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Framför er har ni nu Dance Info Finlands 30-års jubileumsutgåva. Tillsammans med den riktar vi blickarna
mot framtiden och önskar att dansens och danskonstens ställning skall förbättras såväl i den finska som också
i den nordiska grundskolningen. Artiklarna som följer har skrivits av internationella specialister på dans och
skolning. En del av artiklarna grundar sig på de inledningsanföranden som hölls vid kedjaträffen i samband
med Dansfestivalen i Kuopio år 2009. Kuopio kedja var en del av det nordiskt-baltiska EU-projektet för
dansprofessionella och i det ingår sex internationella träffar. I Kuopio var temat barn och unga.

I Finland har regeringen förbundit sig att främja skapandekraft, olika slags begåvning och innovation.
Allt detta vill man officiellt stöda redan under den tidiga skolningen. I daghem och förskola har ju barnen
oftast ett naturligt och nära förhållande till olika former av hantverk och konstfostran. De får röra sig mycket,
de lär sig under sång, lek, genom att “spela teater” och måla eller uttrycker sig bara för nöjes skull.
Då skolan börjar, ändras allt.

Den finska grundskolans uppfattning om mänskan betonar kognitiva färdigheter och också kreativitet
ses oftast som en förmåga att lösa problem. Efter första klassen sitter eleverna ännu mera fastklistrade i
sina pulpeter eller vid sina datorer för att söka efter och försöka komma ihåg tryckt kunskap eller producera
den själv. Fysisk, experimentell och social kunskap/färdighet skall skaffas under korta raster och på fritiden.
Ändå växer mänskan som en psykofysisk helhet, där kropp och själ sinsemellan är i ständig växelverkan och
förstärker varandras verksamhet. Denna växelverkan skulle det löna sig för grundskolan att utnyttja.

I Finland har man i läroplanen som förnyas 2010 även avsett att utöka timantalet för konstämnen.
I grundskolan har också hittills grunderna i den allmänbildning som gäller musik, konst och litteratur funnits
att få, men när det gäller danskonst har möjligheter saknats. Att förstå danskonsten som en konstart och
att känna dess historia har inte hört till allmänbildningen för barnen i Finland. Dansen som skolämne skulle
alltså innebära en ökning av denna kunskapsteoretiska allmänbildning jämsides med att skolan skulle erbjuda
erfarenheter som kommer av att uttrycka sig i dans och behärska den egna kroppen.

Artiklarna i denna utgåva är avsedda att vara till hjälp då man funderar på hur dansundervisningen,
både som konstart och som något man själv kan göra, kunde arrangeras, vem som skall undervisa samt
vad och varför. Här ingår också två beskrivningar av försök som förverkligats i Finland samt presentationer
av den norska och engelska modellen.

Det finns många olika möjligheter att förverkliga. Nu är det tid för dans!

Minna Tawast
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Jag är ingen dansexpert. Jag är professor i konst och
pedagogik och det kunde ställas till diskussion att dansen
de facto ägnas den minsta uppmärksamheten inom det
breda fält som formar basen för den policy, de praktiska och
pedagogiska studierna av utförande och inverkan jag leder.
Detta beror dock inte på ett bristande intresse från min
sida. Dansen har på grund av olika orsaker inte en privi-
legierad ställning inom debatten som gäller den bredare
konstpedagogiken. Till exempel i UNESCO rapporten (2006)
visade resultaten att det är 20% mindre troligt att dansen
skulle ingå i läroplanen än musik eller bildkonst.

Dans är en konstform som förmedlas via kroppen. Det
finns många dansformer som utövas och uppförs världen
runt och omfattar former så varierade som sällskapsdans
och magdans... Bharatha Natyam och body popping.
Dansen är både djupt förankrad i tradition och samtidigt
den kontemporära konstform som snabbast ökar. Dans-
publiken i Storbritannien uppvisar exempelvis en tillväxt
på nästan 30% sedan år 2000.

Genom att dansen innefattas i ett antal andra konst-
former (speciellt kombinerad med film och musik) och
därigenom ökar kraven på dansaktiviteter ständigt.
Samtidigt och alltmer skapas dans för filmduk och digital
spridning. Genom YouTube, olika TV talangshower och
uppsjön på online musikvideon, når dansföreställningar
en publik på flera miljoner och presenterar dansen som
en toppenbäst, ständigt varierad och dynamisk konstform.
Dansen är en väsentlig del av både live och inspelad
scenkonst och kulturindustrier. Den förekommer ofta i
samarbete och ger artister möjligheter till förverkligande
i en skala av olika konstformer som musik, design, film,
skulptur, teater.

Enligt Central Council for Physical Recreation ägnar sig
10% av de de brittiska medborgarna 2 regelbundet åt dans.
Dans är ungdomarnas nästpopuläraste (efter fotboll) fysiska
aktivitet och står i toppen när detta gäller flickor3 utanför
skolan. Trots dansens popularitet är dansen sällan lagstad-
gad i skolorna och förefaller att få mycket mindre uppmärk-
samhet bland beslutsfattarna än både musik och bildkonst
och den saknar en förankring i dramalärokursen.

Även om många mänskor dansar kan det finnas begrän-
sade möjligheter att specialisera sig på dans inom skolans
läroplan. I många länder är dans inte en konstform utan
har i skolorna snarare en svår ställning som en del av fysisk
fostran eller sport. Medan dans otvivelaktigt främjar fitness
gör kopplingen med fysisk fostran det ofta svårt att inse
dansens kreativa och konstnärliga resurser.

Utbildning i eller genom dans?

Ett av problemen med dansen har varit att definiera dess
ställning på läroplanen. I de flesta fall betraktas den, som
tidigare nämnts, som en populär form av fysisk aktivitet
inom skolans program för fysisk fostran. Trots att dansen
är så populär – både nöje och fitness – har den en något
obekväm ställning inklämd mellan de mera traditionella
kompetitiva formerna av sport. Inom läroplanen för
skapande konst förefaller dansen att existera i utkanten.
En otillräcklig fokusering på de skapande och koreografiska
elementen i dansen beskylls ofta för att vara en orsak till att
den inte accepteras. I själva verket borde blicken snarare
riktas mot lärarutbildning och professionell utveckling på
dansens område samt den brist på tid och fokus som
dansen får i läroplanen.

Under det senaste årtiondet har danspedagogikens
fält betydligt utvidgats. Dansen har speciellt visat sig göra
betydlig nytta som en väg till andra pedagogiska och/eller
sociala fördelar. Den såkallade “pedagogik genom dans”
innebär spännande arbete som gäller mänskor med
handikapp, spädbarn och mycket små barn, ny teknologi,
integrerad arts dance, dansterapi, alldans och ungdoms-
dans. Dessa fördelar är väldokumenterade, men innebär
detta möjligheten att det inherenta, estetiska och skapan-
de värdet i en stark dansutbildning kan nödgas ge efter
för en betoning på vad som är av nytta?

Dans som en professionell ämnesgrupp förefaller att
ha varit mera framgångsrik än andra konstformer när det
gäller att erkänna samexistensen (och samberoendet) av
dansens både estetiska och funktionella mål. Det verkar
som om dansen skulle vara speciellt effektiv då den tar
upp några av de aktuella utmaningarna skolorna ställer
då det gäller utbildningen av pojkar, fysiskt och socialt
välbefinnande och den tilltagande medvetenheten om
värdet av kines-tetisk inlärning – utan att samtidigt göra
avkall på konst-närlig merit och värde. Denna utveckling
kräver välskolade och känsliga danslärare och dansträning
av hög kvalitet.

Syften och effekt

Dansen kan på ett effektivt sätt ge ett bidrag till samhället
när det gäller frågor som berör kön, etnicitet, klass, religion,
nationalekonomi och psykologiska frågor. Om dansen in-
lärs på ett verkningsfullt sätt kan den stärka självförtroen-
det, motivationen, kroppsuppfattningen och skapandet.

Förord
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Dansen låter barnen förmedla sina idéer i fysisk form och
prova ut hur dessa val påverkar deras inlärning. Att röra sig
tillsammans inom en social kontext uppmuntrar positiva
förhållanden och bygger på barnens inlärning och förtro-
ende. Dans är viktig för utbildning, hälsa och sociala bind-
ningar och man dansar för att det är roligt, för rekreation,
av sociala skäl och för hälsans skull.

Alla dessa syften och effekter belyses i följande berät-
telser från olika danssammanhang. Berättelserna är inte
avsedda att vara de bästa praktiska exempel utan snarare
att visa danspraktikens bredd och djup internationellt och
inom Storbritannien.

Berättelser

I Malaysia är dans en viktig del av händelser inom sam-
hället och bidrar till att skapa uthållighet och sammanhåll-
ning mellan samhällena. Den breda skalan av “Arts Exposure”
(föreställningar för stor publik vid fester) och “Art Experience”
(workshops) gör eleverna sinsemellan bekanta med var-
andras kulturarvoch bidrar till deras kulturella utveckling.
Ett exempel: en enda skola kan ha tre etniska dansgrupper,
nämligen en malayisk, en kinesisk och en indisk dansklubb.
Då nationaldagen firas tar dansare från alla tre klubbar
initiativet till att tillsammans koreografera dansnummer där
det etniska sammansmälter. Medan de koreograferar och
tränar kan elever från olika etniska grupper lära sig och
uppskatta varandras dansformer.

Som en del av konst och kulturprogrammet i Senegal
startade regeringen ett konstpedagogiskt program för
att stärka medborgarandan i skolorna. Känd som “Educ Art”
(ung. “Pedag Konst”) är karnevalen en dans- och “fashion
show” som utspelas på Dakars gator. Under karnevalen
klär pojkar och flickor ut sig i fantastiska kostymer, med
makeup, frisyrer och assessoarer de själva gjort under konst-
pedagogiktimmarna. De paraderar på gatorna ackompan-
jerade av sång, dans och instrumentalmusik.

