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Innledning 

Formål og problemstilling 

 

Temaet for denne avhandlingen er dansestudenters levde erfaringer med ulike 

danseteknikker og treningspraksiser i en treårig bachelorutdanning med for-

dypning i moderne- og samtidsdans ved Norges dansehøyskole (NDH). Ma-

terialet består av logger og intervjuer som er samlet inn over en lengre periode 

i en gruppe studenters utdanningsløp. Formålet for prosjektet er å undersøke 

sider av prosessen fram mot å bli danser og pedagog1 innenfor moderne- og 

samtidsdans, med særlig vekt på studentenes forståelse av hva som er sentrale 

temaer i deres daglige trening, i møte med ulike tradisjoner innenfor moderne- 

og samtidsdans.  

Interessen for dette temaet har utspring i min bakgrunn som dansestudent 

selv en gang, og som danser og pedagog i mer enn 20 år, de siste 11 årene som 

pedagog ved NDH. Min utdanning i dans, tidlig på 1990-tallet, besto først av 

en pedagogutdanning i moderne dans i Oslo, etterfulgt av en etterutdanning i 

Nederland basert i postmoderne dans.2 Jeg opplevde den gang dette som et 

brudd mellom to verdener. Dagens studenter ved NDH møter både moderne 

dans og postmoderne dans underveis i sin utdanning, og jeg har vært interes-

sert i å undersøke hvordan det oppleves for studentene å møte ulike tradisjoner 

i en og samme utdanning. Etter å ha undervist en rekke studentkull ved NDH, 

har jeg i tillegg en oppfatning av at det skjer en endring i studentenes erfa-

ringer med og forståelse av moderne- og samtidsdans gjennom utdanningen. 

Det er denne endringen som finner sted på veien fram mot å bli danser og 

pedagog i moderne- og samtidsdans, som jeg er interessert i å forstå mer av i 

dette prosjektet.  

                                                      
1 NDH gir en BA i dans med pedagogikk, og studentene blir utøvende dansere med pedagogisk 

kompetanse. Utdanningen presenteres nærmere i kapittel 1.1. 
2 Begrepene moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans diskuteres i kapittel 1.1. Her 

presenteres også min dansebakgrunn ytterligere. 
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Innledningsvis hadde prosjektet to hovedfokus: 1) Å undersøke studente-

nes erfaringer og endring gjennom utdanningen og 2) å undersøke hva studen-

tenes erfaringer med ulike tradisjoner innenfor moderne- og samtidsdans kan 

si som disse tradisjonene. Underveis i innsamlingsperioden ble fokuset grad-

vis dreid mot studentenes erfaringer som hovedtema, sett i en kontekst av mo-

derne- og samtidsdans. Den overordnede problemstillingen i avhandlingen er 

følgende: 

 

Hva kjennetegner dansestudenters levde erfaringer i møte med ulike tradisjo-

ner innenfor moderne- og samtidsdans gjennom en bachelorutdanning fram 

mot å bli danser og pedagog? 

 

Med dette forskningsprosjektet har jeg en ambisjon om å bidra til å utvikle en 

kunnskap som er relevant spesielt for utdanning i scenisk dans, og mer gene-

relt for scenisk dans som fagfelt. Gjennom å løfte fram studentenes stemmer 

gis det innsikt i noen sentrale prosesser i en profesjonsutdanning i dans. Med 

utgangspunkt i studentenes erfaringer i deres daglige dansetrening belyses i 

tillegg noen sentrale temaer innenfor scenisk dans, slik som danseteknikk sett 

i sammenheng med estetiske idealer, koreografiske prosesser, undervisnings-

metoder, rolleforståelser og kroppens betydning. 

 

Teoretisk og metodologisk ståsted 

 

Prosjektet er basert i hermeneutisk fenomenologi, med særlig utgangspunkt i 

Hans-Georg Gadamers (2012) filosofiske hermeneutikk og i Max van Manens 

(1997, 2014) hermeneutisk fenomenologiske metode. Hermeneutisk fenome-

nologisk metode hører hjemme innenfor en kvalitativ forskningstradisjon, og 

den kombinerer beskrivelse av levd erfaring med en hermeneutisk tolkning av 

erfaringen. Det filosofiske grunnlaget for metoden er fenomenologi og herme-

neutikk, som er tilpasset til og anvendt i empirisk basert kvalitativ forskning. 

For å gi en bakgrunn for metoden vil jeg først kort presentere fenomenologi 

og hermeneutikk som filosofi, slik de fremstilles av Gadamer og van Manen. 

Deretter vil jeg diskutere noen sentrale metodologiske spørsmål knyttet til her-

meneutisk fenomenologi, sett i relasjon til dette forskningsprosjektet. 
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Fenomenologi 

 

Fenomenologi er en filosofisk retning som oppsto i Europa i begynnelsen av 

1900-tallet. Den kritiserte den moderne naturvitenskapens abstraksjoner, og 

rettet oppmerksomheten mot menneskets hverdagslige erfaringer. Edmund 

Husserl regnes som grunnleggeren av fenomenologisk filosofi. Sentralt i Hus-

serls fenomenologi er intensjonalitet, som innebærer at alle våre tanker, følel-

ser og handlinger er rettet mot ting i verden. En fenomenologisk undersøkelse 

har ikke fokus på tingen som et ytre objekt, men på hvordan den fremtrer for 

bevisstheten (van Manen 2014, 91). Husserl introduserte begrepet livsverden, 

som han ifølge Gadamer beskriver som "den verdenen vi lever innenfor når vi 

inntar en naturlig innstilling, og som aldri i seg selv kan bli en gjenstand for 

oss, men som utgjør det forutgitte grunnlaget for enhver erfaring" (Gadamer 

2012, 282). I Husserls transcendentale fenomenologi er målet å fange erfa-

ringens essens uten å tolke, forklare eller teoretisere. "To go from words and 

opinions back to the things themselves, to consult them in their self-givenness 

and to set aside all prejudice alien to them" (Husserl referert i van Manen 

2014, 93). For å få tilgang til dette gitte, oppfordrer han til å sette alle fordom-

mer til side. Som metode for fenomenologisk refleksjon introduserte han 

epoché, å sette en naturlig innstilling i parentes (91), og fenomenologisk re-

duksjon, en tilbakekomst til verden slik den fremtrer for bevisstheten (92).  

Etter Husserls banebrytende arbeid har en rekke andre filosofer bidratt til 

utvikling av fenomenologien i mange retninger, slik som Martin Heidegger, 

Edith Stein, Jean Paul Sartre og Maurice Merleau-Ponty (van Manen 2014, 

73). Merleau-Ponty sto for en eksistensiell vending av fenomenologien, og 

fremhevet kroppen som vår grunnleggende tilgang til verden, og at vår kunn-

skap om verden er kroppslig, framfor kun intellektuell (van Manen 2014, 128). 

Han bryter med skillet mellom subjekt og objekt, kropp og tanke, og fremhe-

ver at vi framfor å ha en kropp, er vår kropp (Merleau-Ponty 2012, 151). Han 

stiller også spørsmål ved Husserls søken etter essens gjennom fenomenologisk 

reduksjon: "The most important lesson of the reduction is the impossibility of 

a complete reduction" (Merleau-Ponty 2012, xxvii).  

Danseforsker Ann Cooper Albright skriver at fenomenologi har hatt en stor 

betydning for danseforskning de siste 30 årene. Hun nevner særlig Merleau-

Pontys vektlegging av kroppen, og at dette har hjulpet danseforskere til å tenke 

på den dansende kroppen på nye måter (2011, 7-8). I denne avhandlingen an-

vender også jeg noen sentrale temaer fra Merleau-Pontys filosofi som analy-

tisk linse for å forstå den kroppslige dimensjonen av studentenes erfaringer. 

Disse temaene utypes nærmere i kapittel 3.  
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Hermeneutikk 

 

Hermeneutikken har røtter langt tilbake i tid til tolkning av bibelske og klas-

siske tekster. Den har hatt som hovedtema at mening i en del bare kan forstås 

i sammenheng med helheten, som visualisert i den hermeneutiske sirkel. Frie-

drich Schleiermacher utvidet hermeneutikken til å omfatte andre type tekster 

og tale, og med Wilhelm Dilthey ble hermeneutikken på 1800-tallet en grunn-

leggende metode for åndsvitenskapene (Gadamer 2012, del 2). Med Heideg-

ger, og senere Gadamer, fikk hermeneutikken en eksistensiell vending. Fram-

for å anse hermeneutikken kun som en metode for å forstå, anså de at det å 

forstå i seg selv er grunnleggende for menneskets væren.  

Heidegger var elev av Husserl, men aksepterte ikke Husserls transcenden-

tale fenomenologi og dens skille mellom kjensgjerning og vesen. I følge Gada-

mer formulerte Heidegger et krav om at:  

Den fenomenologiske spørsmålsstillingens ontologiske grunnlag må være den 

menneskelige eksistensens (derværens) faktisitet, det vil si eksistens, som ver-

ken kan begrunnes eller utledes, og ikke det rene cogito, som er en vesensfor-

fatning med typisk allmennhet. (Gadamer 2012, 291) 

 

Det sentrale er altså menneskets væren i verden, det faktisk konkrete, og ikke 

den rene bevissthetens abstraksjoner. Gadamer utdyper videre at for Heideg-

ger er forståelse ikke et metodeideal, men væren-i-verden sin opprinnelige 

fullbyrdelsesform. "Forståelse er menneskelivets opprinnelige værenskarak-

ter" (Gadamer 2012, 296). Heidegger anser den hermeneutiske sirkel som en 

veksling mellom forforståelse og forståelse, hvor forståelsen er et samspill 

mellom overleveringens bevegelse og fortolkerens bevegelse. Gadamer frem-

hever at med det er den hermeneutiske sirkel ikke lenger kun en metodisk 

sirkel, men den beskriver forståelsens ontologiske struktur (331). 

