oss själva än vad vi kanske tror 
(Dimbleby & Burton 1995; Pease 2003). 
 
Kroppsspråket kan kortfattat kategoriseras i fem huvudelement (Dimbleby 
& Burton 1995): 
 

1. Gester 
2. Mimik 
3. Kroppshållning 
4. Intimsfär och kroppslig närhet 
5. Kroppskontakt 

Dimbleby och Burton (1995) betonar att kroppsspråk tar olika uttryck i olika 
kulturer och att sociala relationer påverkar kroppsspråket, du uttrycker dig 
annorlunda om du till exempel känner personen du riktar dig till. Känslor 
och avsikter förtydligas med kroppsspråket vilket gör att mycket kraftfulla 
budskap kan riktas. Men vi vet inte alltid vad vi vill säga och kommunicerar 
både avsiktligt och oavsiktligt, vilket kan påverka kommunikationen och 
relationen mellan människor på ett omedvetet plan. 
 

Det är allmänt känt att britter har svårt för kroppskontakt, vilket skapar många 
problem vad gäller kontakten med människor från andra kulturer. (Ibid. s 51) 

 
Förståelse för andra kulturer inkluderar en förståelse för att våra 
kroppsspråk tar olika uttryck, såsom hur vana vi är vid kroppskontakt (Ibid. 
1995). 
 

Estetiska uttryck som dans, rörelse, musik och måleri är uttryck som 
används för att reparera en människas självbild och identitet. (Englund 
2004; Halprin 2003).  
I en dikt av Kabir (i Halprin 2003, s. 35) beskrivs sökandet av oss själva: 

I laugh when I hear that the fish in the water is thirsty.  

You don´t grasp the fact that what is most alive of all  

is inside your own house; and so you walk from one holy city  

to the next with a confused look! Kabir will tell you the truth:  

go wherever you like, to Calcutta or Tibet;  

if you can´t find where your soul is hidden, for you  

the world will never be real! 

Kabir (trans. Bly 1971 p. 9) 
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Englund (2004) tar upp en sjukgymnastisk metod som kallas för basal 
kroppskännedom (BK). Metoden syftar till utvidgad självkännedom, att 
hitta kroppsjaget. Inom BK arbetar sjukgymnaster med kroppsjaget i syfte 
att synliggöra kroppsjagets helhet. Det medvetna – omedvetna, det verbala – 
icke verbala, element som formar och skapar den totala upplevelsen av sig 
själv, sin kropp och sin omvärld. 

Synliga funktioner av beteenden och rörelser sammanställs till kategorier som 
benämns kroppsjagsfunktioner. Den viktigaste och samordnande funktionen av 
kroppsjaget är den mentala närvaron, som reglerar såväl den psykomotoriska som 
den upplevelsemässiga aspekten av rörelsen. (Ibid. s. 35) 

Jacques Dropsy (1998; 2004), psykoterapeut och rörelsepedagog, fokuserar 
på kroppsuttryck och mänsklig kontakt i sitt skrivande och har genom det 
påverkat sjukgymnastiken i Sverige. Han tar bland annat upp att 
psykoanalys inte ger resultat om inte samtidigt kroppens hållning ändras. 
Kroppen påverkar tanken, tanken påverkar kroppen.  

For every thought supported by a feeling there is a muscle change. Primary 
muscle patterns being the biological heritage of man, man´s whole body 
records his emotional thinking. (Halprin, 2003, s. 145) 

   Mabel Ellsworth Todd (1937) 

Dropsy fokuserar likt Englund och Halprin på att kroppens rörelse och 
hållning kan vara ett verktyg för att komma åt våra känslor vi bundit upp i 
våra kroppar vilket citatet ovan omtalar. 
 
Flertalet studier (Englund 2004) har påvisat positiva effekter även inom 
vården hos patienter genom användandet av musik. Man kan se resultat rent 
fysiologiskt och psykologiskt, genom bland annat lindring av ångest och 
smärta, påverkan av stresshormoner och hjärtfrekvens och att musik kan 
användas som terapi genom hela livet, att förstå sig själv.  

Att musik kan användas för att förstå oss själva tas upp inom 
musikpsykologin av Alf Gabrielsson (2007) som varit en av de första att 
forska kring människors starka musikupplevelser. Hans bok innehåller en 
stor mängd data från människor som genom musiken till exempel fått 
kontakt med sitt inre, öppnat upp nya fönster i det medvetna och fått en 
högre närvaro i livet. Gabrielsson menar också att musiken i sig har unika 
kvaliteter som enbart kan upplevas genom mötet med musiken.  
Musik anses också vara en gruppstärkande faktor, där musikupplevelsen är 
individuell men rytmen gemensam. Gruppsammanhållning anses i sig vara 
en hälsofaktor. Att risken att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdomar kan minskas 
tas upp av och Theorell (2009) som refererar till den finländske neurologen 
epidemiologen Markku Hyppää som påvisar sambandet med det faktum att 
de svensktalande österbottningarna som visat sig leva mycket längre än 
övriga finländare. Socialantropologer har påpekat att denna grupp med 
människor har en hög sammanhållning och forskning inom just sociala 
frågor kallar detta för socialt kapital (Theorell 2009). 
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Ur ett folkhälsoperspektiv tar Theorell (2009) upp forskning som visat att 
regelbundet deltagande i kulturella aktiviteter förbättrat både fysiskt 
tillstånd och sociala funktioner. De positiva effekterna säger han kan 
jämföras med vad som sker med kroppen vid regelbunden fysisk träning 
vilket ger positiva effekter såsom utbyte av utslitna celler och reparation av 
celler.  

2.2 Vikten av reflektion 
Efterfrågan på utbildade grupphandledare har på senare tid ökat och många 
lärare vidareutbildar sig inom grupphandledning, vilket Normell (2002) 
frågar sig varför det har skett nu? Vad i samhället de senaste decennierna 
har förändrats och som förklarar detta behov som tidigare inte fanns?  
 
Hon sökte svar och tar hjälp av moderna sociologers beskrivningar. Det hon 
fann var det som sociologer kallar modernitetens reflexivitet, vilket innebär 
att det högmoderna samhället nu är mer frigjort från fasta värden eller 
sanningar och att detta även gäller den enskilda individen. Vad som varit 
fasta punkter i livet såsom yrkesroller, familjemönster och gemensamma 
traditioner finns nu i det moderna samhället inte kvar. Nu kan allt betvivlas, 
förkastas, ifrågasättas eller omprövas. Politiska ideologier, religion, tron på 
vetenskap kan inte längre fylla den funktion som att ge sammanhang och 
mening i livet, vilket ökar kraven på kompetensen hos var och en att kunna 
söka svaren som ger mening åt livet inom sig själv (Normell 2002).  
 
Normell säger att behovet av att strukturerat mötas och reflektera över 
nutiden och dess mening är en av anledningarna till att handledning i skolan 
nu används och efterfrågas av personal inom dagens skola. 
 

Min och många andras övertygelse är emellertid att den viktigaste 
samhällförändringen nu handlar om att flytta resurserna från arbetet med att främja 
ekonomisk tillväxt till att främja personlig tillväxt. Tänk om motsvarande satsning 
som gjordes i skolan när datorerna kom från och med nu skulle göras på att främja 
både pedagogernas och elevernas lärande när det gäller att förstå inte bara den yttre 
verkligheten utan också den inre. […] Positivt är att allt fler pedagoger får tillgång 
till grupphandledning, där de fritt kan reflektera både över det praktiska 
vardagsarbetet och över samhällsförändringar som påverkar det som händer i skolan. 
(Normell 2002, s. 20) 

 
I citatet efterfrågas inom skola mer fokus på personlig tillväxt, förståelse 
och lärande för människors insida.  
 
Redan 1967 skrev Brian Way boken, som 1971 kom ut på svenska, 
Utveckling genom drama. Drama skiljer sig från teater genom att inte vara 
inför publik. Way säger att alla kan lära ut drama, att det kan göras av alla 
lärare i skolan och det behöver inte vara ett eget ämne på schemat. Om 
läraren har ett generöst, äkta och inlevelsefullt intresse för barn behövs 
ingen utbildning i teater för att genomföra drama på lektionen. Han 
uppmanar lärare att hitta en utgångspunkt i sig själva där de känner sig som 
tryggast och lyckligast, för att genom drama utveckla människor. Way 
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menar att syftet för drama inte är att lära ut teater, utan att just utveckla 
människor. Drama riktar sig till individens unika kärna och därför är drama 
inte mätbart, då individer alltid är olika. För att förebereda unga människor 
till att leva och inte bara lär sig överleva ekonomiskt påpekar Way vikten av 
att jobba med hela personligheten och då måste vi försöka förstå den 
mänskliga naturen. Områden Way tar upp i sin bok är till exempel; sidor av 
personligheten, koncentrationsövningar, att man ska börja där man står, 
användande av våra sinnen som fantasistimulans, användning av rörelse och 
av ljud, att upptäcka sin kropp, emotionell behärskning, självmedvetande, 
improvisation, hur man använder klassrummet samt hur man lär sig 
uppträda socialt (Way 1971). 
 
Ett professionellt förhållningssätt till pedagogrollen innefattar att fokus 
läggs på pedagogens personliga kvalitéer såsom mognad, en trygg 
yrkesidentitet och intresse för uppgiften (Normell 2002). Att höra sin 
inspelade röst eller se sig själv på film från sin egen undervisning är en bra 
väg till självkännedom. Efterhand inser man att även om man inte är perfekt 
så har man blivit accepterad av andra och kan på så sätt acceptera sina egna 
brister. Genom att lära känna sig själv blir man trygg i sin identitet.  
 
Jagperception är ett annat begrepp om självkännedom som inkluderar vår 
självbild säger Dimbleby och Burton (1995) och de tar upp att självbilden är 
vår föreställning om våra egna fysiska kroppar och denna uppfattning också 
har att göra med vår personlighet. Även de tar upp exemplet med att lyssna 
på en inspelning av sig själv och säger det kan vara chockartat, men att 
chocken lägger sig snabbt om man klarar av att sluta ta sig själv på för stort 
allvar. De säger också att vår självbild utvecklas genom relationer till andra. 
 
Normell (2002) betonar även att det ofta talas om vikten av den personliga 
integriteten, men söker en definition av det, för vad är den personliga 
integriteten? Hon tar hjälp av författaren Tove Anderssons skriftliga bild av 
hösten: 
 

Det är en tid att bevara och säkra och lägga upp så stora förråd man kan. Det är 
skönt att samla det man har så tätt intill sig som möjligt, samla sin värme och sina 
tankar och gräva sig en säker håla längst in, en kärna av trygghet där man förvara 
det som är viktigt och dyrkbart och ens eget. (Ibid. s. 45) 

 
Normell menar att integritet är kunskap att värna om och försvara det som är 
dyrbart och viktigt hos en själv mot intrång. Att kunna skapa den distans 
eller närhet till andra människor som man själv tycker är lagom, stå upp för 
och hävda det man tycker är viktigt även inför andra som tycker annorlunda. 
Respekt för andras integritet handlar om att veta eller att kunna känna av 
vilket avstånd som är lagom, att kunna lyssna av situationen (Normell 
2002). 
 
Lärarutbildningen har genomgått många reformer. 2008 avslog 
Högskoleverket ett förslag i ett PM att ”ett särskilt lämplighetsprov ska tas 
fram av verket och användas som särskild behörighet för antagning till 
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lärarutbildningen” (Normell 2008, s. 102). Detta avslogs på grund av 
kostnadsskäl av lärarutbildningens omfattning och rättssäkerheten av 
individerna (Ibid. 2008).  
 
Ett förslag hade redan utvecklats inom vårdutbildning. Att provet 
utvecklades för antagning inom vården var på grund av att de inom vården 
jobbar med människor. Vårdprovet var tänkt att gälla som en extra 
möjlighet till antagning inom vårdyrken på högskolenivå med 
naturvetenskaplig bas (Ibid. 2008). Tre delprov skulle genomföras som 
ansågs innehålla viktiga kompetenser: 
 

o Kunskapsprov, baserat på gymnasiekunskaper i naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga ämnen. 

o Kommunikationsprov, som är inriktat på att fånga upp och förstå verbal 
kommunikation, både muntlig och skriftlig och sedan förmedla den i skriftlig 
form. 

o Samspelsprov som handlar bland annat om den sökandes empatiska förmåga och 
förmåga att skapa relationer till andra.  

(Ibid. s. 100) 

Normell (2008) menar i högsta grad att även lärare jobbar med människor 
och att antagningen till lärarutbildningen också bör ses över. Normell 
utvecklar de tre områdena ovan i vårdprovet och fokuserar på förmågor som 
hon anser vara extra viktiga för att klara läraryrkets krav. Så här ser 
Normells utvecklade lista ut: 
 

o uttrycka sig tydligt i tal och skrift 
o ta till sig muntlig och skriftlig information och förmedla den vidare i både muntlig 

och skriftlig form 
o uppfatta icke-verbal kommunikation, särskilt emotionella budskap 
o reflektera över sig själv och andra 
o visa empatisk förmåga 
o uppfatta, beskriva och reflektera över en bevittnad konfliktsituation 
o uppfatta hur det egna sättet att vara i ett samspel med andra påverkar en viss 

situation 
o lyssna, det vill säga ha förmåga att sätta egna behov och önskningar åsido i samtal 

med andra 
o föra ett meningsfullt resonemang i etiska frågor. 

(Ibid. s. 103) 

I citatet ovan betonar Normell kompetens inom icke-verbal kommunikation, 
lyssnande och reflektion över sin egen roll och påverkan i samspel med 
andra. Normell säger också att ett vårdprov sannolikt skulle ha mycket 
gemensamt med ett lärarprov på grund av att ”eleverna liksom patienterna 
befinner sig i beroendeställning” (ibid. s. 103).  
 
Lärande sker enligt Normell (2008) bäst i en relation till en lärare som är 
både kunnig inom sitt område och även intresserad av sina elever. Normell 
menar att elever lär sig bättre om de känner sig trygga och att läraren 
behöver känna sig trygg. För att eleven ska kunna knyta an till läraren 
behöver läraren i sig själv ha en trygg anknytning och vägen dit kan vara 
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genom reflektioner från lärarens tidigare erfarenheter och därigenom nå 
ökad självkännedom.  
 
Normell (2008) tar upp att den senaste neurovetenskapen visar att långvarig 
stress hämmar hjärnans utveckling. Hjärnan är vid födseln endast en 
femtedel så stor som den blir som vuxen, vilket skiljer oss från många andra 
däggdjur. Kopplingar och nätverk ska byggas i hjärnan och samspelet i 
hjärnan utvecklas bättre vid trygg anknytning tidigt i livet. Det var bara tio 
år sedan forskning visade att nervceller nyproduceras i vår hjärna. 