I Storbritannien pågår ett ambitiöst program som
kallas Find Your Own Talent (Finn din egen talang). Initiativet
syftar till att erbjuda en elevgaranti på minst fem timmar
i veckan av högklassig konst och kulturundervisning.
I programmet spelar dansen en central roll och har tagits
väl emot av barn. Avsevärd uppmärksamhet har fästs vid
att försäkra sig om att koreografi och kreativa upplevelser
ligger till grund för dansutbudet. Särskilt betonas att dan-
sen skall göras möjligast lättillgänglig för så många barn
och unga som möjligt med ett antal program specifikt
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“Om dansen inlärs på

ett verkningsfullt sätt kan

den stärka självförtroendet,

motivationen, kropps-

uppfattningen och skapandet.

inriktade på dem som är svårast att nå.
Exempelvis “Making Choreographers” (“Skapa koreo-

grafer”) är ett utvecklingsprogram skapat för att ge barn
en djupgående upplevelse och ett tillfälle att uppöva fär-
digheter genom dans. Under tre år åtar sig de unga ett
extensivt träningsprogram som gör det möjligt för dem
att koreografera ett nytt dansverk. Detta omgärdas av ett
vidare fält med aktivitet och engagemang som uppmuntrar
deltagarna att diskutera, utmana och försvara konstnärliga
val.

Ett annat exempel “Small Bodies Big Voices” (Små krop-
par, stora röster”) handlar om kompanjonskap mellan free-
lance dansartister och förskolor. Sessionerna innefattar
barn, föräldrar och lärare och är ämnade att utveckla
djupare förståelse för hur viktig rörelse och dans är i unga
barns utveckling.

När det är tal om småbarn finns även sessionerna
“Infuse”( “Livslust!”) för unga ogifta mammor som ger dem
ett tillfälle att vara med i skapande, dansbaserade (med
pole dance, salsa och hip hop) lekstunder tillsammans med
sina barn. Projektet erbjöd en tillgång till kulturaktiviteter
för en grupp unga mänskor som tenderar att ha låga för-
väntningar.

Dessa exempel är några berättelser om tillämpning
där dansens roll överflyttas till en mera central ställning i
konstpedagogiken. De ger en bild av dansens värde och
fortsätter den livliga och kritiska dialogen som skall för-
bättra danspedagogikens kvalitet och villkor.

Anne Bamford
Professor,  förestår Cultural Programmes,
Creativity, Culture and Education (CCE)
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Att lära genom att göra, “learning by doing”, är ett uttryck
som framfördes av den amerikanske pedagogen och filo-
sofen John Dewey i början av 1900-talet och som ännu i
dessa dagar är vida känt. Det centrala i uttrycket innebär
att betona elevens egen aktivitet och att sammanlänka
inlärningen med elevens liv och vardag. (Väkevä 2004, 111-
112).  Tilllämpningen av dessa principer på den praktiska
pedagogiken stannade halvvägs då stormakterna vid slutet
av förra seklet sinsemellan tävlade om herraväldet över
utvecklingen av vetenskap och teknologi och utsträckte
sitt grepp också till skolvärlden. Pedagogiken som följde
den vetenskapliga världsbilden kunde inte vänta på de
skapande resultaten av barnens egna försök och problem-
lösningar. Hjälpen kom i form av en strängt strukturerad
pedagogik som bland annat grundade sig på den beha-
vioristiska och kognitiva uppfattningen om inlärning,
något som möjliggjorde effektivitet, kontroll av inlärnings-
resultat och prognoser. I kapplöpningen för att vinna
världsherraväldet fanns ingen plats för lek, skaparanda –
eller konst (se t.ex. Taber 2009, 4).

Deweys tanke om verksamhet i inlärningens kärna är
inte ny. Många betydande västerländska pedagogfilosofer,
t.ex. Jean-Jacques Rousseau, var efterföljare till den redan
tusentals år gamla synen på sambandet mellan kropp och
själ, där kroppen, sinnena och verksamheten har blandat
sig in i alla kognitiva processer. Den moderna kognitions-
och neurovetenskapen har på nytt funnit denna gamla
grundval för inlärning och tänkande och förmått att även
för vetenskapssamfundet påvisa att de neuromotoriska
system och upplevelser som finns i mänskans kropp skapar
en grund för medvetenhet, perception och abstrakt
tänkande (se bl.a. Lakoff & Johnson, 1999).

Även om pluralism i inlärning numera redan blivit
ett omfattande begrepp, är informationsbehandlingen
i hjärnan fortfarande en utgångspunkt för skolarbetet.
Informationen som skall behandlas är huvudsakligen
symbolisk, alltså i språklig, siffer- eller annan kodad form.
Den hämtas vanligtvis ur böcker, från media, lärare eller
annan extern källa. Information som kommer från extern
källa förutsätts vara viktig, säker och bestående, medan
information från människan själv, exempelvis om för-
nimmelser och känslor, i allmänhet inte uppfattas som
information överhuvudtaget. Kropp, sinnen, rörelser och
aktivitet har även blivit mindre uppmärksammade när det
gäller inlärning och undervisning, särskilt då man förflyttar
sig från tidig uppfostran till skolvärlden.

Konstpedagogikens betydelse
för det finska välfärdssamhället

I Finland startade folkbildningen på 1860-talet då målet för
den sociala utvecklingen var att skapa en enhetlig nation
och jämställda skolningsmöjligheter oberoende av klas-
skillnad (Hyvönen 2006, 48). Den finska folkskolans fader
Uno Cygnaeus (1810–1888) hade tagit intryck av bland
annat det rousseauska tänkesättet.  Inlärning genom verk-
samhet och observation samt konst- och färdighetsämnen
blev också centrala i folkskolepedagogiken.

Även i lärdomsskolorna hade konstämnena en för-
hållandevis stark ställning. De stärkte uppbyggandet av
den nationella identiteten och den modernistiska hög-
kulturens utveckling, alltså de uppgifter konsten i början
av 1900-talet hade i det finska samhället (Astor 2001, 34).
Grundskoleförnyelsen föreföll till en början att bibehålla
konstämnenas ställning nästan orörd men snart började
man minska deras timantal. Konstämnena hade förlorat sin
fosterländsk-ideologiska funktion och fick nu representera
undervisningsplanens flexibilitet och kraven på valfrihet
(Hyvönen 2006, 49).

Enligt Jouko Astor (2001) upplevde det finska konst-
pedagogiska fältet en stor brytning på 1980–1990-talen.
Konstpedagogiken förlorade sin ställning i den allmän-
bildande skolan och dess tyngdpunkt förlades nu utonför
skolan. Astor skriver:

Det är inte frågan om en tillfällighet, utan om medvetna
val som en del av den omfattande skolpolitiska reformen
i skiftet mellan 1980-1990-talen. För konstpedagogik skapa-
des ett eget funktionellt verksamhetsutrymme, ett fält som
formade sig tilll en del av skolningssystemet med mera status
av specialriktning än av allmänbildning.

I denna utveckling spelar lagen år 1992 om grundunder-
visning av konst en betydande roll (Lag 424/92). Även om
den skapade ramen för utveckling av konstundervisning
utanför skolsystemet då den betonar målmedvetenhet och
högklassig undervisning, ökade den ojämlikheten i konst-
undervisningen. Vid sidan om den allmänbildande upp-
giften eller i dess ställe har grundundervisningen i konst
alltså tagit en riktning som förbereder den studerande
för yrkesutbildning i konst (Astor 2001, 10–11). Den finska
konstpedagogiken för sålunda vidare den i modernismen
grundade åsikten om det specifika in konsten och sakkän-
narcentreringen, oberoende av det faktum att konstens
uppgift i vårt samhälle redan har diversifierats.

Det centrala draget i den nya modellens konstpeda-
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gogik och dess “stora berättelse” är att förbereda sig för
konstnärskapet, varvid konstkännedom, konstnärlig
erfarenhet eller övning i konstnärliga färdigheter förutsät-
ter specialbegåvning. Sålunda är konsten inte ett viktigt
bildningsområde för alla barn och unga. Konstundervis-
ningens grunduppgift i det allmänbildande skolsystemet
har ifrågasatts på ett allvarligt sätt. Grundundervisningen
i konst har ersatt grundskolans konstundervisning när
det gäller de barn och unga som har förutsättningar och
motivation för långsiktiga studier inom någon konstform.
Astor ifrågasätter denna uppfattning om konstfostrans
uppgift och ställer en träffande fråga om hurdant konst-
pedagogiskt system för den uppgiften välfärdssamhället
lyckades åstadkomma under sista stunder.

Konstfostran – gäst på egen mark

I det moderna västerländska samhället har konst och
vetenskap fjärmat sig från varandra. Konsten har som ett
egenvärde placerat sig utanför den samhälleliga verksam-
heten och den betraktas inte som ett grundbehov för alla
mänskor, som en del av en balanserad utveckling och all-
mänbildning, välmåga eller livslångt lärande. Betonandet
av konstens unika ställning och sakkännedom innebär att
den kan evalueras med tillämpande av vissa kriterier och
skiljas från icke-konst. Konst förekommer som olika objekt,
produkter och upplevelser vilka produceras av yrkeskonst-
närer och konsumeras huvudsakligen av högtskolade
medborgare. De har också ofta ekonomiska möjligheter
att styra sina barn till konstupplevelser och -hobbyn samt
förståelse för konstens bildande betydelse. I det väster-
ländska samhället åtnjuter olika konstinstitutioner och
yrkeskonstnärer offentligt stöd och uppskattning.

I den värld där konsten har ett egenvärde slår sig konst-
pedagogiken småningom ner i ett mellanrum, i ett ingen-
mansland (Astor, 2001). Dess syfte är oklart i förhållande
till konsten som ett högkulturellt fenomen och ett yrke.
Också på det pedagogiska fältet, i skolorna, är den gäst
på egen mark. Eftersom den sålunda är marginal i dubbel
mening, kämpar den samtidigt på många fronter för livs-
rum och berättigande.

Konstfostrans allmänbildande och allmänmänskliga
uppgift är oklar både vad gäller konsten och pedagogiken
i praktiken. Situationen är sorglig när det gäller syftena för
ett kulturland och välfärdssamhälle. Finland håller på att
spåra ut och bli ett samhälle som förverkligar den kom-
mersiella, tekniskt-rationella världsbilden, där de högsta
värdena är att köpa och sälja. Unga som växer i dylika sam-
hällen lär sig lätt att uppfatta sitt eget mänskliga värde
genom konsumtion.

