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Sammanfattning 

Den här masteruppsatsen är en vetenskaplig essä i den praktiska kunskapens teori. Den är ett 

försök till en fenomenologisk inspirerad studie i högskolelärares kroppslighet i undervisning på 

lärarutbildning. Mina forskningsfrågor är: På vilka sätt erfar högskoleläraren sin egen kropp och 

dess rörelser i undervisningssituationer? Vilken roll spelar den egna erfarenheten om sin 

kroppslighet i förståelsen av sin presentation? I vilken relation står undervisningens innehåll, det 

som ska undervisas, till högskolelärarens kroppslighet? På vilka sätt skapar högskolelärarens 

kroppslighet relationer i undervisningen?  

 

Undersökningen består av berättelser från min erfarenhet som lärare i dans samt filmade 

observationer och intervjuer av fyra andra högskolelärare på lärarutbildningen. Studiens metod 

och teoretiska bakgrund är fenomenologisk och baseras på den franska filosofen Maurice 

Merleau-Pontys arbete om levd kropp och intersubjektivitet samt dans och rörelse teorier om 

kropp, rum, tid och kraft av Rudolf Laban. 

I analysen av det empiriska materialet lyfter jag fram tre dimensioner av kroppslighet, 

presentation, gestaltning och relation som jag diskuterar i relation till mina valda teorier. Som en 

fenomenologisk studie beskriver jag först de fyra lärarnas erfarenhet av sin kroppslighet för att 

sedan reflektera på det som har visat sig. Undersökningens ändamål är inte ett snabbt svar på 

bästa sättet att undervisa. Istället är mitt intresse att verkligen försöka förstå hur kroppen och 

dess rörelser kan få en större betydelse inom lärarutbildning. 

 

Nyckelord: praktisk kunskap, fenomenologi, dansanalys, rörelser, kropp, kroppslighet, 

undervisning, akademisk utbildning 
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Abstract 

This master thesis has the form of a scientific essay within the theories of practical knowledge. It 

is an attempt to a phenomenological survey of higher education teacher´s relationship to their 

own corporality in teaching in a teacher education program. I investigate following question; In 

what ways do university teachers experience their own body and its movements in teaching? 

How does the teacher´s own experience of its corporality influence the understanding of the own 

presentation? What is the relationship between teacher´s corporality and the content of the 

teaching? In what way does the teacher´s corporality create relationships within the teaching? 

 

My investigation contains of narratives from my experience as a teacher in dance. It will also 

contain filmed observations and interviews with four other teachers in higher education at the 

teacher education program at the Södertörn university. The methodological and theoretical 

background of my study is phenomenological, based on the French philosopher Maurice 

Merleau-Ponty´ s work on lived body and intersubjectivity and movement and dance theories of 

Rudolf Laban about body, time, space and effort. 

Within the analysis of my empirical material I have high lightened three dimension of 

corporality; presentation, formation (creation) and relation, which I have discussed further in 

relationship to my theories. As a phenomenological study I have first tried to describe the four 

teacher´s experience of their own corporality and then reflect on the outcome. It is not my goal to 

present a quick fix answer to the best way to teach in relationship to the corporality. Instead my 

interest is to really try to understand how body and it´s movements can be a greater part of the 

interest and the curriculum of a teacher education program.  

 

Keywords: practical knowledge, phenomenology, dance analysis, movements, body, corporality, 

teaching, higher education 
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1 Inledning 

Efter ett arbetsliv som dansare och lärare i dans inom högre utbildningar i mer än 35 år bär jag på 

en lång erfarenhet av dans och undervisning. Huvudsaken i min undervisning var i början 

dansens uttryck, det konstnärliga och berättandet men även det tekniskt drivande att träna 

kroppen som instrument. Det vill säga jag fokuserade på att skapa situationer och övningar för 

studenterna att bli bättre dansare. Med åren så ändrade sig min undervisning från det mer 

tekniska och genrespecifika till improvisation och komposition. Då ändrades mitt övergripande 

synsätt att se på dans både som konstform men framförallt växte ett intresse av att använda dans i 

ett annat syfte än det sceniska och tekniska. I samband med detta påbörjade jag studier i den 

praktiska kunskapens teori på Södertörns högskola. Där fick jag undersöka, reflektera och 

problematisera, tillsammans med andra yrkespraktiker från andra discipliner, mina praktiska 

erfarenheter i dansundervisning i relation till kunskapsteori, etik och idéhistoria. Studierna, som 

bestod av att beskriva min praktik och reflektera över den i en vetenskaplig essäistisk stil, fick 

mig att synliggöra och ifrågasätta den kunskap mina erfarenheter innefattade. Det gav mig en 

djupare förståelse för min praktiska kunskap från alla år som dansare, koreograf och lärare, och 

det förändrade också mitt sätt att undervisa. När jag några år senare började arbeta som adjunkt i 

estetiska lärprocesser på en lärarutbildning fick jag ytterligare möjligheter att utveckla mina 

tidigare kunskaper i dans mot nya studentgrupper och ändamål. Det betydde att undervisa i en ny 

kontext och möta studenter som inte hade valt dansen som sitt yrkesområde. Att i seminarier visa 

och övertyga lärarstudenterna hur dansen som konstform och estetiskt uttryck kan vara en del i 

deras process i att bli lärare men också som didaktiskt redskap i sina kommande elevers 

lärprocess en så kallad estetisk lärprocess blev min utmaning.1 Min långa danserfarenhet av 

kropp och rörelse har gjort idag att mycket av det som jag funderar på när det gäller undervisning 

handlar om det kroppsliga. När jag förbereder seminarier börjar jag alltid att fundera på hur jag 

kan koppla kursens innehåll till kroppen och rörelsen och här finns min kunskap om dansens 

inneboende kvaliteter om rörelser i rum, tid och kraft som en viktig beståndsdel. Mina 

funderingar har gjort mig nyfiken på hur andra högskolelärare tänker kring det kroppsliga i 

undervisningen. Tycker de, som jag, att kroppen är en stor bidragande del i förberedelserna inför 

                                                           
1 Se Anders Burman, Konst och lärande: Essäer om Estetiska Lärprocesser, Huddinge: Södertörns publikationer, 
2014. Där beskriver Burman bland annat bakgrunden till hur estetiska lärprocesser har växt fram som ett ämne 
inom lärarutbildningar. 
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seminarierna? Dessa och andra frågor, får bli utgångspunkten för min undersökning med 

speciellt fokus på kropp och kroppslighet i högre undervisning.  

 

2 Första berättelsen/ Ett dansseminarium 

Kroppen är vårt allmänna sätt att besitta en värld. Ömsom inskränker den sig till gester som är 

nödvändiga för livets bevarande och sätter på ett motsvarande sätt en biologisk värld omkring oss; 

ömsom manifesterar den genom dessa första gester en ny betydelsekärna genom att leka med dem 

och gå från deras egentliga till deras bildliga mening: så är fallet med motoriska vanor som 

dansen. 2 

-Nej nu är det dags att börja röra på sig!  

Jag reser mig upp från vår gemensamma ring på golvet och alla tjugosex studenterna gör 

detsamma.  

Samtidigt frågar jag, -Vad tror ni är det vanligaste sättet att röra sig på?  

En av studenterna svarar: -Att gå. 

-Toppen att du sa så, för nu ska vi börja gå runt i rummet, ”huller om buller” om varandra. 

Nästan alla studenter börjar gå åt ett och samma håll, en del går två och två och pratar med 

varandra. Jag ber dem sluta prata och gå var och en för sig i rummet.  

-Gå i olika riktningar, säger jag och sätter på cd-spelaren. Ut strömmar trummusik med en snabb 

driven rytm och några börjar genast digga lite extra medan de fortsätter att gå. Jag går med dem i 

olika riktningar över det stora golvet och i takt med musiken. Efter ett tag ber jag dem att ta 

större steg än vanligt, samtidigt som jag själv gör det. Jag uppmanar dem att överdriva så stegen 

verkligen känns i kroppen.  

-Ta med armarna så de kan hjälpa er att ta ut stegen säger jag, och överdriver rörelsen så att de 

fattar att de måste röra sig större än vanligt.  

 

Alla rör sig större och uppmärksamheten tätnar inte bara på vad vi gör var och en utan även på 

varandra för att inte krocka. De flesta rör sig runt om varandra med stora steg och kraftfulla 

                                                           
2 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, svensk översättning: William Fovet, Göteborg: Daidalos, s. 111. 



 

3 

armrörelser. Jag ser att några studenter väljer att röra sig lite mer i periferin av gruppen och ger 

sig inte in i mitten där det är som mest trångt av alla kroppar. Det är inga problem, tänker jag, 

alla måste få ta del utifrån sina egna preferenser, huvudsaken är att de får uppleva känslan av 

rörelserna i sin egen kropp. Efter ett tag får jag påminna dem igen att inte glömma att gå ”huller 

om buller” eftersom vanan att gå i samma riktning lätt infinner sig. Jag lägger också till några 

rörelsemöjligheter.   

Jag säger, -Ni kan också gå baklänges. Vi provar det ett tag och nu blir vi alla automatiskt lite 

försiktigare eftersom det är svårt att gå baklänges snabbt och med stora steg. Vi måste också 

vända blicken så vi inte krockar med varandra.  

Sen fortsätter jag, -Nu kan ni lägga till sidledes åt båda hållen och lägga till ett stopp med någon 

form av en pose. Jag visar de olika alternativen för att ge en bild av hur de kan göra. Musiken 

spelar fortfarande så det är viktigt att jag visar tydligt ifall inte alla hör vad jag säger eller inte 

förstår vad jag menar.  

Efter ett tag säger jag, -Nu är det dags att blanda alla möjligheter som finns! Framlänges, 

baklänges, sidledes och lägg till ett stopp när ni känner för det! 

 

Hela rummet är nu fyllt av studenter som går framlänges, baklänges, sidledes och stannar till i 

olika poser med attityd. Det sjuder av energi och skratt i rummet. Några nästan krockar, andra 

gör sina stopp mot varandra och ser härligt tuffa ut. 

Jag börjar dra mig lite tillbaka, saktar ner stegen och går ut mot ena väggen för att kunna se vad 

som händer i rummet. Till slut står jag helt stilla men ändå fylls jag av rörelserna i rummet. För 

mig är det en koreografi av dansande studenter över hela dansgolvet. Efter ett tag ber jag 

studenterna att successivt sakta ner farten och stanna i en pose samtidigt som jag drar ner 

volymen på musiken. Studenterna stannar och musiken tystnar. Första improvisationen är 

avslutad. Dags för en kort reflektion.  

Jag frågar gruppen, -Vad har vi gjort? Vad upplevde ni?  

Någon svarar, -Vi rörde på oss. En annan säger, -Vi dansade. En tredje säger, -Vi hade roligt.  

 

……tillbaka från början 

Jag är på väg nerför trappan i den stora danssalen och säger god morgon till några studenter som 
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redan har kommit. De sitter på bänkarna utmed fönsterväggen och pratar med varandra och 

väntar på att seminariet ska börja. Det är vårt första dans- och rörelseseminarium på den här 

delkursen och jag har inte träffat lärarstudentgruppen tidigare. Jag är i god tid och efter att ha 

gjort mina vanliga rutiner ˗ böcker, papper och cd-skivor på bänken, de blåa gardinerna för 

speglarna ihopdragna och dansens begrepp rörelser, tid, rum och kraft uppskrivna på tavlan ˗ är 

det dags att börja. Jag vänder mig till gruppen som har blivit många fler, ungefär tjugosex 

stycken. De sitter eller står utspridda efter hela fönsterväggen och jag går fram mot dem och 

hälsar dem välkomna. Jag försöker känna av stämningen i rummet. Vad är det här för slags 

studenter? Är de nyfikna på vad som ska hända? Känner jag av någon oro eller till och med 

ointresse? Vi sätter oss på golvet i en stor cirkel och jag börjar ta närvaron. Det tar lite tid för att 

jag passar på att se varje student för att kunna koppla ihop deras namn och utseende. När det är 

klart frågar jag vad de tänker på när de hör ordet ”dans”. Flera svarar -rörelser till musik, -roligt, 

säger någon, obekvämt, säger en annan. Jag frågar också om någon av studenterna dansar på 

fritiden eller gör någon annan slags rörelseträning av något slag. En av studenterna svarar att hen 

dansar indisk dans på fritiden, en annan att hen tränar basket med ungdomar. Nästan alla svara 

att de håller på med olika slags aktiviteter som har med rörelse att göra på fritiden. Jag fortsätter 

att prata lite om temat för dagens seminarium: Vi kommer att undersöka hur vi som människor 

använder vår kropp och hur vi rör oss. Hur för oss vardagliga funktionella rörelser kan översättas 

och transformeras till ett estetiskt uttryck som dans. Jag berättar också att vi kommer att 

improvisera och utgå från våra egna rörelser. Våra egna rörelser ska tjäna som utgångspunkt för 

att undersöka rörelsens vardagliga funktioner men med ett annat perspektiv, nämligen utifrån 

estetikens och dansens parametrar. 

-Nej nu är det dags att röra på sig!......... 

 

 

 

 

 



 

5 

3 Den andra berättelsen/ Ett annat seminarium 

The movements of a living being serve, in the first place, to secure the necessities of life. This 

activity can be summed up in one word: work. [---] Work involves conflict. Living beings struggle 

with their surroundings, with material things, with other beings, and also with their own instincts, 

capacities and moods; but man has added to this the struggle for moral and spiritual values. The 

theatre is the forum wherein the striving the world for human values is represented in the art 

form.
3 

 

Det är lunchtid och jag kommer in i salen med andan i halsen, jag är försenad och har fått springa 

till seminariet. Inne i salen sitter drygt fyrtio studenter och väntar på mig.  

-Förlåt att jag är sen, ingen bra början att komma försent, men jag blev försenad från ett annat 

seminarium, säger jag.  

Jag lägger snabbt ifrån mig mina saker på bordet, närvarolappen och mitt planerade underlag, 

och sätter mig ner på stolen för att börja lektionen. Plötsligt är det som hela kroppen skälver, jag 

får svårt att andas och jag känner mig helt perplex……vad gör jag här?… hur ska jag börja?…… 

Det är som om golvet rämnar, all planering är som bortblåst. Rummet, en seminariesal med bord 

och stolar tätt ställda i fyra-fem rader cirka fyrtiofem platser, bildar en mur mellan mig och 

studenterna. Snabbt ställer jag mig upp och börjar gå runt i rummet och pratar om något ganska 

osammanhängande. Det hela händer nog bara under någon minut och jag tror ingen av 

studenterna märker något, men just där och då känns det som en evighet. Tid och rum är i totalt 

kaos. Plötsligt kommer tanken igång och jag vet nu varför jag är här och vad som ska göras. Jag 

fortsätter att gå snabbt fram och tillbaka i en liten korridor mellan borden. Någon gång stannar 

jag till och går mot tavlan och skriver upp något för att förstärka det jag har sagt eller sätter mig 

på bordets kant. Kroppens rörelser håller tanken igång och efter ett tag känner jag att den 

obehagliga känslan i kroppen ebbar ut och jag känner mig mer i fas med mig själv. Jag rör mig 

långsammare och talet lugnar ner sig. Jag försöker fånga in alla studenters uppmärksamhet från 

de som sitter vid borden längst fram till de som har valt att sätta sig längst bak. Från den tidigare 

känslan att studenterna var som en suddig massa börjar jag kunna se dem var och en. Längst bak 

sitter en ganska stor grupp studenter och jag anstränger mig för att nå även dem med min blick, 

                                                           
3 Rudolf Laban, Mastery of movement, fjärde rev. upplaga, Plymouth: Macdonalds & Evans Ltd, s. 93. 
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mina gester och ord. Jag utnyttjar korridoren mellan borden för att komma närmare. En del 

halvligger på stolarna. Andra sitter raka i ryggen. Några av dem pysslar med sina mobiler men 

när jag kommer läggs mobilerna undan och en dialog mellan studenterna och mig kommer igång. 

Äntligen flyter seminariet och de flesta är intresserade och pratar gärna. När seminariet är slut 

verkar studenterna nöjda även om jag aldrig kom till en total balans där inne i rummet. Minnet av 

händelsen dröjer sig kvar långt efteråt.  

 

4 Reflektion över berättelserna  

Båda berättelserna är från två undervisningstillfällen av blivande lärare och även om de i sitt 

innehåll och form är olika så är grundförutsättningen densamma. Vi möts under en viss bestämd 

tid, i ett bestämt rum, en seminariesal, för att tillsammans undersöka kring ett visst stoff för att 

studenterna på så sätt ska få möjlighet till ny och fördjupad kunskap. Vi möts där i våra kroppar i 

tid och rum. I samband med min undervisning på högskolan har ett intresse vuxit fram, jag vill 

förstå mer hur kroppsligheten, som en del av det förreflexiva, tar form i undervisningssituationer. 

Kroppen den självklara och ständigt närvarande. Både studenter och kolleger vittnar om att de 

tänker bara på kroppen när de har ont i den eller när kroppen inte gör som det är tänkt att den ska 

göra. Till exempel nu när jag sitter och skriver upplever jag att det stramar i nacken och över 

axlarna. Om det inte skulle kännas så skulle jag troligtvis inte alls tänka på kroppen, men nu blir 

jag påmind om den. Men ändå är det med min kropp som jag når ut till andra och det är bara 

genom den som jag kan uppfatta och uppleva resten av världen.  

*** 

I min första berättelse ovan uppfattar jag att min kropp är i balans med innehållet och formen för 

undervisningen. Den övergripande känslan av lektionen är att det flöt på och att tanken som jag 

hade om lektionen, att det skulle pendla mellan rörelse och stillhet i reflektion, fungerade. 