2.3 Spädbarnsforskning 
Senare tids spädbarnsforskning har ändrat bilden på barnet från ett hjälplöst 
kryp till en högst kompetent varelse (Erixon 2007). Erixon säger att både 
Piaget och inlärningspsykologin har haft som utgångspunkt att barnet från 
födseln är oförmöget att relatera till andra människor och att barnet 
efterhand lär sig att bli socialt. Spädbarn har beskrivits som kontaktlösa och 
att sinnesorganens intryck inte säger någonting i livets början. Erixon menar 
att det inte är konstigt att sådana socialiseringsteorier uppkommit då 
forskare alltid är förankrade i sin egen tid och samhällets rådande 
föreställningar, men att vi till stor del lever kvar i hur vi såg på barn i mitten 
av 1950-talet. Erixon påpekar att forskningen påverkar hur vi i vardagen 
uppfattar företeelser, såsom bilden av vad ett spädbarn gör och kan. 
Nuförtiden vet vi att barn redan innan det fötts har lagrat på sig ljudminnen 
och kan identifiera både musik och sin mors röst. Även mammans 
rörelserytm känns igen av barnet efter sin tid i mammans mage (Erixon 
2007).  
 
Erixon tar upp att kroppens rörelser är i rytm när vi talar, från rörelser i 
ansiktet som knappt är märkbara till mer påtagliga rörelser, men att det är 
inget vi tänker på medans vi talar. 
 

Kroppens alla rörelser är synkroniserade med det språk personen talar. Samtidigt rör 
sig lyssnaren rytmiskt till talarens språk, gester och rörelser. När talaren lutar sig 
framåt drar lyssnaren sig bakåt, ändrar den ene ställning gör den andre samma sak, 
spärrar den ene upp ögonen gör samtidigt den andre detta. Denna 
interaktionssynkroni brukar liknas vid en dans, eftersom synkroniserade rörelser är 
samtida. (Erixon 2007, s. 33) 

 
Man vet nu att också det nyfödda barnet från födsloögonblicket rör sig 
rytmiskt till människors tal, genom att ha studerat videoinspelningar i 
ultrarapid. Erixon refererar Joseph Schallers beskrivning utav ett försök där 
ett spädbarn och en kvinnlig försöksledare samtalar utan ord på tjugo 
centimeters avstånd. Drar försöksledaren sig tillbaka rör sig barnet framåt, 
närmar sig försöksledaren drar barnet sig tillbaka. Man kan lätt tro att barnet 
bara följer efter försöksledaren men forskarnas analys visar att fallet inte är 
så. Rörelserna visar sig vara samtidiga. Om försöksledaren istället är stilla, 
då tar barnet initiativ till en ny tur genom att röra sig antingen bakåt eller 
framåt.  
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Grunden för denna synkroniserade dans, med samtida rörelser, som utmärker 
vuxnas språkliga samspel, behärskas alltså redan av det nyfödda barnet. 
(Erixon 2007, s.34) 

 
Denna samstämmighet i tal och rörelser menar Erixon är en bas för all 
dialog, som alltså det nyfödda barnet redan använder sig utav.  
 
Spädbarnet har visat sig vara oerhört känsligt för vilka signaler som 
signaleras i det sociala samspelet, som det avståndsmässiga samspelet. Utan 
illvilja kan lätt onda cirklar uppstå. En ambitiös mor som lekte tittut med sin 
tre månader gamla dotter blev i sina försök att få kontakt med barnet för 
intensiv och närgången. Modern försökte hålla ögonkontakt hela tiden i 
leken och om barnet vred bort blicken följde modern efter och använde även 
kroppskontakt för att få uppmärksamheten tillbaka. Modern visade sig vara 
okänslig för barnets behov och respekterade inte att hålla avståndet mellan 
dem i deras samspel. Barnet reagerade starkt då det kände sig trängt av 
modern och blev inåtvänt vilket medförde att modern blev orolig över att 
hon inte fick kontakt med barnet. Den onda cirkeln var sluten. Mamman 
fick hjälp att förstå deras samspel och relationen kunde bli återställd (Erixon 
2007). 
 
Att utveckla språket och att bli förstådd är centralt för barns övriga 
utveckling. Det har visat sig i en amerikansk undersökning, refererad till av 
Erixon (2007), att nyfödda barn som får tillbringa mycket tid med sina 
mödrar, en timme direkt efter födseln och sedan fem timmar per dag, 
utvecklade en intimare kontakt med varandra jämfört med de som på 
förlossningskliniken enbart tillbringade en halvtimme var fjärde timme med 
modern för amning. Modern som tillbringade mer tid tillsammans med 
barnet använde mer kroppskontakt, smekningar, mer ögonkontakt och 
visade större intresse för barnet och var mer känslosam över behoven hos 
barnet. Utvecklingen fortsätter på samma vis. Vid två års ålder pratade 
modern mer med barnet och istället för att ge direktiv eller order så 
samtalade de mer med varandra. Modern använde längre och mer 
avancerade satsuppbyggnad och längre meningar och vid fem års ålder hade 
barnen utvecklat språket mer jämfört med de barn som hade fått den 
traditionsenliga behandlingen på förlossningskliniken. Efter fem års ålder 
behålls under hela livet många av de utmärkande gester och miner barnet 
har tillgodogjort sig under sin uppväxt (Erixon 2007). 
 
När barnet lärt sig prata verbalt resulterar det i att kroppsspråket inte längre 
har ensamrätt på kommunikationen. Vi kommunicerar nu verbalt men 
använder omedvetet vårt kroppsspråk och Erixon menar att vår egen 
omedvetenhet och benägenhet att inte se andra människors kroppsspråk men 
ändå reagera på det kan vara ett problem. Möten med en obekant person kan 
upplevas obehagligt på grund av hur denne rör sig även om samtalet verbalt 
fungerar väl (Erixson 2007). 
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2.4 Barns tillit till vuxna och dess betydelse 
I syfte att säkerställa att trygghet uppnås av samtliga barn i förskolan har ett 
observationsverktyg skapats av pedagoger och chefer inom 
förskoleverksamheten i Enskede, Stockholm (Erixon 2007). När en fråga 
ställts till förskolepedagoger hur det vet och ser att barn är trygga, så har 
svaret blivit att de bara ser och vet det. Genom skapandet av ett 
observationsverktyg kallat Relationsutvecklingsschemat (RUS) insåg 
personalen att deras arbete och kunnande var baserat på icke-formulerad 
erfarenhet och intuition (Erixon 2007). Glappet mellan utbildning och 
praktik har enligt pedagogerna fyllts upp med tyst kunskap. Tyst kunskap är 
det som yrkesvana gör men kanske inte har sagt till någon (Lauvås; Handal 
2001).  
 
Vägen till trygghet delades in i fyra moment (Erixon 2007) i projektet med 
RUS. Det handlar om relationen till pedagogerna, trygghet i miljön, 
relationen till andra barn och att kunna benämna världen. Dessa faktorer 
samverkar och ger barn trygghet och självständighet. Med fast personal på 
skolan utvecklas tillit från barnen till pedagogerna. Barnen känner sig trygga 
i miljön, de vet var de är och vågar röra sig fritt. Tack vare dessa 
trygghetsskapande element vågar barnen självständigt ta kontakt med andra 
barn och kommunikation kommer till genom rörelser som nigningar och 
mimik och liknas vid att en dans blir till. Genom att självständigt våga ta 
kontakt med andra människor lär sig barnet mer om sin omvärld. Utan 
trygga vuxna i sin närhet vågar barnet inte utforska sin omvärld och inte 
heller känna sig trygga i att ta kontakt med andra människor. När senare i 
livet det verbala språket används så hör barnet tydligare sina tankar, rent 
ljudligt. Orden blir verktyg för att benämna barnets egna känslor och inte ett 
kommunikativt verktyg på det vis vi vuxna använder det verbala språket 
(Erixson 2007). 

2.5 Den taktila beröringens betydelse 
Ylva Ellneby, utbildad förskollärare, speciallärare och talpedagog, har 
skrivit boken Om du inte rör mig så dör jag (Ellneby 1994). Titeln är 
dramatisk men också tagen från verklighetens Mellanöstern på 1990-talet. 
På ett barnhem låg barn uppradade i sängar som djur i en ladugård skriver 
Ellneby. Barnen fick den näring som friska barn behöver, men ingen 
stimulans gavs och barnen dog ändå. Ellneby, som var där tillsammans med 
psykologen Birgitta Åberg, tog upp ett av barnen och försökte genom 
stimulans av kroppens sinnen få kontakt med barnet, särskilt genom 
ögonkontakt. Efter ett längre tag kom det första svaret, en primitiv gråt. Det 
var ett positivt steg bort från det depressiva och reaktionslösa barnet som 
legat i sängen när de först kommit in. En kommunikation hade etablerats. 
Dagen därpå kom genom gråten ett första skrämt leende. Ellneby och Åberg 
instruerade en av personalen hur man kan stimulera barnen, ge taktil 
beröring, böja armar och ben, tala med dem och framför allt fånga deras 
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blickar. Två månader senare hade barnet fått en normalvikt, det sökte själv 
kontakt och hade inte minst överlevt. 
 
Bokens underrubrik är den taktila kommunikationens betydelse för barns 
utveckling och Ellneby tar upp hur beröring inte bara främjar känslomässig 
kontakt. Taktil kommunikation menar hon är relaterad till inlärning och hon 
anser att det taktila sinnet är underskattat av många. Om barns motorik och 
perceptionsförmåga med kunskap om dess samspel stimuleras, så får barnen 
en stabil grund för inlärning.  
 
Ellneby skriver att forskare världen över har velat få svar på frågan om 
vikten av den taktila beröringen. Försök har gjorts med lammungar som 
delades in i två grupper. Den ena gruppen blev inte slickad av sina mödrar 
och kunde därmed inte resa sig upp, vilket fick konsekvensen att många 
dog. I den andra gruppen blev lammungarna slickade som vanligt, de fick 
inte resa sig upp av modern förrän de blivit slickade. Slickandet skapar 
något slag av kontakt mellan modern och ungen, det handlar alltså inte om 
att tvätta rent ungen. Det taktila sinnet blev stimulerat. 
 
Människors längre graviditet och mödosamma förlossning skapar i sig 
denna kroppskontakt, genom kontakt med livmoderväggen och det 
stimulerar kraftigt både det taktila och det kinestetiska sinnet. Födseln 
stimulerar sinnescellerna i huden i samband med förlossningen och ”den 
kraftiga taktila stimuleringen påverkar nervsystemet och stimulerar den 
tidiga utvecklingen hos barnet” (Ellneby. s. 24). Barn som föds med 
kejsarsnitt kan missa denna stimulans och utvecklingen av tidiga reflexer 
och motorik kan påverkas negativt om stimulans och rörelseaktivitet står i 
dålig proportion till barnets behov (Ellneby 1994). Dagens stillasittande 
samhälle främjar inte barns utveckling som koncentrationsförmågan och 
därigenom möjligheten till inlärning även senare i skolan (Ellneby 1994; 
Hannaford 1997). 
 
Förhållningssättet till taktil beröring är kulturellt betingat (Dimbleby & 
Burton 1995; Ellneby 1994). I många industriländer slutar kroppskontakt 
med barnet att tillgodoses när barnet kan gå av sig självt. Syftet från 
föräldrar kan vara att försöka hjälpa barnet bli en självständig individ. Men 
behovet av beröring finns kvar. Jagutvecklingen startar redan vid födseln 
och genom kommunikation och kroppskontakt med föräldrarna eller andra 
vuxna som barnet uppfattar som trygga, skapar denna beröring balans i 
barnets känsloliv (Ellneby 1994).  
 

Är man ovan vid att använda beröring som ett känselspråk, taktil kommunikation, 
kan beröring kan feltolkas som alltför stor intimitet eller till och med som sexuellt 
närmande. Idag när vi vet hur många barn som blir sexuellt utnyttjade och debatten 
om incest möter oss från tidningarnas förstasidor, från tv-skärmen och i radio är det 
lätt att blanda ihop begreppen. Det skapar osäkerhet. Hur kan vi ta i barnen utan att 
det missuppfattas? (Ellneby, 1994, s. 29) 
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Rädslan för att beröring kan feltolkas kan hindra oss från att spontant våga 
ta i barnen och uppmuntra dem till lekar där den naturliga önskan om 
kroppskontakt blir uppfylld säger Ellneby (1994). Men det är inte bara barn 
som behöver närhet skriver Nordin (2000) i sitt fördjupningsarbete inom sin 
specialistutbildning till sjuksköterska inom cancervård, 40 hp vid Umeå 
Universitet. Närhet behövs genom hela livet skriver Nordin och påtalar i sitt 
arbete att äldre människor har störst behov av taktil beröring men att de är 
den gruppen som får minst beröring. Nordin efterlyser mer utbildning om 
taktil beröring inom vården. 
 

Att vara närvarande i sina händer är viktigt, att medvetet tänka på hur händerna 
läggs på den främmande kroppen är av stor betydelse. (Ibid. sidnummer saknas) 
 

Nordin påtalar också att en hög professionalitet krävs för att undvika att 
kontakt mellan människor av olika kön uppfattas som sexuell, vilket är 
normen i vårt samhälle. Hon nämner också att beröringssinnet är viktigt i 
utvecklandet av vår verklighetsuppfattning och för att vi ska kunna bli 
livskraftiga individer (Nordin 2000). 

2.6 Kroppens alla sinnen 
Våra sinnen jobbar inom olika områden (Ellneby 1994):   
 
Känsel – syn – hörsel – smak och lukt, de förstår gemene man vad de gör 
rent generellt men de övriga sinnena är inte lika självklara. Led- och 
muskelsinnet (det kinestetiska sinnet) ger information om 
avspänning/spänning, tyngd och kraft och det vestibulära systemet håller 
koll på balans, jämvikt och gravitation.  
 
Sinnena används för att förstå världen runt omkring oss. Planering av 
rörelser och balans är viktigt i utforskandet av världen. Integreringen inom 
denna sensoriska sinnesvärld sker i hjärnan och integreringen är viktig 
också för att snabbt kunna tolka visuell och auditiv information, vilket 
annars kan påverka kommunikationens utveckling och förorsaka svårigheter 
inom tal och språk. Ett barn som till synes är motoriskt kapabel kan 
inombords uppleva världen splittrad och kaotisk på grund av svårigheterna 
med att samordna all intryck utifrån (Ellneby 1994). 
 