Lärarskolningens genombrott

Skolans läroplan står i samband även med lärarskolningens
innehåll och vad som därvid betonas. I de undervisnings-
planer Cygnaeus gjorde upp för folkskolan och folkskol-
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lärarseminarierna hade konst- och färdighetsämnena en
framträdande ställning, liksom också i lärdomsskolorna.
Leena Hyvönen (2006) beskriver hur man vid grund-
skolans förnyelse avskaffade folkskollärarseminarierna och
överförde lärarutbildningen till universitetens skolnings-
enheter. Klasslärarutbildningen höjdes till högre högskole-
examen och huvudämnet för denna blev pedagogik.
Studier av materialhantering-didaktik blev sidoämnen och
konst- och färdighetsämnenas ställning försvagades i
klasslärarens mångdisciplinära studier. Hyvönen förvånar
sig över grunderna för dessa beslut och frågar “vilken
instans stöder och önskar sig denna utveckling” (2006, 51).

Det ser ut som om skolans uppgift att skapa den bild-
ning på vilken det demokratiska samhället vilar, blivit
allvarligt ifrågasatt när diskursen om att bygga upp den
nationella identiteten och utveckla ett jämställt samhälle
nu ersatts av den skapande ekonomins och den globala
konkurrenskraftens retorik. Den nuvarande timfördelningen
i grundskolan förefaller att vara en del av strävan att höja
Finland till topplandet för global marknadsekonomi.

Dans – den förlorade resursen för inlärning

Dans har aldrig varit ett skolämne i Finland. Inte i folk-
skolan, läroverken, grundskolan och inte i gymnasiet.
Detta är någorlunda förståeligt betraktat ur ett kultur-
historiskt perspektiv. Det fysiska i dansen har bland annat
som en följd av det dualistiska tankesättet lett till upp-
fattningar om dansen som ointellektuell, simpel och rentav
opassande. Också som en form av föreställande konst är
dansens ställning marginal jämförd med musik och olika
former av bildkonst.

Få civiliserade länder har dansen som ett självständigt
ämne på sin skolplan. Ändå har den inkorporerats i flera
läroplaner, oftast underställd gymnastiken (i t.ex. England,
Holland, Danmark). I princip är det så också i Finland.
Skillnaden är bara den att dansen hos oss förbigås som en
form av gymnastik med ett eller par ord, då andra länders
läroplaner mycket mångsidigt beskriver dansen som gym-
nastikform. Då det gäller dansen är argumenten i läro-
planen för Finlands grundskolor otroligt vaga och detta
har i sin tur lett till att det finska danskulturarvet smulats
samman i skolvärlden. Dansundervisningen i grund-
skolorna är helt beroende av de enskilda lärarnas intresse,
entusiasm och kunnande.

Musikgymnastik, folkdanser, sällskapsdanser, ringdanser
och damgymnastik hör till detta snart helt bortglömda
kulturarv, vars direkta efterföljare är den likaså bortglömda
skapande gymnastiken och dansen. De sistnämnda skulle,
skickligt anpassade, ha kunnat fungera som förnyare för de
traditionella dansformerna och samtidigt bygga en bro till
dansen som en form av uppförandekonst. Vår fysiska fost-
ran har beklagligtvis lämnat hela denna möjlighet nästan
outnyttjad. Fysisk fostran som är koncentrerad på utöv-
ningsformer och på prestationer ger inte utrymme ens
åt gymnastiken för att inte tala om musikgymnastik eller

skapande gymnastik. Möjligheten till fysiskt självförverk-
ligande inom området för fysisk fostran i skolorna i Finland
är ytterst liten.

Vem i Finland är då intresserad av barnens och de
ungas fysiska självförverkligande och utvecklandet av det?
Vem bryr sig om att detta förtvinar och riktas inåt, mot
självförstörande, eller våldsam handling? Vem bryr sig om
sambandet mellan kroppskännedom och självkännedom
eller av den fysiska inlärningens många möjligheter?

I det nutida samhället kan man inte mera och det
lönar sig inte heller att appellera till konstens egenvärde.
Det vettigaste sättet att göra det kunde vara att koppla
samman konstfostran med tanken på nytta (som också
argumenteringen för välmående representerar), men det
finns dock ännu en tredje möjlighet: att motivera inkorpo-
rerandet av dansen i undervisningsplanen för en allmän-
bildande skola och på det sättet i varje elevs erfarenhets-
värld. Dansen är en särskild fysisk form av och möjlighet
till inlärning. Uppfattningen om fysisk eller holistisk inlär-
ning håller ännu på att ta form men för den talar redan
idag starka vetenskapliga och teoretiska argument.
Rousseau, Dewey och många fler var nämligen på alldeles
riktiga spår att studera och förstå hur mänskan lär sig.
De saknade likväl den nutida neurovetenskapens hjälp-
medel, med vilka de hade kunnat övertyga forskarvärlden
om att inlärning inte enbart sker i hjärnan utan också i
hela kroppen.

Dansen är fysisk, holistisk inlärning

När mänskan rör sig, pågår i hennes kropp samtidigt
många olika slags processer. Musklerna bestämmer inte
helt enkelt att fungera för sig själv, utan mänskan styr sina
rörelser i en ständig ström av observationer, tankar och val.
Tvärtemot tidigare uppfattningar leder strömmen i två
riktningar: hjärnan styr inte enbart kroppen utan den sen-
soriska information kroppen förmedlar styr även hjärnans
verksamhet och tänkande (Pfeifer & Bongard, 2007). Tankar
uppstår sålunda också genom fysisk aktivitet, med andra
ord styr kroppen hjärnan.

Funktionell, medveten aktivitet och tankeverksamhet
består av flera parallella processer, av vilka bara en del styrs
av hjärnan. Dessa processer försiggår överallt i kroppen:
sinnesorganen, såväl i fingertopparna, på ögonens nät-
hinna, i öronen som också inne i kroppen, samarbetar för
att informera om riktning, avstånd, form, ytor och så vidare.
En mänska i rörelse förnimmer med hela kroppen. Endast
en del av dessa förnimmelser når den nivå av medveten-
het som producerar språk och tänkande i symbolform.
Förmågan att inse, förstå och skapa begrepp grundar sig
likväl på denna pågående medvetenhet om något som
upplevs på icke-språklig nivå (Damasio 2000).

All mänsklig verksamhet producerar denna ström av
sinnesförnimmelser ur vilken begrepp, språk och tänkande
stiger upp och där mänskan kan placera också den infor-
mation som kommer utifrån henne själv. Sålunda samlar
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olika arterna av mänskors interaktion. Exempelvis medvet-
andet om hur man rör vid en annan och vad kroppen för-
medlar är en central del av det sociala medvetandet och
kulturella kunnandet. Har skolan i Finland råd att och täcks
den lämna dessa fält av kunnande och möjlighet till inlär-
ning oanvändna?

Eeva Anttila
Professor i danspedagogik, Teaterhögskolan
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hon kännedom för sin erfarenhetsvärld och lär sig också
förstå relationerna mellan saker och fenomen.

Dansen är en speciell form av fysisk aktivitet, där aktivi-
teten vanligtvis är ett ändamål i sig själv. Många former av
fysisk aktivitet har ett mål utanför sig själva: att höja kondi-
tionen, vinna en tävling eller att förbättra ett mätbart
resultat. Förstås kan konditionen höjas också genom dans
och många yttre mål nås. Dansen är dock först och främst
bunden vid stunden just nu, den producerar fysiska upp-
levelser och förstärker känslan av existens. De som forskar i
dans och dansfostran har beskrivit dansens erfarenhets-
baserade extensitet och visat hur det är möjligt att genom
dansen få bland annat en känsla av frihet och en stark
känsla av det autentiska jaget. Då man dansar kan man
pröva och överskrida sina egna gränser och bli en annan.
Barn och unga förbinder sina dansupplevelser med uttryck
som bland annat spänning, glädje, frihet, flygande, ström-
ning, själ och himmel (se t. ex Bond & Stinson, 2000).

Då man granskar de erfarenheter dansen ger, är det
klart att mänskan genom den också kan eftersträva känslor
och i dansen lägga djup, innerlig och personlig innebörd.
Med dansen förknippas också iakttagelser och värderingar
av olika kvaliteter. Då mänskan betraktar sina iakttagelser
och sina val i kvalitativt eller estetiskt hänseende, kommer
hon också att tänka över vad som är vackert, värdefullt
och bra – med andra ord etiska frågor. En stor del av detta
tänkande sker på en icke-språklig nivå, men en del av den
fysiska erfarenheterna, den mentala aktiviteten och iakt-
tagelserna är det också möjligt att forma till språk. Att
reflektera över de fysiska, estetiska och de med konst
sammanhängande erfarenheterna ger kunskap, förståelse
och bildning som är svår att åstadkomma på något annat
sätt. Samtidigt lägger det en grund för att förstå många
begrepp och också förhållandena mellan begreppen.

Den moderna uppfattningen om kunskap och inlärning
betonar inte bara den fysiska grundens utan också kollek-
tivets betydelse (Gergen, 1999). Kunskap uppstår inte enbart
i individens hjärna, inte ens i individens hela kropp utan
också i sambandet med andra mänskor. Kunskap förmedlas
inte heller som sådan från en mänska till en annan, exem-
pelvis från lärare till elev, utan mänskorna skapar kunskap
och gemensamma värderingar i horisontella förbindelser,
genom att verka och diskutera bland sina likar. Vid detta
kunskapsformande, eller denna inlärning, är lärarens upp-
gift en annan än den traditionella mästarens eller specia-
listens. En inlärningskultur uppstår och förnyas inifrån
som ett resultat av gemensam verksamhet och reflektion.