I sitt hovedverk Warheit und Methode3 fra 1960 viderefører Gadamer un-

dersøkelsen av forståelsen som grunnlag for menneskets væren i verden. Han 

kritiserer naturvitenskapens fokus på rigide metoder for å oppnå sikker viten:  

Det hermeneutiske fenomenet er opprinnelig slett ikke et metodeproblem, det 

dreier seg ikke om […] å konstruere en sikker erkjennelse som tilfredsstiller 

vitenskapens metodeideal – men like fullt dreier det seg også her om erkjen-

nelse og sannhet. Når vi forstår overleveringen, forstår vi ikke bare tekster, men 

tilegner oss innsikt og erkjenner sannheter. (Gadamer 2012, 21) 

 

                                                      
3 I avhandlingen anvender jeg boken i norsk oversettelse: Sannhet og metode (2012). 
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Med utgangspunkt i kunsterfaringen og historisk overlevering synliggjør 

Gadamer det hermeneutiske fenomen, og ønsker med det å forstå både hva 

åndsvitenskapene "i sannhet er", og "hva som knytter dem til vår verdenserfa-

ring som helhet" (2012, 23). Gadamers sannhetsbegrep handler ikke om å av-

dekke objektive sannheter, men han ser sannhet som knyttet til erfaring, som 

noe man tar del i. Når vi forstår, skjer det noe med oss (23). Dette synet på 

forståelse som en hendelse har sammenheng med at forståelse er historisk be-

tinget, preget av våre fordommer, eller forforståelse, og av vår tilhørighet til 

tradisjoner. Det er tradisjon som forsyner oss med fordommer som muliggjør 

forståelse. Det er et viktig poeng at Gadamer her går imot Husserls oppford-

ring om å sette alle fordommer i parentes. Fordommene utgjør en nåtidshori-

sont som setter grenser for hva vi kan se, men som hele tiden settes på prøve 

i møte med tekstens horisont (344). Forståelse dannes i en prosess hvor slike 

horisonter smelter sammen (345). 

Med Heidegger og Gadamer flettes fenomenologien og hermeneutikken 

sammen. Gadamer betegner Heideggers filosofi som hermeneutisk fenomeno-

logi (2012, 290). Sitt eget arbeid betegner han som filosofisk hermeneutikk, 

men oppgir både Husserl og Heidegger som viktige inspirasjonskilder i sin 

utlegging av det hermeneutiske fenomen (25). Van Manen derimot omtaler 

Gadamer som representant for hermeneutisk fenomenologi: 

Phenomenology becomes hermeneutical when its method is taken to be essen-

tially interpretative and primarily oriented to the explication of texts. […] Gad-

amer applies the textual hermeneutics also to human experience and life in gen-

eral. (Van Manen 2014, 132) 

 

Van Manen fremhever her at fenomenologien blir hermeneutisk når tolkning 

ansees som den grunnleggende metoden. Mens andre forskere fremhever tvert 

imot at hermeneutikken får en fenomenologisk vending når fokus rettes mot 

menneskets væren i verden, og at Husserls ideer om livsverden og intensjona-

litet blir et felles tankegods (Alvesson og Sköldberg 2008, 242-44; Dahlberg, 

Dahlberg og Nyström 2008, 72). Uansett, sammenføyningen hermeneutisk fe-

nomenologi, som van Manen anvender, og som jeg anvender i denne avhand-

lingen, viser til en interesse for livsverden og erfaring slik den er levd, og en 

anerkjennelse av tolkning og forståelse som grunnleggende for menneskets 

væren i verden.  

 



6 

Metodologi: Hermeneutisk fenomenologi 

 

Fenomenologien fikk i siste halvdel av1900-tallet stor innflytelse på ulike fag-

felt som psykologi, pedagogikk, medisin og sosiologi. Fenomenologisk filo-

sofi ble dermed tilpasset til empirisk basert kvalitativ forskning, utført av pro-

fesjonelle praktikere framfor filosofer (van Manen 2014, 22). Dette gjorde seg 

også gjeldende innenfor danseforskning, og er også denne avhandlingens stå-

sted. Med dette ble begrepet fenomenologi anvendt med referanse til to for-

skjellige ting: Fenomenologi som filosofi og fenomenologi som empirisk ba-

sert kvalitativ forskning (Paley 2017, 2).  

Van Manen er selv en slik profesjonell praktiker, med bakgrunn i herme-

neutisk og fenomenologisk orientert pedagogikk. I boken Researching Lived 

Experience (1997) introduserer han en hermeneutisk fenomenologisk tilnær-

ming til humanistisk forskning, som han blant annet bygger på Husserl, Hei-

degger, Gadamer og Merleau-Ponty. 4 Van Manen tar utgangspunkt i livsver-

den slik den fremtrer for individet, og gjennom både beskrivelse og tolkning 

av levd erfaring søker han å oppnå innsikt i verden slik den er opplevd (1997, 

9). Han beskriver hermeneutisk fenomenologi slik:  

We might say that hermeneutic phenomenology is a philosophy of the personal, 

the individual, which we pursue against the background of an understanding of 

the evasive character of the logos of the other, the whole, the communal, or the 

social. (Van Manen 1997, 7) 

 

Her vektlegges både det individuelle og det som er felles, og at for å forstå det 

individuelle må man også forstå noe av en større sammenheng. Dette er i tråd 

med Gadamers vektlegging av forståelse som situert i historie og tradisjon, og 

at en sammensmelting av horisonter er en forutsetning for forståelse. I denne 

avhandlingen er utgangspunktet studenters individuelle erfaringer i moderne- 

og samtidsdans. Jeg undersøker ikke studentenes erfaringer i en generell so-

siokulturell kontekst, men mer spesifikt i en scenisk dans kontekst. Gjennom 

å se på moderne- og samtidsdans som tradisjoner, undersøker jeg hvordan si-

der av disse tradisjonene har betydning for studentenes erfaringer.  

Van Manen utdyper forholdet mellom det individuelle og det som er felles, 

og skriver at målet i fenomenologisk forskning ikke er å rapportere hvordan 

individer oppfatter noe, men heller: “the aim is to collect examples of possible 

human experiences in order to reflect on the meanings that may inhere in 

                                                      
4 Jeg anvender i tillegg hans bok Phenomenology of Practice (2014), hvor han går dypere inn i 

det filosofiske grunnlaget for sin metodiske tilnærming. 
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them” (2014, 313). I tolkningen av studentenes erfaringer har jeg ikke fokus 

på å forstå den enkelte student, men å undersøke hvordan deres erfaringer kan 

være mulige erfaringer for andre. Dette innebærer at studentenes erfaringer 

kan ha relevans for andre aktører i dansefeltet, slik som studenter, pedagoger 

og danseforskere. Jeg søker ikke å komme fram til en sannhet eller en riktig 

tolkning av erfaringene, men heller, i tråd med Gadamers (2012, 23) syn på 

forståelse som en hendelse, å ta del i erfaringene og få en økt innsikt i mulige 

"sannheter".  

Lived experience, på norsk levd erfaring, er et sentralt begrep i fenomeno-

logisk orientert kvalitativ forskning, som van Manen beskriver slik: "Lived 

experience is experience that we live through before we take a reflective view 

of it" (2014, 42). Samtidig fremhever han at levd erfaring ikke kan gripes i 

øyeblikket, men kun som refleksjon i etterkant. Dermed vil beskrivelser av 

levd erfaring alltid være en reduksjon av erfaringen (van Manen 1997, 36).  

På tysk er det to begreper som svarer til det engelske lived experience, Er-

lebnis (opplevelse) og Erfahrung (erfaring). Gadamer viser til to betydninger 

av begrepet opplevelse: den umiddelbarheten som går forut for enhver tolk-

ning eller bearbeiding, og det utbyttet som er oppstått av det umiddelbare, dets 

varige resultat (2012, 89). For at noe skal fremstå som en opplevelse, må det 

være noe som fester seg i bevisstheten. Dette varige resultatet knytter han til 

erfaring: "Det som kan kalles en opplevelse, konstitueres i erindringen, det vil 

si det varige betydningsinnholdet som erfaringen besitter for den som hadde 

opplevelsen" (95). Erfaring omtaler han som å vite noe på en ny måte, og å 

være erfaren (395). Denne distinksjonen mellom opplevelse som noe umid-

delbart og erfaring som noe mer varig, finnes ikke i det engelske experience. 

Derfor er lived lagt til for å peke til det umiddelbart (opp)levde (van Manen 

2014, 39). På norsk fungerer distinksjonen opplevelse/erfaring, og jeg anven-

der disse begrepene i avhandlingen. Fordi lived experience/levd erfaring er et 

innarbeidet begrep i fenomenologisk orientert kvalitativ forskning, herunder 

danseforskning, anvender også jeg levd erfaring på et mer overordnet plan.  

Et annet sentralt, og ofte debattert, tema er forholdet mellom beskrivelse 

og tolkning. For eksempel innenfor psykologisk fenomenologi (Moustakas 

1994, Giorgi 2009) oppfordres det til å holde seg i det rent beskrivende, uten 

å tolke. Med utgangspunkt i Husserls fenomenologiske reduksjon, skisseres 

det en forholdsvis streng skritt-for-skritt metode for å fange essensen i levd 

erfaring gjennom beskrivelser, hvor man søker å unngå tolkning.5 Van Manen 

                                                      
5 I bøker om kvalitativ forskning er det ofte denne retningen det vises til når fenomenologisk 

orientert kvalitativ forskning omtales, for eksempel Alvesson og Sköldberg (2008), Creswell 

(2013) og Kvale og Brinkmann (2009).  
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derimot følger Heidegger og Gadamer, og anser tolkning som grunnleggende 

for forståelse: "Phenomenology is, in some sense, always descriptive and in-

terpretative, linguistic and hermeneutic" (van Manen 2014, 26). Han forstår 

fenomenologi som grunnleggende hermeneutisk. Likevel fremhever han be-

tydningen av å innhente beskrivelser av erfaring, forut for abstraksjon og teo-

retisering. Han gjør her en distinksjon mellom tolkende beskrivelser og tolk-

ende analyser. I dette prosjektet følger jeg Gadamer og van Manens syn på 

tolkning som grunnleggende for forståelse, og anser både studentenes (tolk-

ende) beskrivelser av levde erfaringer og deres mer analytiske tolkninger og 

refleksjoner rundt erfaringene som potensielt betydningsfullt materiale. 