Som förskolekonsulent inom barnhabilitering skapade Ellneby tillsammans 
med en sjukgymnast en rörelsegrupp. Barnen som kom var hyperaktiva, 
lättdistraherade och hade svårt med social kontakt. Ett rum inreddes där 
barnen övade upp sin balans genom användande av olika typer av gungor, 
en gunghäst, en bänk att gå balansgång på med mera. Barnen fick själva 
välja ett redskap, men först sprang de runt och växlade redskap oavbrutet 
men ganska snart hittade de ett egenvalt redskap. Dessa rörelsestunder 
avslutades med att barnen satt i famn hos en vuxen och det sjöngs sånger 
om kroppen och dess olika delar.  
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Arbetet med barnen var inriktat på den första integrationsnivån: taktilt, kinestetiskt 
och vestibulärt som en bas och en förutsättning för integration av övriga sinnen. 
(Ibid. s. 55) 
 

Dessa barn hade tidigare inte kunnat delta i några sysselsättningar men 
redan efter någon månad kunde de efter sångstunden fingermåla 
tillsammans, vilket visade att barnen blivit lugnare och tryggare (Ellneby 
1994).  
 
Det finns en ordningsföljd för utvecklingen och integreringen av våra sinnen 
som följer: 
 

1. Taktila och kinestetiska sinnet, vestibulära systemet. 
2. Hållning, balans, muskelspänning, ögonrörelser. 
3. Kroppsuppfattning, motorisk planering, auditiv perception. 
4. Öga-handkoordination, visuell perception, tal, språk. (Ibid. s. 55) 

Kunskap om denna ordningsföljd skapar möjlighet för personal och 
föräldrar att förstå hur de lättare kan hjälpa sina barn med integrationen av 
våra sinnen (Ellneby 1994). 

3. Metod 

Som metod har kvalitativ intervju använts (Johansson och Svedner 2001). 
Generaliseringsmöjligheter finns inte i denna typ av metod, i och med dess 
fåtal informanter. Däremot är den kvalitativa intervjuns styrka att skapa 
möjlighet att gå in på djupet av frågorna som ställs vilket har passat denna 
undersökning eftersom det möjliggör ett resultat som ligger nära 
intervjupersonernas uppfattningar. 
 
Intervjuerna genomfördes med tre verksamma pedagoger på deras egen 
arbetsplats i en avskild miljö för att skapa intervjuer där vi i situationen 
kunde känna oss trygga och fokuserade och på så vis uppehålla en god 
avslappnad kommunikation. Detta för att skapa en miljö där det fanns 
möjlighet att vara personlig i sina svar och därigenom få svar på frågor jag i 
förväg inte kunnat skapa, då områdena för undersökningen inte har några 
enkla svar och därigenom inga enkla eller självklara frågor. 
 
För att i möjligaste mån undvika att lägga in mina egna värderingar och 
därigenom påverka resultatet har jag tagit fasta på Johansson och Svedners 
(2001) viktiga regel gällande resultatavsnittet:  

Som allmän och viktig regel gäller att resultaten skall presenteras så fullständigt och 
allsidigt att läsaren kan dra egna slutsatser och ställa dem mot vad författaren anser 
att resultaten visar. (s. 71) 

Med hänsyn till Johansson och Svedner har jag därför i resultatdelen valt att 
presentera ett stort datamaterial insamlat från intervjuerna för att presentera 
resultatet fullständigt och allsidigt. Johansson och Svedner betonar att 
examensarbetet är en del av lärarutbildningen och att det är viktigt att belysa 
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data som knyter an till yrket. Då intervjuinnehållet enligt mig tar upp viktiga 
aspekter för alla lärare, så vill jag att de som läser uppsatsen får samma 
chans som jag att tillgodogöra sig materialet utifrån sina egna erfarenheter. 
Därigenom säkras att mina ingrepp i materialet blir mindre och resultaten 
mer transparenta. 

Uppställningen av resultaten är gjord utifrån ovanstående resonemang. 

Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna har godkänt att deras namn får publiceras. De har även 
läst igenom respektive sammanfattning av intervjuerna och godkänt den i 
dess transparenta och personliga format. 
 
Intervjupersonerna är verksamma, erfarna och erkända pedagoger: 

• Antonio Alonso, jobbar inom teater. 
• Susanne Jaresand, jobbar inom rytmik. 

• Andreas Berchtold, jobbar inom dans. 
Två av dem har jag träffat tidigare. Jag har studerat utbildningen Folklig 
dans i Sverige med pedagogisk inriktning, på heltid i ett år där Andreas 
Berchtold var en av huvudlärarna i dans och didaktik. Jag har träffat 
Susanne Jaresand i samband med studier av ett eget skapat projekt 
innefattandes improvisation, närvaro, dans, rörelse och musik. Antonio 
Alonso är för mig en ny bekantskap och vi sågs första gången vid 
intervjutillfället. 

En kort presentation av intervjupersonerna finns i inledningen av varje 
intervjusammanfattning. 

Procedur 
Intervjupersonerna har i förväg fått veta vilka områden intervjuerna syftat 
till att undersöka. I mina brev och samtal har de fått veta att undersökningen 
strävar efter att belysa hur de praktiskt arbetar, deras val av metod och 
övningar i skapandet inom dessa frågeområden: tillit, trygghet, 
kommunikation, kroppsmedvetenhet, lyhördhet, lyssnande – ledarskap och 
taktil beröring. 
 
Antonio Alonso och Andreas Berchtold efterfrågade information via e-post 
inför intervjun vilket jag sände dem. Susanne Jaresand fick information via 
SMS och samtal i korridorerna på KMH där hon jobbar och jag studerar. 
 
Intervjuerna spelades in med digital inspelningsutrustning och har sedan 
transkriberats och därefter renskrivits för att underlätta läsandet av det nu 
kommande fullödiga resultatet.  
 
Direktcitat visas genom indrag och förminskad text och citaten tar upp 
insamlad data som jag tycker bör betonas. Vid något enstaka har jag lagt in 
personlig kommentar för förtydligande inom hakparentes, [ exempel på 
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hakparentes ]. Intervjuerna presenteras i kronologisk ordning och alla 
resultat är fakta från intervjupersonerna. Egna tolkningar av deras ord i 
resultatdelen har jag i möjligaste mån försökt att undvika. 

4. Resultat 

Resultatdelen redovisas enligt principen från Johansson och Svedner (2001) 
som betonar vikten av en fullständig och allsidig resultatpresentation, vilket 
möjliggör för läsaren att dra egna slutsatser av arbetet. 

4.1 Resultat teater 
Kort introduktion 
 
Intervjun genomfördes enskilt vid lärarrummet på Södra Latins gymnasium 
i Stockholm. Antonio Alonso är lärare i teater och ansvarig för teaterämnen 
på skolan. Vi hade inte träffats innan denna intervju genomfördes. 

 

4.1.1 Trygghet i gruppundervisning 

 
Antonio säger att när man jobbar med teater så säger det sig självt, teater är 
en kollektiv konstart vilket innebär samarbete. För att kunna samarbete då 
måste eleverna kunna känna sig trygga. Både med sig själva och med andra. 
Det Antonio riktar sig emot, det är att försöka se till att eleven framför allt 
är trygg med sig själv. Är man trygg med sig själv, då är det lättare att ta 
emot och kommunicera med andra menar han. 
 
Antonio ger inte specifika övningar som i första hand syftar till att skapa 
trygghet i grupp, det handlar mer om att skapa medvetenhet individuellt. De 
kan prata om varför de har sökt teaterlinjen, vad de har för mål, mål när det 
gäller deras egen utveckling. Då känner eleverna att de bli sedda, att de blir 
bekräftade.  
 
När Antonio var yngre och mindre erfaren som lärare jobbade han 
jättemycket med att gruppen skulle må bra. Han gjorde massor med 
övningar, men nej, nu tror Antonio att han började i fel ända. Nu är han mer 
fokuserad på att skapa en relation med varje elev, så att de känner sig 
trygga.  
 
Det är väldigt mycket fokus på var de befinner sig säger Antonio. Vad de 
har med i bagaget, vart de ska. När eleverna blivit medvetna om vad det 
handlar om, då tycker de oftast att det är roligt. Roligt att jobba, roligt att 
träffa andra människor, som är också motiverade. Om eleven är motiverad, 
då blir det så, det sprider sig. Positiva krafter sprider sig och då blir det bra. 
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I det ögonblicket de börjar känna att de etablerar en relation, eleven och jag, att vi 
drar åt samma håll, då börjar eleven känns sig trygg. Den tryggheten sprider sig i 
gruppen, automatiskt. 

 
Antonio tar upp att det i varje grupp nästan alltid finns en människa som 
bromsar och att då gäller det att lyckas få med sig den personen på spåret. 
En människa kan förstöra en hel grupp säger Antonio, en enda.  
 

Vad spelar det för roll om jag jobbar med gruppdynamik, om jag jobbar med hela 
gruppen, om jag inte får in den här människan, med mig. Jag måste etablera en 
kommunikation med den här människan och se till, verkligen, den här eleven ska 
känna att jag brinner för det jag håller på med. Så det gäller först och främst att de 
ska vara medvetna om hur deras material fungerar; var finns mina begränsningar, 
vad har jag för material? Jag har min kropp, jag har min röst, jag har mitt känsloliv. 
Det gäller att integrera alla tre. 

 
Att integrera hela personens material är viktigt menar Antonio, ens kropp, 
sin röst och sitt känsloliv. 
 
De pratar mycket tillsammans i grupp i Antonios undervisning. Genom 
samtalen har det visat sig att det som sker utanför golvet [läs: ej uppe på 
scenen], är avgörande för det som sker på golvet. En elev utvecklas lika 
mycket utan att jobba med sitt instrument genom att observera andra på 
scenen.  
 
Antonio har alltid en noggrann lektionsplanering gjord, men innan lektionen 
startar slänger han den i papperskorgen. Sen nollställer han sig så att han 
möter gruppen som om de vore för första gången. Det innebär att när 
lektionen börjar, så noterar han vissa saker. Alla elever har med sig 
någonting i bagaget. Någon kanske inte mår bra, någon har ett specifikt 
behov. Antonio är väldigt uppmärksam på det, och då innebär det att han 
automatiskt ändrar sin planering, vilket han tycker är en rolig utmaning som 
lärare. 
 

Så det innebär att man måste som lärare vara väldigt närvarande i situationen, vad är 
det som händer nu i det här ögonblicket? 

 
Antonios närvaro i stunden smittar automatiskt av sig till eleverna säger 
han. Då lär sig eleverna också att vara närvarande i stunden, att vara 
koncentrerade och de kan lämna all problematik utanför lokalen. Så det 
jobbar Antonio väldigt mycket med, allt som har att göra med koncentration 
och närvaro.  
 
Här använder Antonio vissa övningar som handlar om att kunna vara 
fokuserad och väldigt koncentrerad på det de håller på med. Antonio 
använder mycket enkla medel säger han, men kan inte på rak arm ge något 
exempel.  
 

Från att jobba med… Det kan vara lite svårt att förklara hur. 
 



20 
 

Även om det är svårt att ge exempel på övningar gällande skapande av 
trygghet i grupp säger Antonio att det är viktigt att vara avslappnad. Att 
kunna vara totalt närvarande här och nu och vad det innebär. Det händer då 
någonting som tar tid för eleverna att lära sig. För det måste de vara väldigt 
trygga, med läraren och med varandra säger han. Med vissa övningar kan 
Antonio hålla på med en hel lektion. Då hinner eleverna känna att de 
behärskar varje moment och det förstår vad det handlar om. 
 

Att de litar på sin första impuls, att de inte censurerar sina första tankar. 
 
Antonio jobbar väldigt mycket med den första impulsen som dyker upp i 
medvetandet. Då jobbar de på golvet och eleverna går in och gör någonting, 
det spelar ingen roll vad de gör. Oftast jobbar Antonio med stillbilder som 
eleverna skapar utifrån sin egen kropp som verktyg. Eleverna går in på 
golvet och gör något, till exempel en rörelse. En i taget. Den andra som går 
in sätter sig i relation till vad den första gjorde och bygger på bilden, sen 
kommer den tredje, den fjärde. Sedan går någon av dem av golvet och så 
fortsätter det, om och om igen. 
 
I början tänker eleverna väldigt mycket säger Antonio. De vill veta vad de 
ska göra innan de går ut på golvet. Antonio sätter ut en stol några meter från 
scenen som eleverna får runda, sen får de direkt gå in tillbaka på scenen och 
göra något nytt i relationen till bilden, som hela tiden ändrar skepnad. Från 
stolen till scengolvet har de då fyra meter på sig att tänka. 
 
Antonio berättar att eleverna till slut jobbar så intensivt att de slutar att tänka 
och då börjar de göra alla möjliga konstiga saker som bara dyker upp, som 
ur en bubbla och det tycker eleverna väldigt mycket om. När de börjar få 
grepp på vad det hela handlar om. Med det här kan de hålla på i en timme 
eller två, utan stopp. Eleverna svettas, de fortsätter och fortsätter att jobba 
och till slut slappnar de av och de känner att de är närvarande och jobbar 
med sina första impulser.  
 
Efteråt pratar de tillsammans om upplevelserna av övningen. Så att de inser 
vad övningen är bra för. De ställer frågor som Antonio svarar på. För honom 
är det väldigt viktigt att när eleverna går så ska de veta vad de har jobbat 
med. Vad det här leder till, på vilket sätt de kan binda upp de här 
kunskaperna och färdigheterna till sig själva. Lektioner där en grupp gör 
kullerbyttor, leker följa John, bara har roligt, ”så jobbar inte jag” säger 
Antonio. Det räcker inte med att ha kul säger han. 
 
Antonio säger att när man jobbar med konst över huvud taget så gäller det 
att ha en slags sensibilitet, någon slags mjukhet, någon slags vilja att veta 
vad den andre vill. Man måste vara väldigt intresserad och nyfiken, på att 
det finns en annan verklighet som är annorlunda än sin egen, som också 
innehåller en sanning. Att lära sig att försöka se vad någon annan ser. Då 
gäller det också att som lärare kunna ge en konstruktiv feedback. Att kunna 
vara delaktig i när någon annan jobbar. Denna process kan vara väldigt 
känslig. En elev kanske uttrycker sig så någon blir sårad. Men den risken tar 
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Antonio då han tycker det här är väldigt viktigt att jobba med. Han försöker 
lära dem på vilket sätt man kan förmedla sina åsikter på ett bra sätt. Då lär 
de sig att ha respekt för varandra och då blir det också så att de jobbar med 
tillit.  
 

Man måste förstå att vi verkligen är olika människor och vi har olika verklighet. I 
min undervisning är det väldigt viktigt. Att inte bara fokusera på sin egen 
utveckling, utan man utvecklas när man är öppen för andra intryck, när du är mer 
fokuserad på andra än på dig själv. 

 
Antonio menar att ju mer eleverna lyssnar på vad någon annan säger, desto 
lättare blir det för dem att umgås med den personen. Då vet de vad de ska 
säga. Att vara en aktiv lyssnare är viktigt att lära sig för ungdomar. 
 