Om man från denna horisont ser den dansande skolan
är den en orimligt bra idé med gedigen pedagogisk-filoso-
fisk grund. Dans i grundskolorna kan vara mycket annat än
att träna en enda teknik för ett yrke. För varje elev kan den
betyda aktivitet, sinnessensationer, observationer och
tankar. Den ger icke-språkliga erfarenheter som lägger
grunden för konceptuellt tänkande. Den är ett skapande
kollektiv, en kulturell aktivitet där estetisk reflektion ingår
och som direkt kan ta form som en uppfattning om de BI
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I Europa anses Storbritannien ofta stå för en succéhistoria
när det är tal om skolundervisningen i konstämnen och
speciellt då dans. Till alldeles nyligen var Storbritannien
ett av de få europeiska länder som fastställt dansen som
en del av den nationella undervisningsplanen i skolorna.
Det har länge funnits olika former av dansundervisning för
barn och unga, oberoende av deras bakgrund eller det
geografiska läget. När det gäller pedagogikens utveckling,
speciellt i Baltikum, finner man emellertid ett växande
intresse för dansens betydelse i skolplanen och försöker
finna egna sätt att passa in dansen med de andra konst-
formerna.

En bredare kontext för dansen

Att dansen tagits med i skolplanen är en del av den fram-
gångsrika dansekologin i Storbritannien. Inom landets
professionella danssektor finns det omkring 200 profes-
sionella balett- och nutida danskompanier, av vilka många
får statstöd. Dessutom finns det 10 regionala dansbyråer
(National Dance Agencies eller NDA´s) som verkar för att
uppmuntra både professionell och alldansverksamhet.
En lång historia har även fritids-, all- och ungdomsdansen
i Storbritannien. Sedan Stiftelsen för alldans (Foundation
for Community Dance) grundades 1986 har den stött olika
dansgrupper av olika slag: med handikappade, med äldre
personer, på sjukhus och också med sådana som bara vill
ha roligt.

Barn och unga ges en möjlighet att välja dans utanför
skolan från en bred skala av lektioner och danskompanier
som drivs av lokala myndigheter eller dansbyråer.
Dessutom har många barn dans i privata dansskolor på
kvällarna och under veckosluten. Dessa skolor fokuserar
mest på att lära dansstilar som balett, modern dans och
sällskapsdans. 2004 startades en ny dansorganisation
Ungdomsdans England (Youth Dance England, YDE) för
att föra fram dans för barn och unga. Efter det att Tony
Hall publicerade Dance Review (2008) står organisationen
nu strategiskt i ledningen när det gäller dans både i skolor-
na och utanför dem.

Inom det lagstadgade undervisningssystemet är
dansen väletablerad från grundskola ända till universitet.
Vid högskolorna finns det cirka 300 dans- eller dansrela-
terade kurser för studerande och program för fortsatta
studier. Storbritannien har en stark tradition vad gäller
dansträningen i yrkesskolor för ungdomar som vill bli
professionella dansare och en del av detta finansieras med

allmänna medel efter inkomstprövning. Ett viktigt nytt
bidrag till ungdomarnas träning är de med allmänna
medel finansierade dansinstituten Centers of Advanced
Training (CAT’s) som grundats för att förbättra möjlig-
heterna för intensiv dansträning med olika dansstilar.

Dansen har under de senaste tio åren fått stigande
anslag från regeringen, inte minst på grund av det ökade
intresset och förståelsen för dansens betydelse både
för hälsa och för de kreativa branscherna. Lord Melvyn
Bragg föreslog i en parlamentsdebatt (juni 2009) att år
2013 1.3 miljoner personer – mera än i finanssektorn –
skulle vara anställda i dessa branscher. I Storbritannien,
liksom i de flesta länder i väst, ökar fetman på ett oro-
väckande sätt speciellt bland barn och dansen har visat
sig ha god inverkan på ungdomarnas kondition. Landets
ekonomiska situation kan dock troligtvis påverka brittiska
regeringens möjligheter att under kommande år fortsätta
med samma finansiella underhåll.

Dansen i skolorna

Dans har alltså varit en del av den brittiska skolläroplanen
redan i många år, men formellt inkluderad som en del av
det lagstadgade läroämnet fysisk fostran sedan 1990-talet.
Skolorna kan dock själva välja om dansen skall vara en del
av lärokursen för konst- eller fysisk fostran.

För tillfället är dans obligatorisk i primärskolan (åldrar-
na 5–11). Där är det mestadels klassläraren som har hand
om den undervisningen, även om hon – det är oftast en
kvinna – inte nödvändigtvis har närmare kännedom just
om dans, eftersom hon lär alla ämnen på läsordningen. I
brittiska skolor fokuserar dansundervisningen med små
barn vanligtvis på det kreativa, något som länkar den till
andra aspekt på läroplanen som till exempel poesi eller
musik eller ett projekt i ett tvärämne, exempelvis i historia.
Dansstilen kan variera, från folkdans i somliga områden till
street dance som hip hop i urbana kvarter.

I sekundärskolan (åldrarna 11–18) är dans ett tilläggs-
ämne i den nationella läroplanen, men den kan fortfaran-
de läras som en del av ett konst- eller scenkonstprogram.
Skolans danslärare har varierande bakgrund, från dans-
specialister med lägre examen i dans och en högre lärar-
examen eller så kan de vara lärare i fysisk fostran som har
eller inte har särskilt mycket erfarenhet eller ens intresse
för ämnet. Eftersom dansen följer med från primärskolan
fokuserar dess innehåll i allmänhet på kreativ dans, men
då eleverna blir äldre, läggs tonvikten ofta allt mer på

Dans i brittiska skolor: en succéhistoria?
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dansteknik och olika dansstilar som street dance och
nutida dans.

Ett betydande antal sekundärskolor gör upp mång-
sidiga dansprogram och erbjuder de äldre eleverna inte
bara dansklubbar och aktiviteter utanför lärokursen, utan
också en möjlighet att som16–18 åringar ta examen i dans
vid sidan om de andra skolämnena. I alla skoldansexamina
ingår en hel del praktiskt arbete med dansuppföranden
och koreografi och dessutom med kritiska och kontextuella
studier som följer linjen i skolans läroplan. De populäraste
examina är allmänt certifikat för sekundärskola (General
Certificate of Secondary Education (GCSE) för 16-åringar eller
avgångsexamen från gymnasieutbildning (Advanced level)
för 18-åringar. År 2008 tog 17,500 elever det förstnämnda
certifikatet.

Den brittiska skolplanen för dans har stöttats av stark
pedagogik och haft mycket nytta av denna. Rudolf Labans
arbete gav väsentliga analytiska redskap vad gäller dans
och rörelse och detta utvecklades under de senaste 30
åren främst av Jacqueline Smith-Autard. Hennes mitt-
på-vägen modell i 3 punkter fastställer de tre områdena
sammanställ, uppför och uppskatta som den konceptuella
ramen för att lära sig och att undervisa dans i alla åldrar.
Denna modell betonar dansens konstnärliga och kreativa
aspekt och tillsammans med Labans analys ger den en
struktur som är till hjälp då individuella lektioner eller en
progressiv dansplan skall utarbetas.

Under några år har brittiska regeringens policy för
pedagogik varit att starkt satsa på kreativiteten i skolorna.
I ökande grad har professionella danskompanier eller
individuella dansare arbetat jämsides med lärarna i både
primär- och sekundärskolor för att kunna erbjuda ett
sortiment olika workshops, längre projekt och efter-skolan
aktiviteter. Dessa finansieras antingen direkt av skolan eller
med allmänna medel som exempelvis programmet
Skapande partnerskap (Creative Partnership) som beskrivs
som “regeringens flaggskepp: den kreativa läroplanen”.
Dansartister kommer till skolorna som experter på dans-
kunskap och färdigheter i vilka lärarna kanske inte har så
stor expertis. På så sätt utvidgar och berikar de läroplanen,
samtidigt som de inspirerar, stimulerar och motiverar
eleverna och utmanar de mera begåvade och talangfulla.
Dessutom ger de lärarna den mycket behövliga professio-
nella hjälpen när det gäller hur dans skall undervisas.

Det pågår en mycket intressant debatt om vilken så-
dana dansartisters roll är. Är de dansartister eller danslärare?
Lär de dans eller lär de genom dans? Kan en dansartist
baserad i en skola fortfarande vara en artist? Forskning
pågår ständigt för att analysera och också stöda dylika
partnerskap som ger eleverna helt speciella erfarenheter.
För närvarande pågår till exempel vid universitetet i Exeter
ett forskningsprojekt kallat Danspartner i Kreativitet (Dance
Partners in Creativity). Det intresserar sig för de olika typers
partnerskap som uppstår mellan dansartister och lärare
då de samarbetar för att med danspedagogik framkalla
kreativiteten i 11–14 åringar och hur utvecklingen dåsker.
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Viktiga frågor gällande dans i skolor

I många länder är man säkert avundsjuk på att danspeda-
gogiken i brittiska skolor är stadgad i lag. Men det finns
det ännu många frågor som måste besvaras om ämnet
skall kunna fortsätta att växa och frodas. Det grundläg-
gande är hur garantera tillgång till dans av hög kvalitet
för ALLA barn och unga i primär- och sekundärskolorna.
Trots att ämnet står på den nationella läroplanen är det för
närvarande betydliga skillnader mellan olika geografiska
områden och enskilda skolor i hur mycket dans som lärs
och vilken lärarnas expertis är. De flesta pojkar i sekundär-
skolorna har ingen dans alls i sin läroplan, även om de
negativa åsikterna om pojkar som dansar håller på att
ändras. Eftersom dansläroplanen inte är enhetlig är möj-
ligheterna att konsekvent utveckla dansen fortfarande
inadekvata. Det gäller exempelvis barn som haft utmärkta
dansmöjligheter i primärskolan, men dåliga i sekundär-
skolan eller tvärtom.

Det centrala i att förbättra tillgången till och kvaliteten
på det som erbjuds barn och unga ligger i att stärka dans-
lärarnas yrkesutbildning och både höja deras kvalitet och
antal. Storbritannien utbildar inte tillräckligt med dans-
lärare för att möta skolornas krav och mycket mera borde
investeras också i den fortsatta utbildningen av de lärare
som redan finns. Likaväl finns det mycket som kunde göras
för att förbereda de dansartister som arbetar som freelance
i skolor på att bättre förstå vad de unga behöver och att
vara mera effektiva. Här har det åtminstone gjorts framsteg:
Trinity College, London riktar sig till danslärare som inte
tidigare arbetat i skolor och skall införa en ny examen för
dem i dansundervisning för barn och unga.