For å kunne forstå erfaringer slik de er levd, mener van Manen at det er 

viktig å ha en holdning av undring, med evne til å se det ukjente i det kjente, 

og å ha en åpenhet, som forutsetter en kritisk bevissthet om egen forforståelse 

(2014, 223-224). Dette samsvarer med Gadamers beskrivelse av den herme-

neutiske oppgave som basert på "en polaritet av fortrolighet og fremmedhet" 

(2012, 333). Gadamer vektlegger betydningen av å være åpen for teksten og 

hvordan den er annerledes enn deg selv. Dette forutsetter ikke en nøytralitet 

eller selvutslettelse, men "det gjelder å bli klar over sin egen forutinntatthet, 

slik at teksten selv kan fremstå i sin annerledeshet" (306). Gadamer fremhever 

at framfor å sette sine fordommer eller forforståelse i parentes, som i epoché, 

må de tas fram i lyset for å kunne være bevisst på dem. Jeg vil derfor her kort 

presentere min forforståelse ytterligere og dens betydning for prosjektet:  

Min forforståelse er preget av en bakgrunn som danser og pedagog gjen-

nom mange år, og som ansatt ved Norges dansehøyskole, hvor jeg blant annet 

underviser i releasebasert teknikk. Mitt prosjekt er dermed situert i institusjo-

nen som jeg arbeider ved, og jeg er en av pedagogene de deltagende studen-

tene møter i sin utdanning. Dette innebærer både fordeler og ulemper. For det 

første er min bakgrunn en viktig drivkraft i prosjektet, og min kunnskap om 

feltet kan gjøre det enklere å forstå studentenes erfaringer. I tillegg er min 

kroppslige baserte kompetanse fra egen dansepraksis av betydning. Dette 

skriver danseforsker Philipa Rothfield at er sentralt i forskningsprosessens 

ulike faser: "The phenomenologist's corporeality is the medium of investiga-

tion, at once a filter of data and the means of its revelation" (2005, 49). Min 

kompetanse innebærer at det er lettere å gjenkjenne sentrale temaer og under-

forståtte betydninger i studentenes utsagn, og ha en forståelse for erfaringenes 

kontekst. Vi har i tillegg et til dels felles begrepsapparat, blant annet danseter-

minologi. Samtidig er det viktig å skape en kritisk distanse til materialet, å ha 

en åpen og undrende innstilling til studentenes annerledeshet og å skille mine 

ulike roller: jeg er både en pedagog som støtter studentene i deres læreprosess, 
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og en forsker som undersøker hva denne prosessen består av. Jeg har i tolk-

ningen av materialet etterstrebet å veksle mellom fortrolighet og fremmedhet 

i møte med studentenes erfaringer, blant annet gjennom å prøve å ikke forstå 

for fort og møte teksten med undring. Hvordan dette er blitt gjort i praksis vil 

jeg komme tilbake til i metodekapittelet. 

 

Jeg vil nå kort oppsummere forskningsprosjektets teoretiske og metodolo-

giske ståsted. Prosjektet er plassert innenfor en kvalitativ forskningstradisjon, 

som kjennetegnes av et fokus på å forstå mening i enkeltpersoners erfaringer, 

at kunnskap anses som kontekstuell og at forskningens design utvikles i løpet 

av prosessen (Creswell 2013, 20). Fokus for prosjektet er å forstå dansestu-

denters levde erfaringer i møte med moderne- og samtidsdans. Metodologisk 

utgangspunkt er van Manens hermeneutisk fenomenologiske metode, hvor 

han foreslår metoder for å anvende hermeneutisk og fenomenologisk filosofi 

i et kvalitativt forskningsprosjekt. En viktig tilpasning dreier seg om å gå fra 

filosofens førstepersonsperspektiv, til at forskere innenfor et praksisfelt inn-

henter andres erfaringer, i et tredjepersonsperspektiv.  

Et debattert tema i denne overgangen er kriterier for hva som kan betegnes 

som fenomenologisk forskning. Linda Finlay, forsker innenfor psykologisk fe-

nomenologi, foreslår at forskningen må involvere rike beskrivelser av levd 

erfaring, forskeren må ha en spesiell innstilling til forskningen og relatere til 

fenomenologisk filosofi eller teori (2009, 8). Hun inkluderer også en herme-

neutisk tilnærming, slik som van Manens, som fenomenologisk (11). Mitt pro-

sjekt er fenomenologisk i den forstand at jeg har levd erfaring som hovedfo-

kus, hvor jeg oppfordrer studentene til både å beskrive og tolke. Min forsk-

ningsinnstilling er hermeneutisk hvor jeg etterstreber bevissthet om og synlig-

gjøring av min forforståelse. I analysen av materialet relaterer jeg noe til 

Merleau-Pontys fenomenologi, men mer til Gadamers hermeneutikk. Mitt 

prosjekt kan dermed sies å være noe mer orientert mot hermeneutikk enn fe-

nomenologi. I tillegg er det viktig å understreke at jeg er forsker innenfor et 

praksisfelt, og at mine ambisjoner er å bidra til kunnskapsutvikling innenfor 

scenisk dans som fagfelt, og ikke til en filosofisk praksis. 

Gadamers filosofiske hermeneutikk er avhandlingens vitenskapsteoretiske 

utgangspunkt, som har ontologiske, epistemologiske og metodologiske impli-

kasjoner. Hans grunntanke om forståelsens ontologiske struktur innebærer 

både at mine tolkninger påvirker prosjektets utforming, gjennomføring og re-

sultat, og at deltagerne bringer sine tolkninger og sin forforståelse inn i pro-

sjektet. Den epistemologiske konsekvens er at kunnskapen som fremkommer 

er konstruert i et samspill mellom deltagerne og meg selv. Jeg søker ikke å 
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komme fram til en sannhet om studentenes erfaringer, men heller å belyse 

mulige "sannheter", eller mulige forståelser av erfaringene. Den hermeneu-

tiske veksling mellom del og helhet, forforståelse og forståelse, har også me-

todologiske konsekvenser, gjennom at prosjektets design utvikler seg i løpet 

av forskningsprosessen. Dette vil jeg nå se nærmere på. 

 

Metode og materiale  

 

Hovedfokus i dette prosjektet har vært å følge en gruppe studenter fra tre ulike 

årstrinn over en lengre periode i deres studieløp, gjennom innsamling av log-

ger og gjennomføring av intervjuer. Jeg vil nå diskutere nærmere metoder an-

vendt for innsamling og analyse av materialet. Jeg etterstreber her å ha en kri-

tisk refleksiv holdning til forskningsprosessen, både etisk og metodisk. Først 

gir jeg en oversikt over deltagere og materiale, deretter ser jeg på prosessen 

av utforming og innsamling av logger og intervjuer, og til slutt diskuterer jeg 

skritt i prosessen av å analysere materialet. 

 

Deltagere og materiale 

 

Ved oppstart av prosjektet ble alle studenter med fordypning i moderne- og 

samtidsdans spurt i en elektronisk undersøkelse om de ville delta i prosjektet. 

Av totalt 30 studenter var det 11 studenter fra ulike årstrinn som takket ja, og 

ble deltagere uten ytterligere utvelgelse fra min side. En av disse valgte å stå 

over første innsamlingsår på grunn av en skade, men ble med i andre år. Alle 

deltagerne skrev under på en samtykkeerklæring med informasjon om pro-

sjektets formål, innhold, frivillighet og anonymitet, i tillegg til en forsikring 

om at deltagelse ikke ville ha påvirkning på vurderinger gjort i utdanningen.6  

Deltagerne var mellom 19 og 24 år ved prosjektets start. Alle er kvinner, 

noe som gjenspeiler den lave andelen menn ved høyskolen. Alle er oppvokst 

                                                      
6 Se samtykkeerklæringen i vedlegg 1. Prosjektet er tilknyttet Stockholms universitet, og skal 

derfor følge svenske regler for behandling av personopplysninger (NSD, u.å.; 2018). I Sverige 

gjøres unntak for innmelding til Datainspektionen og etikprövning når ikke-sensitive person-

opplysninger håndteres med deltagernes samtykke (Datainspektionen, u.å.). Prosjektet er der-

med ikke meldt til Datainspektionen. Disse reglene ble oppdatert i 2018 og erstattet av Da-

taskyddsförordningen, men fordi mitt prosjekt hadde oppstart i 2013 følges gamle regler.  
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i Norden, hvor halvparten kommer fra et større sted med et godt dansetilbud, 

og halvparten fra et lite sted med mindre dansetilbud. To hadde bakgrunn fra 

kveldsskoler, og ni hadde i tillegg gått danselinje på videregående skole. Del-

tagerne var i prosjektets første år fordelt med fire studenter i første, to i andre 

og fire i tredje studieår. I prosjektets andre år var det tre studenter i andre og 

tre i tredje studieår. I tillegg gjennomførte jeg intervjuer med tre uteksaminerte 

studenter. En student, som var i første studieår ved prosjektets oppstart, valgte 

å bli med et tredje år, slik at hun ble fulgt gjennom hele sitt studieløp.  

Det empiriske materialet består av studenters logger og intervjuer som er 

generert over hovedsakelig to år, med ett tilleggsår for en deltager. Tre til fire 

ganger i semesteret leverte studentene logger om erfaringer fra deres daglige 

danseklasser, og mot slutten av hvert semester gjennomførte jeg ett sett med 

intervjuer med deltagerne, hvor de blant annet ble oppfordret til å utdype te-

maer fra loggene. Dette har resultert i et stort materiale, totalt 102 logger og 

36 intervjuer, noe som tilsvarer omtrent 450 sider tekst. Det er en noe ujevn 

fordeling mellom antall logger og antall intervjuer, avhengig av hvilket stu-

dieår deltagerne var i når prosjektet startet, og med hensyn til individuelle for-

skjeller i antall logger de har levert. Tabellen under gir en oversikt over delta-

gere, studieår og materiale. Studentene er anonymisert med psevdonym. Hvil-

ket studentkull de tilhører er også anonymisert og betegnet med bokstav A, B 

og C for henholdsvis de som var i første, andre eller tredje studieår ved opp-

start av prosjektet.  

 
 Periode R1 & R2/ år 1 R3 & R4/ år 2 R5 & R6/ år 3 Totalt  

Materiale Logg Int. Logg Int. Logg Int. Logg Int. 

Student- 

kull A 

Anne 7 2 6 1   13 3 

Beate 4 2 4 2   8 4 

Carina 7 2 7 2 6 2 20 6 

Dina 7 2     7 2 

Student- 

kull B 

Eva   7 2   7 2 

Frøydis 6 2 6 2   12 4 

Gry 6 2 7 2   13 4 

Student-

kull C 

Hanna 6 2  1   6 3 

Ina 6 2     6 2 

Julie 5 2  1   5 3 

Karin 5 2  1   5 3 

Oversikt over deltagere og materiale 

 

R1 & R2 betegner innsamlingsrunde en og to, i første år av innsamlingsperio-

den. Her var Anne, Beate, Carina og Dina i sitt første studieår, i studentkull 

A. Dina var kun med i prosjektet dette året, Anne og Beate var i tillegg med i 
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sitt andre studieår, i R3 & R4 av prosjektet, mens Carina var med i alle tre år. 