Upplägget av mina dans- och rörelseseminarier har jag utvecklat efter många år av undervisning 

och genom mina kunskaper av dansens innehåll, form och teoribildning. Jag börjar ofta med att 

lägga ramar för seminarieinnehållet som kan till exempel vara att undersöka vardagliga 

funktionella konkreta rörelser i ett estetiskt sammanhang som dans. Ramarna gör att jag kan 

improvisera med innehållet under seminariet i relation till frågor och tankar som dyker upp. Då 
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finns det möjlighet att förändra i stunden tillsammans med studenterna för att på så sätt få syn på 

flera perspektiv av det som undersöks men också att kunna fördjupa oss i något som visar sig 

speciellt intressant eller som kanske måste förtydligas. Jag har också efter alla år skapat vissa 

egna rutiner inför undervisningen där bland annat att vara i tid är en viktig del. Jag vill känna ett 

lugn och vara samlad men också kunna känna av både golv och rum innan seminariet startar. Ju 

lugnare och samlad jag är desto lättare är det för mig att kunna känna av stämningen i rummet 

och bland studenterna. Det finns ofta någon eller några studenter som inte känner sig bekväma 

med att kroppsligt ta plats i rummet och visa sig. Då kan dansseminarier vara ganska jobbiga. 

Därför är det viktigt, för mig, att vara i god tid innan seminariet börjar och fånga upp eventuell 

oro. Det är också viktigt att ta tid med att läsa upp allas namn och se dem alla i ögonen i början 

av seminariet. Under åren av undervisning på lärarutbildningen har jag också börjat ge ett kortare 

utlägg om vad som ska hända under seminariet så alla studenter har en liten föraning om vad 

som kommer att hända. Där beskriver jag i stora drag vad vi kommer att göra och tydliggör att vi 

kommer att improvisera i dans och rörelse främst för att öppna förståelsen av vad dans kan vara 

och att alla ska ha möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar. Efter genomgången gäller 

det sen att snabbt komma igång i kroppen. Det vill säga upp på golvet och börja röra på oss. Det 

är alltid en avvägning av tiden  mellan genomgång och att komma igång tillräckligt snabbt. 

Delvis för att ge tid för studenterna att förstå att det vi kommer att göra inte är så pinsamt men 

också för att jag uppfattar att om vi pratar för länge blir startsträckan tyngre. Från början är jag 

alltid med och dansar med studenterna. Jag upplever att det lättare får studenterna att också 

komma igång. De slipper fundera på vad som ska göras eller undra om de gör rätt när de kan titta 

på vad jag gör jag och till en början härma. Det är också ett viktigt didaktiskt moment att vara 

med och visa att alla är jämbördiga i undersökandet och jag påpekar det ofta för att studenterna 

ska förstå hur de själva gör när de undervisar.  

 

Studentens ord ”att gå” som svar på min fråga var perfekt eftersom jag i min planering hade 

bestämt att vi skulle börja med att gå. När vi går, som jag alltid börjar mina lektioner med, så är 

det som att rörelserna föder sig själva och idéerna om olika rörelseförslag som jag ger får 

spänningen i rummet att lösas upp. Oftast börjar studenterna gå i samma riktning och att gärna 

två och två pratandes med varandra. Men tanken från min sida är att i början prövar alla var och 
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en för sig för att kunna koncentrera sig på sin egen kropp i relation till rörelsen i rummet. Det är 

därför jag särar på de par som gärna vill gå tillsammans och ber dem sluta prata med varandra. 

Det går inte att prata i det här läget om någon form av koncentration på kroppen ska infinna sig. 

Jag använder orden ”huller om buller” för att gå i olika riktningar och även om jag alltid är med i 

början av lektionen tonar jag ner mina egna rörelser efter ett tag och överlåter dansgolvet till 

studenterna. Jag gör så för att de ska börja pröva sina egna idéer och ta inspiration från varandra 

istället för att följa efter vad jag hittar på. Det är också för att kunna se hur studenterna väljer att 

lösa uppgifterna och kunna komma med nya förslag på vad de kan undersöka under övningen. 

En annan orsak är också för att kunna se vad de har gjort för att sedan kunna ställa frågor om 

deras upplevelse under reflektionen. Jag väljer dock att inte stå stilla utan rör mig sakta i rummet 

för att kunna se alla och även för att se vad som händer i rummet utifrån olika vinklar. 

Sammantaget ser jag mig själv som en rörelsekatalysator, en igångsättare, för att sedan lämna 

scenen och låta mina rörelser förminskas och mitt seende förstoras. Musiken är också en viktig 

del under dansen, den både förstärker och kontrasterar det studenterna gör. Studenterna 

kommenterar gärna vilken musik som de tycker fungerar och det är sådana tankar som jag 

använder vid senare undervisningstillfällen.  

 

För mig är seminariet som en form av en danskomposition. Min idé att försöka skapa ett 

kontinuerligt flöde som pendlar mellan rörelse och stillhet under hela seminariet kan jämföras 

med en koreografi där jag är koreografen och studenterna är dansarna. Hela jag måste vara aktiv 

och uppmärksam på rörelserna i form av händelser och tankar som utbytts i salen. Min egen 

kropp är en viktig del av detta flöde och när det hakar upp sig eller blir tvärstopp hos någon 

student eller en grupp av studenter försöker jag skapa förutsättning för att flödet åter kan ta plats 

så att de kan fortsätta med improvisationen. Kanske ibland med en ny infallsvinkel eller med en 

fördjupning av något tidigare genom att föreslå olika rörelselösningar på det jag har sett. Det kan 

vara antingen att jag visar dem något eller ännu hellre ber dem prova själva. Ofta behöver jag 

bara föreslå någon liten idé och deras fantasi kommer igång och de kan fortsätta. Under 

ovannämnda lektion blev det små stopp i flödet hos någon enstaka student men inget som riktigt 

skavde eller som inte kunde lösas upp. Som en av studenterna kommenterade så hade de roligt 

och det är ofta så att när vi sätter igång att röra på oss så blir det både fniss och skratt som sprider 
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sig i rummet. Ibland kan det vara mer av nervositet i början men efter ett tag släpper det och 

lusten att röra sig tar över. När det fungerar bra uppfattar jag att min kropp är i samklang med 

studenterna. Vi rör oss som i en gemensam komposition. Jag kan förändra upplevelsen av kraft i 

rummet genom att röra mig mer kraftfullt med starka och stora rörelser eller förminska rörelsen 

och röra mig med lätt kraft. Studenterna väljer att följa med i förändringen jag gör eller gör sina 

egna gestaltningar. Här spelar också valet av musik in. Att börja lektionen med ett lagom driv 

och tempo är ett måste, anser jag, så rörelsen tar över och tanken om hur något ser ut kan 

försvinna. Om det är kaos som vi vill undersöka är musikens tempo och ljudbild viktig men 

också att introducera en kakafoni av rörelser i snabbt tempo i olika riktningar, upp och ned, fram 

och tillbaka där allt sker på en gång. Eller när tydlighet och stramhet ska gestaltas rör sig alla i 

raka linjer med tydligt fokus och bestämda riktningsändringar. I planerandet av seminarier 

funderar jag på hur temposkillnader kan skapas och hur seminariets olika delar också kan skapa 

en dynamisk helhet i relation till både tid, rum och kraft. Här har jag möjlighet att på ett sätt 

orkestrera undervisningens innehåll. I orkestreringen är det viktigt att det finns tid både för 

rörelse och reflektion jag skriver därför alltid upp begreppen som ska undersökas på 

whiteboardtavlan. På så sätt blir det en lätt övergång mellan att pröva och att göra pauser för att 

diskutera vad vi har gjort och hela tiden synliggöra de olika perspektiven som upptäcks i 

rummet. Under det här seminariet undersöktes dansens parametrar; rörelse i tid, rum och kraft i 

relation till våra grundläggande sätt att kunna röra på oss och kroppens funktionella rörelser. 

*** 

Förutom att jag är högskolelärare i estetiska lärprocesser med inriktning mot dans är jag också 

samordnare och ansvarig för ett av utbildningsprogrammen på lärarutbildningen på högskolan. 

Mina dubbla uppdrag gör att jag både undervisar och administrerar och får möjlighet att lära 

känna flertalet lärare och många studenter. Det gör också att ibland måste jag som 

programsamordnare kalla till seminarier som ligger utanför själva ordinarie undervisning och då 

ofta på kort varsel. Min andra berättelse var ett sådant extrainsatt seminarium, som jag som 

samordnare hade initierat. Det var en stressig situation, jag var försenad och seminariet var 

extrainsatt på kort varsel. Minnet att något skavde från början finns kvar, men framförallt 

kommer jag ihåg tydligt den plötsliga olustkänslan i kroppen, rummets utformning och 

studenternas kroppar. Jag tappade fattningen och fick en blackout men räddades som jag 
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uppfattar det av att jag, utan att tänka på varför, började gå i rummet. Så här i efterhand kommer 

jag ihåg att jag inte ens tog närvaron av studenterna och mina vanliga rutiner att se alla studenter 

var som bortblåst. Jag kände studenterna väl och kanske tänkte jag att jag kunde fixa det här utan 

att använda mina vanliga rutiner? Det starkaste minnet är, som sagt, när allt rämnar och jag inte 

vet varför jag är där. Men också minnet av alla dessa okända kroppar bakom borden som en mur 

och jag själv var fångad i allt detta. Vanligtvis, när jag undervisar som i min första berättelse, är 

jag i en stor danssal. Den salen består av ett öppet golv med några få sittmöjligheter på ett par 

fasta bänkar vid en av fönsterväggarna. Där finns inga stolar eller bord och alla sitter på golvet 

eller står och rör på sig under seminarierna. Där finns det plats för allas rörelser och vi kan vara 

både nära och långt ifrån varandra, och inga bord står ivägen. Egentligen hade jag helst velat 

vara i danssalen även för det här tillfället, men det gick inte, den var upptagen så jag fick nöja 

mig med en ”vanlig” seminariesal med bord och stolar. När jag sedan börjar röra på mig och 

tanken sakteliga kom tillbaka funderar jag ändå på varför det inte känns som vi hade ett 

gemensamt flöde i rummet. Det var så påtagligt att studenterna var stilla och inte rörde sig med 

mig. Det var jag som måste dra hela lasset. Det som vanligtvis är en dialog mellan mig och 

studenterna, våra kroppar och ord, uppfattar jag till en början som en envägskommunikation.  

 

Seminariet var ett extrainsatt seminarium och på grund av det kom informationen om seminariet 

ut ganska sent. En del av studenterna blev därför lite sura eftersom det inskränkte på deras egen 

tid, vilket jag kan förstå. Bakgrunden till seminariet var också ovant för mig. Jag hade fått 

klagomål på gruppens samarbete och valde därför som samordnare att möta studentgruppen för 

att ha ett seminarium om grupprocesser och grupparbete. Jag kände en viss besvikelse över 

studenternas beteende och jag hade inte haft något liknande problem tidigare. Så här efteråt tror 

jag att det kan vara en anledning till att jag var lite uppjagad och stressad när jag kom in i 

rummet och inte bara på grund av att jag kom för sent. Något som jag också, så här i efterhand, 

kan se är att jag inte hade förberett och planerat på mitt vanliga sätt även om jag tänkte på det då. 

Jag hade inte som jag vanligtvis gör orkestrerat seminariets innehåll och form i relation till 

rummet och tiden. Minnet av seminariet skulle kunna jämföras med en danskoreografi där form 

och innehåll är i otakt och haltar.  
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Efter min första känsla av att golvet rämnade och när jag hade fått igång tanken igen var det bara 

jag som pratade även om det efter ett tag utvecklades mer till en dialog. Under tiden som känslan 

i seminariet förändrades och blev mer av ett samtal så minns jag också hur mina rörelser 

förändrades. Jag kunde till och med sätta mig ner kortare stunder även om det bara blev på 

bordets kant. Tempot ändrades också. I början rörde jag mig och pratade snabbt utan paus istället 

för att stanna upp och ta tid och landa i det som skulle göras och möta studenterna. Efter ett tag 

var det som även tiden hann ifatt mig och jag sänkte tempot och dialogen kunde ta form. Jag blev 

också mycket långsammare. När jag rörde mig i det lilla utrymmet mellan borden gick jag både 

långsammare och tystare. Det var som att jag inte ville störa den atmosfär som hade skapats i 

samband med att samtalet hade kommit igång. Så även om orsaken till seminariet var känsligt så 

uppfattar jag att när det var slut hade vi kunnat beröra olika delar av det planerade innehållet och 

jag kände mig ganska nöjd när jag gick därifrån. Erfarenheten från detta tillfälle har gjort att jag 

har lagt in seminarier i grupprocesser och grupparbete tidigt i utbildningen. Dessa seminarier är 

väl förberedda och orkestrerade och jag undervisar alltid i den stora danssalen. Det intressanta 

för min undersökning är att även om gott kom ut från det andra seminariet lever det kvar ett 

minne av misslyckande och framförallt hur min kropp reagerade och gjorde i allt det som hände. 

*** 

När undervisningen fungerar så är min kropp med mig. Jag känner mig i fas i min kroppslighet, 

ett slags flöde av energi, som en slags kroppslig uppmärksamhet som svarar mot allt som händer 

i situationen. Vid sådana tillfällen kan jag även med hjälp av att tänka på hur jag använder min 

kropp kan påverka undervisningen. I min första berättelse upplever jag att jag var i fas i min 

kroppslighet. Efter ett tag valde jag att tona ner mig själv och dra mig ut i periferin av rummet 

utan att det påverkade flödet av studenternas energi. De fortsatte att röra på sig och undersöka 

dansen och dess uttryck tills jag bad dem att sakta ner och komma till en avslutande pose.  

I min andra berättelse är det min kropp som först reagerar och visar att något inte stämmer. Det 

tar tid innan jag någorlunda kommer i fas under seminariet även om jag aldrig känner den lätthet 

och flöde som jag uppfattade fanns i mitt första seminarium. Jag föreställer mig ofta lektionens 

förlopp som en komposition av händelser där kroppen har huvudrollen. Under första berättelsen 

har kroppen huvudrollen både som innehåll och genomförande eftersom att det är rörelsen och 

dansen vi undersöker. Även under andra seminarier där kropp och rörelse inte är det 



 

12 

huvudsakliga innehållet spelar, menar jag, ändå mötet mellan våra kroppar, min egen och 

studenternas, stor roll för förloppet av själva seminariet. I andra berättelsen uppfattar jag till en 

början inga andra kroppar än min egen. Studenternas kroppar ”var som en suddig massa” skriver 

jag, men efter ett tag börjar jag se studenterna var och en och då uppfattar jag också att dialogen 

kan börja. Även om det flöt på under första seminariet måste jag ändå se studenternas kroppar. 

Blicken är viktig för att se hur de förstår och tolkar mina instruktioner och om jag måste 

förtydliga något, men även för att se om de verkar tycka om att röra på sig. Jag ser vilka 

studenter som väljer att dansa i centrum av rummet och vilka som väljer att vara långt ut på 

sidorna. Hur tar de kontakt med de andra studenterna?  Jag måste registrera så mycket som 

möjligt delvis för att kunna återkoppla, under reflektionen, till vad vi har gjort. Men också för att 

i själva övningen kunna ge nya uppslag och förslag för att inspirationen till improvisationen ska 

fortsätta. Under båda seminarierna måste en dialog skapas och det är jag som lärare som ansvarar 

att initiera den. Här uppfattar jag att min erfarenhet av min egen kropp och kroppslighet men 

också vanan att se andra kroppar i rörelse och hur kroppsligheten tar sig i uttryck i rörelsen är en 

stor hjälp i skapandet av denna dialog.  

 

Är det bara jag som tänker så här? Hur uppfattar och erfar andra lärare sin kropp i 

undervisningen? Tänker andra lärare på att kroppen kan hjälpa dem i undervisningen. Tänker de 

på kroppen överhuvudtaget? Hur känns det när det kroppsliga fungerar? Hur känns det när det 

inte fungerar? Är kroppen bara i vägen eller är den en gåva? Hur uppfattar studenterna lärarens 

kroppslighet och kan det påverka seminariets utgång? Är det bättre att glömma kroppen, att 

försöka att inte synas och fokusera bara på det som ska sägas? Problemet är att som lärare syns 

och märks jag hela tiden. Studenterna ser mig och jag kan inte gömma mig och min kropp. 

Däremot kan jag undanhålla mina tankar för andra. De är hemliga tills jag uttalar dem, eller? I 

reflektionen från mina berättelser finns det flera frågor som dyker upp. Jag behöver dock ringa in 

dem till några övergripande frågor för att kunna undersöka hur kropp och kroppslighet kan ta sig 

i uttryck i högre undervisning.  
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5 Undersökningens syfte och frågor 

Syftet med min undersökning är att synliggöra högskolelärarens erfarenheter av kroppen och 

dess görande i undervisningssituationer och sätta det i relation till fenomenologisk teori och 

dansteori. Valet har blivit att genomföra undersökningen inom Lärarutbildningen eftersom det är 

där min egen undervisning äger rum och ett stort intresse från min sida är också att kunna starta 

upp att diskutera högskoleundervisning utifrån flera aspekter. För att synliggöra kroppen 

kommer jag framförallt att undersöka och reflektera mina iakttagelser i förhållande till det 

fenomenologiska begreppet ”levande kropp” det vill säga kroppen som subjekt utifrån ett första 

personsperspektivet. Syftet är också att undersöka min egen erfarenhet och kunskap av dans och 

rörelseanalys som en möjlighet att fördjupa och vidareutveckla förståelsen av detta område. 

Slutligen är jag också intresserad av hur det kroppsliga är en del i kommunikationen mellan 

läraren och studenterna i undervisningen. I den här undersökningen kommer jag dock lägga 

tonvikt på vad högskolelärarna uttrycker omkring detta. På grund av begränsat utrymme i 

undersökningen har jag valt att utelämna studenternas erfarande av högskolelärarnas 

kroppslighet till kommande studier. Frågorna för undersökningen som jag väljer blir: 

På vilka sätt erfar högskoleläraren sin egen kropp och dess rörelser i undervisningssituationer? 