Det är klart att skolornas dansundervisning skulle dra
nytta av flera länkar till den professionella danssektorn
för att förbättra undervisningsnivån, utvidga utbudet på
erbjudna dansstilar och genrer likaväl som förbättra ung-
domarnas fortsatta möjligheter. Speciellt gäller det ju dem
som är intresserade av att välja dansen eller någon annan
form av konst till sitt yrke.

Slutligen en fråga som inte kan ignoreras. Det har varit
en lång debatt om dans i skolplanen skall anses vara en
del av fysisk fostran eller ett konstämne. Klart är att dansen
är en mycket viktig del av alla ungdomars skolerfarenhet
både som en konstnärlig och en fysisk aktivitet. Just nu
drar den brittiska danspedagogiken nytta av att bidra både
till kreativiteten och den kulturella agendan i skolorna och
till hälsopolicyn. Den nyligen stiftade officiella rekommen-
dationen är en skolplan för eleverna som skulle innehålla
fem timmar sport och fysisk rörelse per vecka och lika
mycket tid för konstämnen av hög kvalitet och för kulturell
aktivitet.

Den brittiska erfarenheten visar dock klart att dans-
pedagogiken i praktiken påverkas av var den placeras i
läroplanen (antingen som fysisk fostran eller bland konst-
ämnen). Vad angår den lagstadgade nationella skolplanen
har danspedagoger redan länge varit bekymrade över att

dansens konstnärliga och kreativa dimension skulle
försvinna in i ett sportdominerat program. En färsk över-
sikt av den brittiska primärskolans läroplan föreslår att
det aktuella antalet 10 ämnen på den nationella planen
skulle sammansmälta till erfarenhetsområden och in-
kludera “Konstförståelse”. Detta kunde betyda att dans,
åtminstone i primärskolan, skulle jämställas med de andra
konstämnena bildkonst, musik och drama.

Veronica Jobbins
Förestår Professional and Community Development
Laban

OBS! Artikeln baserar sig i stora drag på den aktuella
situationen i brittiska skolor. Då det gäller dans i skolorna
finns det betydande skillnader mellan situationen i England
och Stor-Britanniens två andra länder Wales och Skottland.
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Artikeln baserar sig på forskningen för min dissertation
i pedagogik och på en del av det, det tvärkonstnärliga
Katiska-verket som jag utarbetade tillsammans med kom-
positören och fem unga män. Min dissertation behandlar
dans animeringens möjligheter att stärka utvecklingen av
subjektskap. Projektet inleddes sommaren 2007 och de
16-18 åriga ynglingarna som inte tidigare varit vana att
uttrycka sig genom dans fick studera sitt eget jag och sin
identitet genom olika slags kropps-, rörelse- och ljudimpro-
visationsövningar.

Katiska genomfördes utgående från principerna för
dans animering1 så att verket som uppstod vid denna
samarbetsprocess inte enbart har konstnärliga, utan också
sociala, politiska och etiska målsättningar. Paulo Freire
(2005) avser med utvecklandet av subjektskapet att mäns-
kan som en medveten och självständig varelse tillsammans
med andra kan bygga upp en social och kulturell värld.
Genom sin fysiska existens kan den växande mänskan
definiera sitt eget jag utgående från sina egna erfarenheter
och vid uppbyggandet av den egna identiteten föra en
dialog med det omgivande kollektivet. (Anttila 2006, 71-72)

Dansanimatören (eng. dance animateur) är en kollektiv-
konstnär som entusiasmerar och uppmuntrar mänskor att
inte bara ta emot utan att även själva skapa danskonst.
Vid dans animering är det inte en fråga om att lära sig
någon speciell dansteknik eller att behärska någon speciell
art av dans utan om att vidga medvetandet om den egna
kroppen och att finna den egna rörelsen med hjälp av
dansimprovisatoriska övningar. Dans animering är att åter-
vända till en helgjuten humanitet, en förening av kropp
och själ. Till verksamhetens principer hör att dansen tillhör
alla – den är ett naturligt sätt att vara.

Med dans animering strävar man till att uppnå kulturell
demokrati, där mänskan börjar verka aktivt och skapa sin
egen kultur. Katiska-projektet blev en engagerande aktions-
studie där speciellt kropp och rörelse står i fokus – både
som bärare av emotioner, minnen och berättelser och som
manifestation av jaget, identiteten och levnadssagan.
Studien är således emancipatorisk till sin utgångspunkt:
genom konstprojektet har man strävat till att “ge en röst”
åt de unga män som forskat med i projektet och på så sätt
stärka subjektskapet i dem, deras tillväxt som mänska.

I denna artikel presenterar jag Katiska-dansverket vilket
förverkligades med fem unga män som ett etiskt projekt att

stöda mänskans utveckling till en engagerad individ i ett
kollektiv. Jag granskar och analyserar projektet med hjälp
av material – dagboksanteckningar, deltagarintervjuer,
lagrade uppträdanden, tidningsklipp och responser från
allmänheten – som samlats under arbetets gång.

Min studie är en sk. bricolage-studie som inhämtar
metoder vida omkring från både vetenskapens och
konstens område. Konst och vetenskap är olika men
kompletterar varandra när det gäller att gestalta världen.
När konsten används som en forskningsmetod styrs
denna av begreppet kommunikativ information,
informationen skapas och den delas tillsammans med
gruppen. Verksamheten styrs också av en konsensual
sanningsuppfattning: sanningen har inte givits ovanifrån,
utan har skapats gemensamt, i samförstånd.

I Katiska-projektet förenas det konstnärliga och det
vetenskapliga samt det nonverbala och det verbala. Vid
den konstnärliga forskningsprocessen tillsammans med
de unga männen använde jag mig av dans animeringens
metoder för att på detta sätt komma närmare de unga
männens verkliga jag och att både studera och beskriva
uppförandena kritiskt jämfört med exempelvis med den
bild median skapat av den finska unga mannen.

Processen att studera det fysiska tog ett år och vi
koncentrerade oss på att uppöva kroppen som en multi-
sensuell helhet. Med öppna improvisationsuppgifter
breddade vi kunskapen om de emotioner, minnen och
berättelser som kroppen och rörelsen bär. Vid berörelse-
övningar i par uppstod småningom en naturlig och för-
troendefull förbindelse också med den andra kroppen.
En av Katiska-pojkarna berättar, hur upplevelsen att röra
sig tillsammans med de andra förändrade hans inställning
till rörelseimprovisering:

    I början var det nog liksom så att vad i all världen är
dethär liksom. Jag gör något alldeles dumt och vad skall
dethär egentligen vara. Men sen lite senare, speciellt i Bord-
scenen när vi gjorde dedär rörelseserierna – då var det inte
mera som att bara stå där och sparka bilhjul. Sen när man
såg att också de andra killarna med slutna ögon gör det,
liksom så på allvar att jag aldrig nånsin sett de killarna vara
så allvarliga, då kändes det nog ganska starkt. Inte vet jag,
kanske var det bara den första chocken, när det är något nytt
som man aldrig tidigare gjort. Men när man kommer in i

värdering
Dans animering som stöd
för jagets utveckling
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detdär så börjar det öppna sig bättre och man börjar tycka
mycket mer om det.

Vi skapade rörelser av impulserna i rummet, tiden
och förnimmelserna samt av de fantasier som orden och
musiken erbjöd. Vi skapade danser också av vardagliga
handlingar. Med tanke på det slutliga verket var också
pauserna under övningarna väsentliga. Eftersom jag som
handledare ville att verket skulle ge en ärlig bild av de unga
männen, insåg jag att jag måste ta med material också
från de stunder då övningarna inte pågick. Alldeles tydligt
funderade de uppträdande också utanför övningarna på
de teman vi behandlade och de kom aktivt med sina egna
idéer till verket.

Av Katiska-publikens respons att döma kan man märka
hur starkt verket som uppstått ur de medverkandes subjek-
tiva upplevelse talar också till publiken och får åskådaren
att fundera på sitt eget jag och sitt eget liv. En ärlig, modig
och skicklig aktör får publiken på sin sida och påverkar
åskådaren trots dennes eventuella fördomar. Ett verk som
tar sitt material ur de ungas erfarenhetsvärld får en ung
åskådare att också förstå verkets budskap. Verket talar om
unga för unga. Med humor kan man tala även om svåra,
rentav tabuförklarade ämnen. Föreställningen kan åstad-
komma katharsis och den kan också utveckla empatiför-
mågan.

Verket framkallar olika känsloreaktioner och minnen
med vilka åskådaren pejlar sitt eget liv och även förhåller
sig kritiskt till rådande värderingar och attityder. Enligt en
sjuttonårig gymnasist “behöver världen” Katiska:

    Katiska kan inte jämföras med någon konstform jag sett
förut, utan startar vad det beträffar en egen, alldeles ny fåra.
Några scener var bara helt enkelt så vackra och rörande att
jag var helt tagen. Verket har ett helt klart budskap för världen,
det vill bryta helt de dumma fördomar som gäller nutidens
mansbild. Verket kräver att mänskorna skall ha förståelse för
män som sjunger, dansar, skriver dikter eller intresserar sig för
något annat “icke-manligt”. En sådan ståndpunkt behövs i
denhär världen, där man vid sidan om all annan minst sagt
skenbar fördomsfrihet ofta slår sönder och samman männens
drömmar att få ägna sig åt något av det förenämnda . Verket
vill upplösa onödiga sexuella fördomar och gränser. Budskapet
förs fram på ett särskilt slugt sätt, under verkets gång sjunger
pojkarna på estraden en burlesk sång som upprepar olika
manliga stereotyper. Stilen i ställningstagandet är i mitt tycke
otroligt genialt, att nalkas teman genom kontraster verkar
vanligtvis att vara mänskans sätt att erkänna sin egen dum-
het. Verkets tema berör mig personligen verkligen starkt, efter
att jag i åratal fått föraktfulla kommentarer till mina liknande
fritidsintressen. Jag själv skulle när som helst ge mig in i ett
liknande projekt. Dethär behöver världen verkligen.

För de unga aktörerna i Katiska var det tydligt viktigt
att få uppskattning av publiken. De märkte hur belönande
det var då publiken brast i skratt eller gråt. Publiken visade

beundran och uppskattning för pojkarnas begåvning,
skicklighet och mod. Ett konstverk innebär att ge och ta.
Under uppförandet upplever såväl den som skapar konsten
som mottagaren verket mycket personligt men delar sam-
tidigt en gemensam stund med andra. I erfarenheten ingår
både att uppskatta den andra och att känna samhörighet.