4.1.2 Att kunna ta vara på misstagen 

 
Vi pratar väldigt mycket om rädslan att misslyckas.  

 
Man får inte vara rädd att misslyckas säger Antonio. De bästa sakerna 
konstnärligt är från början totalt omöjligt. De är helt absurda, de är helt 
”koko”, det är fel, det är verkligen fel. Så plötsligt så händer något, de hittar 
en ingång. De hittar nya spår, nytt tänkande, nya kanaler, ett helt nytt sätt att 
tänka.  
 
Antonio säger att misstag i det konstnärliga bara är berikande, det är bara 
bra. Då måste eleverna förstå och acceptera det, att tycka det är helt okej att 
göra fel. Ibland är det givande att vänta in misstagen och ta inspiration 
därifrån. Att någonting bara är bra, då är det inte alltid intressant. 
 
I en improvisationsövning ger Antonio vissa förutsättningar. Ibland funkar 
det inte, men då gäller det att tillsammans komma fram till varför det gick 
fel? Just de reflektionerna är otroligt berikande, i samtal med eleverna. Då 
kan eleverna tänka ”var jag oförberedd, har jag inte värmt upp, har det att 
göra med att jag kom för sent idag, kan det ha att göra med något som är 
privat?”. Alla de här diskussionerna är väldigt givande. Då kan eleverna gå 
ifrån lektionen och tänka ”idag gick det inte bra, men jag har lärt mig 
någonting”. Då vänder man det till något positivt, ”nu vet jag varför det gick 
fel”.  
 
Det är så de lär sig och utvecklas menar Antonio, att ibland har man vissa 
begränsningar, ibland fungerar det inte. Genom diskussion blir det bra. Att 
kunna stanna upp i situationen, att inte gå vidare, det är viktigt som lärare. 
Ta vara på det som inte fungerar. Motsatsen är lika viktig, varför någonting 
gick väldigt bra är en viktig lärdom. Det viktigaste är att ha reflekterat över 
vad som hänt säger Antonio. 
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4.1.3 Uppvärmning av kroppen 

De värmer alltid upp, det är jätteviktigt säger Antonio. Att värma upp är 
också ett sätt att kunna skaka bort alla privata bekymmer. De jobbar med två 
fokusar i uppvärmningen vilka är kroppen och koncentration.  
 
Koordinationsövningar används som gör att de måste vara totalt fokuserade. 
I övningarna får de hålla flera bollar i luften, vilket kräver dubbel 
koncentration. De jobbar med det, sen känner det att ”nu är vi här”. Sen kan 
de börja jobba med en scen, en pjäs, det material de behöver jobba med. 
 

4.1.4 Effekter av ökad koncentration och närvaro 
 
Man blir bättre i andra ämnen om man håller på med någonting man brinner för, det 
är inte så konstigt. 

 
Efter alla sina år som lärare har Antonio tagit emot många elever och sett 
deras utveckling under sina tre år på skolan. Många elever har blivit bättre 
på andra ämnen i skolan och Antonio tror att det handlar om att de håller på 
med någonting de tycker om och att de har lärt sig att vara fokuserade, att 
vara koncentrerade, att kunna skärma av. Att de kan tänka på sin uppgift.  
 

4.1.5 Taktil beröring som pedagogiskt verktyg för skapande av 
trygghet 

 
I teater är det en självklarhet med kroppskontakt säger Antonio. Man måste 
förr eller senare kunna använda sig av varandra, ta på varandra och så. Det 
är jätteviktigt att man kan känna sig trygg i det. Det är verkligt viktigt att 
kunna vara nära i teater, att krama eller så. Det är så självklart i teater, det 
går inte att jobba med teatern om man inte kan vara nära. Det bli naturligt 
att gå in i olika karaktärer och man använder kroppen som instrument. 
 

4.1.6 Fokus vid kortare workshops/underliggande fokus 

 
Koncentration och närvaro säger Antonio. Att lära dem vara totalt 
fokuserade, att vara här och nu till 100 %. Antonio har samma fokus vid 
givande av korta workshops som vid undervisandet av sina gymnasieelever. 
 

Det är viktigt att lära sig vara fokuserad i det skapande ögonblicket. Det uppskattar 
eleverna, att verkligen vara fokuserad på sitt ämne. Ju mer jag som lärare brinner, 
desto bättre blir det. Så mycket handlar om mig själv. Ju mer övertygad jag är som 
lärare, att mitt ämne är viktigt, desto bättre blir det. De ser det, de märker det. 
Eleverna märker det direkt. Då blir det mer mottagliga, mer avslappnade. Det blir 
kul, att ha en lärare som bryr sig om sitt ämne.  

 



23 
 

4.1.7 Nytta av teater utanför teaterscenen 

 
Antonio tycker att alla borde använda teater; läkare, präster, alla människor 
som arbetar med människor över huvudtaget. De borde verkligen få nytta av 
det här. Framför allt i yrken där man hamnar i situationer som är väldigt 
komplicerade, svåra, där det handlar om etik, moral.  
 

Sen när man tänker på andra yrken, i princip vad som helst, att lära sig 
kommunicera, att vara öppen och mottaglig, att lita på sig själv, att våga bjuda på sig 
själv, att vara aktivt lyssnande, det är lika viktigt för vem som helst.  

 
Man jobbar med instrument säger Antonio, man kommunicerar med 
instrument. Med kroppen, med rösten, med sitt känsloliv. En musiker 
kommunicerar med sitt instrument, instrumentet låter, men det är en 
människa som står bakom som signalerar någonting. En musiker 
kommunicerar också med kroppen, inte bara själva instrumentet.  
 
Det borde finnas mer teater på schemat i skolan säger Antonio. Han är 
besviken för estetisk verksamhet är ett ämne som alla på gymnasiet hade. 
Det har försvunnit. Det är väldigt sorgligt tycker Antonio. Estetisk 
verksamhet är viktigt för alla menar han. 
 

4.1.8 Tips på litteratur 

 
Det finns massa olika böcker som har med teater att göra som är bra säger 
Antonio och nämner några namn; Jerzy Grotowski, Constantin Stanislavski, 
Augusto Boal, det finns många teoretiker inom teater. 
 

4.1.9 Aha-upplevelse eller starkt minne som påverkat Antonio i sin 
lärarroll 

 
En lärare på universitet i Madrid, det är Antonios förebild. Inbördeskriget i 
Spanien slutade ungefär 1939, sen några år efteråt blev den här läraren 
fångad på grund av sina åsikter, han blev hämtad på universitetet. Han var 
lärare i filosofi. Antonio pluggade pedagogik i Madrid och allra första dagen 
han var där, då hände något speciellt. När han kommer in i salen, som 
verkligen är en jättestor sal, så är den överfull med folk. Det satt folk 
överallt, i alla gångar, det var hur mycket folk som helst.  
 
” -Vad är det som händer, vad är det som händer?”, tänkte Antonio. 
 
” -Han kommer, han kommer”, viskade studenterna till varandra. 
 
Trettio år efteråt, trettio år efteråt, då släpptes filosofiläraren och då skulle 
han komma för att undervisa, första dagen. Trettio år i fängelse, då kommer 
han. Alla studenter är där.  
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Läraren går in och ner till podiet, tittar på alla som är där och så säger han: 
 
”Som jag sa igår […]” och så fortsätter han att prata. 
 

Hans första ord var; som jag sa igår. Och med det säger han; jag har behållit mina 
åsikter, jag tycker fortfarande samma sak. Det var helt… Alla studenterna bara 
jublade. Så det här ”som jag sa igår”, det har präglat mig, hela mitt sätt att se och 
tänka. Det innebär att jag måste tro på mig själv som lärare, det innebär att jag måste 
vara totalt övertygad om att det är det här jag vill hålla på med, att jag vill hålla på 
med det. Jag måste ha viljan att utvecklas. Att behålla det som är genuint hos mig 
och så vidare, det innefattar så mycket. Så otroligt mycket. ”Som jag sa igår…”. Ju 
mer jag brinner, ju mer övertygad jag är, att det här är vad jag vill hålla på med, att 
det här är sant, ju bättre blir det.  

 
Antonio säger att en lärare måste hitta sitt instrument. Att nu för tiden måste 
en lärare kunna allt. Ta hand om ekonomi, ta hand om det ena och det andra, 
dator, e-mail. Samtidigt så minskar estetiska ämnen. Undervisningen 
minskar mer och mer och det är sorgligt. 
 

4.1.10 Att få önska en forskningsrapport 

 
Det första han tänker på är små barn. Mera forskning på vilket sätt vi skulle 
kunna se till att redan från början skapa en bra medborgare säger Antonio. 
Att förebygga en massa problem som vi har. Kanske måste vi börja där. 
Fokusera mer på barn och ungdomar. För att glappet mellan att vara ung och 
vara vuxen, det är så litet. Man är barn, sen plötsligt ska man vara vuxen, 
helt på en gång, dagen efter. Man hinner inte, man hinner inte ens vara barn. 
Det är så mycket, de har ingenting att göra, de går runt på stan, det finns 
väldigt få aktiviteter. Stadsteatern och Dramaten, de har en massa platser 
som är lediga, varför bjuder de inte barn och ungdomar istället? Folk som 
inte har råd att gå på teater och det finns en massa lediga platser.  
 

Mera forskning så att vi blir tvungna att reflektera mera som vuxna. Vad sjutton 
håller vi på med, vad har vi gjort? Varför är vi inte kapabla att visa att vi egentligen 
har väldigt dåligt samvete? Därför att vi har det, jag har det. Jag är snart sextio år 
och jag har jättedåligt samvete. Det har jag för att jag tillhör en generation som 
borde ha gjort mycket bättre än vad vi gjorde då. Man måste reflektera över vart vi 
är på väg, vad håller vi på med? Mera forskning om det. 

 
Någonting måste vi göra, för att få ungdomarna att känna att vi vuxna bryr 
oss om dem. Vi måste satsa mer på ungdomar och barn säger Antonio. 
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4.2 Resultat rytmik 

Kort introduktion 
 
Intervjun är genomförd på Susanne Jaresands eget kontor på 
Musikhögskolan i Stockholm, avskilt och ostört. Susanne Jaresand jobbar 
mestadels på KMH där hon är professor inom rytmik och rörelse. Hon är 
också konstnärlig ledare på Gotlands Dansutbildningar. Hon har även 
ansvar på Gotland som utbildningsledare och undervisar eleverna där i 
rytmik. Förutom att jobba på dessa två skolor så jobbar Susanne med 
koreografi tillsammans med professionella dansare. Syftet med 
inriktningarna är olika. På musikhögskolan ska rytmikstudenterna genom 
sin rörelse utveckla sin musikalitet, på Gotland ska dansarna över 
huvudtaget lära sig musik men de har närmare till rörelse. När Susanne 
koreograferar ett stycke så vill hon få dem till ett konstnärligt uttryck.  
 

4.2.1 Trygghet i grupp 

 
Trygghet i gruppen är något Susanne eftersträvar i sin undervisning. Alla 
ska känna sig trygga i att vara kreativa. Att kunna vara så pass trygga och 
säkra i gruppen att de är respekterade och att de får uppmärksamhet i balans. 
Så alla har samma känsla för krav på uppmärksamhet. Att det ska vara så 
tryggt att det är möjligt att göra misstag, det tycker Susanne är jätteviktigt. 
Om rädslan för att göra bort sig eller att göra fel finns, då är det inte en 
trygg grupp.  
 
Inom den konstnärliga forskningen har ett uttryck myntats som handlar just 
om att ta till vara på misstag som sker för att skapa nya konstnärliga koncept 
eller uttryck; embrace your misstakes [översatt till svenska; ta till vara på 
misstagen]. Hon säger också att begreppet trygghet som valt ämne i 
examensarbetet är ett mycket stort område. 
 
Susanne säger att ett starkt kollektiv har starka individer med starka 
egenarter, men det gäller att alla ska få plats. Richard Florida, en forskare i 
USA, använder sig utav något han kallar för de tre T:na - Tolerans och 
Teknik och Talang. Inom ett företag eller en grupp behövs alla tre delar. Just 
det här med tolerans har kommit in mer och mer.  
 

För att få ett starkt kollektiv så ska det finnas massor med olika uttryck och alla ska 
få plats. 

 
Susanne väntar in feedback från studenterna innan hon ger offentlig 
feedback för att ingen ska känna sig uthängd. För att göra offentliga 
tillrättvisningar i grupp så tar det ett tag innan alla känner den tryggheten 
menar Susanne. När en gäststudent från ett annat land kommer till gruppen 
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så har den inte med sig alla åren bakom sig av gemenskap och tid i gruppen 
som de övriga studenterna har, och då gäller det att var väldigt lyhörd som 
lärare för att se när det är dags att våga göra tillrättavisningar, vilka är så 
viktiga för studentens utveckling. 
 
Att gruppen är trygg märks i samtalet studenterna emellan säger Susanne. 
Hennes undervisning utgår mycket ifrån improvisationer och där är det 
väldigt tydligt hur pass mycket de lyssnar till varandra, hur mycket plats de 
tar, hur mycket plats de ger, att det finns ett samspel där som är väldigt 
gruppdynamiskt.  
 
De använder alltid reflektioner efter sina övningar i Susannes undervisning. 
De tvingas på så sätt att lyssna av vad det var de gick igenom säger 
Susanne. Efter varje övning samtalar de och det kan ibland upplevas som 
tjatigt av studenterna, men Susanne tycker det är jätteviktigt. För att även 
om de redan kan tekniken så skapar de genom reflekterandet en metod som 
de kan använda senare i arbetslivet, speciellt för studenterna på KMH ska 
bli rytmiklärare. Så att de gör sin variant av metoden, så att det inte bara 
härmar Susanne. Tryggheten visar sig alltså i kommunikation, och samtalet 
är också det kroppsliga i hennes undervisning, att det bara inte är pratet utan 
också hur de förhåller sig till varandra i rummet.  
 
Susanne säger att hela Dalcrozerytmiken bygger på att skapa trygghet och 
kommunikation. Hon förklarar att Dalcrozerytmiken handlar om att genom 
rörelse utarbeta och få en upplevelse av de musikaliska elementen, men 
också rummet och varandra.  
 
Det är en väldigt personlighetsutvecklande metod också och i förlängningen 
så blir man väldigt närvarande i rummet säger Susanne. En fysisk och 
mental närvaro, de hänger ihop. Då blir man kommunicerande menar hon. 
Dalcrozemetoden börjar med att man måste hitta ett lyssnande inåt och ett 
lyssnande utåt i balans och lyssnandet inåt göra att man måste uppleva sig 
själv i förhållande till de andra i rummet, och det är ju kommunikation 
menar Susanne. Susanne säger att det gäller som Dalcroze förordade, att 
kunna hitta ett nolläge för att kunna ta emot och ge i balans. Att man är i 
balans i sitt inre och yttre lyssnande. Susanne brukar kalla det här för 
uppmärksamhet. 
 