Eva, Frøydis og Gry var i studentkull B, som gikk i andre studieår i oppstart 

av prosjektet, Eva ble med først i sitt tredje studieår, i R3 & R4 av prosjektet. 

Hanna, Ina, Julie og Karin var alle i studentkull C, og var i sitt tredje studieår 

i oppstart av prosjektet. De var dermed uteksaminert i prosjektets andre inn-

samlingsår, og var ikke lenger ordinære deltagere. Tre av disse stilte opp på et 

oppfølgingsintervju ett år etter uteksaminering.  

I oversikten kommer det fram at det er spesielt mye materiale fra Carina, i 

og med at hun ble med ett tredje år. For de øvrige deltagerne, som var med ett 

eller to år, varierer antall logger mellom fem og 13 og antall intervjuer mellom 

to og fire. Det er i tillegg individuelle forskjeller på lengden av loggene. Disse 

forskjellene medfører at det i avhandlingen vil være en tendens til at enkelte 

studenter dominerer i utvalg av sitater. Til tross for det vil jeg understreke at 

materialet fra alle studentene har vært sentralt i analyseprosessen. Et ytterli-

gere spørsmål er om Carina har påvirket resultatet mer enn de øvrige studen-

tene, på grunn av lengst deltagelse. For å redusere denne muligheten, var ikke 

materialet fra det tredje innsamlingsåret med i det innledende analysearbeidet. 

På denne måten har ikke Carina påvirket tematiseringen mer enn de deltagerne 

som var med i to år, men hun har bidratt med flere eksempler.  

En annen skjevhet i fordeling av materialet gjelder studieår. I og med at 

ingen nye deltagere kom til i prosjektet, er det kun de fire fra kull A som var 

førsteårsstudenter. Det var fem andreårsstudenter i løpet av innsamlingsperio-

den, to fra kull B og tre fra kull A (markert med lys grå i tabellen). Av tredje-

årsstudenter var det totalt åtte, fire fra kull C, tre fra kull B og en fra kull A 

(markert med mørk grå i tabellen). Dette medfører at jeg har relativt sett mer 

materiale fra tredjeårsstudenter enn fra førsteårsstudenter. Dette kan være en 

metodisk svakhet i forhold til å undersøke tendenser til endring over tid gjen-

nom sammenligning av materialet. På den annen side reflekterer tredjeårsstu-

dentene mer over forandring gjennom studieløpet, og bidrar dermed i større 

grad med egne perspektiver på endring over tid.  

I avhandlingen markeres sitater fra materialet med spesifisering av student, 

studieår og type materiale: Anne1 Logg1/2 indikerer at sitatet er hentet fra logg 

nummer en i andre innsamlingsrunde, og at Anne var i sitt første studieår. 

Anne2 Int3,5 indikerer at sitatet er hentet fra intervju i tredje innsamlings-

runde, på side fem i transkripsjonen, og at Anne da var i sitt andre studieår. 

Julie4 Int4,5 indikerer at intervjuet med Julie ble gjennomført ett år etter ut-

eksaminering.  
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Logg som forskningsmateriale 

 

Formålet med loggene var å få innsikt i studentenes levde erfaringer med deres 

daglige trening i dans. Van Manen fremhever at skriving gjerne medfører en 

reflekterende holdning som kan hemme en friere beskrivelse av levd erfaring 

(1997, 64). Til tross for dette mener han at logger: “may contain reflective 

accounts of human experiences that are of phenomenological value” (73). Jeg 

vil legge til at loggene ikke bare kan, men at de har fenomenologisk verdi. I 

tråd med den hermeneutiske inngangen til levd erfaring, som "konstitueres i 

erindringen" (Gadamer 2012, 95), anser jeg at både studentenes beskrivelser 

og mer analytiske tolkninger er potensielt betydningsfullt materiale.  

Studentene skrev logger, basert på en loggmal, som de leverte tre eller fire 

ganger i semesteret til fastlagte tider, ofte i tilknytning til avslutning av et kurs. 

Loggene varierer i lengde fra en halv til tre sider, noen er svært detaljerte, 

andre mer kortfattede. Jeg oppfordret studentene til å skrive gjennom hele den 

gjeldende perioden, men de fleste skrev loggen rett før innlevering, med et 

tilbakeblikk på de siste to til tre ukene. Dette kan ha medført at loggene fikk 

et mer tilbakeskuende preg enn om de var skrevet rett etter klassen. Mer nær-

het i tid kunne ha vært til hjelp for å beskrive opplevelsene enda mer detaljert.  

Loggmalen var lik for første og andre studieår, med forholdsvis konkrete, 

beskrivende spørsmål, mens tredje år hadde litt åpnere spørsmål. Malene ble 

beholdt nærmest uendret gjennom innsamlingsperioden, med unntak av for 

siste logg i tredje studieår, der jeg i tillegg spurte om hvordan det hadde vært 

å skrive logger. Her følger spørsmålene for første- og andre studieår: 7 

 

1. Nevn noen temaer du har fokusert på i klasse i disse to ukene. Hvor-

dan har du arbeidet med dem? Har du lært noe nytt i forbindelse med 

temaene? 

2. Nevn noen temaer læreren har fokusert på. Hvordan har du arbeidet 

med disse temaene? Har du lært noe nytt i forbindelse med temaene? 

3. Kan du beskrive et øyeblikk eller situasjon fra klasser gitt disse siste 

to ukene? Hva husker du fra situasjonen? Hva var dine umiddelbare 

erfaringer og tanker? Var øyeblikket viktig/ utfordrende/vanske-

lig/spennende? Lærte du noe av situasjonen?  

4. Skriv gjerne om andre ting du synes er interessante. 

                                                      
7 Se vedlegg 2 for fullstendig loggmal for de tre årskullene i første innsamlingsrunde. 
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I spørsmålene tas det utgangpunkt i konkrete opplevelser som en hjelp til å 

komme i gang med å skrive. En slik oppfordring til å beskrive konkrete hen-

delser slik de er opplevd kan også gi rike beskrivelser av levd erfaring (van 

Manen 1997, 65). Særlig spørsmål tre var en slik oppfordring til en friere be-

skrivelse av levd erfaring. Loggmalen for tredjeårsstudenter var noe annerle-

des formulert for spørsmål en, to og fire: 

 

1. Beskriv hva du mener du har behov for å arbeid med innenfor mo-

derne fordypning. Reflekter rundt hvordan du har arbeidet med dette 

i perioden. 

2. Nevn noen temaer lærerne har fokusert på i perioden. Reflekter 

rundt dine erfaringer med disse temaene. 

4. Hva er du opptatt av når du trener dans?  

 

Spørsmålene har de samme fokusområdene, men oppfordrer til mer overord-

net refleksjon, i tillegg til det konkret beskrivende. Bakgrunnen for denne om-

formulering var en tanke om at disse studentene var mer reflekterte og ville 

trenge mindre støtte i spørsmålstillingen. I etterkant ser jeg at denne avgjørel-

sen var basert på mine erfaringer som pedagog, og min forforståelse om stu-

dentenes prosess gjennom utdanningen. Dette kan ha hatt en positiv effekt, 

ved at studentene ble mer utfordret i sine refleksjoner. Men i undersøkelsen 

av en endring over tid, kan det anses som en metodisk svakhet. For dette spe-

sifikke temaet ville det vært en fordel å ha like spørsmål for alle.  

Dette viser hvordan loggmalens eksplisitte spørsmål påvirker innholdet. I 

tillegg vil det kunne være en mer implisitt påvirkning: Gadamer skriver om 

brevveksling som en form for skriftlig samtale, der innholdet tilpasses motta-

geren (2012, 410). Studentens logger kan forstås som en slik skriftlig samtale, 

skrevet ut fra deres antagelser om mine forventninger til loggens innhold, og 

ut fra hvordan de er vant til at logger skrives på NDH. I analysen av materialet 

har jeg etterstrebet å være bevisst på denne type utfordringer.  

 

Intervju som forskningsmateriale 

 

Ved slutten av hvert semester gjennomførte jeg semistrukturerte intervjuer ba-

sert på en intervjuguide (Kvale og Brinkmann 2009, 47). I intervjuene stilte 

jeg utdypende spørsmål om temaer fra logger og tidligere intervjuer, i tillegg 

til mer diskuterende spørsmål rundt tradisjoner i moderne- og samtidsdans. 
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Formålet med intervjuene har vært å få en rikere forståelse av studentenes er-

faringer i moderne- og samtidsdans gjennom utdanningen, og å engasjere dem 

i en mer refleksiv dialog rundt egne erfaringer. Dette er i tråd med van Manens 

syn på de to formålene for et hermeneutisk fenomenologisk intervju: 

(1) it may be used as means for exploring and gathering experiential narrative 

material that may serve as a resource for developing a richer and deeper under-

standing of a human phenomenon, and (2) the interview may be used as a ve-

hicle to develop a conversational relation with a partner (interviewee) about the 

meaning of an experience. (van Manen 1997, 66) 

 

Gjennom en kombinasjon av loggskriving og gjentatte intervjuer over tid in-

volveres studentene aktivt i tolkningen av egne erfaringer, og i refleksjoner 

rundt felles temaer i materialet. Studentene inviteres her inn i en hermeneutisk 

dialog, hvor de selv kan reflektere over egne erfaringer. Dette kan ifølge van 

Manen være med på å avdekke dypere mening av erfaringene (1997, 99). I 

tillegg har det en etisk implikasjon, ved at studentenes egne tolkninger gis vekt 

i tillegg til mine. Dette fremhever Paula Saukko, forsker i kritiske kulturstu-

dier, at er viktig for deltagere i et forskningsprosjekt: "[They] thereby occupy 

the role of the 'knower' and not only that of 'the known'"(2003, 91). 