I Katiska-projektet undersöktes hur det är att vara man
både utgående från den bild median ger och genom de
medverkandes egna erfarenheter. De unga männens sätt
att helt hederligt kasta sig in i improvisationsuppgifterna
hämtade fram många olika slags mänskliga känslor och
handlingar: aggressioner, hat, ensamhet och våld men
också känslighet, hopp, glädje och en känsla av samhörig-
het.

Den känslige unge mannen sådan han presenterades i
Katiska förvånade många åskådare. En ung kvinnlig åskå-
dare sade att uppförandet hade “gjort det motsatta könet
mänskligt”.  Verket betonar varje pojkes egen person, indi-
vidualitet. För pojkarna själva liksom för mig som handleda-
re var det viktigt att verket berättar ärligt om pojkarna.
Som en dans animatör tror jag att varje mänska är intres-
sant genom att vara annorlunda. Mitt arbete som handle-
dare är att använda mig av de uppträdandes olika egen-
skaper.

Även varje åskådare har olika syn på och tolkning av
verket. En av de uppträdande pojkarna har också sagt att
verket bör svara på frågan “varför?” – det vill säga att verket
och varje scen innebär något särskilt för både aktör och
åskådare, även om svaret på frågan skulle vara olika för
envar. Verkets innehåll och betydelse föds inte i ett tom-
rum, utan de uppstår av envars egen erfarenhet, av de
tankar, känslor och minnen som verket väcker.

     Föreställningen var intressant också vad gäller
erfarenheten. Jag och min vän rördes nästan till tårar i vissa
scener – men ändå inte på grund av scenen i sig utan på
grund av de tankar och minnen de väckte. Det var en ganska
intressant sak. (gymnasist, kvinna)

En av de uppträdande i Katiska sörjde över att så många
barn och unga säkert skulle ha den begåvning och för-
måga som behövs för att uttrycka sig i dans- och teater
men att de bara inte har möjligheter att utveckla sitt
intresse och sitt kunnande. Genom dans animeringen har
jag sett hur rörelseimprovisationen för den unga öppnar en
dörr till en helt ny - fysisk - värld. De uppträdande i Katiska
har själva upplevt att de vuxit under projektet. De har för-
bundit sig till ett projekt som nu redan tagit mer än två år.
De har lärt känna sig själva bättre. Också självförtroendet
har vuxit med föreställningarna.

Ibland har det varit tydligt svårt att tala om egna känslor
och erfarenheter. Hoppet från fysisk erfarenhet till analys i
ord är krävande. Att reflektera över processen och märka
att man själv vuxit är inte lätt då jaget och världen befinner
sig i ständig rörelse. Även om man inte skulle kunna verba-
lisera erfarenheten, betyder det inte nödvändigtvis att den
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fysiska erfarenheten skulle saknas. Insikten och överföran-
det av den i ord kan ske senare, ibland först efter åratal.

PISA-studierna har visat att finska elever behärskar
innehållet i kunskapsämnena bra men i fråga om skoltrivsel
ligger vi långt efter världstoppen. Skolskjutningarna, det
stigande antalet deprimerade unga och bortfallande skol-
elever har fått både forskare och myndigheter att tänka
över de ungas situation i vårt land.

Stephen Kemmis (2006,462) anser att skolningens goda
drag som anses vara självklara borde ifrågaställas och skol-
ningen borde göras pedagogisk. Kemmis (2006,474-475)
påminner om det faktum att det inte är bekvämt att ändra
praktikerna. Detta kräver att maktstrukturerna och övriga
mänskor möts. Det kräver att sanningar sägs ut, också de
oangenäma. Vi bör högakta andra och vara kritiska mot oss
själva.

Konstnärlig verksamhet är både naturlig och pedagogisk
för mänskan. Aristoteles (1994:17) anser att dikten uppstått
av två skäl: för det första eftersom efterapning är naturligt
för mänskan sedan barnaben, för det andra njuter mänskan
då hon märker att hon lär sig och upptäcker något. En av
de uppträdande pojkarna i Katiska beskriver hur betydelsen
av inlärning öppnat sig för honom på ett nytt sätt genom
Katiska-projektet och studerandet av uttrycksförmåga:

    Här, när vi jobbar med uttrycksförmåga har man hela
tiden märkt att man utvecklats och slutet syns inte. Det är det
allra bästa med det. Det är samma när man samlar frimärken
så samlar man dem och albumet fylls men slutet ser man inte.
Och för somliga är det säkert ett elände och för andra en lätt-
nad. Jag ser inte slutet på min samling av DVD. Hyllorna tar
slut mitt i och man måste köpa flera till. Ibland är det sorgligt
och ibland verkligt fint. Så det är samma historia som i allt
dethär då man vet att man hela tiden kan utvecklas och att
den aldrig stannar upp, den utvecklingen. Den för framåt då
man själv vet att man kan utvecklas.

Inlärning kräver intresse och entusiasm. Att uppfatta
nytt förutsätter erfarenheter och reflektion i det dialoga
förhållandet. Begreppet dialogik som styr samhällskonsten
skulle även lämpa sig som ett rättesnöre för alla pedago-
giska relationer. Aktiv och engagerad fostran kräver att
individen erkänns. Kunskap kommer från fysisk erfarenhet
och den bildas i ett dialogiskt förhållande, genom att
samarbeta med gemensam sak och mot gemensamt mål.

Dialogik är inte enbart interaktion med en annan person
utan avser också att man i förhållande till denna och till
världen hamnar att värdera sitt eget tänkande, sina för-
domar och att ordna dem på nytt. Erfarenheten av något
främmande öppnar perspektiv och hjälper att godkänna
det som är olika. Att värdera en mänska genom att se
olikheten men också likheten förstärker utvecklingen av
subjektskap.

Min egen åsikt om konstpedagogikens helande inver-
kan på mänskan grundar sig på mitt arbete som lärare i
uttrycksförmåga och danskonstnär. Enligt min åsikt kan
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konst och konstpedagogik ha en mycket central roll då
man skall sprida fördragsamhet, förståelse för andra och i
allmänhet en mera human världsbild och mänskoupp-
fattning. Ett konstverk kan som bäst vara en resa till jaget
och världen men vilken som helst verksamhet som kallar
sig konst eller konstpedagogik stöder ändå inte utveck-
lingen av subjektskap. Konstpedagogikens utveckling
kräver att också konstpedagogerna själva tänker igenom
sina egna värderingar. Enbart en verksamhet som ärligt
högaktar en annan mänska stöder den ungas växande till
en engagerad och aktiv individ.

Raisa Foster
Fil.dr, forskare, koreograf
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I medlet av 1990-talet gjorde ett antal norska lokala och
kommunala myndigheter upp modeller för att se hur man
kunde erbjuda skolelever i grundskola och sekundärskola
ett ständigt och allmänt kulturalternativ som en integrerad
del av skoldagen. Målet var att ge barnen tillgång till pro-
fessionell konst och kultur och en inblick i konstens mani-
festationer under hela skoltiden. Undervisningsplanen för
de tioåriga grund- och sekundärskolornas nivåer slog fast
att skolan skall vara ett ställe där barn och unga får möta
högklassig professionell konst och kultur och att konstnärer
och arbetare på det kulturella fältet allt mera dras in i
skolan.

Detta bildar bakgrunden till den s. k. Kulturryggsäcken,
ett namn som också antyder att eleverna borde förses med
en kulturell barlast att bära hela livet ut.

År 2001 blev Kulturryggsäcken ett nationellt projekt
som finansierades av kulturministeriet. Samtidigt anslog
ministeriet för utbildning och forskning medel för att ut-
veckla sakkunskapen för detta. Gott samarbete är nöd-
vändigt för att projektet skall lyckas.

Den officiella finansieringen för projektet Kulturrygg-
säcken kommer huvudsakligen från det statsägda pen-
ningsspelföretaget, med ett anslag på 167 miljoner Nkr
för skolåret 2009-2010. Lokala och regionala myndigheter
likaväl som kultur- och konstinstitutioner fungerar som
betydliga tilläggskällor.

Som ett nationellt projekt skall Kulturryggsäcken täcka
alla elever på grund- och sekundärskolenivå och i högre
utbildning oberoende av skola, ekonomisk, social, etnisk
och religiös bakgrund.

Konsekvens, och omfattande kulturell vidsynthet är av
största vikt för det program som erbjuds. Alla den konst-
närliga verksamhetens fält skall vara representerade som
musik, scenkonst, bildkonst, film, litteratur och kulturarv.

Turnénätverket för uppträdande artister

För att koordinera arrangemangen inom de olika konst-
aktiviteterna har olika institutioner utvalts som nationella
representanter för sina speciella ämnen. De är institutioner
som genom sitt arbete har nära kontakt med konstnärerna
och ett gott nätverk som omfattar både regionala och
deras egna lokala myndigheter. Scenekunstbruket är en
dylik institution och det har valts som den nationella repre-
sentanten för dans och teater i projektet Kulturryggsäcken.

Scenekunstbruket grundades 1994 och är idag den
främsta representanten för scenkonst i Norge. Under 2009

nätverk
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satte nätverket upp 2,581 föreställningar omfattande 59
uppsättningar och som hade av 239,000 åskådare. 18 av
de 19 norska fylken är medlemmar i Scenekunstbrukets
nätverk som sammanlagt täcker 430 kommuner med
3000 skolor, kulturcentrer och andra underhållnings-
lokaler.

En av de viktigaste uppgifterna är att säkra sig om att
den konstnärliga nivån på föreställningar som riktar sig
till barn och unga är av högsta nivå. Scenekunstbruket
producerar inte själv föreställningar, men arrangerar sin
repertoar baserad på färdiggjorda sådana. De tas främst
från den självständiga scenkonstens verksamhetsområde,
är av genomgående hög kvalitet och med hög professio-
nell nivå, presenteras på internet och kan efter det fritt
väljas från Scenekunstbrukets repertoar. Några arrangörer
föredrar dock att ta kontakt direkt med gruppen och sköta
resplanen, men i de fall de lokala myndigheterna väljer en
föreställning från denna repertoar återbetalas en del av
utgifterna. Arrangemanget fungerar bra som en kvalitets-
kontroll.