[…] att man uppmärksammar sig själv och de andra i rummet.  
 
Improvisationer kan varieras genom att använda olika sinnen säger Susanne. 
Först kan fokus ligga på synen, det visuella, att de ser varandra i rummet. 
För att sedan göra samma sak igen men att de då fokuserar på hörseln, att de 
lyssnar till varandra. 
 
Blicken blir då mer inåtseende förklarar Susanne, det blir inte synen som 
styr kommunikationen. Utan de får använda sig utav det fysiska lyssnandet i 
rummet och det blir helt olika upplevelser för dem. Man kan laborera med 
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det visuella och det auditiva också i kommunikationen och det är väldigt 
spännande tycker Susanne. I reflektionerna kommer det fram att studenterna 
haft helt olika upplevelser i hur de kommunicerat och hur de improviserat 
med varandra. 
 
Tittandet styr oss väldigt mycket säger Susanne. Vetenskapligt också, allting 
är objekt. Om man kan se så man kan bevisa någonting, medans lyssnandet 
är vidöppet.  
 

Man stänger aldrig av hörseln, man kan inte blunda med öronen, det är alltid något i 
process.  

 
Ett påstående från Susanne är att hon tror att man kan hitta ett djupare mer 
komplicerat kommunicerande om man använder sig utav ett stort fysiskt 
lyssnande. Så att man medvetandegör det i rummet. Det är väldigt tydligt 
när någon som kommer ny inte har tränat sig i det. Oftast så tror de nya 
personerna att det inte syns. De kommunicerar på en helt annan väg. Det är 
väldigt abstrakt allting, men det känns absolut inte abstrakt för dem som 
utför övningen. 
 

Det är nästan mätbart, man kan känna det i luften. 
 

4.2.2 Skillnad på tillit och trygghet 

 
Tillit är något man måste arbeta sig fram till säger Susanne. Och där är alla 
personer olika om man tänker relation student – lärare. Studenterna har 
olika sätt att ta in kunskap. Olika grader som personerna vill ge av öppenhet. 
Finns det rädslor vill studenten gärna veta i förväg vad exakt övningen går 
ut på. Ju mer man som lärare förstår det, att man lyssnar av det, att vissa 
personer behöver ha en snäv ram runt övningen, då gäller det att ge den det 
så att eleven senare kan gå vidare och genom tillit öppna den här ramen mer 
och mer. Till slut räcker det att ge några små verktyg och be dem komma 
fram till någonting, att man inte behöver precisera målet.  
 

Från den snäva ramen till den öppna krävs den en väg av tillit.  
 
Susanne säger att hon inte använder specifika övningar för att skapa just 
trygghet: 
 

Det är det jag menar med rytmikövningarna, det är nästan bara sådana övningar [lite 
skratt]. Man måste hela tiden bjuda på sig själv i rummet, med hela sin kropp. Man 
kan inte gömma sig bakom ett instrument eller så. 

 
Det finns generella små sanningar säger Susanne. Ju mindre man har stått i 
ett rum och ska röra sig, desto snävare ramar måste den personen få för att 
våga ta ett steg ut. Om man står på golvet och gör rytmer eller rörelser så är 
det en sak, men att be personerna att ta ett kliv ut i rummet, att börja gå i 
rummet, det är ett jättestort steg. För då är man lössläppt i rummet. Man kan 
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stå i en cirkel i rummet och göra en massa saker, det kan vara rätt tryggt och 
bra till att börja med. Att gör vi det fritt ute i rummet, det kan vara en stor 
avgrund för vissa och då får man vänta på det klivet. När man tar ett steg ut 
i rummet så får man en fram och en baksida av kroppen som också ska 
kommunicera. Det är spännande att laborera med, när man vågar släppa iväg 
i rummet säger Susanne. 
  
Susanne berättar att allt de gör utförs till musik och det även är en trygghet 
för henne själv. Man kan översätta vissa rytmikövningar till dramaövningar 
och då kommer man in på den psykologiska biten och där är hon inte 
utbildad. Det kan komma fram trauman och alla möjliga saker när man 
börjar plocka med sig själv, sin egen erfarenhet, sin historia.  
 
Med musiken som ram utgår man från musikens element och inte ifrån sig 
själv. Det är ändå musik man håller med på rytmikutbildningen och hon är 
jättenoga med att eleverna är fokuserade på musiken främst och inte sig 
själva, då stoppar hon och påminner om att de är på musikhögskolan nu, inte 
på teaterhögskolan. Det ska alltid förankras i musiken.  
 
Men det behöver inte handla om klingande [synonym: ljudande] musik, det 
går ut på att komma åt musiken i kroppen i människan. Oftast utförs 
lektionerna utan klingande musik. Dalcroze har gjort en tabell där man 
översätter musikaliska element till rörelser. Det är en metod att lära sig 
musik med hela sin organism.  
 
Susanne förklarar hur man kan jobba med ej klingande musik. Att om man 
till exempel springer med världens fart genom ett rum och stannar av och 
avfraserar, kanske slutet av en melodi, så har man rört till en massa 
luftvirvlar och när man stannar så stannar virvlarna av. Luften i rummet blir 
förtätad och förgrenad, det är också musik. Det är så väldigt tydligt om man 
gör en rörelsesekvens som bygger på musikaliska fraser så kan det nästan 
låta. Det kanske är för abstrakt, men kanske de som håller på med musik 
förstår förklaringen säger Susanne.  
 

4.2.3 Underliggande fokus i undervisningen 

 
Lyssnandet och lyssnandets olika kvalitéer säger Susanne. Det finns höra, 
lyssna och lystra, som är de tre begreppen man kan laborera med och där 
finns det jättemycket att göra. På Musikhögskolan i rytmikstudierna lär 
studenterna sig till exempel olika taktarter och då lyssnar man in på ett sätt. 
Danseleverna på Gotland dansutbildning ska lära sig grunderna i musik så 
som notvärden och då blir det mer som en musikteorilektion fast 
förkroppsligad. När det handlar om professionella dansare och koreografi, 
då väljer Susanne oftast klingande musik som inte har puls och metrik. 
Dansarna får då inte det de är vana vid gällande musik och lyssnande. De 
skapar tillsammans med Susanne fraser som inte bygger på det metriska 
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utan klingande musik. Sen sätter de koreografin så de verkligen har den som 
sin musik i kroppen.  
 
Dansarna har ingen puls att förhålla sig till utan det är rytmiska motiv, 
ungefär en slags melodi. Kanske någon upprepning som kan tänkas med ett 
rytmiskt modus. Sen när de kan koreografin tillräckligt bra, då får de lyssna 
till den klingande musiken och hitta möten i den, så det verkligen blir två 
jämbördiga stämmor. Då blir lyssnandet mellan dansarna på ett starkare sätt, 
mer komplicerat för de har ingen puls att gå efter. De räknar inte taktslag 
utan de har den här koreografin i muskelminnet. Muskelminnet är så starkt 
att de kommer ihåg det.  
 
När det möter den klingande musiken, som oftast är orkesterverk, då lyssnar 
de av den musiken tillsammans. ”Benet är uppe vid den höga flöjttonen där” 
kan de säga och så tar de beslut tillsammans, så att de har en gemensam 
uppfattning om hur de ska förhålla sin dans till musiken. Då har de bestämt 
mötesplatser.  
 

Och då är lyssnandet […] som dansarna beskriver, att det är något som de aldrig 
varit med om tidigare, för att det är så pass starkt.  

 
Sen har de en kommunikation under föreställningens gång. Föreställningen 
brukar vara ungefär 40 minuter som ett orkesterverk, som ett slags fylking. 
Att en driver sen byter de av. Så de kan verkligen berätta ”sen tog du över 
energin så fick jag vila lite grann, sen tog...”. Susanne förklarar att 
övergångarna inte är bestämda i förväg: 
 

Nej, och det är det här som jag tycker är så otroligt spännande, den här 
kommunikationen som är nästan övermänsklig, som vi har alla möjligheten att hitta. 
Just det där, den kommunikationen. Jag tror att vi använder den väldigt mycket i 
vardagssammanhang ändå, fast vi inte har medvetandegjort det. Sen ska ju det här 
bli konst också… 

 
Det här förhållningssättet skapar en förtätning säger Susanne. Det finns 
ingen tid eller känsla av för publiken att luta sig tillbaka och bara titta på, 
utan de måste också vara med och lyssna av. 
 
Det finns intressant forskning om cellmembraner säger Susanne. Det finns 
inga väggar där längre. En kommunikation sker mellan varje cell. Alltså, det 
finns ett annat lyssnande som är påtagligt säger Susanne, som är nästan 
fysiologiskt, som vi tror är lite flummigt, men nu blir det mer och mer 
forskning om att det finns ett sådant lyssnande och alla elva dimensioner… 
Intryck utifrån kan alltså gå direkt in i cellerna. Ett rum kan påverka en 
väldigt starkt, fast man inte vet om det riktigt, genom utbyten i cellerna, 
cellmembranen. Forskningen är på gång, det är jättespännande tycker 
Susanne. 
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4.2.4 Tips på litteratur  

 
Det namn som dyker upp först för Susanne är Ludwig Igra och hans bok; 
Den en tunna hinnan mellan grymhet och omsorg. Han beskriver mänskliga 
gruppdynamiska saker på ett speciellt sätt säger Susanne. 
 

4.2.5 Aha-upplevelse eller starkt minne som påverkat Susanne i sin 
lärarroll 

 

Susanne säger att det är mycket. Hon är jätteintresserad utav partikelfysik 
och neurofysiologi. Alltså hur fungerar hjärnan, kommunikationen i hjärnan 
och kropp. Ett exempel är om hon ger en grupp en uppgift att gå fritt i 
rummet då blir det oftast att man går runt i en cirkel, alla åt samma håll. 
Nästan alltid motsols. Då påminner man om att de ska gå fritt i rummet och 
då gör de det. Sen får de en till uppgift, att gå en rytm med fötterna och 
klappa på andra takslaget eller något och då kommer den här ringen tillbaks. 
Vad är det som händer då? Är det bara så enkelt att hjärnan inte kan göra 
mer än en sak i taget, och då har det att göra med automatismer. Hur många 
automatismer kan man få in så att man kan gå vidare och göra sig mer 
komplex i sitt uttryck undrar Susanne. Där finns det en författare som heter 
Antonio Damasio som är en av världens ledande inom neurofysiologi tipsar 
Susanne om.  
 

Det handlar om lyssnandet. Magnetismen… Om man har två partiklar som snurrar 
så utsätter man den ena för magnetism så snurrar den i en annan hastighet och då hör 
den andra partikeln det.  
 

Det finns så mycket kommunikation som vi är i, men inte vet om än säger 
Susanne. 
 

4.2.6 Att få önska en forskningsrapport 

 
Susanne önskar forskning om lyssnandets historia. I den vetenskapliga och 
filosofiska världen. Hur lyssnandet har sett ut under århundradena. Vilka 
filosofer som har tagit till fasta på lyssnandet och hur har det påverkat där vi 
är nu.  
 

Vi lever i ögats våldtäkt just nu med det visuella och det evidensbaserade, objekt, 
mätbarheten. Heidegger jobbade mycket med lyssnandet och ända tillbaks till 500 år 
före vår tideräkning så finns det de som har tänkt på lyssnandet. Det skulle jag vilja 
forska om. Allt det här andra blir liksom en del av det på något sätt.  

 
Historiskt sett betyder rytm egentligen form i dess urbetydelse förklarar 
Susanne, att det handlar om någon slags harmoni. Något mer övergripande 
än hur vi använder det idag. 
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4.2.7 Taktil beröring som pedagogiskt verktyg för skapande av 
trygghet 

 
Generellt är det väldigt bra att lägga en hand på någon säger Susanne. För 
man ger sin energi och sin uppmärksamhet. Det kan hjälpa den här personen 
att hitta det som läraren vill att de ska hitta.  
 

4.2.8 Fokus vid kortare workshops 

 
Susanne ger mycket workshops och seminarier och föreläsningar. Nu 
exempelvis ska hon till Litauen i fem dagar. Ibland kan det vara två dagar, 
så det varieras. Hon är mycket ute på skolor i Europa. Då har Susanne ett 
uppdrag från ledningen på universitetet som önskar något specifikt. Nu till 
exempel är det musik och dans och kommunikationen där emellan de ska 
lära sig. Om de är dans- eller musikelever har hon inte riktigt fått reda på. 
Där har Susanne två modeller. Då hon eventuellt ska lära dem ny kunskap 
och har lite tid så kommer hon inte att ta in gruppdynamiken på samma sätt, 
utan då är det mer att hon har ett uppdrag att förmedla något till dem. 
Susanne förklarar att gruppdynamiken ändå inte är mindre viktig för det: 
 

Nej, det är den inte, men jag gör andra övningar, snabbare saker. Matar på. Efter ett 
tag så kanske vi kan reflektera. Så det är mycket mera teknik. Som inte släpper de 
för mycket i fria, lösa saker. Sen, om jag känner att känner att gruppen är väldigt 
stark går det att göra annat. Jag är mycket mer planerad då. 

 

4.2.9 Exempel på förhållningssätt till elever inom respektive 
undervisningsområde 

 
Till dansare kan Susanne inte tala musikaliska termer, utan där måste hon 
översätta det, till exempel fjärdedelsnoter är gå. Kanske till och med att 
översätta till danstermer. När det handlar om musiker, där kan Susanne prata 
i musiktermer men där får hon vara lite försiktigare när de ska ut på golvet 
och röra sig. Det blir mycket snävare rörelseramar, som att använda bara 
händerna eller använd bara axlarna. Så de inte blir för fria i rörelserna, får 
då kan det bli jättefarligt. Då kan de bli otrygga helt enkelt. Att de inte blir 
kreativa, att det blir för fritt. Utgå från fötterna, utgå från knäna, exempelvis. 
 

4.2.10 Trygghet som en grund i undervisningen 

 
Susanne säger att hela livet är till för att man ska vara trygg. Att ha mat, rum 
och boende, men högst upp är att kunna göra konst och uttrycka sig och 
hitta ett fullvärdigt liv och det bygger på trygghet menar Susanne, på alla 
möjliga olika plan. 
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4.2.11 Övningar i skapandet av trygghet 

 
För Susanne är skapandet av trygghet hela rytmikmetoden.  
 
Man kan till exempel hjälpa varandra att andas säger hon. En person ligger 
på golvet och den andre har händerna på korsryggen och andas med den 
personen. Vissa tycker det är lite ovant att ta på någon annans rygg. 
Samtidigt som den som ligger på golvet tycker det är jätteskönt att få hjälp 
att hitta andningen långt ner. Men först måste tillit finnas. Man får vara 
försiktig, man får inte klampa in bara säger Susanne. 
 