Steinar Kvale og Svend Brinkmann fremhever også intervjuets dialogiske 

karakter; som bokstavelig talt et inter view, en samtale mellom (inter) to per-

soner som utveksler synspunkter (views), og som sammen konstruerer en 

kunnskap dem imellom (2009, 22-3). Til tross for et ønske om likhet og gjen-

sidig forståelse, er det viktig å være bevisst den asymmetriske maktbalansen i 

intervjusituasjonen (52). Det er jeg som forsker som har definert tema og leder 

intervjusituasjon, og som står for fortolkning av materialet. Selv om det å in-

volvere studenten i tolkning og refleksjon kan endre maktbalansen noe, er det 

jeg som har ledelsen over prosjektet. At jeg i tillegg er studentenes pedagog 

til daglig, kan gi en forsterket asymmetri i maktbalansen. Hvis intervjuene 

hadde vært utført av en annen, er det mulig at de hadde turt å uttale seg mer 

kritisk om enkelte temaer. Dette har jeg forsøkt å kompensere for i intervjusi-

tuasjonen, ved å fremheve våre roller som forsker/forskningsdeltager framfor 

pedagog/student, og ved å oppfordre til kritisk refleksjon. 

Jeg gjennomførte intervjuene i høyskolens lokaler. De varte 35-45 minutter 

og ble dokumentert på video.8 Jeg utformet veiledende, delvis individuelle in-

tervjuguider i forkant av hver runde med intervjuer. Underveis i intervjuene 

endret jeg rekkefølge på spørsmål, utelot noen og stilte utdypende spørsmål, 

                                                      
8 Jeg valgte video framfor lydopptak for å ha mulighet til å notere bevegelser der de var til støtte 

for det verbale uttrykket. Ut over dette har jeg ikke analysert det visuelle i videoen.  
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for å være åpen for intervjusituasjonens dynamikk (Kvale og Brinkmann 

2009, 144). Dette medførte noe variasjon i hvilke temaer som ble berørt i en-

keltintervjuer innad i en intervjurunde.  

I intervjuene har jeg stilt fenomenologisk orienterte spørsmål,9 hvor stu-

dentene oppfordres til å beskrive utvalgte øyeblikk, i tillegg til mer analytisk 

fortolkende spørsmål som oppfølging av temaer fra logger og tidligere interv-

juer. Dette er i tråd med de to formålene for et hermeneutisk fenomenologisk 

intervju: å samle levd erfaringsmateriale og å reflektere over erfaringene (van 

Manen 1997, 66). I tillegg har jeg stilt spørsmål knyttet til tradisjoner i dans, 

slik som forståelse av begreper og syn på estetiske idealer. Her følger noen 

eksempler på spørsmål jeg har stilt i intervjuene, ordnet etter type spørsmål.  

 

Fenomenologisk orienterte beskrivende spørsmål: 

A. Beskriv din første opplevelse med moderne dans eller samtidsdans. 

Hva husker du? Hvordan opplevde du det? 

B. Har du i perioden opplevd et øyeblikk av å gå fullstendig inn i dansen, 

eller å være tilstede i øyeblikket? Kan du beskrive opplevelsen?  

C. Kan du beskrive et øyeblikk hvor du følte at du hadde lært noe? Hva 

skjedde da? Hvordan opplevde du det? 

 

Tolkende eller analytiske oppfølgingsspørsmål  

D. I loggen skriver du om å ta plass og kaste seg ut i noe utrygt. Kan du si 

litt mer om det? Hvilken betydning har dette for deg?  

E. Flere er inne på å gå ut av sin komfortsone i både logger og intervju. 

Hva vil det si å gå ut av komfortsonen for deg? Når gjør du det?  

F. I intervju spurte jeg om når en gjenkjente å ha lært noe, flere var da 

inne på at det var vanskeligere å kjenne det i kroppen enn å se det vi-

suelt. Er dette noe du kjenner deg igjen i? Hvordan er dette for deg? 

 

Diskuterende spørsmål knyttet til tradisjoner i moderne- og samtidsdans 

G. Hva assosierer du med begrepet moderne dans? Og med samtidsdans? 

H. Hva er en god danser i moderne- og samtidsdans for deg? 

I. Danseteknikk kan ses på som en kamp for å nå et estetisk ideal, både 

bevegelsesmessig og i form av å ha en idealkropp, og at man kanskje 

ikke når opp til idealet. Kjenner du deg igjen i dette innenfor moderne- 

og samtidsdans? 

                                                      
9 Dette viser til en type spørsmål som det særlig anvendes i en beskrivende, Husserl-inspirert, 

fenomenologi slik som Amedo Giorgis. Her oppfordres deltageren til å gi detaljerte beskrivelser 

av konkrete situasjoner, uten årsaksforklaringer eller generaliseringer (jf. Finlay 2009, 10). 
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Spørsmål A var et oppstartspørsmål i første intervju, mens B og C var basert 

på temaer som var kommet fram i flere logger. Framfor å la studentene utdype 

egne loggutsagn, valgte jeg å la dem se for seg en konkret hendelse for å prøve 

å få en fenomenologisk rik beskrivelse av temaene. De neste tre spørsmålene 

er tolkende/analytiske spørsmål, med litt ulike former for oppfølging: Spørs-

mål D er et individuelt spørsmål om utdyping og analyse av et konkret logg-

sitat. Dette og lignende temaer kom fram i flere logger og i første intervju-

runde. Spørsmål E er en videreutvikling av dette temaet, stilt som et generelt 

spørsmål til alle. Spørsmål F er en direkte oppfølging av spørsmål C, her in-

viteres studentene til å kommentere en analyse som jeg hadde gjort av mate-

rialet. Dette viser hvordan temaer fra logger bringes videre som individuelle 

og generelle spørsmål, og hvordan studentenes egne tolkninger og mine fore-

løpige analyser blir utgangspunkt for fordypet analyse i senere intervjuer. 

Dette viser hvordan den hermeneutiske sirkel mellom del og hel er et grunn-

leggende trekk ved prosjektets forskningsdesign. Spørsmål G-I er av mer dis-

kuterende karakter, uten en direkte tilknytning til loggene. Disse spørsmålene 

er derimot knyttet til tradisjoner i moderne- og samtidsdans, som er del av 

avhandlingens problemstilling. 

Av disse tre spørsmålstypene er det de tolkende oppfølgingsspørsmålene 

som er stilt aller mest gjennom hele innsamlingsperioden. I første innsamling-

sår er det like mange av disse som av de diskuterende, mens fra andre år er 

hovedtyngden på de tolkende utdypingene av logger og intervjuer. Dette sam-

menfaller med en endring i min vektlegging av prosjektets tema: Fra i oppstart 

av å se på studentenes erfaringer og tradisjoner i moderne- og samtidsdans 

som to like store områder, til gradvis å gå over til å se på studentenes erfaringer 

som det sentrale, sett i en kontekst av moderne- og samtidsdans. Dette synlig-

gjør igjen prosjektets hermeneutiske karakter, ved at min forforståelse og for-

ståelse endres i møte med materialet, og at prosjektet endres med det. 

Fenomenologisk orienterte beskrivende spørsmål er det gjennomgående 

færrest av. Det kan ha å gjøre med at det var en intervjustil som jeg innled-

ningsvis ikke behersket så godt. Det har i tillegg sammenheng med prosjektets 

grunndesign: å la logger være utgangpunkt for intervjuene. Dette medfører at 

studentenes refleksjoner over egne og andres temaer blir sentralt. I et fenome-

nologisk orientert intervju oppfordrer van Manen til å unngå deltagernes for-

klaringer og generaliseringer, for å komme nærere erfaringene slik de er levd 

(1997, 67-68). Danseforsker Leena Rouhiainen argumenterer derimot for at 

det å evaluere, bedømme og spekulere også er måter for individet å forholde 

seg til sin livsverden på. Hun fremhever at ingen kriterier tilsier at enkelte 

empiriske erfaringer kan ansees som mer sentrale enn andre (2003, 41).  
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Et lignende syn har Simon Høffding og Kristian Martiny, som skriver at en 

beskrivelse av en opplevelse aldri er en gjenskaping av det som skjedde, men 

en annen manifestering av opplevelsen (2016, 544). "In the [interview] en-

counter, experience becomes an unfolding process that is constituted by loops 

of memory, reflection, description and questioning in the interview"(545). 

Van Manen fremhever også at refleksjon er av betydning for levd erfaring: 

"Trough […] interpretive acts we assign meaning to the phenomena of lived 

life" (1997, 37). Men på den annen side skriver han at en slik refleksjon i 

etterkant aldri kan fange rikdommen og dybden i erfaring slik den er levd (36). 

Der van Manen kan tolkes som at refleksjon over levd erfaring er en reduksjon 

av erfaringen, vektlegger Høffding og Martiny det som en annen manifeste-

ring av erfaringen. 

I tråd med Rouhiainen og Høffding og Martiny anser jeg at det å la studen-

tene både beskrive, tolke og ha meninger om egne erfaringer og andre temaer 

som de ser som sentrale i sin utdanning, er ulike innfallsvinkler til å få tilgang 

til deres livsverden og levde erfaringer. I tillegg er det å undersøke forandring 

av studentenes refleksjoner over tid, en sentral metode jeg anvender for å un-

dersøke studentenes endring gjennom utdanningen.  

 

Metoder for tolkning av forskningsmaterialet 

 

Prosessen av å tolke forskningsmaterialet kan deles i tre hovedfaser: 1) Inn-

samling og tilrettelegging av materialet, 2) tematisk analyse av materialet og 

3) skriveprosess med fordypet analyse. Disse fasene overlappet til dels i tid. I 

innsamlingsperioden, som foregikk hovedsakelig over to år, gjorde jeg også 

tematiske analyser av deler av materialet, og jeg skrev foreløpige analyser. Jeg 

vil nå se nærmere på metoder og prosedyrer i disse tre fasene. 

 

Innsamling og tilrettelegging av materialet 

 

I beskrivelsen av prosedyrer for innsamling av logger og intervjuer i foregå-

ende avsnitt kom det tydelig fram at innsamlingsperioden også var en tolk-

ningsprosess. Dette kom særlig til syne i form av at tolkninger av loggene var 

utgangpunkt for å finne frem til sentrale temaer som ble utdypet i intervju. I 

tillegg var utformingen av loggmaler og intervjuguider, og gjennomføring av 

intervjuer, preget av kontinuerlige tolkninger og vurderinger.  
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Underveis i innsamlingsperioden transkriberte jeg intervjuene fortløpende 

etter hver runde med intervjuer. Her etterstrebet jeg å gjengi så ordrett som 

mulig det studentene sier, men gjorde uunngåelig tolkninger underveis, blant 

annet ved å vurdere hvor mye informasjon utover de enkelte ordene som skulle 

tas med. Jeg noterte blant annet lengre pauser, trykk på enkelte ord og følel-

sesuttrykk og bevegelser der disse virket vesentlige for fortolkningen. Dette 

viser hvordan transkripsjonen er en tolkningsprosess, preget av mine valg. 