Vilken roll spelar den egna erfarenheten om sin kroppslighet i förståelsen av sin presentation?  

I vilken relation står undervisningens innehåll, det som ska undervisas, till högskolelärarens 

kroppslighet? På vilka sätt skapar högskolelärarens kroppslighet relationer i undervisningen? 

 

Jag vill undersöka hur upplevelsen och minnet av kroppen och det kroppsliga visar sig och hur 

det tar sig till uttryck i undervisning. Min egen erfarenhet av det kroppsliga är bland annat lite 

som titeln på mitt arbete säger, en rörelsekatalysator. Katalysator betyder att få saker att hända, i 

Nationalencyklopedin (NE) läser jag, ”ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att 

själv förbrukas.”4 Med det menar jag hur mina rörelser i undervisningssituationen kan hjälpa till 

att starta en process hos studenterna men också som i min andra berättelse hur rörelserna även 

kan starta en process hos mig själv. Att sedan få möjlighet att undersöka detta mer fördjupat är 

för mig ytterst intressant och viktigt. Något som jag har upptäckt efter det att jag lämnade högre 

                                                           
4 Nationalencyklopedin, katalysator. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/katalysator(hämtad 2017-05-16). 
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dansutbildning för att undervisa på lärarutbildning är att annan akademisk utbildning inte alltid 

är så intresserad av kroppen om vad den gör och hur den kan uppfattas i relation till 

undervisning. I samtal om undervisning med andra högskolelärare, som alltid är mycket 

intressanta och givande, handlar det oftare om innehållet i undervisningen och inte så ofta om 

kroppsligheten. Jag har dock lagt märke till i samtalen att mina kolleger är intresserade av det 

kroppsliga både hos sig själva och även som en kunskap att använda i undervisningen men att vi 

ofta glömmer bort att tala om det. Det kroppsliga tas för givet och blir inte en naturlig del av 

reflektionen. Förutom när kroppen inte fungerar då talar vi om den. När vi har ont i den eller om 

något händer i seminariet på grund av kroppen. Till exempel att en lärare har så ont i ryggen från 

helgens krattande att hen inte kan sitta på hela seminariet och hur det gör att läraren måste 

planera om sitt seminarium. Eller en student har läst ett meddelande på sin mobil och i och med 

detta får en akut ångestattack som påverkar alla i rummet studenter som lärare. När allt har gått 

bra säger vi inte, -Oh idag känns det härligt i min kropp, studenterna kom förberedda och pålästa. 

Då flyter kroppen bara med. Man kan undra varför kroppen uppfattas som frånvarande i vissa 

situationer och träder fram i andra?  

 

6 Metod/ Insamling av undersökningsmaterial 

Hur undersöker man kroppsligheten i undervisning på en lärarutbildning? Kroppslighet, hur 

sätter man ord på sådant som sker i tystnad såsom kroppens mimik och gester? Undervisning, var 

den än sker, är en praktisk handling i en speciell situation och som inte går så enkelt att 

systematisera. Ingen undervisningssituation är den andra lik och ständigt måste läraren förändra 

och anpassa sig till situationen och vad som händer. Många gånger går det inte att sätta ord på 

den praktiska kunskap som läraren efter år av undervisning besitter. Den är tyst men visar sig i 

kroppen och handlandet. Professor Fredrik Svenaeus kommenterar bland annat den praktiska 

kunskapens tystnad i boken Vad är praktisk kunskap?, ”Argumentet att den praktiska kunskapen 

är tyst och därför omöjlig att få grepp om med hjälp av just ord och begrepp är inte hållbar. 

Tystad blir den praktiska kunskapen förvisso ofta av de som inte vill se och höra den, men den är 
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inte dömd till tystnad.”5 

 

Min egen erfarenhet av det kroppsliga i undervisning är inspirationen till min undersökning men 

för att kunna fördjupa förståelsen av det som jag vill undersöka behöver jag även ta del av andras 

erfarenheter. Undersökningen tar därför avstamp från mina egna erfarenheter genom mina 

berättelser och som tillägg till detta väljer jag att också undersöka andras högskolelärares 

erfarenheter och deras syn på sin kropp och kroppslighet i undervisning. Jag har frågat fyra 

erfarna högskolelärare från högskolans lärarutbildning som jag fortsättningsvis kommer att kalla 

för ”informanter”. Under tiden för insamlingen av material undervisade alla fyra lärare inom en 

och samma delkurs med samma studentgrupp. Det passade bra för undersökningen då jag även 

kunde få tillåtelse av en och samma studentgrupp att komma och observera lärarna under 

föreläsningar eller seminarier. Informanterna undervisade inom sina specifika ämnen inom 

delkursen, som är tvärvetenskaplig, så även om informanterna kommer från olika 

ämnesbakgrunder och undervisar inom sitt kunskapsområde var omständigheterna för 

undervisningen likvärdig för dem alla.  

 

Undersökningen är en kvalitativ fenomenologisk inspirerad studie där våra erfarenheter av det 

kroppsliga i en undervisningssituation är fenomenet som ska beskrivas och undersökas. Det 

fenomenologiska perspektivet kommer jag att beskriva utförligare i ett avsnitt senare. Materialet 

för undersökningen är mina berättelser om egenupplevda undervisningshändelser och intervjuer 

med informanter på högskolan samt filmade sekvenser från en del av deras undervisning. 

Metoden är att först studera och beskriva de filmade observationerna och intervjuerna och sedan 

analysera dem med hjälp av en fenomenologisk begreppsapparat men också med hjälp av Labans 

teorier om rörelsens funktionalitet. Jag är intresserad av hur de olika teoretiska perspektiven 

belyser olika aspekter av de beskrivna erfarenheterna. Erfarenheten av det kroppsliga som är 

huvudsaken i min undersökning. Filosofen Max van Manen menar i sin bok Phenomenology of 

Practice att fenomenologisk metod är att lägga tonvikt på fenomenet i dess förreflexiva stadium. 

                                                           
5 Svenaeus, Fredrik. ”Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet och boken”, Vad är praktisk kunskap? red 
Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörn Studies in Practical Knowledge 1, 2009, s. 15. 
Se även Bohlin, Henrik ”Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp” i samma bok. 
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”The phenomenological interest is focused on the “phenomenon” as an aspect of our 

prereflective existence. It tries to grasp attentively the living sense of the experience before we 

have lifted it up into cognitive, conceptual, or theoretical determination or clarity.”6 

 

Med för-reflexivitet menas det som vi gör omedvetet och som vi sedan kan få syn på genom 

reflektion. Till ett exempel är när jag är ute på en promenad hunden och vi ska leka med en boll. 

Jag håller bollen i handen och sparkar den utan att tänka på rörelsen. I efterhand kan jag via 

reflektion lyfta det till mitt medvetande över vad foten har gjort men vid själva sparken tänker 

jag inte på rörelsen. Nästa steg i tillvägagångssättet blir att reflektera över det som har visat sig i 

beskrivningarna av fenomenet och sätta det i relation till de teoretiker som jag har valt. I det 

arbetet är det mina tolkningar som ligger i förgrunden för resultatet. Resultatet i det här fallet är 

inte - som i viss naturvetenskaplig forskning - att ge ett slutgiltigt svar på frågorna utan i en 

fenomenologisk inspirerad studie är det att hitta strukturerna och lyfta delade erfarenheter i den 

gemensamma livsvärlden som står i fokus. Filosofen Jan Bengtsson beskriver i boken 

Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi hur fenomenologi kan förstås 

som metod för att förstå sin vardagliga omvärld, det vill säga den värld i vilken vi gemensamt 

handlar och kommunicerar med varandra. Han menar bland annat att vi inte ska ta vetenskapliga 

teorier eller andra saker och ting för givna utan att det är erfarenheten av det som ska undersökas 

som är utgångspunkten för en teoretisk undersökning. ”Det är detta som fenomenologin går ut 

på, att i någon betydelse få grepp om sakerna så som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga 

dem, men utan att våldföra sig på dem.”7  

 

I en kvalitativ studie som denna, där intresset ligger att få ta del av andras livserfarenheter, 

behövs flera tillfällen till att möta och förstå den andre. I sökandet efter de andra informanternas 

erfarenheter behövde jag med andra ord få till flera tillfällen men också olika situationer för att 

kunna få en större förståelse för vad mina informanter erfar i sina kroppar i undervisnings-

                                                           
6 Max van Manen, Phenomenology of Practice: Meaning-giving Methods in Phenomenological Research and 

Writings Walnut Creek: Left Coast Press, 2014, s. 39. 

7 Jan Bengtsson, Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi, tredje rev. upplaga, Göteborg: 
Daidalos,2013, s. 26. 



 

17 

situationen. Därför valde jag två olika insamlingsmetoder för undersökningen, observation och 

intervju. Observationerna genomförde jag för att se och ha en egenupplevd förståelse av mina 

informanters undervisning och intervjuerna för att under ett samtal få höra om deras egna idéer 

och tankar. Informanterna blev kontaktade först per mail där jag presenterade min undersökning 

och där jag frågade om de var intresserade att vara en del av den. Alla tackade ja och vi bestämde 

i samband med detta olika tider för intervju och den filmade observationen. Jag redogjorde också 

hur materialet skulle användas, att allt skulle anonymiseras och användas endast i min 

mastersuppsats. Alla fyra informanterna accepterade detta. Resultatet blev fyra filmade 

observationer av de trettio första minuterna under ett undervisningstillfälle hos varje informant 

och en trettio minuter lång intervju med var och en av informanterna. Intervjuerna blev 

genomförda i en öppen dialogform som presenteras som en väl fungerande intervjumetod för 

kvalitativa undersökningar av människors livsvärld i boken Reflective Lifeworld Research8. Jag 

bad informanten själv berätta hur hen erfar, upplever och tänker på när det gäller hens egen 

kropp och kroppslighet i hens undervisning. Intervjuns genomförande var som sagt mera av ett 

samtal än en intervju för att informanten skulle kunna fritt samtala om ämnet och där jag kunde 

komma med några inlägg för att förtydliga för min egen förståelse av vad informanten sade. 

Informanterna hänvisade någon gång till de filmade observationerna men i överlag uppfattar jag 

att intervjuerna handlade främst om deras funderingar om sin kroppslighet i olika 

undervisningssituationer men även tankar om sin kroppslighet vid andra tillfällen som i 

vardagen. Jag transkriberade intervjuerna med fokus på vad som sades under intervjuerna och 

har valt att inte transkribera skratt, suckar eller kroppsliga uttryck. Ett tag hade jag en fundering 

om att filma intervjuerna, men valde att inte göra det eftersom jag tänkte att en filmkamera skulle 

kunna störa vår intervju. Jag tänkte att informanterna skulle tycka att det blev för många saker att 

förhålla sig till. Viktigt för mig var att få ett lugnt och trevligt tillfälle under den öppna 

dialogintervjun. Delvis för att verkligen kunna koncentrera på vårt samtal och vad som sades 

men också att kroppen i relation till undervisning är inte ett ämne som vi pratar så ofta om på 

högskolan.  

 

                                                           
8 Karin Dahlberg, Helena Dahlberg och Maria Nyström, Reflective Lifeworld Research, Lund: Studentlitteratur, 2008, 
s. 184-186. 
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Jag funderade också på mina dubbla roller i undersökningen både som deltagare och som 

intervjuare. I min presentation av min undersökning för informanterna hade jag förklarat mitt 

stora intresse av det kroppsliga och alla vet att jag har en lång erfarenhet av dans. Därför var det 

ännu viktigare för mig att samtalet handlade om deras egna erfarenheter och inte om vad jag har 

för kunskap om kropp och rörelse. Etnografen Charlotte Aull Davies diskuterar, vikten av att 

forskningspersoner får flera möjligheter att komma till tals men också vikten av forskarens 

reflexivitet, det vill säga att även vända blicken mot sig själv som en del i undersökningen.9  

Även etnograferna Billy Ehn och Barbro Klein förklarar begreppet reflexivitet med ”att vara 

medveten om sin egen medvetenhet.”10 Det vill säga på vilket sätt kan jag medvetengöra min 

egen roll i undersökningen eftersom både intervjuerna och observationerna är ett samspel mellan 

mig och informanterna. Här kan jag se direkta paralleller med min erfarenhet som dansare. Hur 

ett givande och tagande mellan oss dansare ständigt var i spel under repetitionerna av en 

koreografi. Jag, i min roll, med mitt rörelsematerial i en relation till de andra dansarna med sina 

roller och rörelsematerial. Det behövdes lång tid under repetitioner för att fritt kunna röra oss 

fullt ut utan att stå ivägen eller dansa på varandra. Ett ständigt samspel av gemensamma 

reflektioner i vårt möte i dansen.  

 

7 Mina katalysatorer  

I mina sökningar på tidigare forskning inom kroppslighet och undervisning finns det flera 

artiklar och studier som rör sig inom ämnet. En del är kopplade till konstnärliga ämnen eller 

sport och hälsa där kroppen ses som ett naturligt inslag i undervisningen, men även inom 

pedagogik, filosofi, och sociologi, med flera, diskuteras kroppsligheten i relation till högre 

undervisning.11 Jag vill dock tydliggöra att mitt intresse i den här undersökningen ligger i att 

                                                           
9 Charlotte Aull Davies, Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others, London and New York: 
Routledge, 2008, s. 4. 
10 Bill Ehn & Barbro Klein, Från Erfarenhet till text: Om kulturvetenskaplig reflexivitet, Stockholm: Carlsson, 1984, 
s.11. 
11 Här listar jag några artiklar författare och rubrik för vidare hänvisning till källförteckningen. 
Oyvind Standahl & Gunn Engelsrud, Researching Embodiment in Movement Contexts 
J.M. Vick & Carissa Martinez, Teachers and Teaching: Subjectivity, Performativity and the Body 
Anette Braun, “Walking yourself around as a teacher”: Gender and Embodiment in Student Teachers´ Working Lives 
Donna Paoletti Phillips, Embodied civic education 
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synliggöra högskolelärarnas kroppslighet i undervisningen och inte om det kan utveckla 

undervisningen eller göra den bättre eller sämre. Jag har valt att två olika tänkare om 

kroppslighet som katalysatorer för min undersökning. Den ena är den fenomenologiska filosofen 

Maurice Merleau-Ponty och den andra är dansaren, koreografen och dansteoretikern Rudolf 

Laban. Jag kallar dessa två för mina ”katalysatorer” i mitt försök att synliggöra det kroppsliga i 

undervisning. Teorierna hjälper mig att sätta igång och fördjupa mitt tänkande i förhållande till 

mina egen praktiska erfarenhet från berättelserna och mitt insamlade material från intervjuer och 

observationer och på så sätt gör att mitt undersökande tar nya vägar och min förståelse fördjupas. 

Den franske filosofen Merleau-Pontys teoribildning kring subjektets plats i världen som en 

varseblivande levd kropp är både stor och vidtäckande och jag har därför valt att använda den 

som huvudteori. Den är också svårläst för mig som nybörjare så jag kommer att även använda 

andras läsning och tolkning av Merleau-Ponty för att på så sätt kunna diskutera och 

problematisera mer djupgående mina frågor. Merleau-Ponty vänder sig mot empiristernas 

dualistiska syn på kroppen, där en skillnad görs mellan subjekt och kropp. Han menar att 

subjektet är en psykofysisk varelse, en levd kropp, som varseblir världen utifrån erfarenhetens 

perspektiv. Han ifrågasätter uppdelningen och visar istället i sitt arbete på en ständig cirkularitet 

och ömsesidighet mellan subjekt-objekt. Varje subjektiv akt, varje blick, varje handling har ett 

objekt, eller till och med en hel värld som den riktar sig mot och världen i sin tur är alltid erfaren 

och känd i subjektiva akter. Jag har också valt att använda ungerska dansteoretikern Rudolf 

Labans teorier om dans och rörelse som en del av min diskussion då hans arbete är en mycket 

stor del av min samlade praktiska kunskap och erfarenhet om kropp och rörelse som lärare i 

dans. Rudolf Labans teorier om rörelser baseras på hans idéer om relationen mellan inre 

motivation och rörelsens mening och han synliggör detta genom att visa på hur rörelse, tid, rum 

och kraft samspelar. Första katalysatorn som jag presenterar är den som har varit en av mina 

viktigaste tänkare genom alla år i min förståelse om dans och rörelse, Rudolf Laban. 

 

7.1 Dans och rörelse/ Rudolf Laban 

Rudolf Laban (1879-1958), dansare, koreograf och dansteoretiker. Tillsammans med kända 

dansare och koreografer som Kurt Joos och Mary Wigman  skapade han den ”fria” dansen så 

kallade ”Ausdrucktanz”. En benämning på den expressionistiska moderna dansen som 
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utvecklades i Tyskland på 20-talet som ett svar på den i sin stelnade form av steg och mim som 

framförallt baletten hade tagit. En början av att frigöra uttrycket men också som en utveckling av 

dansen som en progressiv och politisk kraft. Han skapade dansskolor och koreograferade runt om 

i Europa. I början av andra världskriget blev han, Mary Wigman och Kurt Joos tvungna att fly 

från Tyskland till England där Laban fortsatte att påverka och utveckla den moderna dansen. 

Tillsammans med Kurt Joos undersökte han koordinationen mellan hjärna, nerver, och muskler 

och kodade detta till ett analytiskt system kring att kunna kontrollera dynamik och uttryck som 

dansare detta kallades Eukinetics.12 Som teoretiker är Laban kanske mest känd som skapare av 

notationssystemet Labanotation eller Kinetographie Laban (1928).13 Notationssystemet var hans 

försök att ge dansen en plats i konstvärlden liknande det musikaliska notsystemet. Tidigare hade 

balett nedtecknats men Laban var intresserad att all sorts dans skulle kunna bevaras för 

eftervärlden. I samband med utarbetandet av sitt enorma notationssystem undersökte och 

vidareutvecklade han sina tankar för att kunna fördjupa förståelsen av kroppens uttryck med att 

analysera rörelsens tid, rum och kraft framförallt i relation till dans men även som mim som han 

menade var grunden för all scenisk framställning.14 I England skapade han 1946 tillsammans 

med vännen och nära samarbetaren Lisa Ullmann, The Art of Movement Studio i Manchester.  