Scenekunstbruket håller god uppsikt över de föreställ-
ningar som produceras för barn och unga i Norge och
utvärderar de aktuella föreställningar som kan skickas på
turné omkring i landet. Det är också viktigt att bygga upp
ett gott informationsnätverk tillsammans med länkar till
regionens administrationer. I detta avseende strävar
Scenekunstbruket till att koppla samman konstnären och
grupperna med dem som är intresserade av scenkonst -
närmast alltså med eleverna. Det är viktigt för Scenekunst-
verket att närma sig detta mål genom att identifiera de
regionala skolornas behov. Dessutom bör det presentera
konst och andra projekt som kanske är obekanta för skol-
auktoriteterna, men ändå värdefulla och underhållande.
Det skulle ge den säkerhet och tillförsikt som behövs
för att göra upp programmet för den speciella regionen.
Först och främst lägger Scenekunstbruket fram en eva-
luering av de verkliga föreställningarna. Då dessa har
bedömts vara av tillräckligt hög kvalitet uppmuntras
också grupperna att göra en illustrativ bakgrund till upp-
förandet – kanske i form av en workshop eller pedago-
gisk introduktion. En hel del uppträdande grupper,
speciellt när det gäller dans, är skickliga på att få eleverna
att förstå just den formen av konst genom workshops och
dylikt. Att förklara dans för barn och unga i skolor utmanar
dansarna att utveckla och förmedla kunskapen om sin
konst, både som yrke och som en kulturmanifestation.

Den kontemporära dansgruppen Panta Rei Danse-



teater (PRD) är ett gott exempel på en grupp som vid sina
möten med elever kombinerar professionella uppträdan-
den med pedagogiska workshops. Gruppen har redan
turnerat flera år på uppdrag av Scenekunstbruket och
projektet Kulturryggsäcken och har i sitt arbete ett viktigt
mål att utvidga publiken. Detta innebär bland annat att
organisera både innehåll och form så att en ständigt
växande publik kan uppleva och njuta av dans som en
konstform. Gruppen verkar främst på den samtida dansens
område och speciellt när det gäller genren dansteater.
I arbetet med Scenekunstbruket har grupperna alltid velat
ge åskådarna en känsla av “äganderätt” i artisteriet. Den
publik PRD möter i samband med projektet Kulturrygg-
säcken har vanligtvis liten erfarenhet av denna konstform
och har därför knappast alls några referenspunkter till den
konstnärliga upplevelsen.

Fri Avspark

PRDs projekt strävar inte bara till att presentera en pro-
fessionell föreställning utan också till att dra in barnen
själva i dansen. När det gäller projektet Frie Fraspark som
startade 2005, tittar eleverna på koreografi av och med
PRD och uppför dessutom de danser som de själva koreo-
graferat tillsammans med dansgruppens professionella
medlemmar. Workshops varierar mellan korta sessioner på
45 minuter som kallas Ett smakprov på dansen till en dags
workshops där målet är ett avslutat verk, koreograferat och
uppfört av de deltagande. Alla elever i klasserna 6 och 9 i
Skedsmo kommun deltar i projektet. Alla sjätteklassister
tillbringar en hel dag med PRD och koreograferar ett kort
verk tillsammans med dem. Dessutom ser de ytterligare ett
kort professionellt verk. I klass 9 är det eleverna själva som
väljer om de vill delta i en workshop som resulterar i ett
genomgående koreograferat verk. Alla elever på denna
klass deltar i workshopen Ett smakprov på dansen och
besluter sig för om de vill fortsätta i projektet. Utom att
eleverna deltar håller PRD också kurser för lärare så skolan
kan fortsätta instruktionen i skapande dans när kursen väl
är över.

Under perioden 2005–2009 har antalet elever som
deltagit i detta projekt ökat från årligen 250 till ungefär
1300. Varje årligt projekt avslutas med en stor uppvisning
där PRDs egna dansare tillsammans med barnen och de
unga visar upp vad de åstadkommit under året. PDR har
ibland ordnat samma uppvisning både före och efter det
projektet börjat och ungdomarnas allmänna reaktion har
varit misstro: kan det verkligen vara frågan om samma
uppförande! Detta visar att projektet har gett deltagarna
en större insyn i dansens unika karaktär och en bredare
referensram när de möter konstformen. De har fått ett
närmare personligt förhållande till dansen och betraktar
föreställningarna med mera insikt. Sålunda skapar Fri Av-
spark en växande publik både för Panta Rei Danseteater
och för genren i allmänhet.

Som exemplet visar har Fri Avspark bestått av olika struk-
turer, både vad ankommer konstnärliga begrepp som
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uttryckts av barn och unga och dans producerad och ut-
förd av professionella. För barnens erfarenhet är det både
viktigt och nödvändigt att det professionella utförandet
skall vara av högsta klass. Samtidigt borde de känna att
deras publik är rörd och berörd av det konstnärliga inne-
hållet i deras eget framförande. Temat för den professio-
nella föreställningen blir ofta startpunkten för den under-
visning eleverna får och för utbildningen av skolans lärare.
Detta ger en klar idé som barnen kan relatera till och på
vilken teorin kan fokuseras. Att förmedla dansens innersta
väsen består i så mycket mer än rättfram undervisning: det
innebär att beakta miljön där uppförandet skall äga rum;
vilka fysiska krav platsen ställer; och det sociala aspektet -
det vill säga, vilka är deltagarna och vilka är åskådarna?
Och inte minst, det är absolut nödvändigt att säkerställa
kvaliteten på den information vi sänder ut angående upp-
förandet och att vara säker på att den når och blir rätt för-
stådd av alla inblandade.

Vad mera är, det är viktigt att det pedagogiska aspektet
inte får gå över det konstnärliga; det är varken nödvändigt
eller önskvärt att sänka de konstnärliga kraven på presen-
tationer som skapas för Kulturryggsäcken – inte heller är
det nödvändigt att minska på den pedagogiska kvaliteten.
Detta betyder alltså att vi som konstnärer måste ha den
kompetens som gör det möjligt för oss att leverera en pro-
dukt av högsta standard.

Skolan som konstens arena

Att delta i och turnera för företaget Kulturryggsäcken kan bli
optimalt endast om alla de inblandade konstnärerna lyckas
absorbera det mångsidiga i uppdraget, både med tanke på
publiken och den ram inom vilken skolan fungerar.

Skolan skall verka som arena för konsten, inte bara för
dans och drama i allmänhet, utan också för bildkonst,
musik, kulturarv och litteratur. Det är också en utmaning
för skolan att foga in konstformerna i ett sammanhang.
En av de viktigaste nycklarna till framgång för Kulturrygg-
säcken som ett levande företag är kvaliteten på framföran-
dena och att de personer som jobbar på konst- och kultur-
fältet kan verka fram gemensamt med skolauktoriteterna.
Om detta samarbete fungerar kommer barn från sex års
ålder ända tills de som nittonåringar lämnar högsta klassen
i sekundärskolan att ha fått den erfarenhet som det breda
kultururvalet skänkt dem.

Vad Norge angår kommer det att vara intressant att se
om företaget på lång sikt påverkar samhället och mäns-
korna i som växer upp i det. Detta aspekt följs redan upp
i olika forskningsprojekt. En sak är dock säker och det är
att Kulturryggsäcken har och fortsätter att ge alla elever
möjligheten att uppskatta och njuta av konst på hög nivå
– på sin egen mark.

Ådne Sekkelsten och Anne H. Ekenes
Ådne Sekkelsten är vd vid Norsk Scenekunstbruk.
Anne H. Ekenes är konstnärlig ledare och koreograf vid
Panta Rei Dansteater och medlem i konstnärliga rådet.



marna i varje enskild period innebär ändringar i skolans
läsordning och kräver också i andra avseenden flexibilitet
och samarbete mellan klasslärarna.

Under skolåret har varje klass två dansperioder:
en på hösten, en annan på våren. Timantalet under en
dansperiod kan växla mellan 4-10 timmar. Om vi under en
period arbetar med exempelvis en större helhet avsedd för
hela skolan inverkar det naturligtvis på periodens längd.
Då timantalet är så litet har vi beslutat prioritera under-
visningen i klasserna 1-4 eftersom eleverna i klasserna 5-6,
om de så vill, kan välja dansen som ett tillvalsämne.

Även om timantalet inte är stort är dansundervisningen
ändå regelbunden och obligatorisk för alla, den fungerar
inte som enbart klubb, frivillig eller i projektform. Dansen är
skolans vardag, en naturlig del av skolans kultur och verk-
samhet.

Stunder av fest och samarbete

Utom under dansperioderna kommer dansen fram vid
skolans egna fester och olika evenemang. Eftersom dans-
ens roll är framställande är det viktigt att varje barn i sin
tur får vara med om att arbeta med den helhet som skall
uppföras inför publik. Förutom jul- och vårfesterna firar
skolan varje år den internationella dansens dag. Dansens
dag har firats på många olika sätt från år till år: dansupp-
föranden, där de uppträdande kommit från den egna
skolan eller utifrån, dansworkshops och dansverk av
professionella.

Gäster från olika dansskolor har besökt skolan inte bara
under festdagar. Man har också haft samarbete med olika
instanser som sköter om utbildningen för dans och under-
visning. Under årens lopp har det ibland varit möjligt att
integrera dansen åtminstone i undervisningen av musik,
uttrycksförmåga, modersmål, historia, engelska, miljölära,
gymnastik och bildkonst.

Till exempel i ämnet modersmålet har eleverna i
grupp kanske fått skriva en berättelse som fungerar som
utgångspunkt för gruppens dans. Också serieteckningar,
dikter och till och med matrecept har använts för samma
ändamål. Integreringen fungerar också omvänt: dansen
och sätt att röra sig har beskrivits i ord, eleverna har övat
sig i att diskutera dansen och att motivera sin åsikt. Som
ett samarbete mellan modersmål, bildkonst och dans har
eleverna till en början smakat på olika, i sig intetsägande
ord. Meningen har varit att finna två ord av vilka det ena
ger en bild av något mjukt, det andra av något skarpt.