I tilrettelegging av logg- og intervjumaterialet for anvendelse i avhand-

lingen gjorde jeg noen små endringer, først og fremst for å ivareta konfiden-

sialitet: For å sikre anonymitet har deltagerne fått psevdonymer, språklige sær-

egenheter er oversatt til bokmål og enkelte personlige detaljer er fjernet. 

Navngivning av berørte tredjeparter, som medstudenter og pedagoger, er også 

fjernet. Det er relativt få mannlige pedagoger ved høyskolen, derfor benevnes 

alle pedagoger som hun. Enkelte steder, hvor syn på pedagogen omtales di-

rekte, er det fjernet referanser til hvilken teknikk pedagogen underviser. Ut 

over dette er det gjort få eller ingen endringer i loggene. 

Intervjuene har jeg bearbeidet noe mer. For å ha mer flyt i teksten i over-

gang fra muntlig tale til skreven tekst, er en del tenkepauser, gjentagelser og 

fyllord som liksom, på en måte, bare og da fjernet. I tillegg er syntaktiske feil 

rettet opp. Kvale og Brinkmann fremhever at regler for god tale og god tekst 

er ulike, et velformulert muntlig uttrykk kan virke usammenhengende og pre-

get av gjentagelser når det gjengis direkte (2009, 187). Videre poengterer de 

at: "publiseringen av usammenhengende og repetitive, ordrette intervjutran-

skripsjoner kan medføre en uetisk stigmatisering av bestemte personer eller 

grupper” (195). En student ønsket å lese en transkripsjon av et intervju, og hun 

kommenterte i etterkant nettopp intervjuets muntlige form:  

Da jeg leste transkripsjonen merket jeg meg fort hvor mye jeg bruker ordene "liksom" 

og "da", og hvor lite kvalitetsbevisst/troverdig/profesjonelt det fremstår. Eva3 Logg3/4 

 

Studenten leser sine utsagn etter samme regler som skreven tekst, og ser ikke 

dynamikken som var tilstede i den muntlige situasjonen. Hun opplever at hun 

fremstår som mindre troverdig enn hun trodde. Dette understreker hvordan det 

å tilpasse muntlig tale til skriftform er viktig for å få fram styrken i studentenes 

utsagn, og for å gi dem den respekt de fortjener.  
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Tematisk analyse 

 

I følge van Manen er målet for fenomenologisk refleksjon å få mer direkte 

kontakt med erfaringer slik de er levd, gjennom å analyser de tematiske as-

pektene ved erfaringene (1997, 78). Van Manen skriver videre: 

So a phenomenological theme is much less a singular statement (concept or 

category such as "decision", "vow" or "commitment") than a fuller description 

of the structure of a lived experience. As such, a so-called thematic phrase does 

not do justice to the fullness of the life of a phenomenon. (1997, 92) 

 

Et tema er en måte å forstå mening i et fenomen, med sine mange lag og di-

mensjoner, men den vil aldri kunne fange alle aspekter eller lag i erfaringen.  

Van Manen fremhever at det å gjøre en tematisk analyse ikke er en regel-

bundet prosess, men han foreslår tre tilnærminger til analysen: 1) En holistisk 

tilnærming der man prøver å fange helheten i teksten i en tematisk setning, 2) 

en selektiv tilnærming der man velger ut spesielt talende setninger av teksten, 

og 3) en linje for linje tilnærming der man undersøker hva hver enkelt setning 

avslører om temaet. Felles for alle tilnærmingene er å omforme teksten til 

kondenserte, beskrivende setninger, som base for den videre analysen. Deret-

ter avgrenses fremvoksende temaer hos den enkelte og på tvers av deltagerne. 

På bakgrunn av dette komponeres språklige transformasjoner, hvor målet er å 

fange essensen10 eller strukturen i fenomenet på en fenomenologisk sensitiv 

måte (van Manen 1997, 92-6). Dette kan også forstås som en hermeneutisk 

prosess, der stadig nye tilnærminger til materialets deler skaper fordypet for-

ståelse av helheten.  

Den første form for tematisk analyse gjorde jeg allerede i gjennomlesing 

av de 24 loggene som ble levert inn i første innsamlingsrunde. For å komme 

fram til spørsmål for oppfølging i intervjuene, søkte jeg etter fremvoksende 

temaer i enkeltlogger og på tvers av logger. Gjennom en selektiv lesing hvor 

jeg valgte ut spesielt talende deler av loggene, kom jeg fram til flere sentrale 

temaer som gikk igjen i mange av loggene: Eget arbeid med å mestre og forstå 

konkrete bevegelser, opplevelser av å lære, pedagogens betydning og å tørre 

å ta plass eller å ta sjanser. I tillegg var det noen temaer som framkom i en 

eller to logger: å være tilstede i dansen, sammenheng mellom teknikker og 

mestring og emosjoner. Mange av disse temaene tok jeg opp i første runde 

med intervjuer, og de kom igjen i loggene i påfølgende innsamlingsrunder. I 

tillegg kom stadig nye temaer til i materialet. 

                                                      
10 Van Manen argumenterer for å anvende begrepet essens, til tross for at det er omdiskutert 

(1997, xv). Jeg anvender det derimot kun i tilknytning til forfattere som anvender det selv. 
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I innsamlingsperioden gjorde jeg med andre ord tematiske analyser av deler 

av materialet. Etter at hoveddelen av materialet var samlet inn etter to år, 

gjorde jeg en analyse av en større del av materialet. For å holde meg nært 

studentenes egne erfaringer og undersøke hvilke temaer som var sentrale for 

dem, tok jeg utgangspunkt i logger og de delene av intervjuene som var opp-

følging av temaer fra loggene. Dette var et omfattende materiale (96 logger og 

deler av 34 intervjuer) som det var en utfordring å få oversikt over. Jeg leste 

gjennom alt, markerte foreløpige temaer på tvers av deltagere, og gjorde gjen-

tatte forsøk på organisering ut fra hovedtemaer og undertemaer. Det var mye 

materiale og mange temaer, som jeg søkte å organisere i mer overkommelige 

enheter. Jeg kom etterhvert fram til en organisering av temaene under fire ho-

vedområder: didaktisk, kroppslig, estetisk og transformasjon.  

Jeg gjorde deretter en ny gjennomlesing av hele materialet, denne gangen 

også fra tredje innsamlingsår, og med mine diskuterende intervjuspørsmål. Jeg 

fargekodet materialet ut fra de fire hovedområdene og samlet materialet under 

disse. Jeg opplevde at hovedområdene fungerte som en god struktur, hvor det 

meste av materialet kunne passe inn i ett, eller flere, av hovedområdene. 

Denne gangen organiserte jeg materialet i tillegg etter studieår og type ma-

teriale (logg/intervju). Organisering etter studieår gjorde jeg for å undersøke 

tendenser til endring over tid, noe som er et sentralt fokus i den videre analy-

sen. Gjennom organisering etter type materiale ønsket jeg å undersøke om det 

var forskjeller i hva som kommer fram i logger i forhold til i intervjuer. Når 

det gjelder mengde materiale er didaktisk det markant største hovedområdet i 

loggene (det har like mye tekst som de andre tre til sammen), mens i intervju-

ene er estetisk like stor som didaktisk. Dette indikerer at studentene er mest 

opptatt av sine "nære" læringsprosesser i møte med teknikkene, mens jeg in-

troduserer temaer knyttet til tradisjoner i moderne- og samtidsdans. Hoved-

området transformasjon er forholdsvis lite i logger, noe mer i intervjuer, men 

dette temaet belyses i tillegg gjennom analysen av de øvrige hovedområdene. 

Disse tre hovedområdene er nært knyttet til prosjektets fokusområder: Studen-

tenes nære opplevelser med sin daglige dansetrening (didaktisk), min interesse 

for å undersøke dette i relasjon til tradisjoner i moderne- og samtidsdans (es-

tetisk) og endring av studentenes erfaringer over tid (transformasjon).  

Hovedområdet kroppslig har en litt annen karakter enn de andre tre. Det 

har klart minst mengde tekst, som kan ha å gjøre med at det er vanskelig å 

skrive om kroppslige prosesser. I tillegg har det sammenheng med at det ikke 

var et eksplisitt fokusområde i logger eller intervjuer. Men i mange sitater, 

opprinnelig samlet under didaktisk, var det flere henvisninger til kroppen som 

indikerer at det er et kvalitativt viktig tema. Jeg valgte derfor å skille det ut 
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som et eget hovedområde, for lettere å kunne forstå sider av den kroppslige 

dimensjonen av studentenes erfaringer i dans. 

Etter denne reorganiseringen var jeg kommet fram til fire hovedområder, 

med 13 hovedtemaer og mange undertemaer. Se vedlegg 3 for oversikt over 

temaer i materialet, slik de var etter denne innledende analyseprosessen. Da 

jeg gikk over til en fordypet analyse av de enkelte hovedområdene, ble tema-

tiseringen noe endret, dette vil komme fram framover i avhandlingens hoved-

kapitler. Enkelte temaer ble i prosessen valgt vekk, til fordel for fordypning i 

noen utvalgte temaer. Jeg behandler likevel forholdsvis mange temaer, totalt 

10 hovedtemaer, for å belyse bredden i studentenes erfaringer.  

Denne organiseringen av materialet opplevde jeg som et viktig skritt i ana-

lyseprosessen. I den videre analysen forholdt jeg meg til alt materialet samlet 

under ett hovedområde som en "helhet". Jeg valgte å strukturere avhandlingen 

ut fra disse fire hovedområdene, med ett kapittel for hvert, med estetisk som 

det første. I løpet av skriveprosessen har kapitlene fått nye titler i tråd med 

resultatet av i analysen, noe jeg kommer tilbake til.  

Denne delen av analyseprosessen hadde preg av å lete etter "kategorier", 

som van Manen mener er noe annet enn et fenomenologisk tema (1997, 92). I 

den videre analysen av hvert enkelt hovedområde gjorde jeg en tematisk ana-

lyse mer i tråd med van Manens forslag: I en holistisk tilnærming prøvde jeg 

å få oversikt over det karakteristiske i materialet og avgrenset hovedtemaer. 