 

Rörelseanalys 

I The Art of Movement Studio fortsatte han att vidareutveckla sitt gedigna analysarbete om 

rörelser, som fortfarande kallas Laban Movement Analysis, inom utbildning i dans, idrott och 

terapi samt som rörelseeffektivitet inom industrin. Laban Movement Analysis kan delas upp i 

fyra olika delar, kropp, rum, tid och kraft. Effort är ett av dessa system och som kommer att vara 

i centrum för min undersökning och som jag kommer att presentera nedan. Choreutics är ett 

annat system där rumsligheten är det huvudsakliga. Laban skriver om rum (space). “We must 

distinguish between space in general and the space within the reach of the body. In order to 

distinguish the latter from general space, we shall call it personal space or the “kinesphere.”15 

                                                           
12 Anatole Chujov, & P.W. Manchester, The Dance encyclopedia, Revised and enlarged edition New York: Simon 
and Schuster, 1967, s. 340. 
13 Valerie Preston Dunlop, Rudolf Laban, http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban,hämtat 
2017-03-19. 
14 Laban, Mastery of Movement s. 90. 
15 Rudolf Laban, Choreutics, Hampshire: Dance Books Ltd, 2011, s. 10. 

http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban,hämtat%202017-03-19
http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban,hämtat%202017-03-19
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Enligt mig finns det likheter med Labans syn om rumslighet och min andra katalysator Merleau-

Ponty. Om detta får jag återkomma senare i analysdelen. Trots alla dessa system så tolkar jag att 

Labans intresse var större än att bara analysera och förstå det sceniska framträdandets klarhet. 

Han ville påverka allt som hade med rörelse att göra även om han utgår från det sceniska. Han 

skriver själv 1950 i sitt förord till den första utgåvan av The Mastery of Movement on the Stage: 

The source whence perfection and final mastery of movement must flow is the understanding of 

that part of the inner life of man where movement and action originate. Such an understanding 

furthers the spontaneous flow of movement, and guarantees effective liveliness. Man inner urge to 

movement has to be assimilated to the acquisition of eternal skill in movement.16 

 

Bokens titel kom vid nästa utgåva, strax efter hans död, att ändras till The Mastery of Movement 

vilket är signifikant för att om Laban gjorde sina upptäckter i relation till sceniskt framställning 

så menade han att scenen var bara en spegel av en människas liv och visar på dess komplexitet, 

”To deal with the stage – the mirror of man´s physical, mental and spiritual existence – raises 

many problems.”17 Lisa Ullman, bokens redaktör, förtydligar i sitt förord till den andra utgåvan 

av boken att Laban hade en stor önskan att se sitt arbete i större sammanhang än bara på scenen,  

”… Laban used this much as a forum to present his idea on movement in relation to the stage of 

human life.”18 Laban själv skriver hur den moderna människans arbete inom industrin i 

utvecklandet av skicklighet och duglighet visar flera likheter till den moderna scenartistens nya 

träningsmetoder.19 Han menar att det inte finns någon skillnad på rörelsernas beståndsdelar när 

det gäller konst eller arbete. 

One factor is here paramount, and that is the discovery of the elements of movement. Whether the 

purpose of movement is work or art does not matter for the elements are invariably the same. The 

absolute congruity of man´s working movements and his expressive movements is a staggering 

revelation.20 

                                                           
16 Laban, The Mastery of Movement 1980, s. V. 
17 Ibid. 
18 Ibid. s. VII. 
19 Ibid. s.93. 
20 Ibid. 
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De mesta av Labans samlade resultat av hans forskning finns idag bevarat och vidareutvecklat 

genom en stark Laban Community i England och USA.  

Effort 

Dansteoretikern Valerie Preston Dunlop skriver på Trinity College hemsida om Rudolf Laban, 

“His search for the basic vocabulary of expressive movement identified the basic factors of 

movement flow, with weight, embodying time and space.”21   

För mig i mitt tidigare arbete som både dansare och danslärare men även nu i mitt nuvarande 

arbete som lärare på lärarutbildningen är Rudolf Labans rörelseteorier viktiga och då främst 

arbetar jag med hans teorier om begreppet effort. Effort enligt Laban betyder den insats eller 

kraftansträngning som jag behöver för att utföra en rörelse och hur denna insats förändrar 

rörelsens intention och uttryck.22 Här presenterar han studier med enkla schematiska figurer på 

hur olika rörelsers intention varieras beroende på förändringar av kraftansträngningen i rörelsens 

inneboende dimensioner, rum, tid och kraft.23 Han förtydligar att effort också relateras till 

mentala associationer. Dimensionen rum, menar han, associeras till ”man´s faculty of 

participation with attention.” Tid associeras med ”decision” och kraft med ”intention och 

precision.”24 Han skapade systemet som ett verktyg för dansare att i klarhet kunna synliggöra 

rörelsens betydelse och uttryck med hjälp av dessa inneboende dimensioners skillnader men 

också för att hitta möjlighet till att analysera rörelser inom andra områden. I rörelseanalys kan 

man till exempel använda systemet för att effektivisera och minska kroppslig ansträngning. Jag 

använder dessa teorier i min undervisning, bland annat som i min första berättelse, genom att låta 

studenterna undersöka och förändra improvisatoriskt den konkreta rörelsen, som att gå, med 

hjälp av att lägga tonvikt på de olika dimensionerna. Ett exempel är när jag ber studenterna att 

även gå bakåt och sidledes så förändras gåendet med hjälp av dimensionen rum eller när jag ber 

dem gå snabbare eller långsammare arbetar vi med dimensionen tid. För den här undersökningen 

kommer jag att använda dessa teorier i relation till mina observationer av informanternas 

                                                           
21 Preston-Dunlop, Valerie. Rudolf Laban http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban 2017-
03-19. 
22 Laban s. 110-111. 
23 På uppsatsens framsida är den grafiska bilden en sådan schematisk figur som visar alla delar i Rudolf Labans 

Effort. 
24 Ibid s. 114. 

http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban%202017-03-19
http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban%202017-03-19


 

23 

kroppslighet i undervisningen och deras egna tankar i intervjuerna. Jag kommer att synliggöra 

hur de väljer att använda det rumsliga, tidsliga eller kraften i sina rörelser och hur det kan tolkas i 

relation till de fenomenologiska begrepp som jag kommer att använda i min analys.  

 

Rudolf Laban var barn av sin tid. Det moderna samhället och industrin växte fram och 

vetenskapen, framförallt den naturvetenskapliga, var i ropet. Filosofen Descartes syn på 

människan som en maskin kan skönjas i hans arbete med att kunna analysera allt och göra 

tabeller och system. Han var som sagt mycket analytisk och när jag läser hans olika verk som är 

mycket detaljerade fastnar jag lätt i detaljer och trots mitt intresse är det svårt att omfatta alla 

delar som hans teorier består av. Trots denna analytiska sida uppfattar jag dock hans intentioner 

större och mer filosofiskt. Han var på barrikaderna och hans främsta intresse var för att utveckla 

dansen genom att hitta former som gick emot den tidens strikta regler om vad dans skulle se ut 

och vara. “Rudolf Laban's ideas were influenced by the social and cultural changes of the time 

and the contexts that he worked in. The traditional constraints against showing feeling were 

being questioned, opening the way for a freeing of the feeling body.”25
 

 

Jag lämnar härmed Rudolf Laban för en stund och går över till min andra katalysator som är en 

mycket nyare bekantskap men som är mycket intressant för att sätta min praktiska kunskap om 

kroppslighet i perspektiv nämligen, filosofen Maurice Merleau-Ponty. 

 

7.2 Fenomenologi/ Maurice Merleau-Ponty  

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), med bakgrund som bland annat gymnasielärare och som 

genom sin andra doktorsavhandling Phénoménologie de la perception från 1945, blev Frankrikes 

främsta gestalt inom fenomenologi. Merleau-Ponty fortsatte att vidareutveckla begrepp som 

”livsvärld” och ”den levda kroppen”, som fenomenologins grundare Edmund Husserl hade 

myntat tidigare. Merleau-Pontys hela filosofiska arbete är stort och omfattande och har spelat 

                                                           
25 Preston-Dunlop, Valerie. Rudolf Laban http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban 2017-
03-19. 

http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban%202017-03-19
http://www.trinitylaban.ac.uk/about-us/our-history/rudolf-laban%202017-03-19
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stor roll för hur fenomenologin har utvecklats till idag. I min undersökning har jag valt att 

förhålla mig främst till Phénoménologie de la perception26 och då framförallt de kapitel där han 

diskuterar om kroppens fenomenologi och där kommer jag att lägga min tonvikt på begrepp som 

den levda kroppen, kroppschema, abstrakt och konkret rörelse samt intersubjektivitet. Jag börjar 

med att presentera begreppen levd kropp och kroppschema för att fortsätta med abstrakt och 

konkret rörelse och avsluta med intersubjektivitet. Begreppen är främst valda i relation till min 

analys senare i undersökningen men också för att jag finner de första begreppen vara en 

förutsättning för intersubjektivitet. 

 

Kroppen/levda kroppen 

I sin avhandling diskuterar Merleau-Ponty bland annat att erfarenheten kommer före vetenskapen 

och att vi erfar och varseblir den livsvärld som vi tillhör i våra levda kroppar. ”Kroppen är varat-

tillvärldens förmedlare – att ha en kropp innebär för en levande varelse att ansluta sig till en 

bestämd omvärld, att smälta samman med vissa förehavanden och oavbrutet engagera sig i 

dem.”27
 Hans bakgrund var bland annat i psykologi och gestaltterapi och i avhandlingen 

problematiserar och kritiserar han främst empirismen och intellektualismen i relation till 

förståelsen av erfarandet av livsvärlden. Han är kritisk till deras utgångspunkt i fråga om 

perception och varseblivning. Han avvisar empiristernas syn att se perceptionen som en 

sammansatt fenomen från del till helhet medan intellektualismen utgår från att seendet är en 

produkt av vårt förnuft och inte av kroppslig förnimmelse. Merleau-Ponty menar att båda 

synsätten inte stämmer överens med hur vi erfar världen och oss själva. Han menar att vi är våra 

kroppar och dessa sträcker ut sig och tar plats i världen. Det vi varseblir i vår kroppslighet, 

sinnen och historia är helheter som sedan kan göras till delar. Kroppen är förutsättningen för vårt 

sätt att erfara. Kroppens sammansatta erfarenhet och minnen där kroppsdelar och sinnen är i ett 

ständigt samspel är orsaken till vår mänskliga möjlighet att se helheter. Han skiljer mellan 

kroppen (corps) jag har och den kroppen jag är (corps propre), den levda kroppen. Den levda 

kroppen kan inte förstås som ett ting i världen utan att vår kropp är först och främst ett subjekt 

genom vilket vi riktar oss mot världen i det levda rummet och i den levda tiden.. Det finns dock 

                                                           
26 Jag har valt att använda svensk översättning av första delen Le Corps i min undersökning. 
27 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 32. 



 

25 

en ambivalens i vår subjektivitet och det är att vi kan till viss del också uppfatta oss objektivt.28 

Med andra ord öppnar kroppen upp för ett första person-perspektiv på världen att jag är i 

världen, känner och luktar men samtidigt är den egna kroppen också något som går att till viss 

del se, mäta och undersöka; jag kan inta ett tredje person-perspektiv på den. I boken diskuterar 

Merleau-Ponty hur vi kan se vissa delar av vår kropp ”långt borta från huvudet”29 men hur andra 

delar vår kropp aldrig kan ses av oss själva mer än som en reflex i spegeln.30 Merleau-Ponty 

menar att upplevelsen av dessa perspektiv inte sker samtidigt, jag måste skifta perspektiv. Båda 

perspektiven av den levda kroppen är i ett ständigt samtidigt samspel vilket ger mig en möjlighet 

till förståelse och erfarenhet. ”Instead, the body is constantly perceived and constantly 

perceiving. It is through the body and the bodily experiences that the surrounding world become 

meaningful for us.”31
  

 

Merleau-Ponty säger att jaget riktar sin kropp mot något och varseblir, det jag varseblir är i 

förgrunden som synliggörs mot en bakgrund som jag inte direkt uppfattar sinnligt men erfar av 

mina tidigare samlade erfarenheter. Merleau-Ponty startar i seendet, grunden för 

varseblivningen. Han diskuterar ögats beskaffenhet och hur detta skapar möjligheten till 

perspektiv, det han kallar för ”föremål-horisont-strukturen”.32 Detta horisontstrukturseende gör 

att jag med ögat kan tränga in i föremålets innersta medan omgivningen omkring min fokuserade 

blick blir oskarp och som en suddighet. ”Närmare bestämt: ett föremåls inre horisont kan inte bli 

föremål utan att de omgivande föremålen blir en horisont och synen är en dubbelsidig akt.”33
 Hur 

vi på detta sätt kan se och uppfatta skillnader i strukturen och skapa tredimensionalitet och hur 

detta perspektivseende också är en del i vårt erfarande. När jag sitter och skriver framträder 

texten på skärmen men i periferin ser jag datorn, bordet och delar av rummets möblemang, min 

livsvärld, som är min bakgrund till textens framskrivande. Möjligheten till seendets perspektiv är 

en förutsättning för Merleau-Pontys fenomenologiska kroppsliga filosofi. Han säger: ”Att se är 

                                                           
28 Dahlberg, Dahlberg, &Nyström, Reflective Lifeworld Research, sid.41. 
29 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 43. 
30 Merleau-Ponty, s. 42. 
31 Dahlberg, Dahlberg, &Nyström s.41. 
32 Merleau-Ponty, s. 14. 
33 Ibid.  
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att träda in i en värld av väsenden som visar sig, och de skulle inte visa sig om de inte kunde vara 

dolda bakom varandra eller bakom mig.”34  

 

Kroppsschema 

I samband med diskussionen om den levda kroppen menar Merleau-Ponty att kroppen inte ska 

ses som ett föremål likt de ting som vi har runt omkring oss. Ting erfar vi i en rumslig 

bemärkelse precis som kroppen men tingen tar plats i rummet i en position med tydligt 

begränsad yta (positionsrumslighet) medan den levda kroppen förhåller sig rumsligt till 

situationen som utspelar sig (situationsrumslighet). Jag är i min kroppslighet i relation till det 

som händer i situationen. Med detta introducerar han ett nytt sätt att se på det psykologiska 

begreppet ”kroppsschema”. Merleau-Ponty menar till skillnad mot psykologin att kroppsschemat 

integrerar aktivt kroppsdelarna för själva händelsen, situationen och riktar sig mot den som en 

helhet och skapar möjlighet för samspel. Den egna kroppens rumslighet är underförstådd i 

situationen och svarar i sin helhet, jag behöver inte lägga tonvikt på enstaka kroppsdelar. 

Tillbaka till mitt skrivande. Mina fingrar rör sig i relation till min intention, att en text ska 

skrivas, jag behöver inte titta på mina fingrar för att veta att jag träffar rätt på tangenterna det 

finns i mitt kroppschema hur jag ska röra fingrarna för att få till rätt ord och stavning. den levda 

kroppens rumslighet, i det här fallet mitt skrivande på maskinen, är alltid i relation till det 

objektiva rummet och dessa kan aldrig lösas upp det är för evigt sammankopplade. Merleau-

Ponty menar, ”Min kropp är till slut för mig långt ifrån bara ett brottstycke av rummet; det skulle 

tvärtom inte finnas något rum för mig om jag inte hade en kropp.”35 

 

Merleau-Ponty menar också att kroppen inte är ett ting eftersom kroppens delar inte är 

åtskiljbara, de överlappar varandra och dess gränser är inte definitiva. Om jag provar med att 

korsa mina armar över mitt bröst och låter händerna vila på axlarna vet jag inte om mina händer 

omsluter och vilar på axlarna eller om det är axlarna som stöttar händerna. Jag kan inte uppfatta 

vilandet eller stöttandet samtidigt utan jag måste välja vilket jag känner. Armarnas enskildhet 

                                                           
34 Ibid.  
35 Ibid. s. 56. 
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över bröstet försvinner och sjunker in i bröstkorgen för att skapa en helhet av mjukhet och 

värme. Boken däremot ligger på bordet framför mig med en tydlig gräns mellan bokens 

rektangulära form och bordets yta. 

Min kropps kontur är en gräns som vanliga rumsrelationer inte överskrider. Dess delar förhåller 

sig nämligen till varandra på ett egendomligt sätt: de är inte utbredda bredvid varandra utan 

inneslutna i varandra. 36 

På samma sätt som den levda kroppen förhåller sig till det levda rummets perspektiv förhåller 

den sig till det levda tidsperspektivet. På samma sätt som seendet är en dubbelsidig akt av 

horisonter i relation till varandra är tiden uppdelad i nutid, framtid och dåtid. I varseblivningen är 

alla tiderna presenterade. I själva stunden för varseblivningen är föremålet i nutid men bär på 

både en dåtid och en framtid i sig. Här presenterar Merleau-Ponty begreppen retention och 

pretention som två tidsliga horisonter i samspel för att skapa en objektiv nutid.  