Dansen som en del av skolkulturen

upplevelse
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I lågstadieskolan Pääskyvuori i Åbo har dans ingått som
ett eget konstämne i skolans undervisningsplan redan
från år 1997. Dansen hör till skolans vardag och till fest:
å ena sidan är den på ett naturligt sätt ett läroämne bland
andra, å andra sidan kommer den fram vid skolans fest-
tillfällen, i olika projekt och i samarbetet mellan olika
ämnen och lärare.

Hur började allt?

I Pääskyvuori skola startade hösten 1997 ett treårigt dans-
undervisningsprojekt Barn, Ungdom och Dans i Norden.
Skolan hade valts som Finlands pilotskola i ett samnordiskt
projekt vars uppgift var att hämta in dansen till vanliga
grundskolor som ett eget konstämne och att skapa nätverk
mellan skolor, danslärare och forskare på detta område.
Sveriges kulturministerium svarade till största delen för
projektets finansiering.

Under det första året stod en utomstående danslärare
för dansundervisningen. Sedan början av hösten 1998 har
jag arbetat i skolan som klasslärare och danslärare. Bakom
mig har jag ett livslångt intresse för dans och dessutom
har jag deltagit i olika skolningstillfällen för dans och under-
visning i ämnet. Till min grundutbildning är jag alltså ändå
klasslärare.

Dansundervisning krävde ända från början mycket
arbete eftersom någon färdig undervisningsplan inte
existerade. Allt måste skapas helt från början. Litteratur,
material och vägledning anpassade för dansundervisning
i skolorna fanns praktiskt taget överhuvudtaget inte att
tillgå. Den egna erfarenheten har småningom gett många
lösningar. Undervisningsplanen för dans lever och utveck-
las fortfarande år för år.

År 2000 tog det nordiska projektet och dess finansiering
slut. Skolan fattade dock ett enhälligt beslut att fortsätta
dansundervisningen, eftersom både en omfrågan och de
praktiska erfarenheterna av undervisningen visade goda
resultat. Sedan dess har verksamheten finansierats med
hjälp av skolans egna, ständigt minskande resurser.

Danstimmarna verksamhetens ryggrad

Ända från början har verksamhetens bärande kraft varit
danstimmarna som periodvis arrangeras för alla klasser.
 I mitt eget arbetsschema har ett visst antal timmar reser-
verats för dansen och antalet växlar vart år beroende på
skolans resurser och antalet klasser. Att passa in danstim-
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I bildkonsten gjorde de masker vilkas formspråk förmedlar
antingen mjukhet eller skärpa. Vid danslektionerna efter-
strävades skarpt och mjukt sätt att röra sig och av detta
material samlades en liten helhet som framfördes med de
självgjorda maskerna för ansiktet.

Också många av skolans lärare använder sig av detta
både som undervisningsmaterial och som ett uttrycks-
medel genom att låta eleverna demonstrera inlärningen
med rörelse av olika slag.

Vi har även själva regelbundet uppträtt utanför skolan
och också sett yrkesdansare uppträda. Verksamheten
innanför och utanför skolan har medfört att många för-
äldrar under årens lopp tagit kontakt med dansläraren och
frågat om möjligheterna till fritidsintressen i den egna
staden. Ett glädjande fenomen under de senaste åren har
varit att pojkarna börjat intressera sig för dans.

Dansundervisningens
utgångspunkter och strävanden

Vad sker då på danslektionerna och varför, vilka är
dansundervisningens utgångspunkter, mål, innehåll
och medel?

Då jag gjorde upp en undervisningsplan fick jag börja
med att tänka över min egen uppfattning om inlärning
och dans. Min uppfattning om inlärning har knappast alls
ändrat sig efter det verksamheten startade: jag tror fort-
farande på konstruktivismen och den experimentella in-
lärningen, på att ny lära grundar sig på den gamla. Detta
sker genom att själv iaktta, göra och erfara och sedan
genom att reflektera ordna kunskapsstrukturerna på nytt.
Vid den processen behövs också andra mänskor och något
att göra gemensamt.

Min uppfattning om dansen har däremot radikalt
ändrats sedan de första tiderna. I början tyckte jag att det
var självklart att jag vet vad dans är: jag hade ju sysslat med
den hela mitt liv och bekantat mig med olika dansteorier.
Visserligen hade jag aldrig funnit en enda teori som skulle
ha svarat på alla mina frågor. Kan barnens dans vara konst?
Är enbart konstdans värdefull när det gäller fostran? Vilket
är förhållandet mellan dans och vardagliga rörelser? För-
hållandet mellan dans och andra konstarter? Förhållandet
mellan teknik och innehåll i dansen? Vilken dans är bra,
vilken dålig och varför? Varför skall barnet lära sig dans-
konst?

Då jag bekantat mig med den fenomenologiska ana-
lysen av dans tyckte jag äntligen att jag hittat svaren på
de flesta av mina frågor. Enligt fenomenologin kommer
kännedom om världen främst genom iakttagelser, inte
enbart genom att sitta och fundera. Här har mänskokrop-
pen med dess sinnen en viktig roll. Fenomenologins upp-
fattning om kroppen är monistisk: mänskan är en fysisk
helhet som inte kan uppdelas i kropp och själ. Dansen kan
ju för ett barn vara den bro som hjälper till att inte “skilja”
huvudet från kroppen. De erfarenheter barnet får genom
dansen är speciellt betydelsefulla eftersom den dansande

mänskan fungerar mycket holistiskt, kroppen, tänkandet
och känslorna aktiveras samtidigt.

Den fenomenologiska analysen nalkas alltså dansen
inifrån istället för att dansen skulle definieras utifrån den
dansande kroppen, ur åskådarens synvinkel. Danskonstens
betydelse ligger i den rörliga och dansande mänskans
egen upplevelse: om ett barn under ett visst ögonblick
under dansen får en stark aha-upplevelse både fysiskt och
mentalt kan man säga att barnet upplevde och skapade
konst. Detta ögonblick kan en utomstående dock inte all-
tid se och definiera utifrån. För ett annat barn kan samma
situation vara likgiltig. Läraren kan alltså inte erbjuda
eleverna färdigt paketerad danskonst. Hans/hennes upp-
gift blir att ge barnen verktygen att uppleva och skapa
dans och att på olika sätt ordna tillfällen där barnet kan få
relevanta fysiska erfarenheter och upplevelser.

I praktiken är målet för dansfostran att varje barn
genom sina egna danserfarenheter och -upplevelser skall
finna sin egen kroppslighet och sitt eget sätt att dansa,
samt att skapa, se och värdera dansen. Som läromedel
används bland annat improvisationsövningar och små
kompositionsövningar som grundar sig på dansens
element – kropp, rymd, tid, kraft. Dessutom är målet att
väcka uppskattning för dansen som en egen konstart.
Till detta strävar man genom att bekanta sig med olika
dansformer och -kulturer.

För att den skapande verksamheten skall lyckas krävs en
trygg och förtroendefull atmosfär. Det är en stor fördel om
dansläraren ständigt finns i skolan och inte enbart besöker
den. Då läraren ser eleverna också vid andra tillfällen än
under danstimmarna och kan diskutera dem med andra
lärare lär han/hon sig känna och förstå dem bättre.

Varför dans till skolorna?

Jag ställer dansens betydelse i skolan allt högre ju längre
jag undervisar. För barnen är holism och det kroppsliga
speciellt naturligt. Många barn som är oroliga i klassen
förmår under danstimmarna helt koncentrera sig på rörel-
serna. För några är dansandet det mest naturliga uttrycks-
sättet och det är verkligen synd om de aldrig får upptäcka
det.

Att gestalta den egna kroppen, det omgivande rummet
och mänskorna i det är utgångspunkten för all existens och
inlärning. Danselement ingår i all verksamhet. Genom att
dansa kan man öva upp dessa färdigheter som är så nöd-
vändiga också för annan inlärning. Under danslektionerna
kan jag klart se de barn som i klassen har svårigheter att till
exempel forma bokstäver och gestalta rymd. Jag tror att
grovmotorisk medveten uppövning av riktningar, plan och
kraftanvändning gynnar dessa färdigheter också när det
gäller andra ämnen.

Faktorerna som främjar dansens fysiska och motoriska
utveckling är flera och de är rätt uppenbara. Dansen skulle
vara ett gott sätt att få igång också sådana elever som inte
är intresserade av den traditionella gymnastiken. BI
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Dansen är kollektiv till sin natur. Man måste hela tiden
reagera på andra mänskor som rör sig i samma utrymme.
Med dansens hjälp är det naturligt att öva beröring och
annan kontakt samt att i grupp göra till exempel olika
planeringsuppgifter.

Övningarna i skapande dans ger mångsidiga uppgifter
för att klara problem med olika rätta lösningar. Samtidigt
växer aktningen för jaget, andra personer och olika lös-
ningar. Att stifta bekantskap med andra länders dansvanor
och kulturer ökar tolerans. Eftersom dansen inte är bunden
vid ord står immigrantbarnen på samma startlinje med de
andra.

Betydelsen av att uppträda och hålla sig framme kan
numera inte underskattas. Att ge och få respons kan tryggt
inövas på danslektionerna. Samtidigt inlärs dansordför-
rådet och uppövas konsten att vara publik.

Dans borde vara varje barns rätt och inte enbart ett
fritidsintresse för fåtaliga. Då skolans dansundervisning
planeras utgående från rätta startpunkter och båda könen
och olika åldersgrupper beaktas på ett lämpligt sätt, kan
man att njuta dansfostrans många frukter. Verksamheten
bör vara regelbunden och målinriktad, inte enbart i form
av projekt eller tilläggsämne. Läraren bör känna eleverna så
att en tillitsfull atmosfär uppstår. Att få dansen till skolorna
förutsätter på bred basis att dansen ingår som en egen
konstform i grunderna för den riksomfattande läroplanen.
Då blir dansen småningom en del av alla skolors verksam-
het och kultur.

Katri Nirhamo
Ped. mag. klasslärare i Pääskyvuori lågstadieskola
och danslärare.

“Den fenomenologiska

analysen nalkas alltså dansen

inifrån istället för att

dansen skulle definieras utifrån

den dansande kroppen,

ur åskådarens synvinkel.

28