Deretter gjorde jeg en linje for linje tilnærming, med følgende prosedyre: Å 

fargekode ut fra hovedtemaer, å formulere kondenserte beskrivende tekster for 

hver deltager, å avgrense undertemaer for hver enkelt og på tvers av deltagere 

og til slutt å samle de kondenserte tekstene under temaene. Prosessen med 

fargekoding, kondensering og organisering ble gjort gjentatte ganger.  

Jeg opplever at denne metoden var til hjelp for å holde en åpen innstilling 

til materialet, å kunne se det tilsynelatende velkjente med nye øyne. Veks-

lingen mellom lange og korte sitater, originalsitater og kondenseringer, var en 

konkret hjelp for ikke å ta innholdet for gitt, men å kunne veksle mellom for-

trolighet og fremmedhet (Gadamer 2012, 333). Dette gjaldt ikke minst sitater 

som omhandlet min undervisning. Her etterstrebet jeg å sette til side min er-

faring fra situasjonen, og lese disse sitatene på samme måte som de øvrige 

sitatene. Van Manens forslag om å anvende kondenseringer som grunnlag for 

den videre analysen, opplevde jeg derimot som å ta et skritt bort fra studente-

nes erfaringer. Derfor anvendte jeg mine kondenseringer kun i tematiserings-

prosessen. For å beholde nærkontakt med studentenes egne utsagn valgte jeg 

i stedet i en selektiv tilnærming ut sitater som var mest dekkende for de gjel-

dende undertemaene. Disse sitatene ble basen for den videre skriveprosessen. 
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Skriveprosess med fordypet analyse 

 

I følge van Manen er skriveprosessen sentral i hermeneutisk fenomenologisk 

forskning. Å skrive handler ikke bare om å rapportere funn, men er en del av 

selve forskningsprosessen (1997, 125). Dette gjenkjenner jeg i eget arbeid. Å 

gå i gang med å skrive ga fordypet forståelse av temaene, og det medførte ofte 

nye reorganiseringer av over- og undertemaer.  

Van Manen oppfordrer videre til å skape språklige transformasjoner av te-

maene, for å fremme gjenkjennelse av erfaringer knyttet til det gjeldende fe-

nomenet hos leseren (96). Jeg har derimot valgt å ikke omforme studentenes 

sitater, men heller å inkludere forholdsvis mange sitater i teksten, slik at stu-

dentenes egne ord kan være med å skape gjenkjennelse hos leseren. Dette har 

sammenheng med at jeg opplever at van Manen er noe uklar i hvordan denne 

språklige transformasjonen gjøres, og at han i flere eksempler bringer inn nye 

begreper og tolkninger forholdsvis langt fra originalteksten. John Paley, fors-

ker innenfor filosofi og helsefag, kritiserer van Manen for å være uklar i kri-

terier for skrittene i metoden, og at hans egne verdier ubevisst farger både 

materialet og tolkningene (2017, 116). Paley etterspør blant annet en større 

transparens i tolkningsprosessen. Å inkludere direkte studentsitater i teksten 

mener jeg er en måte å fremme transparens på.  

Skriveprosessen startet med mine intuitive beskrivende tolkninger av ma-

terialet. Neste skritt i prosessen var å relatere studentenes erfaringer og mine 

tolkninger av erfaringene til relevant teori. Van Manen vektlegger at å la seg 

inspirere av filosofer og andre kilder innenfor sitt fagfelt, kan være viktig for 

å kultivere innsikt i tolkningsarbeidet og finne nye måter å forstå materialet 

på (2014, 324). Jeg vil legge til at anvendelse av teoretiske perspektiv har vært 

en ytterligere hjelp for å kunne veksle mellom fortrolighet og fremmedhet i 

fortolkningen av materialet, og en måte å bli klar over min forforståelse. Vi-

dere har det vært til hjelp for å se studentenes erfaringer i en større kontekst. 

Fenomenologi er blitt kritisert for å ha en tendens til universalisme, hvor det 

ikke tas med i betraktning at levd erfaring er historisk og kulturelt situert (jf. 

Rothfield 2005). Dette prøver jeg å unngå gjennom å relatere studentenes er-

faringer til tradisjoner i moderne- og samtidsdans. 

De fire hovedkapitlene berører temaer av ulik art, og jeg har derfor anvendt 

teori fra ulike fagfelt: Gadamers hermeneutiske filosofi er, som tidligere vist, 

sentral som et overordnet vitenskapsteoretisk perspektiv. I tillegg har jeg tatt 

utgangpunkt i hans forståelse av tradisjon, lek og danning som tolkningshjelp 

i deler av analysen. Jeg anvender også noen sentrale temaer fra Merleau-Pon-

tys fenomenologi. Studentenes erfaringer gjennom utdanningen kan forstås 
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som sider av en læreprosess, det har derfor vært naturlig å trekke inn noe læ-

ringsteori. Her har jeg særlig tatt utgangspunkt i utdanningsforsker Peter Jar-

vis' (2006) modell for helhetlig læring. I tillegg er studentenes erfaringer tolket 

og diskutert i relasjon til relevant danseforskning. Disse teoretiske perspekti-

vene presenteres nærmere i innledningen av de enkelte kapitlene. 

 

Forskningskontekst 

 

For å posisjonere denne avhandlingen i en større akademisk kontekst vil jeg 

her først presentere fem nordiske doktorgradsavhandlinger som omhandler 

levd erfaring med scenisk dans, og som på ulike måter har vært til inspirasjon 

for mitt prosjekt. Deretter presenterer jeg forskning om (levd) erfaring i en 

profesjonsutdanning i scenisk dans, først nordisk, deretter internasjonalt.11 

Leena Rouhiainens (2003) avhandling omhandler intervjuer av fire profe-

sjonelle samtidsdansere i Finland, tolket i lys av Merleau-Pontys fenomeno-

logi. I analysen av intervjuene kombinerer hun en variasjon av Giorgis feno-

menologisk beskrivende metode med en hermeneutisk tolkning av materialet 

(49). For mitt prosjekt har det særlig vært til inspirasjon hvordan hun kombi-

nerer fenomenologi som kvalitativ metode med hermeneutikk, og hvordan 

hun anvender Merleau-Pontys fenomenologiske filosofi på empirisk baserte 

studier av dans. Avhandlingens funn knyttes til fem elementer som former 

dansekunstnernes livsverden: eksistensen av en dansetradisjon, det lokale 

dansefeltet, kunstneriske roller, kroppsliggjøring av dansen og forståelse av 

seg selv som dansekunstner (383). Flere av disse elementene har relevans for 

forståelse av lignende temaer i mitt prosjekt, slik som tradisjon, kroppens be-

tydning, forståelse av seg selv i dansen og forventinger om et yrkesliv. 

Susanne Ravn (2008) har i sin avhandling intervjuet 13 europeiske profe-

sjonelle dansere i ulike sjangre, med fokus på hvordan danserne strukturerer 

sine levde erfaringer med bevegelse (297). Hun har en fenomenologisk inng-

ang i analysen, med særlig utgangpunkt i Merleau-Ponty, som hun kombinerer 

med en undersøkelse av dans som kulturelt situert. Hennes funn knyttes til 

temaene rom, sansning og bevegelsesprosesser, og hun viser hvordan dansere 

fra ulike sjangre har både likheter og ulikheter i deres tilgang til disse temaene. 

For mitt prosjekt er Ravns belysning av dansernes arbeid med innlæring og 

                                                      
11 Flere av disse er publisert i sluttfasen av mitt avhandlingsarbeid, derfor diskuteres enkelte av 

dem kun her i innledningen og i avhandlingens konklusjon.  
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utforsking av bevegelse relevant, i tillegg til det hun betegner som sensoriske 

landskap, som hun ser som del av dansernes teknikk.  

Både Rouhiainen og Ravn bygger videre på arbeider av Maxine Sheets-

Johnstone, Sondra Horton Fraleigh og Jaana Parviainen, alle dansere og filo-

sofer som gjør fenomenologiske undersøkelser av dans. Rouhiainen og Ravn 

er derimot de første i Norden til å inkludere empirisk materiale av andre dan-

seres levde erfaringer, noe Ravn etterlyser mer forskning på (2008, 38, 43). 

Mitt prosjekt er et bidrag til mer forskning på levde erfaringer med dans. 

Rouhiainen og Ravn belyser sentrale temaer hos profesjonelle dansere, mens 

jeg bidrar til økt forståelse av veien fram mot det å bli profesjonell danser. 

Tone Pernille Østern (2009) undersøker i sin avhandling åtte ulik-kroppede 

danseres erfaringer i improvisasjon i et forestillingsprosjekt. Prosjektet, som 

er basert i Norge og ledet av henne selv, involverer både profesjonelle og ama-

tører, og kombinerer en pedagogisk og en kunstnerisk virksomhet. Hun har en 

hermeneutisk fenomenologisk tilnærming, og tolker materialet blant annet ut 

fra Merleau-Pontys fenomenologi og kritisk pedagogikk (287). Hun introdu-

serer rom som teoretisk verktøy, og identifiserer levd, estetisk, fiktivt, narra-

tivt, kulturelt og politisk rom i dans (288). Videre analyserer hun deltagernes 

transformasjon gjennom endringer i ulike meningsperspektiv: "bodily-soma-

tic, existential, intrapersonal, community, aesthetic and methodologi-

cal"(289). Dette metodiske grepet har vært en inspirasjon for min undersø-

kelse av studentenes transformasjon gjennom utdanningen. 

Hilde Rustad (2013) undersøker i sin avhandling danseimprovisasjon og 

kontaktimprovisasjon som improvisasjonsfenomen gjennom perspektivene 

tradisjon, fortolkning og levd erfaring. Hun kombinerer hermeneutikk og fe-

nomenologi og anvender litterære kilder og levd erfaring som materiale (xiii). 

Gadamers filosofi er sentralt i avhandlingen, særlig hans forståelse av tradi-

sjon. Rustads undersøkelse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon 

som tradisjoner har vært til stor inspirasjon for mitt prosjekt, både som teore-

tisk perspektiv og gjennom temaene hun belyser, slik som nyskapning eller 

kreativt gjenbruk, valg og frihet. Videre undersøker hun studenters levde er-

faringer med improvisasjon i en kroppsøvingslærerutdanning, og belyser te-

maer som kompetanse, selvbilde og undervisningsrelevans (177). 