Men det är självfallet i handlingen som kroppens rumslighet fullbordas, och analysen av 

egenrörelsen måste göra det möjligt att förstå den bättre. Genom att betrakta kroppen i rörelse ser 

man bättre hur den bebor rummet (och tiden förresten) därför att rörelsen inte nöjer sig med att 

vara underkastad tiden och rummet, den tar dem aktivt på sig, övertar dem i deras ursprungliga 

betydelse som försvinner i de etablerade situationernas banalitet.37 

 

Konkret/abstrakt rörelse 

I samband med detta citat diskuterar Merleau-Ponty vidare om två olika sätt att se på rörelse 

nämligen konkret rörelse och abstrakt rörelse. Han för som vanligt i sin avhandling en mycket 

tydlig och fördjupad analys i relation till patienter med psykologisk sjukdom för att visa på 

skillnaden. Intressant för mitt arbete är dock resultatet som kommer ut från denna diskussion och 

som jag försöker sammanfatta med följande. En rörelse kan vara både abstrakt och konkret. Det 

är inte rörelsens innehåll som bestämmer dess form utom i den situation som den framförs. 

Merleau-Ponty menar att den konkreta rörelsen är centripetal (utifrån och in) och den abstrakta är 

centrifugal (inifrån och ut). Den konkreta rörelsen är riktad mot en situation som för mig är 

verklig och given och den abstrakta rörelsen riktar sig mot en konstruerad situation. Om jag ska 

                                                           
36 Ibid. s. 51. 
37 Ibid. s. 56-57. 
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dricka en kopp te så tar jag koppen och för den till min mun och dricker. Det är en verklig given 

situation och kroppen svarar med en rörelse som den känner igen. Merleau-Ponty skriver,  

”[…] den förra äger rum i varat eller i det aktuella, den senare i det möjliga eller icke-varat, den 

förra hänger samman med en given bakgrund, den andra utvecklar själv sin bakgrund.”38 

 

När jag undervisar improvisation konstruerar jag en övning med att be studenterna röra sina 

armar genom att böja, sträcka och vrida. Resultatet blir abstrakta rörelser som vi uppfattar 

konstruerade. Merleau-Ponty skriver om något liknande, ”[…] dess rörelseutkast är inte längre 

riktat mot världen, det är riktat mot min underarm, min arm, mina fingrar, och det är riktat mot 

dem i den mån som de är i stånd att upphäva sin förankring i den givna världen och teckna en 

fiktiv situation omkring mig,…”39
 I reflektionen efter övningen diskuterar vi hur rörelser som 

böja, sträcka och vrida som i övningen är konstruerade och abstrakta rörelser, men som vi snabbt 

omtolkar till något konkret och betydelsebärande för oss. I den konkreta rörelsen är min kropp 

rörelsens bärare medan i de abstrakta rörelserna är kroppen rörelsens mål. På samma sätt gäller 

vid lång träning av rörelsefärdigheter som att cykla, köra bil eller dansa. Den långa övningen av 

rörelserna blir slutligen kroppsliga vanor som införlivas och blir en del av kroppens repertoar, 

kroppschemat. Merleau-Ponty säger om vanor, ”Vad är då vanan om den varken är kunskap eller 

en automatism? Det handlar om en kunskap som ligger i händerna och som bara kan ge sig till 

känna vid en kroppslig ansträngning och inte kan förmedlas objektivt.”40
 

 

Intersubjektivitet/mellankroppslighet 

Min tolkning är att möjligheten till våra kroppsliga vanor är en förutsättning för det som 

Merleau-Ponty kallar intersubjektivitet, mellankroppslighet. Möjligheten att medvetengöra sig 

själv och sträcka ut sig mot ett annat subjekt som också sträcker ut sig tillbaka i en 

sammanflätning.  Jan Bengtsson skriver: ”För den egna kroppen uppstår ett levt rum och en levd 

tid genom dess till-världen-varo, genom dess interaktion och kommunikation med världen.”41
 

                                                           
38 Ibid. s. 67. 
39 Ibid. 
40 Ibid. s. 108. 
41 Bengtsson, Sammanflätningen s. 79. 
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Kroppens rörelse i tid och rum är dess intentionalitet. Det är inte tanken som rör sig och det är 

inte ett tänkt rum jag bebor. Intentionen i handlandet sker i den levda kroppen och det är i detta 

utsträckande i livsvärlden som jag möter andra levda subjekt. Merleau-Ponty menar, 

Den fenomenologiska världen är inte något rent vara utan snarare den mening som skiner fram vid 

skärningen av mina erfarenheter och vid skärningen av mina och andras erfarenheter, genom deras 

ikuggande i varandra. Den är alltså oskiljaktig från subjektiviteten och intersubjektiviteten vilkas 

enhet frambringas genom åtaganden av mina förflutna erfarenheter i mina nuvarande erfarenheter 

och av den andres erfarenhet i min egen.42 

 

Min tolkning är hur jag i min kroppslighet, levda kropp, som människa är en del av världen och i 

den världen finns alla andra varelser i sina levda kroppar. Till exempel när studenterna under det 

första seminariet undersöker och prövar gåendet i olika riktningar möts våra levda kroppar med 

alla våra minnen och erfarenheter. Vi ser varandra i dansen, kanske behöver man stanna upp för 

att inte krocka eller så väljer man att följa någon i dess fotspår. Vårt i-världen-varande ger oss 

möjligheten att förstå varandra i våra erfarenheter. För undervisning är det en utgångspunkt för 

att våra erfarenheter ska mötas och bearbetas för att kunna erhålla ny eller fördjupad kunskap. 

 

7.3 Det gemensamma och andra röster 

Rudolf Laban var intresserad av sin samtid och hade en önskan av att modernisera dansen in 

1900-talet. I resultatet av hans arbete ser jag spår av en beläst människa med kunskap av både 

filosofi och naturvetenskap. Om han träffade min andra teoretiker Merleau-Ponty är utanför min 

vetskap. I likhet med egna funderingar om de ändå kanske har vetat om varandras arbete har 

Maureen Connolly och Anna Lathrop i artikeln, Maurice Merleau-Ponty and Rudolf Laban – An 

Interactive Appropriation of Parallells and Resonances,43 skapat ett fiktivt möte mellan de båda 

under The International Congress of Aesthetics i Paris 1937. Under detta möte pågår en påhittad 

konversation där artikelförfattarna använder delvis citat från deras arbete. Texten blir en hyllning 

                                                           
42 Maurice Merleau-Ponty, ”Vad är fenomenologi”, Moderna Franska Tänkare: Maurice Merleau-Ponty, Lovtal till 
filosofi Essäer i urval, svensk översättning Anna Petronella Fredlund, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag, 2004, s. 
58-59. 
43 Maureen Connolly, & Anna Lathrop, Maurice Merleau-Ponty and Rudolf Laban – An Interactive Appropriation of 
Parallells and Resonances. Human studies Vol. 20 No. 1 s. 27-45 Springer January 1997 (Hämtad 2017-04-03). 
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till de båda i deras strävan efter att modernisera sina respektive områden dans och filosofi. Även 

om de två teoretikerna inte träffades i verkligheten så har fenomenologi som filosofi och metod 

och då framförallt Merleau-Pontys framskrivandet av kroppen och intersubjektivitet visat sig 

vara mycket användbart i relation till forskning inom dans både i konstnärlig forskning såväl som 

utbildning. I artikeln Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers,44 

diskuterar forskarna Dorothée Legrand och Susanne Ravn kroppslig självmedvetenhet och ställer 

sig frågan om en erfarenhet kan vara både fysisk och subjektiv på samma gång? För att 

undersöka detta har de följt och intervjuat dansare inom olika genrer som, balett, modern dans 

och butoh. Författarna konstaterar att dansarna i de olika genrerna visar på subjektivitet utifrån 

olika fysiska förhållningssätt som jag förknippar väl med genrernas specificitet. Professor Tone 

Pernille Östern presenterar i sin artikel, The Embodied Teaching Moment: The Embodied 

Character of the Dance Teacher´s Practical-pedagogical Knowledge Investigated in Dialogue 

with Two Contemporary Dance Teachers,45 hur danslärare i undervisning förhåller sig till sin 

levda kropp och hur en ständig cirkularitet sker mellan danslärarens kroppsliga erfarenhet, inre 

dialog och val i undervisningen (didaktiska val). Undersökningen sker genom intervjuer av 

danslärarna och deras egenproducerade loggar. En fråga som artikelförfattaren undersöker är, På 

vilket sätt har den praktiska pedagogiska kunskapen en kroppslig karaktär hos dansläraren?  

Även andra konstformer har ett intresse av att fördjupa sin forskning i relation till Merleau-

Pontys teorier. I artikeln, A Conceptual Model of Spirituality in Music Education av Liesl van 

der Merwe och John Habron från North-West University, Sydafrika, diskuterar författarna 

begreppet spiritualitet framförallt i relation till musikundervisningens litteratur i utifrån 

fenomenologiska forskaren Max Van Manens begrepp som corporeality (levd kropp), spatiality 

(levd rumslighet), temporality (levd tid), och relationality (levd mänskliga relationer). 

Författarna menar att deras artikel inte bara erbjuder konceptuell modell för spiritualitet i 

musikundervisning men också att fostra en uppmärksamhet på spirituell erfarenhet i pedagogisk 

kontext och för sådant som van Manen kallar ”pedagogic thoughtfullness and tact.”46 

                                                           
44 Dorothée Legrand, & Susanne Ravn, Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers Springer 
Science +Business Media B:V 2009 published online: 16 juni 2009 hämtad 2017-03-25. 
45 Tone Pernille Östern,The Embodied Teaching Moment: The Embodied Character of the Dance Teacher´s Practical-

pedagogical Knowledge Investigated in Dialogue with Two Contemporary Dance Teachers, Nordic Journal of Dance 

4 (1), 2013 http://www.academia.edu/4272553/The_Embodied_Teaching_Moment. 
46 Liesl van der Merwe, & John Habron, A Conceptual Model of Spirituality in Music Education, Journal of Research 

in Music Education 2015, Vol. 63(1) 47–69 DOI: 10.1177/0022429415575314. 
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Jag uppfattar spiritualitet i artikeln som erfarenhet (subjective experience) och tycker att det är 

intressant att artikelförfattarna också väljer relation som ett begrepp att undersöka. Merleau-

Ponty är en populär teoretiker i många kretsar. Jag väljer dock att inte gå in på fler artiklar utan 

hänvisar till min tidigare fotnot nr 11 där jag har listat några rubriker framförallt inom forskning i 

utbildning och sport.  

 

Om Merleau-Ponty har varit en mycket populär filosof för såväl dansforskare och utbildare är 

även Rudolf Laban en återkommande teoretiker inom dansforskning men även inom sport och 

hälsa. Professor Tone Pernille Östern, nämnd ovan, har en bakgrund av utbildning i Labans 

teorier, diskuterar bland många andra både Merleau-Ponty och Labans teorier i studien, Den 

levda kroppen och den upplevande människan. En analys av en grupp speciallärares arbete med 

rörelselek med vuxna, autistiska elever.47 Östern utgår från Merleau-Pontys teorier om den levda 

kroppen och hur lärarna uppfattar sin rörelselek som baseras på en metodik med grunder från 

Labans filosofi och analys av mänsklig rörelse. Även forskaren Gunnel Olsson diskuterar både 

Laban och fenomenologi i artikeln Även Pockande uppmärksamhet – ett fenomenologiskt krav.48  

Hon diskuterar en kroppsrörelselära som kallas ”expressiv sport” och som grundar sig på Labans 

system Effort och dess analys av rörelsekrafterna i relation till rum, tid och kraft. Hon framvisar 

också hur Laban utvecklade sitt analysarbete utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt. Vilket 

jag finner mycket intressant för mitt eget arbete. I min praktiska erfarenhet av Labans teorier 

finner jag flera likheter med fenomenologi och att gå från helheten till delarna.  

 

I läsandet och försöken att förstå mina katalysatorer finns ju alltid en fara för att övertolka och 

kanske se mer än vad som finns. Det kan också finnas en risk att jag blir förtjusad och glömmer 

att problematisera mina katalysatorers teorier i samtiden. Det är inte min avsikt. Jag är medveten 

om den kritik som har framförts mot att Merleau-Pontys teorier har studerats utifrån ett vitt, 

manligt, västerländskt synsätt. Trots detta kan man ändå se att hans teorier om den levda kroppen 

och intersubjektivitet har varit en språngbräda för andra filosofer inom både feministisk filosofi, 

                                                           
47 Tone Pernille Östern, Den levda kroppen och den upplevande människan. En analys av en grupp speciallärares 

arbete med rörelselek med vuxna, autistiska elever, Pedagogiska fakulteten Institutionen för specialpedagogik 
Rapport nr 19 1999 Åbo Akademi. 
48 Gunnel Olsson,”Även Pockande uppmärksamhet – ett fenomenologiskt krav”,  Fenomenologins möjligheter i 

etnologin: Rapport från en nationell workshop. Etnologiska institutionen, Lunds Universitet 2011 Hämtad 2017-05-
05 s. 9-14.  
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som Judith Butler, Sara Ahmed och Marion Young med flera, och teorier om makt som hos 

Foucault. Lawrence Hass diskuterar problematiken med frånvaron av diskussion om bland annat 

genus och makt i Merleau-Pontys teorier och menar att hans tidiga frånfälle kanske är en 

bidragande orsak men det kan inte bortses att denna blick saknas i hans arbete. 

I do not think Merleau-Ponty´s thought contradicts the contemporary effort by philosophers and 

theorists to think in more pluralistic ways about living bodies, […] Rather, the problem is that 

Merleau-Ponty has no apparent sensitivity to its need - no awareness of the phenomena that his 

phenomenology is effacing.49  

 

Vad som ändå har visat sig under min läsning av de båda är att de bär på en positiv utgångspunkt 

i det förunderliga att vara människa trots den tid av krig och hemskheter som båda hade upplevt. 

De beskriver sin syn på det potentiella och underbara i vår mänskliga kroppslighet. Då menar jag 

inte det underbara i att kunna röra sig, även om det för mig är något mycket viktigt, utan det att 

vi inte är ensamma utan som människor delar vi på den erfarenheten och det finns en möjlighet 

till förståelse emellan. För Laban var utgångspunkten att dansaren förstod sin kropps unika 

möjligheter till att skapa förståelse för den berättelsen som tog plats på scen och i mötet med 

publiken. Genom att analysera rörelsen och dess mening i relation till tid, rum och kraft och att 

genom träna på de olika övningar, som han hade skapat, kunde dansaren utveckla sin 

uttrycksfullhet till fullo. Merleau-Ponty diskuterar inte uttrycksfullheten specifikt men han menar 

att kroppens utsträckning sker alltid i en intention och i en situationsrumslighet mot något och i 

detta uttrycker kroppen något. Det kan misstolkas och missförstås i vardagen men på scenen 

måste den vara klar och tydlig i sin berättelse.  

 

8 Analys/Katalys och diskussion 

Det insamlade materialet som består av mina egna berättelser, de observerade 

undervisningstillfällena och intervjuerna ligger där framför mig för att bearbetas och behandlas. 

Frågorna till undersökningen som jag har valt att ställa är: På vilka sätt erfar högskoleläraren sin 

egen kropp och dess rörelser i undervisningssituationer? Vilken roll spelar den egna erfarenheten 

om sin kroppslighet i förståelsen av sin presentation? I vilken relation står undervisningens 

                                                           
49 Lawrence Hass, Merleau-Ponty´s Philosophy, Bloomington: Indiana University Press, 2008, s. 97. 
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innehåll, det som ska undervisas, till högskolelärarens kroppslighet? På vilka sätt skapar 

högskolelärarens kroppslighet relationer i undervisningen? 

I mitt arbete med att analysera mitt insamlade material upplever jag samma känsla som när jag 

som koreograf var tvungen att välja ut vilka dansfraser och dansrörelser som till slut skulle få en 

plats i koreografin. Det slutade med att jag fick ibland till och med göra våld på mina bästa 

”moves” och även våga ”kill my darlings”. Allt för att innehållet skulle stämma med musiken 

och idén för koreografin och att det skulle bli en helhet som var intressant nog att ta del av. 

Samma känsla har jag nu. Vad ska jag ta med? Hur ska det skrivas fram i relation till teorierna 

jag har valt? Kommer det att vara det intressant nog? Att berätta allt som mina informanter har 

delgivit mig är inte en framkomlig väg utan jag får göra vissa val och tolkningar för att visa på 

vad jag har funnit. Valen och de tolkningar jag gör styrs av syftet, att synliggöra högskolelärares 

kroppslighet i undervisning, mina frågor och mina två katalysatorer som jag har valt Rudolf 

Laban och Maurice Merleau-Ponty. Igen gör jag en jämförelse med dansens värld. Det är dags 

att bygga en komposition av analysen så att materialet visar sig på ett vetenskapligt och 

intressant sätt.  

 

När jag tittar tillbaka till mina undersökningsfrågor och efter att ha läst de intervjuer som jag har 

gjort och de observationer jag filmade blir människans möjlighet till kommunikation tydligt för 

mig. Hur det mesta som händer i klassrummet handlar om det som sker mellan läraren och 

studenterna. Det sker övervägande från läraren till studenterna och ibland från studenterna till 

läraren. I det filmade materialet lägger jag min fokus på lärarens kroppslighet i 

kommunikationen som sker och hur det tar sig i uttryck. Inte för att jag inte är intresserad av det 

som sägs utan för att det är det kroppsliga som ligger i förgrunden för min undersökning och för 

att jag uppfattar språket som en del av det kroppsliga uttrycket. Merleau-Ponty diskuterar språket 

som en del av kroppens möjlighet till rörelse som en del av de vanor som skapas i våra kroppar 

för att kunna nå ut till andra, det intersubjektiva. 

Vi måste säga om ordbilden detsamma som vi sade ovan apropå >>rörelseföreställningen>>; jag 

behöver inte föreställa mig det yttre rummet och min egen kropp för att kunna röra den ena i det 

andra. Det räcker att de existerar för mig och utgör ett visst handlingsfält utbrett omkring mig. På 

samma sätt behöver jag inte föreställa mig ordet för att kunna det och för att uttala det. Det räcker 
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att jag besitter dess artikulations- och ljudessens som en av min kropps modulationer, som en av 

min kropps möjliga användningar. 50 

 

I samband med undersökningens fortgående framträdde tre dimensioner mer tydligt för mig. De 

visade sig först i studerandet av mitt insamlande material, men jag fann också i läsningen av 

mina katalysatorer likheter som jag har valt att ta fasta på. Dimensionerna har jag valt att 

benämna som presentation, gestaltning och relation. Benämningarna kommer från intervjuerna 

men är även vanliga i dans både i diskussioner om dans som konstform och i undervisning. 