4.2.12 Rytmikmetoden som påverkan dagens samhälle 

 
Trygghet och tolerans är viktiga inslag i undervisningen och i samhället och 
Susanne ser gärna mer av det som rytmikmetoden jobbar med i dagens 
samhälle. Främst för barn och inom skolan. Bli ännu mer medvetna om hur 
man skapar bra barngrupper säger hon är viktigt. Speciellt på landsbygden, 
där är det väldigt utsatt tycker Susanne. Att normalitetsbegreppet är så starkt 
där och om man frångår det så blir det mobbing helt enkelt. Det finns inte så 
mycket tolerans för mångfald och för egenarter.  
 
Susanne säger att visst vore det bra om alla hade en medvetenhet om sitt 
inre och yttre i balans. Även här på skolan, på KMH, det vore ju kul säger 
Susanne. Förr i tiden var det obligatoriskt även för alla musiker att ha 
rytmik på KMH, men det har tagits bort. Det är en väldig ouppmärksamhet 
på ämnet rytmik nu på skolan här säger Susanne. Man kan komma och titta 
på lektioner för att få en egen uppfattning om vad det är, men det intresset 
finns inte. 
 

4.2.13 Vad kommer först i en process; kreativitet, trygghet eller tillit? 

 
Jag tror att du måste vara trygg först. Innan man vågar visa hela sig själv, innan man 
vågar prova nya saker så att man inte bara är som stöpt i en form.  
 

Att man kan hitta och utveckla sig helt enkelt säger Susanne. Hitta nya 
fördjupade insikter om sig själv och omvärlden. Och förhoppningsvis när 
man kommer till det så kan man då få kraft att förändra saker också. Det kan 
vara en stor händelse. Som kan förändra stora saker. 
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4.3 Resultat dans 
Kort introduktion 
 
Intervjun är genomförd enskilt i ett mötesrum på Dans och Cirkushögskolan 
i Stockholm (DOCH). Andreas Berchtold är lärare både på DOCH och på 
Eric Sahlström Institutet i Tobo (ESI) och han undervisar inom folkdans och 
didaktik. Andreas är också verksam koreograf. 
 

4.3.1 Trygghet i gruppundervisning 

 
Andreas säger att det en viktig del i undervisningen först och främst. Han 
tror verkligen på att folk i undervisningssituationen lär sig om de känner sig 
trygga. Han nämner att folk nog kan lära sig effektivt av stress eller press, 
men att den typen av inlärning kanske passar bättre i överlevnadssituationer 
och inte i undervisningssammanhang.  
 
Andreas vill skapa en situation där han bygger företroende mellan sig själv 
som leder det hela och de som ska vara i en grupp, där de ska lära sig saker 
tillsammans. En slags trygghet också för till exempel samtalsklimat, och för 
hur mycket man öppnar upp och delar med sig av sig själv. Han använder 
människors egna erfarenheter som en slags utgångspunkt för att komma 
vidare med lärandet, och då behöver han i undervisningen höra om, eller 
han behöver att folk berättar och öppnar upp och säger något om sina 
erfarenheter. Tidigare erfarenheter och det som händer när man undervisar. 
 
Andreas har jobbat med teambuildingövningar i olika grupper men inte 
direkt kopplat till dans, utan mer renodlat det som kallas för teambuilding. 
Där gör han oftast så att han delar ut en uppgift som ska lösas i grupp. 
Efteråt kliver de till sidan och sen reflekterar de tillsammans kring hur det 
gick. Då används perspektiv som vad man tog för roll i det hela. Var det 
någon i gruppen som ledde de andra, provade man allas olika idéer eller tog 
man bara en idé och struntade i de andra? Hur blev gruppen en resurs eller 
en tillgång? Genom det har Andreas fått impulser och idéer om hur man kan 
jobba med en grupps samarbete.  
 

Jag har inte tänkt så att; nu ska jag ta de här teambuildingkonceptet och göra om det 
till dans, däremot så jobbar jag mycket med att folk får prata med varandra.  
 

De Andreas jobbar med får reflektera kring det som de har gjort med 
praktiska övningar, med dans då till exempel. Sen får de dela med sig utav 
sina egna reflektioner till övriga i gruppen. Där är det viktigt att alla säger 
någonting. Särskilt i början. Så småningom så kan Andreas fråga gruppen: 

 
Är det någon som har något att säga?, 
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och räkna med att folk då tar sig utrymme och är det någon som inte gör det så kan 
jag uppmärksamma det, eller vända mig direkt till den personen och säga:  
 
Du har inte sagt något på ett tag, vad är din reflektion över sista stunden?,  
och då kan jag nöja med mig att någon svarar;  
 
Jag vet inte, jag har inte direkt något att säga nu,  
 
men då har man ändå sagt det.  

 
Att som ledare blanda in alla, fördela talutrymme tycker Andreas är viktigt.  
 
Någonting som Andreas gör som inte är en medveten strategi är att han 
intresserar mig för vad folk har att säga. Andreas menar att de kommer lära 
sig genom de sakerna som de själva säger. Andreas tycker eller Andreas vet 
att det är viktigt. Andreas tänker inte att ”nu ska jag se till att jag lyssnar på 
alla”, det gör han helt enkelt för att han är genuint intresserad. Andreas 
menar att det är det sättet man kommer att lära sig på. Andreas 
sammanfattar sin inledning av intervjun: 
 

Så vad var det där? Det är något slags sätt att samtala och reflektera kring praktiken, 
där jag tror att jag bygger ett klimat som gör gruppen till en tillgång, skapar någon 
slags öppenhet och förtroende. 

 
Andreas påpekar att det är viktigt hur man förhåller sig till det som folk 
säger. Att man inte letar efter rätt och fel:  
 

Nej, men så kan du inte säga, så är det inte, det är så här och så här.  
 
Utan då får man säga till exempel: 
 

Jaha, du upplever så där, vad kan det handlat om, vad gjorde ni då? 
 
Sen ställer Andreas klargörande frågor för att komma fram till kanske varför 
det har vart så, eller hur man kan använda sig av det i dansen. Eller om det 
är någon som formulerar ett problem hur man kan komma åt att lösa det när 
man sen dansar.  
 
Andreas menar att det blir en viktig del som ledare att inte säga saker som 
till exempel:  
 

Jaha, ni sa så där men så är det inte, utan det är så där som de andra har sagt. Då har 
man genast sagt att här kan man inte säga vad som helst, utan här ska man säga det 
som läraren tänker är rätt. En slags ickevärderande beskrivningar skulle man kunna 
säga.  

 
Vilket kan leda till att samtalsklimatet och kommunikationen dör. 
 
Andreas säger att det är viktigt att se till att man inte lägger ner all tid på 
dem som behöver mer hjälp, utan att man måste se till att även de som just 
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då har lätt för det man jobbar med blir stimulerade och hittar utmaningar till 
dem. Det kommunicerar att alla är viktiga.  
 

4.3.2 Fokus vid kortare workshops 

 
Om Andreas gör en workshop som är väldigt kort, då ändras fokus i 
undervisningen. I mer långsiktiga sammanhang i Andreas undervisning nu 
för tiden, så får var och en, varje person och gruppen gemensamt formulera 
målsättningar. Ibland är det i relation till en kursplan till exempel. Andreas 
vill då att alla hittar en individuell anknytning till kursplanen så alla förstår 
vad det är man ska jobba med. Om kursplanen inte är konkret i sina 
formuleringar då får man hitta mål från var och en och sen se hur det ser ut i 
gruppen och vad de vill lära sig. Det tror Andreas är viktigt, så att var och 
en har en riktning på vad det är som man ska göra. 
 

4.3.3 Hur märks otrygghet 

 
Det är svårt att säga säger Andreas. Han tror sällan att han har 
undervisningssituationer där folk är rädda för honom, men det är svårt att 
veta.  
 

För hur vet jag om alla känner sig trygga? Jag har en strävan till att bjuda in och 
säga ja till och skapa den här känslan av att det är okej. 
 

Andreas säger att när man jobbar med pardans, då syns varandras relationer 
väldigt konkret. Man ser sociala mönster väldigt tydligt. Folk som undviker 
varandra i övningar som man gör, bara väljer att relatera till vissa. Det blir 
på sätt och vis ett teambuildingkoncept. När Andreas ser det, då brukar han 
fråga gruppen:  
 

Jag har tänkt på en sak, och jag undrar om ni har lagt märke till det också. Det finns 
mönster nu där ni inte använder varandra. 

 
Eller han kan bara fråga: 
 

Hur tycker ni det funkar med pardansen nu? 
 

För det mesta så har alla koll på det där säger Andreas. Så då brukar det 
komma upp och då blir det sättet att hantera det. Andreas ger ett exempel: 
 

Man skulle kunna tänka sig att jag säger så här:  
 
Nej, ni får inte dansa nu, alla måste dansa med alla. 
 
Men det tror inte jag funkar i längden utan jag brukar sätta ljus på det och sen låta 
gruppen förhålla sig till det och sen kommer vi överens om hur vi vill att det ska 
vara.  
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Om det finns några anledningar till att studenterna undviker varandra, då får 
man ta tag i det, säger Andreas. När man håller på med dans som pardans så 
är det så att det funkar bra med vissa och mindre bra med andra, och då är 
det kanske lätt att man söker sig till dem som det funkar lättare med.  
 
Andreas känner snabbt om det är någon som hyser något agg, och då han 
försöker komma åt det på något vis, men han kan inte riktigt säga hur men 
att man brukar prata om magkänsla. Ibland kan det hända att det inte går bra 
att jobba med en grupp. Om det inte då går att jobba, då kan det visa sig att 
det är något som har med helt andra komponenter att göra, men som finns i 
rummet som gör att det inte går att jobba på ett koncentrerat sätt med 
dansen. Då ligger det andra i vägen. Då måste man antingen bara benämna 
det och få det ur världen för att man ska få komma vidare med dansen. Så 
det är inte alltid en intellektuell tolkning, verkligen inte. Det är mer en 
känsla. Hur det går att jobba, hur det går att kommunicera.  
 

4.3.4 Taktil beröring som pedagogiskt verktyg för skapande av 
trygghet 

 
Det blir automatiskt fysisk kontakt när man jobbar med dans. Andreas 
tänker inte på hur han kan använda den fysiska kontakten i det här, men 
eftersom de tar i varandra så kommer det också att handla om frågan; hur 
gör de det? Där finns det någon slags aspekt i att det spelar roll hur någon 
tar i en annan. Som i dansen både utgår från funktion och att det ska vara 
bekvämt.  
 
Om Andreas jobbar med en grupp där folk som inte är dansare men som 
känner varandra och har jobbat ihop länge och som aldrig brukar ta i 
varandra, då blir den fysiska kontakten som en del av metoden. Om Andreas 
jobbar på en kickoff för något företag så det blir det en grej för deltagarna 
som kanske bidrar till det grupprocessmässiga, hur man kommunicerar med 
varandra, för det blir någonting nytt att man ska ta i varandra. Men  
 
För Andreas är att man håller i varandra bara som vanligt. Därför kan han gå 
in i det på ett ganska självklart sätt. 
 

Istället för: Oj, nu ska ni som aldrig tar i varandra, nu ska ni göra så här, prova att 
peta på varandra. Utan när man dansar så säger man bara att; håll en hand på ryggen 
på varandra när vi går. 

 
Det blir en viktig del säger Andreas, men på sätt och vis en bisak som man 
bara gör. I vissa grupper är det bagatellklart och i andra, som i en barngrupp, 
kan det bli att någon säger nej. Hon eller han vill inte hålla i den här 
personen. Då får man jobba med fysisk kontakt på något annat vis som 
funkar, det beror mycket på situationen. Det är det som är dansens värld.  
 

Genom att ta in en danspedagog till en kickoff skapar det andra normer kring vad 
det betyder att hålla i varandra och vara nära varandra. På en danslektion så kan du 
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stå helt nära, stå helt intill varandra, ha kroppskontakt på ett sätt som du aldrig skulle 
kunna göra i det offentliga så att säga. Så det är också det som är möjligheten och 
stimulansen i att ha en sådan workshop. Det spelar ingen roll om de kommer att lära 
sig dansen eller inte, men då har de i alla fall förhållit sig till varandra på ett annat 
vis. 

 
Andreas har märkt att människor har olika lätt för att ge och ta fysisk 
kontakt. Folk kan dra paralleller till något de gör annars. Kampsport eller 
någon idrott. Då känner de igen sig från andra situationer, att det är något 
allmängiltigt på något vis som inte bara gäller dansen. 
 

4.3.5 Underliggande fokus i undervisningen 

 
När Andreas jobbar med grupper på skolan [läs: DOCH] i en termin i taget, 
i tre år, så blir det ett mycket mer komplext skeende. Man kommer gå 
igenom större sensationer av lärande och insikter. Positiva saker som har att 
göra med gruppen, men man kommer också gå igenom krockar och 
konflikter. Det blir helt annorlunda. Det är annorlunda med en grupp man 
har länge säger Andreas. Man går igenom tröga tillstånd, där folk kanske 
inte alls känner sig trygg, men då får man hantera det och förhålla sig till att 
det också är rimligt. Att någon kan bli både arg och ledsen, och det motsatta. 
Utmaningar som gör att man kommer till gränsen till när man inte kan måste 
också hanteras. 
 
I en kort workshop eller kickoff så har Andreas en helt annan roll. Där står 
han för energin och skapar stämningen. Sen ”kör man på det” säger han och 
kallar det workshopenergi.  
 
Andreas säger att något som kan ha med trygghetskänslan eller 
helhetskänslan att göra, är att skapa en situation där människor får en känsla 
av att de kan. Från den positiva känslan av att man kan är det sedan lättare 
att leda in dem till saker de inte kan. Andreas skapar medvetet alla-kan-
situationer i sin undervisning.  
 
I långsiktiga grupper kan man utmana studenterna lite mer säger Andreas. 
Då får man förhålla sig till att man ibland inte kan. För att utvecklas måste 
man kunna stå ut med att det faktum att man inte kan. Då måste studenterna 
få redskapen för hur de ska kunna bemästra det de inte kan. Det hinner man 
inte fördjupa i en kort workshop. Där får man gå fram och tillbaka i 
materialet för att ha med sig så många som möjligt. 
 

Det är ganska konkret, men jag vet inte om det har att göra med trygghet och tillit, 
men jag tror ändå att på något vis har det det. 
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4.3.6 Aha-upplevelse eller starkt minne som påverkat Andreas i sin 
lärarroll 

 
På gymnasiet hade Andreas en jättebra lärare i matematik berättar han. 
Matematik var inte ett favoritämne för Andreas, det kunde vara ganska trögt 
många gånger. Men Andreas kommer precis ihåg ett tillfälle. Också vilket 
rum de var i, där han helt plötsligt knäcker en kod som gör att han bara 
känner; ”ge mig mer, jag vill ha fler tal, ge mig mer uppgifter, jag vet hur 
det här är, jag kan det här nu”. Att ha största lust att räkna mer, till skillnad 
från många andra upplevelser från matematiken som var, ”ånej, är det fler 
tal, hur många uppgifter är det, hur många ska jag behöva göra.” 
Upplevelsen att knäcka koden har stannat kvar genom hela livet för 
Andreas.  
 