Begreppen är också, som jag väljer att tolka dem här, en bidragande del i förståelsen av det 

intersubjektiva eller mellankroppslighet. Informanterna använder begreppen i intervjuerna på 

olika sätt både direkt och indirekt. Samtidigt tycker jag mig se dimensionerna under 

observationerna och jag finner att de finns representerade i mina två berättelser som en del av 

analysen. Jag menar att presentation, gestaltning och relation finns där i våra kroppars rörelse 

och hur de kommer till uttryck i undervisningssituationen är mitt intresse för undersökningen. 

Informanterna berör på olika sätt alla tre dimensionerna i sina intervjuer även om jag uppfattar 

att de lägger lite olika tonvikt och reflekterar olika mycket på dem.  Jag har också funnit att det 

finns svårigheter att göra tydliga gränsdragningar mellan dimensionerna. De flyter ihop beroende 

på vilken tolkning jag lägger på den transkriberade texten eller i det jag ser under de filmade 

observationerna. Valet ligger hos mig att försöka på bästa sätt välja ut det som visar sig. Det 

betyder att valen att se presentation, gestaltning och relation ur mitt samlade material är mina 

egna val. 

 

Jag har valt att presentera varje dimension för sig i relation till reflektioner från mina egna 

berättelser och teorierna jag har valt. Jag gör också en sammanfattande tolkning i slutet av varje 

dimension för att under nästa avsnitt och göra en samlad bild av mina iakttagelser och 

reflektioner. 

  

                                                           
50 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 155. 
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8.1 Dimension 1/ Presentation  

-Nä, men kroppen är ju allt liksom, det är ju verkligen allt, och jag tycker att även om jag ska  

fokusera på, i undervisningen, så är det ju väldigt svårt tycker jag att helt avgränsa eftersom 

kroppen både är ens personliga, privata och mitt pedagogiska redskap.  

-Och det är där jag tänker, där kommer faktiskt in att jag är också bärare av min privata kropp, när 

jag står där framför allas ögon, så är det ju så mycket som spelar in hur jag uppfattar min egen 

kroppslighet där och då.  

-Hur sitter mina kläder, hur bekväm känner jag mig med det och vad representerar jag? 

Sådär....Allt det där ansvaret. Alltså kroppen är ju både bärare av det här långa perspektivet, men 

också momentant föränderlig, beroendes på hur jag håller mig, eller ja.51 

 

Citatet ovan från en intervju med en av informanterna får ringa in det som jag framförallt vill 

framhålla som en första dimensionen och som jag har valt att benämna Presentation. Jag 

uppfattar att presentationen är den kropp som läraren omedvetet och medvetet presenterar men 

också den kropp som studenterna får se och höra. Informanterna återkommer, menar jag, till det 

som Merleau-Ponty betecknar som subjektets pendlande mellan förstahands-perspektivet och 

tredjehands-perspektivet och hur detta kan ta sig i uttryck. Hur fokus på sin levda kropp ständigt 

växlar. Informanten visar också på en ambivalens mellan att vara sin kropp och att uppfatta sin 

kropp utifrån och hur dessa perspektiv pendlar i oss själva. Merleau-Ponty skriver, 

Vi betraktar inte bara förhållandena mellan våra kroppsdelar och korrelationerna mellan den 

visuella och den taktila kroppen: vi är den som håller samman dessa armar och dessa ben, den som 

både ser och berör dem. 52 

 

Vi är ständigt i dessa perspektiv och övandet av att synliggöra perspektiven och till och med 

använda dem uttalat är vad den första berättelsen ”ett dansseminarium” handlar om. I dansen 

både tittar vi på kroppens form och dess möjlighet till rörelse både hos oss själva och hos andra 

för att byta perspektiv och uppleva och känna rörelserna. Detta pendlande mellan perspektiven är 

en ständig del av oss och studenterna ger ofta uttryck i reflektioner i seminariet kring 

                                                           
51 Ur intervju med Informant 4 den 8/11 2016. 
52 Merleau-Ponty, s. 115. 
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skillnaderna mellan de två sätten att uppfatta kroppen, men också hur koncentrationen i att vara i 

dansen ger en upplevelse av att tiden upphör och andra känslor och idéer uppstår.  

 

Presentation kan också förknippas med att presentera något och i intervjuerna diskuterade 

informanterna begreppet som att ”bli sedda” och gjorde likheter med att vara framför en 

studentgrupp kunde uppfattas som att vara framför en publik.  

-Och jag funderade på det här om dagen, det här med, jag tror det handlar om att bli sedd. Alltså 

det handlar om jag går in och dansar för mig själv, eller om jag går in och står i ett rum och pratar 

för mig själv, då kommer inte den där autopiloten på, utan då blir det ganska torftigt och så. Men 

om det sitter en publik där, så är det som att det kommer igång.53 

-[...] egentligen är jag inte så utåtriktad till vardags. Men när jag, jag gillar att vara på scen tror 

jag? Så att då är det en annan värld på något sätt.  

(Gillar du, men är du på scen i andra sammanhang?) 

Nej. 

(Eller klassrummet är scenen?) 

Ja. 54 

-Lärarrollen som performance i den meningen är det just det här att utmana, och för att 

utmaningen inte bara ska vara avskräckande så måste det vara roligt. Och då blir man ju lite 

showman också. 55 

-För det är det jag bor i, och det är mitt redskap, och det är extra plågsamt att inte bara ställa sig i 

lärarpositionen på scenen som jag envisas med.56 

 

Det är tydligt att en del av presentationen är att ta kommando och att inte vara rädd för att visa 

sig även om det kan vara plågsamt. Vad som kan vara intressant är att två av informanterna har 

ytterligare en profession där de är på scen emellanåt men de andra två som också jämför 

undervisningen med att vara på scen gör inget sceniskt utanför undervisningen. De båda ger 

                                                           
53 Ur intervju med informant 1 den 19/10 2016. 
54 Ur intervju med informant 2 den 7/11 2016 Text inom parentes är mina frågor eller förtydliganden. 
55 Ur intervju med informant 3 den 7/11 2016. 
56 Ur intervju med informant 4 den 8/11 2016. 
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snarare uttryck för att de tror att andra kolleger upplever dem ganska återhållna kroppsligt i 

andra sammanhang. 

-Jag tror inte dom skulle beskriva mig som speciellt mycket fladdrig eller så, eller vad vi ska kalla 

det för, rörlig. Det tror jag inte.57 

 

I min egen undervisning är min kroppslighet mycket förknippat med den presentation som jag 

vill förmedla. I det första seminariet, där dansandet och det kroppsliga är i förgrunden, är också 

hur jag rör mig viktigt men också att jag rör mig med studenterna. Presentationen är i den 

situationen att jag tar aktiv del med min kropp i det som sker i rummet. Jag uppfattar mig själv 

mycket medveten om vad jag gör i mina rörelser under hela seminariet. Från allra första början 

med att ta närvaro och skapa det första mötet med studenterna till dansandet och undersökandet 

av rörelsen och reflektionen. Minnet är att hela jag är i ett speciellt modus där presentationen, 

jaget, är i full koncentration och närvarande.  

 

Den kroppslighet som presentationen förmedlar är också förknippad med dess rumslighet och 

tidslighet. I tolkningen av Labans rörelseanalys kan det finnas en fara att tro att han uppfattade 

kropp, rum och tid åtskilda. Tvärtom menar jag att Labans arbete med att gå till den dansande 

kroppen själv och synliggöra dess rörelser i dess rumslighet och tidslighet är samma sätt som när 

Merleau-Ponty menar att rummet är till kroppen men också hur rum och tid är sammankopplade 

till kroppen. 

Man får således inte säga att kroppen är i rummet och inte heller att den är i tiden. Den bebor 

rummet och tiden.58 

Varje moment i rörelsen omfattar hela rörelsens omfång, och särskilt det första momentet, den 

kinetiska intentionen, inleder förbindelsen mellan ett här och ett där, mellan ett nu och en framtid, 

som de andra momenten inskränker sig att utveckla. [...] jag är till (suis à) rummet och till tiden, 

min kropp tar dem åt sig och omfattar dem.59 

                                                           
57 Ur intervju med informant 2 den 7/11 2016. 
58 Merleau-Ponty, s. 102 
59 Ibid. s. 103 
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Omfattningen, enligt Merleau-Ponty, är i relation till min existens och vår ursprungliga 

motoriska erfarenhet och som med möjligheter kan utvecklas. Några av informanterna nämner 

just tiden men fördjupar inte det som en parameter i diskussionen om presentation. En av dem 

talar om hur tidsförloppet kan ses i olika perspektiv och hur de kan förstås samtidigt. En annan 

informant talar om hur hen medvetet använder de ”verktyg” det vill säga att hen själv gör på det 

sätt som hen vill att studenterna ska själva göra i sin framtida profession, bland annat att tala 

lugnt. En tredje om hur hen i vardagslivet beräknar tiden för att hinna med pendeln. Jag finner 

det intressant att tid som parameter är ganska outtalad även om den är så tydligt kopplad till 

kroppsligheten både i det långa som det korta förloppet. Rudolf Laban förhåller sig i sina 

dansanalyser till tidsbegreppet som till den tid som det tar för att genomföra en slags rörelse och 

hur förändring av rörelsens tid också ändrar dess uttryck och mening. Han tolkar tid och dess 

möjlighet till förändring med förmågan att besluta och hur beslut kan se ut på olika sätt.  

The motion factor of Time can be associated with man´s faculty of participation of decision. 

Decisions can be made either unexpectedly and suddenly by letting one thing go and replacing it 

with another one at given moment, or they may be developed gradually by sustaining some of the 

previous conditions over a period of time.60 

 

Vid observationerna uppfattade jag också hos två av informanterna hur deras kroppsliga betoning 

på att komma in i salen med att röra sig långsamt och tala lugnt skapade en speciell atmosfär i 

samband med början av undervisningen. Sen förändrade de och ökade tempot på olika sätt. En av 

informanterna stoppade in snabba korta frågor för studenterna att snabbt svara på och då 

förändrades lärarens kroppsliga tid markant. Hen ändrade snabbt riktningar med kroppen och 

hens hand pekade snabbt mot studenterna för att få fram ett svar. För att sedan gå tillbaka till ett 

lugnt och långsamt talande.   

 

När rörelsen tar över och dansen bara sitter som i en annan andning. Kroppen, rörelsen, rummet, 

tiden och kraften flyter ihop och inget skaver. Jag tolkar också att informanterna diskuterar hur 

presentationen som pedagog tar andra uttryck och hur upplevelsen av kroppen förändras i 
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undervisningen i jämförelse med sitt privata jag. En av informanterna återkommer ofta till den 

skillnaden och hur pedagogens presentation nästan blir som en fristad att landa i till skillnad mot 

hens upplevelse av kroppen i vardagen. Återkommande är också hur informanternas fokus 

framförallt handlar om att nå ut till studenterna på olika sätt. I sådana tillfällen var det tydligt 

både i intervjuer och i observationer hur informanterna ser på undervisningssituationen som en 

presentation av något annat än sitt privata jag. Det kanske skulle kunna kallas för 

”pedagogrollen”  som kan uppfattas både positivt men även pressande.  

-Ja det är nog en närvaro, faktiskt. Och ibland blir den extra, ibland kan man ju helt överväldigas 

av det, tänker jag. 

-Och att man faktiskt måste leva upp till det man uppmanar sina studenter att göra,...61 

 

En av informanterna kom tillbaka till tankar om presentation direkt kopplat till hur sin egen 

prestation som lärare tar över. Hur kroppen med dess begränsningar försvinner och hur 

pedagogkunskapen tar över. I pedagogrollen flyter det på. 

-För mig är kroppen kopplad till den pedagogiska rollen, eller vad man ska säga. Så även om jag 

vaknar upp med ont i kroppen, och känner oh, jag klarar inte det här idag, så klarar jag det.  

Nej men, det som tar över då är väl den här kunskapen av hur det är att vara pedagog i en viss 

situation. Det är som att det blir en roll, och i den rollen så funkar allt kroppsligt och talmässigt. 

Jag kan i början av lektionen vara väldigt stel och lite nervös och känna att det här är jobbigt, men 

att det går över ganska så snabbt. Och det är ju också, ibland kan det vara att man går ur en 

situation och har ingen aning riktigt vad som har hänt, men att det ändå känns som en bra känsla. 

Och det är lite det jag pratar om också, att jag vet inte exakt var min kroppslighet befinner sig för 

jag är bara där och då.62 

 

Jag minns också från observationen att jag trodde först att läraren var arg eller upprörd över 

något för hen verkade så dämpad. Jag trodde då att det kanske berodde på att jag var där och hen 

skulle bli filmad. Men när jag återser filmen av undervisningssituationen och vet att det inte var 

fallet ser jag det som informanten pratar om i intervjun. Hur hen i början är stel och hes (hen 

harklar sig ofta) men hur detta förändras under tiden som jag filmar och i slutet är det en tydlig 
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kropp och stark röst som leder seminariet. Jag ser också hur informanten expanderar i rummet att 

hen tar plats och hur tydligheten i kroppen kommer utifrån kroppens riktningar. Inte på 

bekostnad av studenternas möjligheter utan för att skapa en dialog med dem. 

 

Betraktelse över en filmad observation: 

I början av filmen anländer informanten till rummet och kroppen är på något sätt samlad. Hen rör 

sig mycket långsamt och lite stelt, sätter sig lugnt på stolen och tar närvaro utan att titta upp på 

studenterna. All koncentration från informanten ligger mot närvarolistan med namn. När detta är 

över sker en slags förändring. Hen ställer sig upp, studenterna ställer sig upp och informanten 

börjar sitt seminarium. Tempot ändras som i ett slag. Det känns som ett välregisserat teaterstycke 

har börjat. Studenterna är medaktörer prövar och gör, svarar på frågor, härmar och hittar på eget. 

Hela tiden förda av en säker och stadig lärare som presenterar allt med en tydlig kroppslig 

klarhet. Lärarens kroppsliga erfarenhet om hur det är att undervisa är nu huvudsaken och träder 

fram i seminariet. Är det pedagogrollen som tar över? Den kropp som i början var påtagligt stel 

och uppfattades som nästan ivägen är nu utbytt till en aktiv och synnerligen kommunicerande 

kropp som sträcker sig ut mot studenterna.63 

 

Det blev så tydligt i den filmade sekvensen hur informantens vana att träda in i pedagogrollen 

och vad som skulle göras under seminariet tog över och hur hela presentationen förändrades. Jag 

tolkar det jag såg som en del av informantens praktiska kunskap i det som hen kallar för 

pedagogrollen. Den långa erfarenheten och vanan att handla och göra på ett speciellt sätt. 

Merleau-Ponty skriver om den kroppsliga vanan och menar att för att förstå kroppsliga vanor så 

måste vi släppa tanken att förstå skulle bara handlar om en mental idé utan istället se på kroppen 

som en del i denna förståelse av vanor.  

 

Men problemet i fråga om vanan inbjuder oss just att revidera vår uppfattning om >>detta att 

förstå>> och vår idé om kroppen. Att förstå är att uppleva överenstämmelsen mellan det vi avser 

och det som är givet, mellan intentionen och utförandet – och kroppen är vår förankring i en 

värld.64 

 

                                                           
63 Reflektion från filmad observation med Informant 1 den 14/10 2016. 
64 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 108. 
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Jag summerar att under dimensionen presentation har informanterna visat hur de erfar det dubbla 

perspektivets cirkularitet. Subjektet, den levda kroppen, som i sitt dubbla perspektivtagande av 

sig själv i världen sträcker ut sig och i med detta synliggör sig själv, presenterar sig. De visar 

också i sina resonemang på tydligt medvetengjorda och förankrade kroppsliga vanor som under 

lång tid har etablerat sig i kroppens varande. Men presentationen i undervisningen har också en 

baksida, den kan infinna sig som en osäkerhet eller trötthet som informanterna menar behöver 

överkommas och där rollen, eller vanan, som pedagog tar över. Det är presentationen som 

pedagog som tar plats och äntrar scenen, seminarierummet. Det tar mig vidare till vad kroppen 

gör för att visa undervisningens innehåll i seminariet. 

 

8.2 Dimension 2/ Gestaltning  

Som den andra dimensionen har jag valt begreppet gestaltning, som betyder att ge form åt något. 

Jag tolkar begreppet som tätt sammankopplat till det rumsliga. Ordet gestaltning betyder 

spontant för mig hur tankar eller ord ges form som fysiska, konkreta och kroppsliga rörelser i tid 

och rum, som en dans. Det utesluter inte att det finns fler tolkningar av vad gestaltning kan vara. 

Här har jag valt att se på gestaltning som på det sätt som informanterna använder sin kropp för 

att synliggöra och förtydliga innehållet i undervisningen. Merleau-Ponty skriver om hur 

intentionen för vår handling är huvudsaken och hur handlingens rörelse är rummet och tiden, 

 

Det kroppsliga rummet och det yttre rummet bildar visserligen ett praktiskt system, där det förra är 

den grund mot vilken eller det tomrum framför vilket föremålet avtecknar sig respektive framstår 

som målet för vår handling. Men det är självfallet i handlingen som kroppens rumslighet 

fullbordas, och analysen av egenrörelsen måste göra det möjligt att förstå den bättre. Genom att 

betrakta kroppen i rörelse ser man bättre hur den bebor rummet (och tiden förresten) därför att 

rörelsen inte nöjer sig med att vara underkastad tiden och rummet, den tar dem aktivt på sig, 

övertar dem i deras ursprungliga betydelse som försvinner i de etablerade situationernas 

banalitet.65 

 

Laban menar i sin tur att rörelsen rumslighet kan associeras med människans förmåga till 

uppmärksamhet (attention). Den kroppsliga uppmärksamheten kan vara riktad åt flera håll, 

indirect, eller åt endast en riktning, direct, som Laban väljer att uttrycka det. Som vanligt i 
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Labans analys finns det alltid två motpoler som samspelar. Under intervjuerna dyker det upp 

minnen av undervisningssituationer där informanterna mer diskuterar vad de gör med sina 

kroppar i relation till seminariets innehåll. Då visar det sig att en av informanterna uppfattar att 

hen ”pratar genom kroppen” och använder kroppen för att illustrera, ge form till innehållet i 

seminariet.  

-När jag har en föreläsning har jag svårt att sitta still om jag ska sitta och prata med studenter eller 

sånt där en längre stund, det funkar inte något bra. Så, jag pratar nog ganska mycket genom 

kroppen, skulle jag tro. Faktiskt. Och mycket av det tycker jag då själv som jag pratar om, är ju 

sådant som på något vis måste förstärkas kroppsligt ibland, man visar något, om man ska flytta på 

något som är tungt eller ja, det är inte bara att berätta om något ur en text, men, öh, det kanske 

men vad betyder det att utföra ett arbete fysiskt, ja men då ska man flytta på något, då kanske jag 

flyttar på ett bord, eller försöka flytta på väggen, och det går inte. Eller om man hoppar och man 

klappar för att illustrera saker. Så jag tror att jag använder kroppen ganska mycket. 

Hoppa ner från bordet, eller vad det nu kan vara. Klättra upp och hoppa ner. Jag önskar att jag 

kunde hoppa upp, men det går inte. Eller man använder händerna och klappar, eller om man har 

med sig någonting, boll eller någonting, så att jag tror att jag använder kroppen mera som ett 

illustrationsverktyg.66 

 

Min uppfattning är att informanten diskuterar i sitt exempel ovan att skapa konkretion av det 

abstrakta som föreläsningen handlar om. Hen använder kroppen och kan med sina möjligheter 

till rörelse av olika slag visa på vad som sägs och på så sätt förstärka förståelsen av innehållet för 

studenterna. Jag förstår det som att rörelserna uppfattas av informanten som vardagliga och 

konkret igenkännande. Merleau-Ponty diskuterar skillnaden av abstrakt och konkret rörelse där 

han menar att, ”... den konkreta rörelsens bakgrund är den givna världen, den abstrakta rörelsens 

bakgrund däremot är konstruerad.”67 Jag tänker att innehållet som läraren vill förklara för 

studenterna i föreläsningen är något abstraherat, men som för läraren med hens erfarenhet är 

något som har konkretiserats. Med hjälp av illustrerade konkreta rörelseförslag kan hen 

synliggöra innehållet för studenterna. En annan informant berättar hur hen tydliggör för 

studenterna tonernas olika platser på tonskalan med hjälp gester som rumsligt rör sig upp och ner 

framför kroppen. Medan en tredje informant berättar hur hen först diskuterar med studenterna 
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hur abstrakta begrepp med hjälp av det kroppsliga kan bli något konkret för elever i skolan och 

sedan hur studenterna själva får pröva det som de har diskuterat för att konkretisera, 

-Och där är ju kroppen en sådan fantastisk katalysator och tillgång för att där har vi ju suttit ner 

och pratat om till exempel hur man gör abstrakta begrepp begripliga för barn, man måste göra dem 

genom en praktisk upplevelse.68 

 

Det handlar mycket om att vara tydlig men i valet att vara för mycket tydlig finns det alltid en 

fara för att stoppa studenternas egen fantasi att lösa uppgiften på.  

-Så är det en grupp som aldrig har gjort något estetiskt och ska ha det för första gången, så känner 

jag att jag måste vara extra tydlig.... 

-För det mesta är det väl en tillgång om man ska förebilda, eller som jag sa, tydlig, och också 

signalera ni kan lita på mig,... 

-Och ibland är det också sådär att man ska inte visa för mycket, eller liksom inte visa alls. Man 

måste hela tiden fatta ett beslut, tillför det om jag visar nu och förebildar eller kväver jag någons 

inspiration, liksom. Så jag tror att det är väldigt ofta som jag inte visar, för att just lämna fältet 

öppet. Och samtidigt ibland måste man, det går inte att förklara i ord.69 

 

Merleau-Ponty menar att abstrakta rörelsen innehåller en förmåga att objektifiera och skapa 

mening av rörelsen. Att göra gestalt av rörelsematerialet är att vända sig mot något. Han 

fortsätter sin diskussion i relation till ett psykiskt sjukdomsfall, som han tar upp som exempel, 

för att visa på sina teorier om abstrakt och konkret rörelse. 

När en varelse är ett medvetande är den med nödvändighet inte något annat än en väv av 

intentioner. När en varelse inte längre definieras av betydelseakten hamnar den i tingtillståndet, 

eftersom tinget är just det som inte kunskapar, det som vilar i en total omedvetenhet om sig självt 

och om världen, det som följaktligen inte är ett riktigt >>sig-självt>>, det vill säga ett >>för-

sig>>, utan bara den rum-tidsliga individuationen, existensen i sig.70  

 

Här uppfattar jag det som att Merleau-Ponty menar att den levda kroppen, subjektets rörelser 

alltid bär på en intention, ett utsträckande mot ett annat subjekt eller ting och även i hänsyn till 
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abstrakta rörelser skapar alltid subjektet en mening av det som till synes inte bär på någon 

egentlig mening.  

Gestaltning är ett återkommande begrepp inom dans. Hur en idé kan ta form med hjälp av kropp 

och rörelser. Rudolf Labans livsverk var att försöka analysera detta gestaltande och skriva ner 

det i ett notationssystem. Från den verkliga tredimensionella rörelsen i tid och rum till ett 

tvådimensionellt system av figurer för att bevara dansens gestalt för framtiden likt notsystemet 

för musik. Han var också intresserad av att frigöra och utveckla den sceniska dansen från den 

form av gestaltning som han fann hade blivit för stagnerad, symbolisk och ointressant. I 

seminariet i första berättelsen undersöker studenterna och jag kroppens rörelser genom att utgå 

från något så konkret som att gå, till abstrakta rörelsemöjligheter som att böja, sträcka och vrida. 

Vi undersöker dem för att sätta det i en estetisk form, en dansgestaltning. I det här fallet 

omformas rörelserna till dansgestaltningar som i sin tur upplevs och tolkas av studenterna på 

olika sätt. Jag diskuterar också i min reflektion från första berättelsen om hur jag ser på 

seminariet som en danskomposition. I samband med det väljer jag också på olika sätt att ge form 

till rörelserna. Jag kan välja att manipulera rörelserna genom att medvetet förändra och omforma 

min gestaltning på olika sätt för att förändra rörelsernas dynamik i seminariesalen. Jag skriver; 

”Jag kan förändra upplevelsen av kraft i rummet genom att röra mig mer kraftfullt med starka 

och stora rörelser eller förminska rörelsen och röra mig med lätt kraft.”71 Frågor som jag måste 

ställa till mitt agerande i undervisningen är. Förevisar jag för mycket? Vad skulle ske om jag lät 

studenterna själva göra och pröva? Men som en av informanterna sa ovan, ”Och samtidigt ibland 

måste man, det går inte att förklara i ord.” 

 

I ordet gestaltning ingår ordet gest. De illustrerande rörelser som informanten ovan talar om är 

bland annat konkreta gester. Informanterna överlag återkommer också till hur de uppfattar att de 

viftar och rör händerna för att understryka eller tydliggöra något. En annan av informanterna 

berättar hur hen väljer att inte titta på studenter som vill ha ständig uppmärksamhet och med 

blicken söka sig till andra studenter för att uppmana dem att prata. Under intervjuerna 

framkommer det också hur konkreta gester som läraren använder i seminariet presenteras som 

sådana som studenterna också kommer att ha användning för i sitt framtida arbete i skolan. 

Laban väljer att dela upp kroppen i en övre del för gestikulära rörelser och en undre del för 
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viktförflyttelse och support. Hans sätt att kategorisera gester är att de sker oftare i den övre delen 

av kroppen utan att förflytta sig och bära någon vikt. Den här uppdelningen var främst för att 

tydliggöra de olika kroppsdelarna i hans notationssystem men är något som fortfarande används 

inom viss dansundervisning.  

Any part of the body may produce a movement possessing any Effort or Shape quality. However, 

there is a tendency to associate strength with activation of the lower unit (pelvis and legs) and 

lightness with activation of the upper unit (upper trunk and arms), where the lower serves a 

supporting function.72 

  

Jag vill bara göra tydligt för förståelsen av min undersökning att jag inte har gjort någon skillnad 

mellan gestikulära rörelser eller andra mer supporta rörelser enligt Labans teorier hos mina 

informanter utan valt att låta alla rörelser som på något sätt ger form för det som sägs ingå i 

dimensionen gestaltning. Merleau-Ponty diskuterar framförallt gesten i förhållande till språket. 

”Det talade ordet är en gest, och dess betydelse en värld”.73 Han menar också att gesten, som alla 

rörelser, alltid föregås av en intention, ett utsträckande av subjektet mot ett annat subjekt. 

Kommunikation eller förståelse av gester är resultatet av en ömsesidighet mellan mina intentioner 

och den andres gester, mellan mina gester och de intentioner som kan avläsas i den andres 

beteende.74 

 

En reflektion kring detta är att i undersökningen ser jag på hur informanterna använder gester för 

ömsesidighet men jag har inte tagit del i hur studenterna eventuellt svarar på dessa intentioner. 

Det ligger utanför undersökningens syfte men vore mycket intressant att återkomma till. 

 

Innan jag går vidare summerar jag att inom dimensionen gestaltning presenterade informanterna 

framförallt hur de synliggjorde undervisningens innehåll i form av rörelser och hur det kunde ta 

sig i olika uttryck från stora tydliga kraftfulla rörelser eller små nästan obetydliga. Allt för att 

konkretisera och tydliggöra för studenterna. Det fanns även en fråga om hur mycket som man 

skulle gestalta. I relation till begreppet ställde jag bland annat Merleau-Pontys resonemang om 

                                                           
72 Cecily Dell, A Primer for Movement Description. Using Effort-Shape and Supplementary Concepts, andra 
upplagan, New York: Dance Notation Bureau Press, 1977, s.77-78. 
73 Merleau-Ponty, s. 159. 
74 Ibid. s. 160. 
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konkreta versus abstrakta rörelser och hur den levda kroppen, subjektet strävar efter att 

konkretisera, ge mening åt det som hen erfar.  

 

8.3 Dimensionen 3 /Relation   

Som tredje dimensionen har jag valt begreppet relation. Ordet relation förekommer ofta som ord 

i en text men med olika betydelser. Jag har främst koncentrerat mig på betydelsen relation som 

möjlighet till kommunikation i undervisning och som uttryckas på flera sätt. Avsnittet visar 

också på den komplexitet som undersökningen har och hur svårt det har varit att dra gränser 

mellan de tre dimensioner som jag påpekade i början av analysen. Begreppen går i varandra och 

är betydelsefulla för varandra på samma sätt som kroppens struktur som med Merleau-Pontys 

ord är, ”inneslutna i varandra”75. Innan jag kommer till ett avslut vill jag diskutera begreppet 

relation i ljuset av mina informanters erfarande av det kroppsliga och belysa det med Merleau-

Pontys begrepp som intentionalitet, kroppschema och intersubjektivitet.  

 

I undervisningen är det av stor vikt att kunna skapa relation för kommunikation. En av 

informanterna återkommer under intervjun ofta till kommunikation och om det engagemang med 

studenterna som hen försöker uppnå i undervisningen. På min fråga om något speciellt tillfälle då 

informanten tycker att hens sätt att skapa engagemang hos studenterna har fungerat. Vad gör hen 

då? 

”Hur man rör sig när man kommer in i klassrummet och har den här lärarrollen, det är ju ett sätt att 

kommunicera. Det tror jag att jag nog sådär hyfsat medvetet tänker på. Och då blir det väldigt 

olika typer av liksom situation, vad det är man vill kommunicera. Till exempel nu när du kom in 

och filmade i den här föreläsningssituationen i en stor sal med nästan 100 studenter, det är en typ 

av situation. Och då blir det ju som jag då tänker det här att det som blir viktigt för mig är ju att få 

med mig den här stora mängden studenter, att dom är engagerade, att dom håller sig vakna och 

tycker det är roligt och att. Och då blir det någon slags sak som jag aldrig kan kommunicera med 

ord. Det är ju det här med att kommunicera med eget engagemang.”76 

 

Här uppfattar jag att presentationen som pedagog återkommer som ett sätt att kommunicera. 

Engagemanget är också tydligt när jag återser observationen. Informanten använder framförallt 

                                                           
75 Ibid. s. 51 
76 Ur intervju med Informant 3 den 7/11 2016 
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gester med armar, händer och blicken men också röstvolym för att engagera och få med 

studenterna under föreläsningen. I intervjun återkommer också informanten till hur hen funderar 

på för att bereda plats för studenterna. Informanten är medveten om att hen i vissa fall har lätt att 

lägga sig i och oroar sig för att ta över diskussionen mellan studenterna. 

”Men den tydligaste grejen som jag gör med kroppen är när jag skickar ut studenterna för att 

diskutera i små grupper. Nu gör jag alltid så att jag går runt och besöker, och säger om ni går långt 

bort från salen måste jag veta var och så säger jag alltid att jag kommer och tjuvlyssnar. Även med 

det ordet, jag kommer för att tjuvlyssna. Och då har det nog, liksom utvecklat dom senaste åren 

där jag också kombinerar det uttrycket med att faktiskt visa med kroppen att nu kommer jag och 

tjuvlyssnar, just det att jag smyger, och nästan sådär dramatiskt tassar, jag vill inte göra ljud, 

markerar det med kroppen. Och vad jag ofta gör som blir naturligt, och dom har satt sig i någon 

soffgrupp eller i korridoren, att det blir nästan en fördel om jag inte ryms. Då gör jag så att jag 

sätter mig på golvet. Och ibland hajar studenterna till när den här 50+ som sätter sig på golvet. 

Och liksom, och då markerar jag också att då kommer jag fysiskt lägre än dom, och då markerar 

jag att jag är bara här för att tjuvlyssna. Och dom markerar att det är dom som är aktörerna och jag 

är, och det har faktiskt, det tror jag gör skillnad, dom skrattar lite, men dom snappar genast 

poängen. Jag är inte där för att ta över samtalet, utan precis tvärtom. Och så väntar jag, och smyger 

in frågor. Ofta om jag ställer då en fråga för att knuffa samtalet i någon riktning, så lämnar jag 

dom då.”77 

 

Här uppfattar jag att informantens kroppslighet tydligt visar på den intention som hen har. Att 

förminska sig själv kroppsligt, genom att gå tyst och sätta sig på en lägre nivå gentemot  

studenterna, för att visa på att deras diskussion är viktigast. Informantens rumslighet förändras 

beroende på situationen. I intervjun återkommer informanten till att mycket av hen gör idag i 

undervisningen kroppsligt, efter många år som högskolelärare, har kommit till av en slump 

någon gång. Hen har sedan valt att medvetet återanvända vissa beteenden vid andra tillfällen då 

det har visat sig att de fungerar. Med åren har rörelserna i relation till intentionen blivit ett 

återkommande mönster i hens kroppschema. Informanten diskuterar också om hur hen vet att 

hen är aktiv och viftar och förstärker gärna orden med gester. Informanten är medveten och gör 

speciella val för att skapa en gott samtal mellan studenterna. Jag uppfattar att informanten i detta 

har ett väl utarbetat mönster som hen återkommer till för att förstärka studenternas engagemang.  

                                                           
77 Ibid. 
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-Det är lyssnandets samspel antar jag. Jag tror att när det funkar bra, att samtal verkligen kommer 

igång och blir meningsfullt och deltagarna är engagerade. Då blir det ju ofta så att jag blir också 

ganska aktiv i min lärarroll. Men att jag är aktiv funkar ju inte, så att det kväser dom. Och då kan 

jag nog bli mer som jag blir i föreläsarrollen, att jag viftar med armarna och knäpper med 

fingrarna för att entusiasmera dom liksom....då är det så mycket deras egna erfarenheter som 

liksom aktiveras och dom är jättemed på hugget. Och i dom samtalen, då blir det nog, för då är 

dom såpass engagerade att dom inte behöver fundera över det här, om jag blir för expressiv så tar 

jag över. Utan...Jag kan snarare, när dom säger saker så kan jag understryka hur viktigt det här 

egentligen är och då att jag gör den där grejen (knäpper med fingrarna).78 

 

Informanten visar på gester och uppmuntrande rörelser för att få studenterna att ta del i både 

föreläsning som seminarier. En av de andra informanterna diskuterar också sätt att få med sig 

studenterna men väljer då att använda sin kropp på ett annat sätt, 

-Och hur jag ser mig som en förebild, så är det ju ofta jag brukar lägga ner det som jag själv 

föreläser om, hur du når fram. Jag brukar lägga ner det på en väldigt, väldigt lugn nivå, prata 

långsamt, prata tydligt. Och det gör också det som jag faktiskt, där lever jag som jag lär. Det gör 

att kroppen blir mer avslappnad. Att jag känner ett lugn i att sitta och prata lugnt. Och jag känner 

ett lugn i att studenterna responderar på det lugnet. Jag får med mig studenterna. Och jag väntar 

också på att alla ska vara med, och det går jag igång på.79 

 

En tredje av informanter diskuterar kort om hur hen uppfattar att arbeta med kroppen på golvet 

skapar en djupare relation med studenter, 

-Men det är ju faktiskt, det jag ofta tänker på med kroppslighet, eller med rörelse, att få arbeta med 

det är ju att det är skillnad på om man har en kurs där man pratar, eller en där man jobbar på 

golvet. Det är alltid där relationerna djupnar på något vis. Både med barn och vuxna.80 

 

Här uppfattar jag att situationen som sådan gör att informanten tycker att där kroppen rumsligt 

får ta plats ger en större möjlighet till fördjupad relation. Alla informanternas tillvägagångsätt för 

att skapa relation till studenterna kan ses som en form av ”mellankroppslighet” eller med 

Merleau-Pontys begreppsvärld av ”intersubjektivitet”. Subjektet, den levda kroppen, med sin 

erfarenhet och historia möter andra subjektet med sina levda kroppar, erfarenheter och historia 

och båda sträcker sig ut i ett mellanmänskligt möte i det levda rummet och tiden. Laban 

                                                           
78 Ur intervju med Informant 3 den 7/11 2016. 
79 Ur intervju med Informant 1 den 19/10 2016. 
80 Ur intervju med Informant 4 den 8/11 2016. 
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diskuterar också om ett slags utsträckande av en levd kropp, men då i ett sceniskt sammanhang 

och inte i just undervisning, där mellankroppsligheten sker mellan dansaren och publiken. Jag 

uppfattar att Labans gärning och arbete för att tydliggöra och fördjupa förståelsen av kroppens 

rörelser i relation till rum, tid och kraft var ett försök till sådant möte. Ovan menar jag att 

informanterna har visat med både kropp, tid och rum, på olika sätt, hur de tydliggör sina 

kroppars rörelse i ett försök att skapa en relation mellan sig och studenterna. I reflektionen visar 

de på avsikten för deras kroppsliga agerande. När vi sedan fortsätter intervjun och jag försöker få 

veta hur de tänker när de gör sina kroppsliga val för att skapa relation kommer lite olika 

reflektioner.  