Jag ville bara ha mer, jag såg ljuset. Ja, jag kan, då vill jag göra mer. 
 
När det gäller dansen så har Andreas alltid haft motivation i det som haft 
med bemästrande att göra. När han ser en dansare som gör något han inte 
kan göra men som han tycker ser häftigt ut, då vill han lära sig det 
materialet. Andreas har alltid haft lust till det. Det har alltid gjort att han 
velat öva.  
 

Flera sådana situationer triggar igång mig, just för att jag vill kunna det om ett tag. 
Bemästrande som motivation. 

 
Andreas hade en viktig pedagogisk förebild när han studerade folkdans på 
folkhögskola. Läraren där var dels en väldigt bra dansare men hade också ett 
sätt som var rättfram. Läraren slingrade sig inte undan utan vågade gå 
ganska rätt på i gruppsammanhang och det inspirerade Andreas. Läraren vek 
inte undan för sådant som på ett grupprocessplan kunde vara lite jobbigt, 
utan tvärtom.  
 
Andreas tror på att om man kan sätta ord på eller ta fram saker i ljuset, då 
går det att göra någonting åt. Och det blir inte bättre utav att man undviker 
dem. När Andreas leder en grupp, kanske inspirerad av det, kanske 
inspirerad av andra, så tänker han att för honom är att tag i det enda sättet.  
 

Om det är någonting så det går inte att vänta ut, utan det är bara att ta i det. 
 
Det har hänt några gånger i gruppsammanhang att de inte kommit till 
lösningar för att det suttit så fast att det inte gått;  
 

[…] men då har jag i alla fall gjort mitt bästa för att ta oss igenom det.  
 
Eftersom han vet att det är sättet han kan göra det, att inte vänta ut 
problemet, då tycker han inte ens att det krävs mod för att ta tag i en svår 
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situation, för hur ska han annars göra? Det är viktigt att ha sin övertygelse i 
vissa saker. Som det Andreas nämnde tidigare med att blanda in personers 
egna erfarenheter.  
 
Andreas säger att övertygelsen gör att han inte velar när han undervisar, han 
tror inte att det är så utan att det är så.  
 

Jag vet att det funkar så, för mig. 
 

4.3.7 Litteraturtips 

 
Andreas gick en handledarutbildning på S:t Lucasstiftelsen i Uppsala. 
Handledningen på det sättet som han var med om där har en grundidé att de 
flesta redan har den bästa lösningen på sina frågor. I handledarroller gäller 
det att få folk att få syn på det.  
 
Några böcker som Andreas ofta har i väskan för att ställa in sig i rätt 
riktning är väldigt specifik litteratur som handlar om handledning. Det är ett 
förhållningssätt som han gillar. En han tänker på heter: Handledning för 
yrkesverksamma i människovård. Den inspirerar till hans undervisning.  
 
Andreas blir genom litteraturen påmind om att han inte behöver ha alla 
lösningar på allting, att han kan ha förtroende både för individerna och för 
gruppen och den processen som finns där. Böckerna tittar han i lite då och 
då för att hitta sitt förhållningssätt, sina värderingar. Det gavs nyligen en 
didaktikkurs på DOCH som handlar om problembaserat lärande (PBL) och 
då hade de en bok som också inspirerade Andreas i sitt arbete.  
 
Andreas säger att han kan använda musik på samma sätt. Han har vissa låtar 
som han använder i olika situationer för att hjälpa att fokusera. Det behöver 
inte ha något med själva kursinnehållet att göra, men det försätter honom i 
ett mentalt tillstånd där han kan landa och får tag i.  
 

Jag brukar säga att jag binder ihop det förflutna med min framtid, får tag i mina 
sorger och binder ihop det med mina glädjeämnen, tar tag i mina tvivel och knyter 
ihop det med mina förhoppningar.  

 
Så det är en slags centreringsfunktion som gör att Andreas känner och hittar 
sig själv; 
 

jag är som jag är, jag har de redskap som jag har och jag jobbar på det sätt jag 
brukar, utan att vara statisk eller stereotyp och det är bara det jag ska göra. Lite så 
funkar litteraturen men så kan också musik fungera.  

 
Andreas säger att det är viktigt att hitta sig själv, ”att jag är jag”. Sen kan 
man undervisa säger han. Då kan han stå tryggt i förhållningssättet till en 
grupp, hur han vill att det ska bli, apropå trygghet.  
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Kanske att de där sakerna får mig att kommunicera en slags stabilitet eller en slags 
egen trygghet, att jag inte är splittrad eller fladdrig eller nervös, utan det här, det är 
verkligen jag.  
 
Det där lät ytterst flummigt men det är konkret för mig.  

 
Andreas säger apropå metodiskt innehåll i dansen, att vara splittrad, 
uppdelad eller hel, så jobbar man i dansen också med placering, kroppens 
stapling, en anatomisk funktionell kropp, avspänning, energi. Om man 
jobbar med det fysiska så påverkas det mentala, eller själsligheten, eller vad 
man använder för ord säger Andreas. En kropp som är spänd, ansträngd och 
placerad på ett sätt som gör att man får jobba mot anatomin, sådant jobbar 
man med i dansen. Att skapa balans. 
 

4.3.8 Att få önska en forskningsrapport 

 
Det här kan låta lite konstigt säger Andreas, men om man till exempel 
kunde mäta en grupps resultat eller förmåga i relation till process och 
trygghet. 
 

4.3.9 Vikten av dans utanför dansscenen 

 
Ofta används argument för estetiska ämnen i relation till att man ska lära sig 
annat. När Andreas jobbar med dans så syftar han inte till att det måste vara 
bra för andra ämnen, dans måste bara få vara dans också.  
 

Men jag tycker att, så som jag ser på människan så är också att uttrycka sig med 
kropp eller olika konstnärliga uttrycksformer en stor del av vårt behov och vår 
förmåga. Jag tycker att för att bli en hel människa så behöver man få möjlighet att 
uttrycka sig på fler sätt än i skrift och annat man lär sig i skolan. Kultur och konst är 
meningsbildande.  
 

Andreas säger att konst och kultur är meningsbildande. Att det leder till att 
man förstår sig på vem man är och varför man är. 

4.4 Sammanfattande resultatanalys 
Syftet med examensarbete har varit att belysa pedagogers uppfattningar och 
tankar kring skapande av trygghet och kommunikation i gruppundervisning 
med fokus på kroppen som verktyg. Att försöka få en inblick i erfarna 
lärares pedagogiska grund och värderingar och samla övningar som är bra 
för skapandet av trygghet och kommunikation i grupp.  
Resultatet visar att det inte finns självklara eller precisa övningar där 
trygghet skapas. Det handlar mer om pedagogens syn på människan som 
helhet, vilka behov eleverna har för att utvecklas som människor och utifrån 
det skapas övningar eller förhållningssätt till övningarna som handlar om att 
inkludera eleverna som individer även i gruppsammanhanget. Närvaro, 
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fokus och koncentration är viktiga inslag i undervisningen men 
intervjupersonernas svar visar att det är svårt att ge tydliga exempel på 
trygghetsskapande övningar. 
 
Samtliga intervjupersoner betonar att ingen ska behöva vara rädd för att 
göra misstag, tvärtom så kan man i konstnärliga processer i stor utsträckning 
använda sig av misstagen i den skapande processen. Susanne nämner 
begreppet; embrace your mistakes [svenska: omfamna dina misstag], 
Antonio har sett att de saker som är omöjliga eller helt galna efterhand kan 
bli det som är bäst och Andreas säger att trygghet skapar förutsättningar för 
en mer djupgående inlärning än den som fås genom att pressas till stress 
som i en överlevnadssituation. Inlärnings- och undervisningskvaliteten är 
starkt sammankopplad med att alla känner sig trygga. 
 
Genom att inte vara rädd i skolan vågar eleverna att dela med sig av sig 
själva och sina tankar. Ett fördjupat lärande skapas genom ett aktivt 
användande av reflektion i undervisningen. Efter varje moment reflekterar 
eleverna och läraren över vad de har gjort, vad de har lärt sig och hur det har 
upplevts. Genom reflektionerna får eleverna tillgång till varandra och till sig 
själva. Uppmärksamhet läggs på att varje elev blir delaktig i samtalet, vågar 
ta plats, delge sin mening och därigenom får eleven kontakt med sin egen 
förkunskap och kan knyta an till ny kunskap.  
 
Antonio har märkt att det som sker utanför golvet [utanför scenen] är 
avgörande för det som sker på golvet. Den egna reflektionen är lika lärande 
som att själv utföra. Susanne säger att även om studenterna på 
lärarutbildningen rytmik redan kan en övning så skapas genom reflektion en 
väg till lärande som gör att studenterna skapar sin egen metod utifrån vad de 
har gjort. Den egna upplevelsen ger alltså djupare förståelse, de härmar inte 
bara Susannes arbetssätt. Andreas använder reflektion som ett medel till 
inlärning där de egna erfarenheterna blir en väg till inlärning. Andreas som 
är handledningsutbildad tar vara på kunskap från det området som 
innehåller ett förhållningssätt till människor som grundar sig på att varje 
individ bär på svaren till sitt eget självförverkligande och att som handledare 
eller pedagog kan du hjälpa dem att hitta de svaren. Andreas ser till att alla 
blir delaktiga i diskussionen och är noga med att inte bedöma vad som sägs, 
utan det viktiga är att våga delge sina tankar och våga ta plats. 
 
Resultatet har visat att trygghet är en grund för skapande av 
kommunikation, samarbete och utveckling. I gruppundervisning måste alla 
kunna samarbeta. Teater är en kollektiv konstart påpekar Antonio allra först 
i sin intervju. Trygghet skapas genom att individer ser varandra och förstår 
att alla är olika, alla har olika bakgrund, olika erfarenhet, olika behov.  
 
Kommunikation som sker genom att vi medvetet använder kroppen som 
verktyg blir väldigt tydlig. Däremot kan det vara svårt att beskriva med ord 
hur kroppslig kommunikation upplevs, det kan då låta abstrakt men 
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upplevelsen för de som är i rummet när det sker upplever den som väldigt 
tydlig, nästan mätbar. 
 
Det är viktigt att vara trygg in sin lärarroll. Att ha en stark övertygelse i det 
man gör, det inger förtroende hos eleverna. Det finns inga övningar som 
skapar trygghet, trygghet skapas genom tillit till läraren och ett gemensamt 
lyssnande på varandra och öppenhet inför varandra. Genom att som pedagog 
eftersträva total närvaro i nuet kan pedagogen bättre lägga märke till hur 
eleverna mår för att skapa en bra lektion. Att vara lyhörd som lärare är 
väldigt viktigt, studenterna blir sedda och känner sig sedda.  
 
Hela rytmikmetoden bygger på skapandet av trygghet och närvaro säger 
Susanne. Lyssnandets olika kvalitéer använder Susanne i undervisningen 
och även när hon arbetar som koreograf. Susanne skapar vägar till ett djupt 
fysiskt lyssnande, vilket kan skapa en helt ny upplevelse av vad lyssnande 
kan vara, även för professionella dansare.  
 
Antonio fokuserar mycket på relationsskapande med individen och tar upp 
att människor har som material sitt känsloliv, sin röst och sin kropp. Att bli 
medveten om dessa delar om sig själv och vad varje elev har med i sitt 
bagage är viktigt för att kunna gå vidare i sin utveckling. Genom att skapa 
en relation uppstår förtroende för pedagogen och då har förutsättningar 
skapats för personlig utveckling.  
 
Vid frågan där intervjupersonerna fick önska förslag på framtida forskning 
tar de alla upp områden som knyter an till barn och ungdomars utveckling. 
Ger vi vuxna verkligen de bästa förutsättningarna till nästa generation frågar 
Antonio sig själv. Andreas vill se hur mättekniken för resultat i skolan kan 
utvecklas och inkludera en större aspekt av trygghet i grupp dess betydelse 
för ett djupare lärande. Susanne tar upp lyssnande och lyssnandets historia. 
Hur lyssnandet har gått till och hur det påverkat forskning och synen på 
människan. Hon skulle gärna själv forska mer om det.  
 
Kroppskontakt eller taktil beröring används inte som ett aktivt pedagogiskt 
hjälpmedel av intervjupersonerna för att skapa trygghet, tillit eller 
kommunikation. Det är kanske snarare tvärtom. Trygghet, tillit och 
kommunikation skapar möjligheten att använda kroppskontakt i 
undervisningen, vilket är en naturlig och viktig del i intervjupersonernas 
ämnen. Speciellt i dans och teater. Kroppskontakt används inom teater 
genom tolkning av roller och karaktärer. I dansen används taktil beröring 
som en av funktionerna i dansandet. Till exempel för att det ska vara 
bekvämt att dansa. I rytmiken för att till exempel hitta djupandning eller 
annat läraren vill att de ska hitta. Hur man tar i varandra tränar lyhördhet 
och respekt för varandras person och integritet. Det spelar roll vilken 
kvalitet rörelsen och kontakten har. 
 
Andra normer rörande kroppskontakt skapas i och med att kroppen som 
verktyg är en naturlig del i dans, teater och rytmik. Grupper som inte är 
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vana vid dessa ingångar och därigenom inte vana vid att röra vid eller vara 
nära varandra påverkas av dessa normer och kan låta det bli en avslappnad 
del i sin kommunikation med de andra. Vissa drar paralleller till andra 
aktiviteter där kroppskontakt används, som kampsportande eller annan 
idrott. Intervjupersonerna ser möjligheter i att kroppskontakten kan stärka 
gruppdynamik och att det är olika lätt att ge och ta fysisk kontakt för olika 
personer. 
 
Trygghet i grupp handlar om förhållandet till varje individ. Relationen till 
alla i rummet. Att kunna se de andra och våga bli sedd. Det finns inga 
mirakelkurer eller övningar som skapar ett tryggt arbetsklimat, utan det 
intervjupersonerna fokuserar på är de element de själva sett som skapar en 
djupare inlärning för varje enskild individ. 

5. Diskussion 

Här belyser jag mina lärdomar från detta examensarbete. Diskussioner 
rörande val av metod och dess konsekvenser, tankar kring kunskapen i 
områdesöversikten kopplat till undersökningens resultat, idéer om framtida 
forskning och till sist mina slutsatser av arbetet. 
 
Eftersom arbetet berör ett flertal stora ämnesområden finns det mycket att 
diskutera. Jag hoppas att du som läser arbetet kommer fram till många 
intressanta slutsatser utöver de som tas upp nedan. Diskussionen om vad 
trygghet är och hur vi som pedagoger och medmänniskor kan förhålla oss 
till varandra för att utveckla vår kommunikation är en aldrig avslutad 
diskussion. 

5.1 Metoddiskussion 
Metodvalet gjordes utifrån möjligheten att lyfta fram tankar och kunskap 
som intervjupersonerna vanligtvis inte talar om, men som ändå påverkar 
deras val i olika undervisningssituationer. Låt oss kalla det för deras 
pedagogiska värdegrund.  
 
Jag är nöjd med valet av kvalitativ intervju som metod. Det har gett mig 
möjlighet att ha ett öppet sinne i stunden och kunnat ta vara på 
intervjupersonernas erfarenheter och infallsvinklar. Jag har fått svar på 
frågor jag i förväg inte kunnat förbereda. 
 
I efterhand har jag tänkt på att observation som metod i undersökningen 
hade varit mer optimal för att få fram svar gällande vilka praktiska övningar 
intervjupersonerna använder sig utav. Övningar som jag då skulle kunna ha 
kopplat till trygghetsskapande och taktil beröring och i slutändan kunnat 
översätta till min egen undervisning i fiol.  
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Användandet av observation behöver däremot inte betyda att resultatet för 
undersökningen hade blivit mer intressant eller givande. Den kvalitativa 
intervjun som metod har lyft fram vad de själva tänker om sin undervisning, 
vilket har gett mig mycket intressanta tankar om jag kan förhålla mig till 
många olika situationer i undervisningssammanhang.  
 
Vid observation hade jag också kunnat undersöka om pedagogerna 
verkligen gör det de talar om att de gör i intervjuerna och utifrån 
observation skapat intervjufrågor anpassade efter vad jag sett. Det hade 
alltså starkt påverkat mig i mina val av intervjufrågor. Nu blev 
intervjufrågorna mer baserade på kunskap från referenslitteraturen, 
intervjuerna och mina egna tidigare erfarenheter inom de områden arbetet 
riktat sig mot. 
 
Att genomföra intervjuer är inte alltid lätt. Svaren från intervjupersonerna 
inspirerar i stunden till nya frågor och frågeområden, och det är lätt att falla 
in i nya intressanta områden som intervjupersonen sjävla kommer in på. För 
mig som intervjuare kan det vara svårt att ha balans mellan att hålla mig och 
intervjupersonen kvar i förhållande till mina frågeställningar, och vara 
öppen för nya kunskapsområden. Samtidigt som ett examensarbetes 
frågeställningar i efterhand får definiera. Också efter att allt material har 
insamlats, vilket skapar väldigt stora ramar och förvirring för vad innehållet 
slutligen kan komma att innehålla. 
 
Kommunikation sker i mycket större grad genom kroppen än vad vi kanske 
själva förstår (Dimbley & Burton 1995). Den kvalitativa intervjun skapar en 
situation där vi rent fysiskt är i samma rum, vilket påverkar 
kommunikationens möjligheter och kvaliteter. Vi kan prata och använda 
vårt kroppsspråk, känna av stämningen i luften, vi kan vänta in svar rent 
fysiskt och låta pauser flöda då vi ändå fysiskt och kommunikativt har koll 
på varandra.  
 
Känslan i rummet i varje intervju var väldigt annorlunda. En ny lokal, en ny 
tid på dygnet, andra människor. Men även jag är annorlunda jämfört med 
den föregående intervjun. Min sinnesstämning, min koncentration och min 
närvaro var inte alls lika från gång till gång.  
 
I den första intervjun, intervju teater, var jag väldigt fokuserad på mina 
frågeområden. Svaren jag fick då av Antonio Alonso gav mig nya insikter 
om vikten av skapa en individuell relation till eleverna. Intervjun innebar 
också vetskapen om att jag kanske inte skulle få med mig några praktiska 
övningar för tillit och kommunikation genom denna undersökning, vilket 
var min tanke för allra första början.  
 
I den andra intervjun, intervju rytmik, fokuserade jag mer på frågor 
kopplade till individen i relation till gruppen då resultatet från intervju teater 
visade att grunden till en trygg grupp mycket handlar om att fokusera på 
individen och relationsskapande. Intervjuerna påverkade varandra, vilket 
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medförde att jag försökte hitta mer information om hur skapande av 
självkännedom kan gå till. Även i litteraturen sökte jag då efter mer 
information om självbildsskapande. 
 
Den tredje intervjun, intervju dans, var svårast att göra eftersom de många 
intrycken från de två tidigare intervjuerna påverkade mitt fokus och min 
koncentration, både innan och under intervjun. När jag transkriberade 
intervjuerna märkte jag att jag i den sista intervjun ibland gav två frågor på 
samma gång, vilket självklart inte hjälpte att skapa en tydlig struktur. 
Resultatet blev ändå som jag hade hoppats och kanske kan ibland otydlighet 
skapa förutsättningar för intervjupersonen att fylla i med kunnande jag 
annars inte fått tillgång till. 
 
Intervjupersonerna är enligt mig medvetna om sig själva, nyfikna och trygga 
i sin lärarroll. De ser sina elever och använder aktivt trygghet och 
kommunikation som en del av den lärande processen. Genom mitt urval av 
intervjupersoner inom olika områden så tänkte jag från början att jag skulle 
få olika typer av input. Det har jag visserligen fått, men inte i den 
variationsgrad som jag trodde att det skulle bli. Därför skulle det ha varit 
intressant att genomfört en intervju med någon pedagog från ett annat ämne, 
eftersom intervjupersonernas estetiska uttryck ändå ligger ganska nära 
varandra. 

5.2 Resultat kopplat till områdesöversikten 
Det jag finner mest intressant med uppsatsens innehåll är att kopplingen 
mellan intervjupersonernas ämnen och innehåll är starkt kopplad till den 
absoluta grunden av kommunikation, det man har funnit inom 
spädbarnsforskningen (Erixon 2007). Denna kunskap om 
kommunikationens grund upplevs inte som en självklar del i utbildning och 
skola anser jag, och det tycker jag är problematiskt. Speciellt med tanke på 
hur viktig kommunikation är i läraryrket.  
 
Att vi människor redan som nyfödda spädbarn är starkt kompetenta sociala 
varelser som använder mimik och ögonkontakt aktivt är kanske en 
självklarhet i dag. Men att kroppsspråket människor emellan består av 
synkroniserade rörelser som kan liknas vid en dans, det har jag aldrig hört 
talas om fast jag har studerat dans och pedagogik. Denna kunskap har inte 
heller någon av intervjupersonerna tagit upp. Gällande framtida forskning 
önskar Antonio Alonso mer fokus på hur barn ska få en bra start i livet och 
vad vi faktiskt gör på det området och kanske kan vi hitta många svar från 
spädbarnsforskningen. 
 
Jag vet inte om det beror på så kallad tyst kunskap att denna kunskap kan 
uppfattas av mig som ny, fast den inte är det, (Lauvås & Handal 2001) eller 
om det är så att forskningen inom förskolan inte når ut till de lärare som 
jobbar med äldre barn eller oss studenter som ska bli lärare.  
 



46 
 

Att kroppsspråket är en del av vår kommunikation är något gemene man vet 
om, men att vårt minspel och gester som vi använder oss utav redan vid fem 
års ålder till stor del sitter kvar genom hela livet tror jag inte är något alla 
vet om och tänker på. Jag menar att denna kunskap om kroppsspråket och 
dess individuella uttryck som skapar vem vi är och uppfattas vara, är något 
som påminner om att det vi gör med barnen i början av livet är grunden till 
den fortsatta utvecklingen genom att en vår personlighet och uttryck 
grundläggs så tidigt (Erixon 2007). Kanske kan denna kunskap ändra vårt 
förhållande till hur vi lägger märke till barnens sätt att röra sig och dess 
innebörd. De kanske spelar en stor roll i hur vi kan se på barn hur de mår 
eller hur de kommunicerar med varandra.  
 
Det motoriska kan påverka hela vår lärandekapacitet, och små detaljer som 
att ögonrörelser är motorik och behöver tränas för att kunna läsa, eller att 
stora rörelser skapar nya kopplingar i hjärnan (Hannaford 1995; Nivbrant 
Wedin 2012), det är kunskap jag gärna lär mig mer om.  
 
Susanne Jaresand nämner att rytm historiskt sett betytt form och kan 
användas för skapandet av harmoni, och som Erixon (2007) påpekar är 
kroppens rörelser när vi kommunicerar i rytm med varandra samtidiga, så 
kallad interaktionssynkroni. Det tycker jag visar på vikten av att ämnen som 
inkluderar kroppen som verktyg bör finnas för alla i skolan, såsom dans och 
rytmik. Rytm, rörelse och form är grunden i rytmik och dans och hör alltså 
helt och hållet samman med hur kommunikationen startade i livet.  
 
Ellneby (1994) tar upp att det taktila sinnet är ett av de grundläggande 
sinnena för hela vår utveckling. Det sinnet som skapas först när vi växer 
fram i mammas mage. Det taktila sinnet påverkar nästan allt vi gör, allt vi 
lär oss, hur vi uppfattar världen, vilket också Nordin (2000) påpekar. För att 
utforska världen omkring oss i början av livet blir intrycken från 
känslosinnet en av de starkaste riktlinjerna om vad som händer. Beröring 
skapar också trygghet och vilja att kommunicera och att överleva. 
 
Om vi vill att alla människor ska få bästa förutsättning att lära sig och 
utveckla sin självbild och uppfattning om sig själva så borde kunskapen om 
alla sinnen vara en självklar del i alla lärares palett. Inom rytmiken 
(Nivbrant Wedin 2012) använder man alla sinnena som hjälpmedel i 
inlärning, men jag undrar om alla lärare tänker på det.  
 
Att sträcka på kroppen och öva koordination ökar kunskapsinlärningen 
(Hannaford 1997) och hur vi förhåller oss till oss själva, som innehåller 
både vårt fysiska jag och mentala jag, det tycker jag visar att ingen 
distinktion mellan tanke, kropp och känslor existerar och att vi borde lära 
oss mer och praktiskt använda den kunskapen som finns för att främja 
personlig tillväxt genom hela livet (Dimbleby & Burton 1995; Dropsy 1998; 
Dropsy 2004; Englund 2004; Halprin 2003; Hannaford 1997).  
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Englund (2004) beskriver att syftet för basal kroppskännedom är att 
synliggöra kroppsjagets helhet. Jag undrar hur många lärare i skolan som 
medvetet tänker på att genom sina år som lärare se på kroppsjagets helhet 
som en viktig del i sin undervisning, för en djupare och mer aktiv inlärning 
och skapandet av en större självkännedom. 
 
Normell (2002) önskar mer resurser och mer fokus på personlig tillväxt i 
skolan. Pedagogernas roll som den trygga ledargestalten skapar inte bara 
lugn i klassrummet, utan främjar hjärnas utveckling och skapandet av nya 
nervceller och det blir också lättare för eleverna att knyta an till läraren 
(Normell 2008). Om vi vill höja utbildningskvalitén i Sverige så anser jag 
att vi bör ta del av och implementera denna typ av kunskap. Lärare i skolan 
behöver mer tid till att reflektera över sin egen undervisning för att det ska 
bli verklighet. 

5.3 Framtida forskning 
Även i vuxenlivet behöver vi känna trygghet och det vore intressant att 
undersöka hur vi kan utveckla vuxnas trygghet med hjälp av kunskaper från 
spädbarnsforskningen och forskning inom förskolepedagogiken. Jag menar 
att vi har mycket att lära oss från hur den senaste forskningen inom 
förskolepedagogik som även kan vara intressant för senare stadier i livet. 
Om mer kunskap om hur kommunikationen grundläggs i livets början kan 
skapa ett nytt förhållningssätt till hur vi förhåller oss till oss själva och 
varandra. Att hela livet eftersträva att vara öppen för intryck tror jag skapar 
lyckligare och mer nyfikna människor. En studie som fördjupar förhållandet 
kroppskännedom och självkänsla på både ungdomar och vuxna vore 
intressant. 
 
Kroppens betydelse som verktyg för kommunikation är grundläggande för 
all dialog i livet (Erixon 2007), vilket är viktigt och bör beaktas mer av 
pedagoger. En studie som undersöker lärares nuvarande kunskap om 
kommunikation i början av livet vore också intressant. 
 
Det vore intressant med forskning på hur ofta vi rör oss under lektionstid. 
Kanske är det en bra idé att integrera mer rörelse i lektionerna i alla ämnen, 
om det stämmer att rörelse ökar koncentration, fokus, lyssnande, lyhördhet, 
kommunikation och vår självbild. En studie önskas om lärares kunskap om 
vikten av rörelse i inlärningssyfte, samt om den kunskapen finns hos läraren, 
används den då aktivt under lektionstillfällena? 
 
Det kan vara lätt att tänka att kunskaperna som lyfts fram i det här arbetet 
enbart kan användas av lärare inom respektive område, men kommunikation 
och vår självbild är viktig för alla. Intervjupersonerna menar att deras 
ämnen kan vara till hjälp att öka medvetenheten om en djupare 
kommunikation och självskapande i fler delar av samhället. Det vore 
intressant att genomföra studier där kroppsliga kommunikativa övningar 
från teater, dans och rytmik tillfälligt utövas på olika arbetsplatser för att se 



48 
 

om och hur dessa övningar kan skapa arbetsplatser med ett bättre 
arbetsklimat, där alla känner sig trygga och lugna. 

5.4 Slutsats 
Från början var tanken med mitt examensarbete att få tag i specifika 
övningar i grupp som skapar trygghet. Men svaren jag fann visade sig 
handla om något djupare än just praktiska övningar. Den underliggande 
värdegrunden, pedagogens synsätt på vad undervisningen ska handla om har 
visat sig handla om att ta vara på och främja varje individs personliga 
erfarenheter, känsloliv och kapacitet. Lärarens övertygelse för sin 
undervisning och ett visat intresse och engagemang för människor är 
avgörande för hur undervisningen går till. Jag anser att vi kan lära mycket 
av att utforska områden vi inte är vana vid. Genom att göra det får vi nya 
infallsvinklar, ser saker ur nya perspektiv hos andra eller hos oss själva. Mer 
kunskap om kommunikationens framväxt i början av livet behöver belysas 
starkare i samhällsdebatten. Vilket då skulle kunna påverka vårt 
förhållningssätt till vad som är vikigt att lära ut till andra och lära oss själva. 
Kunskap om skapande av individen och självjaget är viktigt för att komma 
vidare med utvecklingen av trygga, lyhörda och reflekterande individer. 
Framtidens skola måste tillgodose de grundläggande behoven för 
människors utveckling och trygghet mer medvetet och aktivt.
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