-Ja. Jag tänker ju inte på kroppen, jag... Jag gör ju dom där sakerna, jag är nog medveten om att 

jag gör det, det där är liksom min föreläsarstil. Men i situationen är det ju ingenting som jag tänker 

nu ska jag röra mig så här för att få fram den här.81 

 

-Och det är ju också, ibland kan det vara att man går ur en situation och har ingen aning riktigt vad 

som har hänt, men att det känns som en bra känsla. Och det är lite det jag pratar om också, att jag 

vet inte exakt var min kroppslighet befinner sig för jag är bara där och då.82 

 

Båda informanterna visar på att de inte riktigt har tänkt på vad de gör. Att de gör, det vet de, men 

hur kroppen gör är på något sätt höljd i dunkel. En annan av informanterna återkommer också till 

att inte veta vad kroppen gör. Det är inte direkt riktat till någon speciell händelse utan ställd som 

en mer övergripande fråga och intressant att ta med för diskussionen. På min första fråga hur 

informanten tänker om kroppslighet i undervisning svara hen, 

-Ja du, det är jättesvårt. Eftersom jag också har ett stort intresse av kroppen, men kanske mera, lite 

annan ingång då, men så tänker jag väl inte så mycket på hur man, eller hur jag, använder den, 

liksom vardagsmässigt. Utan mera när man gör andra saker i sådana fall, ja, om man spelar ett spel 

eller tränar fotboll. Nu tränar jag ju inte själv längre, jag har inget lag heller att träna men, sådana 

saker. Men jag har egentligen aldrig funderar över hur jag använder kroppen när jag pratar med 

andra. Det har jag nog inte funderat speciellt mycket på. Mer än att, jag gör nog det. Jag 

misstänker att, jag står inte så mycket still.83 

 

                                                           
81 Ur intervju med Informant 3 den 7/11 2016. 
82 Ur intervju med Informant 1 den 19/10 2016. 
83 Ur intervju med Informant 2 den 7/11 2016. 
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För informanten är kroppen, som jag uppfattar det, mer kopplat till specifika ändamål i en 

specifik situation och då framförallt till träning och sport. Gällande undervisningssituationen 

uppfattar jag att informanten, just här, ger uttryck för att hen inte tänker speciellt på kroppen, den 

är på ett sätt frånvarande. När informanten fortsätter att resonera om vardagen är det påtagligt att 

kroppen är där men utan att hen tänker speciellt på den. Annars uppfattar hen kroppen som sagt 

framförallt vid speciella syften.  

-Oj. Vad gör man i vardagen? Ja. Men då känns det mer, för då använder jag bara kroppen, till 

liksom, ja, man rör sig, man går, man flyttar saker, man ställer sig upp, sätter sig ner, lägger dig 

ner, vad det nu är man gör, utan att tänka så mycket på det......  

Man har ett syfte, man är och tränar eller något sådant där förstås. Men annars är det nog, inte att 

jag tänker så mycket på den. Det är väl ganska bra för min del, den funkar hyfsat, det gör inte ont 

att röra sig och sådär.84 

 

Att kroppen bara är där och så länge ”den funkar hyfsat” är ett återkommande sätt att se på den 

levda kroppen. I situationer som är vardagliga och vanliga uppfattar vi nästan inte kroppen i det 

vi gör, allt blir som på rutin. Om informanterna ser på sitt agerande som rutin är jag osäker om 

och kan inte svara på. Snarare uppfattar jag att det handlar om en kroppslig erfarenhet som har 

blivit en vana. Kroppsliga vanor menar jag är rörelser som kännetecknas av att de sker utan att 

jag är medveten om vad jag gör. Kroppen agerar för-reflexivt. Till exempel så vet min kropp när 

jag står vid köksbänken och ska hälla lite mjölk i min tekopp, avståndet till kylskåpsdörren för 

att nå handtaget. Det är så vanorna skapas när övandet har pågått länge. Det har blivit en 

kroppslig vana att sträcka ut armen och nå dörren utan att ens behöva titta. Avståndet finns där 

invävt i min kropp, i mitt kroppschema.  

Merleau-Ponty säger om vanan, 

Som vi tidigare påpekade är det kroppen som >>förstår>> när en vana förvärvas. Denna 

formulering kan te sig absurd om detta att förstå består i att subsumera en sinnlig givenhet under 

en idé och om kroppen är ett föremål. Men problemet i fråga om vanan inbjuder oss just att 

revidera vår uppfattning om >>detta att förstå>> och vår idé om kroppen. Att förstå är att uppleva 

överenstämmelsen med det vi avser och det som är givet, mellan intentionen och utförandet – och 

kroppen är vår förankring i en värld.85 

 

                                                           
84 Ibid. 
85 Merleau-Ponty, s.108. 
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Andra situationer där vi kan uppleva hur våra kroppsliga vanor är förankrade i oss är, till 

exempel, när jag ska gå över en plats fylld med andra människor och jag tar mig över utan att jag 

har krockat med en enda. Jag behöver inte oroa mig att kroppen inte ska förstå hur den ska ta mig 

från en plats till den andra. Kroppens egen rumslighet i situationen och hur den sträcker sig ut i 

rummet finns där i bakgrunden, placerat i kroppsschemat och ger mig möjlighet att lägga fokus 

på situationen att ta mig över platsen utan att krocka. Det är inte något jag funderar på eller 

medvetengör utan kroppen gör innan reflektionen. I samband med den första övningen i min 

första berättelse, gåendet, är det just det här som återkommande är något som studenterna 

reflekterar över. De funderar över hur de trots att de är fullt upptagna med att gå i olika 

riktningar, framlänges och baklänges kan göra allt detta utan att krocka. Det är inte bara i det 

vardagliga där inkorporerandet av rörelser och rumsliga avstånd sker. Det sker också i övning av 

specifika situationer som i till exempel sport eller som exemplet ovan i dans.  

 

Slutligen tänker jag avsluta den här dimensionen om relation med ett av mina egna exempel. I 

informanternas reflektioner är det, som jag tolkar dem, framförallt situationer där relationen 

fungerar mellan informant och studenter, i alla fall utifrån informanternas synvinkel. Jag berättar 

i min andra berättelse om ett seminarium där jag uppfattar att relationen mellan mig och 

studenterna inte fungerar till en början. Situationen skaver och irriterar fortfarande som en liten 

sårskorpa som aldrig riktigt läker.  

 

Repris ur: Den andra berättelsen. Ett annat seminarium 

Plötsligt är det som hela kroppen skälver, jag får svårt att andas och jag känner mig helt 

perplex……vad gör jag här?… hur ska jag börja?…… 

Det är som om golvet rämnar, all planering är som bortblåst. Rummet en seminariesal med bord 

och stolar tätt ställda i fyra-fem rader cirka fyrtiofem platser bildar en mur mellan mig och 

studenterna.  

 

I reflektionen skriver jag också om hur jag upplever studenternas kroppar som en suddig massa 

till en början men räddas på något sätt när jag börjar gå i rummet. Först för att förtydliga att i 

stunden är det inget medvetet från min sida val att börja gå. Det är den för-reflexiva kroppen som 

börjar gå. Jag tolkar det som att kroppen återvänder till en vana som är invävd i mig från många 
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års undervisande i dans och där jag alltid har börjat mina lektioner med att gå. Min reflektion om 

händelsen är att i samband med gåendet kan jag koncentrera mig på de andra kropparna i rummet 

och börja se studenterna igen individuellt och en relation mellan våra kroppar kan skapas. En av 

kroppens mest vanligaste rörelse är att gå och jag behöver inte efter alla år av övande på att gå 

fundera på hur jag ska göra för att sätta i foten och skifta vikten över till den andra foten. 

Gåendet tar mig runt i salen och perspektivet förändras jag ser studenterna från annat håll och 

muren försvinner. Den för mig upplevda låsta situationen där min levda kropp inte når fram till 

studenterna förändras i samband med gåendet och en möjlighet till ett möte mellan våra subjekt 

sker.  

 

Under dimensionen relation har jag visat på hur informanternas kroppsliga erfarenhet och vana 

av undervisning har givit utrymme och möjlighet till situationer för kommunikation. Relation 

mellan dem och studenterna men också i ett sammanhang relation mellan studenterna själva. Jag 

har diskuterat kroppsliga vanor som har invävts i informanternas kroppscheman och som ger 

utrymme för ett mellankroppsligt möte i undervisningssituationen.  

 

Avslutning 

Merleau-Ponty skriver i det första kapitlet ”Vad är fenomenologi?” i Phénoménologie de la 

perception,   

Det handlar om att beskriva och inte om att förklara eller analysera. Denna första instruktion som 

Husserl gav till den begynnande fenomenologin – nämligen att vara en ”deskriptiv psykologi” 

eller att återvända ”till sakerna själva” – är först och främst ett förkastande av vetenskapen.
86 

 

I mitt försök till en fenomenologisk studie där erfarandet hos högskoleläraren av sin egen kropp 

och dess rörelser i undervisningssituationer har varit det fenomen som jag har undersökt har jag 

nu kommit fram till undersökningens avslutning och i samband med det ska jag försöka 

presentera någon slags konklusion. Frågorna som jag har ställt till undersökningen har varit: 

Vilken roll spelar den egna erfarenheten om sin kroppslighet i förståelsen av sin presentation? I 

                                                           
86 Maurice Merleau-Ponty, ”Vad är fenomenologi”, Moderna Franska Tänkare: Maurice Merleau-Ponty, Lovtal till 
filosofi Essäer i urval, svensk översättning Anna Petronella Fredlund, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag, 2004, s. 
43. 
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vilken relation står undervisningens innehåll, det som ska undervisas, till högskolelärarens 

kroppslighet? På vilka sätt skapar högskolelärarens kroppslighet relationer i undervisningen?  

 

Så här i efterhand kan jag se några problem med frågeställningarna och då kanske främst den 

sista frågan. I ordet relation finns det underförstått att relationen riktar sig mot något eller någon. 

Detta någon det vill säga studenten har inte kommit till tals i min undersökning. Utan allt 

material har varit från högskolelärarens synvinkel. Det har dock gjort att mitt intresse har väckts 

att utgå från studentens erfarande så i framtida studier får jag lägga min emfas på studenternas 

erfarande av sina lärares kroppslighet i undervisning.  

 

Jag har valt  endast två teoretiker till att belysa och diskutera mina tolkningar, Rudolf Laban och 

Maurice Merleau-Ponty. Rudolf Labans teorier är nära kopplade till min erfarenhet och praktiska 

kunskap som dansare och högskolelärare i dans. Hans teorier har jag fått förkroppsliga genom 

min danserfarenhet. Jag har levt hans idéer och tankar framförallt i min undervisning. Maurice 

Merleau-Ponty är en filosof som är en ny bekantskap, som jag har funnit mycket intressant, men 

svår att omfatta. Jag känner dock att hans idéer har introducerat mig till att se på min praktiska 

kunskap utifrån även andra perspektiv vilket är mycket spännande. En hel ny begreppsvärld har 

öppnat sig som jag kommer att fortsätta att fördjupa mig i. Här finns det också plats för en mer 

kritisk reflektion till mitt val av att endast använda två teoretiker. Jag måste dock försvara mig 

med att det har varit ett stort intresse, från min sida, att få ge mig i kast med min mer okända 

katalysator Merleau-Ponty för att också kunna se likheter och skillnader mellan de två för min 

egen kunskapsfördjupning.  

 

I läsandet av Rudolf Laban finns något, i mitt tycke, gammaldags och förlegat sätt att skriva och 

förstå världen. Kanske mina svårigheter att förstå hans texter beror på att texterna är skrivna i 

början av 1900-talet, och även om de flesta inte kom i tryck förrän senare, ger de en känsla av ett 

gammalt synsätt som har förändrats mycket till idag. Jag studsar till emellanåt i hans jämförelser 

med andra kulturer men också för att hans sätt att skriva är ibland så direkt utmanande och 

nästan kränkande. Till råga på allt finns inga fotnoter till tidigare teorier eller kunskaper 

nedskrivna. Men om jag bortser från detta och går lite djupare i att förstå hans tankar om sitt 

arbete, uppfattar jag en driven person som ville göra allt för att utveckla den moderna dansen och 
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rörelsen inom scenkonsten. Delvis för möjligheten till en större artistisk uttrycksförmåga och att 

nå ut till publiken, men även för att effektivisera rörelseanvändningen inom sport och hälsa och 

till och med inom industrin. För att på så sätt öka effektiviteten och minska skador och slitage. 

Merleau-Ponty har också ett sätt att uttrycka sig som tog ett tag att vänja sig med. Även hans 

idéer har ifrågasatts och då bland annat utifrån ett genus och maktperspektiv. Det är dock något 

som jag har valt att inte fokusera på i min undersökning även om jag anser att perspektiven är 

intressanta i relation till undervisning.  

 

Tillbaka till relationen mellan Laban och Merleau-Ponty´s teorier. Utifrån Labans rörelseanalys 

funderar jag kring Merleau-Pontys begrepp kroppschema och intentionalitet. Merleau-Ponty 

menar att kroppschemat inte bara innefattar grundläggande rörelser för vardagliga händelser som 

till exempel att köra bil eller cykla utan även övning i specifika rörelser som till exempel i en 

dans kan bli autonoma rörelser som vanor och på så sätt ingå i kroppschemat. Det är precis sådan 

specifik övning som Laban introducerar med sina idéer både hos artisten som hos 

industriarbetaren. Kan jag hävda att Labans övningar var ett sätt att utveckla dansarens 

kroppschema för att ge hen större möjlighet att nå ut och relatera till publiken? Rörelserna 

etableras i bakgrunden för att på så sätt låta mötet med publiken vara i förgrunden. Dansarens 

möte med publiken skulle kanske kunna ses som högskolelärarens möte med studenterna? Flera 

av informanterna har även påtalat att de ibland uppfattar sig vara på en scen.  

 

I analysen har jag försökt beskriva informanternas erfarande utifrån val och tolkningar som jag 

har gjort på det samlade materialet. Som jag skrev tidigare så är det inte min mening att komma 

med några entydiga svar. Jag kan bara tolka det jag har fått ta del av hos mina informanter kring 

frågorna jag har ställt och kan kanske ur det dra vissa lärdomar från analysen. Mina informanter 

har lång erfarenhet av undervisning vilket framträder i både intervjuerna och observationerna. De 

bär på en kroppslig erfarenhet vilket gör att de kan oftast avgöra när de kroppsligen bör 

framträda och ta plats eller när det är dags att ”tona ner” sig själva. Men som jag också har 

upptäckt i undersökningen så är frågan ”när” som de fortfarande, trots sin erfarenhet, fortsätter 

att ställa sig. Det tar tid att bli erfaren men även då måste frågor ställas för att inte 

undervisningen ska bli en oreflekterad rutin. Jag tror inte på snabba trix som säljs via olika 

internetsidor och kurser i stil med ”Gör så här så får du dina elever att lyssna och lyda”. Nej 
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erfarandet av en praktik tar, som sagt, tid. Tid för förberedelser, tid för reflektion men också 

förståelsen av fullständig närvaro i stunden. Det tar tid att komma till det stadiet där 

pedagogrollen kan ta över när den vardagliga kroppen bär på ett stort motstånd. Men det är inte 

bara framträdandet av den levda kroppen som ingår i informanternas erfarenhet. Utan analysen 

visar också på ett stort intresse och intention att skapa mening av det innehåll som man 

undervisar i. Jag har fått ta del av hur det kroppsliga nyanserar och skapar dynamik i 

undervisningen och hur kroppens rörelser i rum, tid och kraft skapar förutsättning att gå från 

abstraktion till konkretion för att ge mening. Undersökningens empiriska material har också givit 

mig en större förståelse om den levda kroppens möjlighet till relation och kommunikation i 

undervisning och hur reflektion kring även mindre kroppsliga händelser spelar roll i förståelsen 

för ens mellankroppslighet. Det visar bara på att högskolelärarens förståelse av sin egen 

kroppslighet är än mer viktig. Med andra ord bör reflektion om kroppslighet i undervisningen 

utvecklas så att frågor om intentionalitet och intersubjektivitet synliggörs och diskuteras och 

även få en framträdande del i en lärarutbildning.  
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