Göran Krantz (2014) gjør i sin avhandling en hermeneutisk fenomenolo-

gisk studie av danseelevers erfaringer med moderne dans eller eurytmi. Han 

intervjuer 20 danseelever, alle 18 år, på videregående skoler i Sverige (3). Med 

utgangpunkt i van Manens analysemetode og Gadamers ideer om danning be-

lyser han temaer som sikkerhet, frihet, glede og å utvikle seg som person 

(152). Krantz har en ambisjon om å begrunne verdien av dans i skoleverket, 
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noe som ikke er direkte relevant for mitt prosjekt. Men fordi deltagerne er i en 

forberedende utdanning, flere med ønske om å bli dansere, kan deres erfa-

ringer belyse viktige skritt på veien fram mot en profesjonsutdanning i dans. 

Videre har det metodologisk vært relevant å se hvordan han anvender van Ma-

nen og Gadamer, som også er sentrale i mitt prosjekt. 

Østern, Rustad og Krantz har alle en hermeneutisk fenomenologisk inng-

ang, og de undersøker alle sentrale temaer i ulike gruppers erfaringer med 

dans. Ingen av disse undersøker studenter i en profesjonsutdanning i dans, og 

her kan min avhandling gi et viktig supplement. Rustad belyser sentrale te-

maer innenfor kontaktimprovisasjon og improvisasjon, og her kan mitt pro-

sjekt bidra til ytterligere empirisk basert nyansering av dansestudenters erfa-

ring med disse sjangrene. Østern har fokus på transformasjon i et improvisa-

sjonsbasert forestillingsprosjekt, mens jeg undersøker transformasjon knyttet 

til både improvisasjon og fastlagt danseteknikk. Relatert til Krantz kan jeg 

belyse temaer som har relevans i overgangen til en profesjonsutdanning.  

 

Nå vil jeg se nærmere på hva som eksisterer av forskning på levd erfaring i en 

profesjonsutdanning i scenisk dans i Norden. Jeg har kun funnet fire slike pro-

sjekter, hvorav tre er publisert som artikler og en doktorgradsavhandling.  

Gunn Engelsrud (2010) har publisert en artikkel om studenters erfaringer 

med egentrening ved en fagskole (Skolen for samtidsdans, Oslo). Gjennom 

analyse av logger samlet inn over tre år identifiserer hun temaer som: "Pain 

and tears", "I feel free" og "Everything inside me is changing"(36).  

Rouhiainen (2015) undersøker i en artikkel masterstudenters levde erfa-

ringer med pust i somatisk orientert undervisning (Theatre Academy, Hel-

sinki). Gjennom tolkning av skriftlig materiale diskuteres temaer som økt 

selvbevissthet og utvikling av en etisk bevissthet i kunstnerisk samarbeid (6). 

Engelsrud og Rouhiainen gjør begge en fenomenologisk undersøkelse av 

studenters erfaringer med egen undervisning eller veiledning, og med fokus 

på ett fag i en utdanning som har en somatisk orientering. De belyser temaer 

som er relevante å se i relasjon til studentene i min avhandling. Jeg bidrar til 

å se sammenhenger mellom flere fag og ulike treningspraksiser. 

Østern har i to artikler (2016, 2017) undersøkt tidligere studenters opple-

velser fra sin utdanning innenfor samtidsdans i Norge. NDH er en av utdan-

ningene som behandles, og Østerns forskning har derfor direkte relevans for 

denne avhandlingen. En viktig forskjell mellom hennes og mitt prosjekt er at 

hun gjør ett intervju med profesjonelle dansere som ser tilbake på sin utdan-

ning, som kan være langt tilbake i tid og fra ulike studieløp. Et kritisk tilbake-

blikk kan gi verdifull kunnskap om utdanningens påvirkning, slik den fremstår 
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i ettertid. Min forskning undersøker derimot erfaringer som gjøres underveis 

i en utdanning, som kan være til hjelp for å få øye på andre påvirkninger en 

utdanning kan ha. I tillegg kan min metode med logger og flere påfølgende 

intervjuer gi fordypet forståelse og nyansering av erfaringer i en utdanning. 

Annette Torgersen (2018) undersøker i sin avhandling ballettstudenters 

(Kunsthøgskolen i Oslo) erfaringer med Kinetic Awareness, en somatisk inng-

ang til danseteknikk. Med teoretisk utgangspunkt i fenomenologi, bygger hun 

videre på blant annet Rouhiainen og Ravn. Torgersen bidrar til utvikling av 

en didaktikk i teknikken og undersøker sammenheng mellom undervisnings-

metode og læringsutbytte (iii). Hun belyser flere viktige temaer som delvis 

samsvarer med temaer fra studentene i mitt prosjekt, blant annet å sanse krop-

pen, å utforske bevegelser og møter mellom ulike tradisjoner i dans. 

Denne gjennomgangen av nordisk forskning viser at det siden 2000 har 

kommet flere studier av levd erfaring i dans, men det er fremdeles forholdsvis 

få. Det er enda færre knyttet til en profesjonsutdanning i dans, og kun en av-

handling, Torgersen (2018). Her vil min forskning kunne gi et viktig kunn-

skapsbidrag. I tillegg har flere av disse forskningsprosjektene fokus på impro-

visasjon eller en somatisk inngang til dans. Jeg undersøker erfaringer med 

både improvisasjon og fastlagt materiale, og kan med det gi et bidrag til å se 

sammenhenger, og forskjeller, i temaer som ofte behandles hver for seg. 

 

I tillegg til denne nordiske undersøkelsen, har jeg gjort et søk på internasjonale 

artikler som omhandler (levd) erfaring i en profesjonsutdanning i scenisk 

dans. 12 Søket tydeliggjorde at det er skrevet langt mer ut fra pedagogens per-

spektiv enn fra studentens, og at det er skrevet mer om barn og unges erfaring 

med dans enn om studenters erfaringer (se også Bracey 2004, 7). Søket resul-

terte i ti artikler, hvorav kun en med et eksplisitt fokus på levd erfaring  

Fem av artiklene har hovedsakelig et didaktisk fokus, hvor forskeren for-

dyper seg i ett tema knyttet til undervisningsmetoder i danseklasser: Tanja 

Råman (2009) skriver om samarbeid som undervisningsmetode, Asleigh 

Ritchie og Fiona Brooker (2018) om anvendelse av mentale bilder og Becky 

Dyer (2010) om demokratiske læreprosesser. Sherrie Barr (2009) undersøker 

studenters erfaringer med feedback og Nicole Harbonnier-Topin og Jean-Ma-

rie Barbier (2012) undersøker anvendelse av imitasjon i danseklasser.  

                                                      
12 Jeg søkte med ulike kombinasjoner av søkeordene dance, contemporary dance, higher edu-

cation, undergraduate students, experience, lived experience. I tillegg søkte jeg gjennom alle 

årganger av Research in Dance Education (2000-2018) og i Dance Research Journal fra 1990.  
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Disse fem artiklene gir viktige bidrag til å forstå utbytte av ulike undervis-

ningsmetoder. De berører flere temaer relevant for mitt prosjekt, slik som sam-

spill med pedagog og anvendelse av ulike undervisningsmetoder. I artiklene 

fremheves betydningen av å få fram studentenes stemme, noe også mitt pro-

sjekt gir et bidrag til. Mens der disse artiklene først og fremst anvender stu-

dentenes stemme for å få økt forståelse av ulike undervisningsmetoder, vil 

mitt prosjekt gi fordypet forståelse av studentens erfaringer i seg selv, og av 

dansens og utdanningens mer personlige betydning.  

De øvrige fem artiklene har litt ulike vinklinger, med det til felles at de ser 

forbi selve danseklassen: Jill Green (1999) forsker også på undervisning, men 

med et kulturkritisk framfor et didaktisk fokus. Hun undersøker studentenes 

erfaringer med temaer som idealkropp, makt og kjønn, og hvordan dette på-

virkes av somatisk basert undervisning. Green kan her sies å involvere studen-

tene i diskusjoner om tradisjoner i dans, sett fra USA i 1999. Her vil jeg kunne 

gi et nyansert bilde av noen av disse temaene knyttet til tradisjoner i dans, sett 

fra Norge i 2018.  

Jo Butterworth (2004) undersøker studenters erfaringer med ulike koreo-

grafiske prosesser, og ser blant annet på sammenhenger mellom undervis-

ningsmetoder, studentroller og koreografroller. Rachel Delta Higdon og Jayne 

Stevens (2017) intervjuer studenter om deres forståelse av ansettelsesbarhet i 

dans og forventninger om fremtiden. Her belyses endringer i forventninger fra 

første til tredje studieår, og studentenes tanker om yrkeslivet i Storbritannia. 

Caroline Potter (2008) gjør en etnografisk undersøkelse av sansenes betydning 

i samtidsdans. Basert på egen deltagende observasjon og intervju av britiske 

studenter, viser hun hvordan sanser er kulturelt formet og en viktig del av en 

sosialiseringsprosess fram mot å bli danser. Disse tre belyser temaer knyttet 

til hva som er nødvendig kompetanse å ha som utøvende danser i Storbritan-

nia, og ulike sider av en prosess gjennom en utdanning. Dette er relevant å se 

i sammenheng med studentene i denne avhandlingen, sett i en norsk kontekst. 

Den siste artikkelen er den som tematisk er mest likt mitt prosjekt: Lauren 

Bracey (2004) undersøker studenters levde erfaring gjennom en universitets-

utdanning, hvor studentenes transformasjon gjennom utdanningen og betyd-

ning av dans i studentenes liv er sentralt. I artikkelen belyses enkelte lignende 

temaer som i denne avhandlingen. Braceys materiale består av to sett med 

intervjuer av fem studenter, jeg følger derimot 11 studenter gjennom større 

deler av deres utdanningsløp, med logger og intervjuer. Dette mer omfattende 

og varierte materialet vil kunne gi et bidrag til en fordypet forståelse av levde 

erfaringer gjennom en utdanning. 



29 

Denne gjennomgangen viser at det er lite forskning om høyskolestudenters 

erfaring i dans også internasjonalt, noe både Bracey (2004, 7), Dyer (2010, 

110) og Higdon og Stevens (2017, 304) fremhever at bør endres. Mitt prosjekt 

er et bidrag til dette, hvor jeg løfter fram studentens stemme framfor pedago-

gens, som det oftere er forsket på. I tillegg fokuserer mange av artiklene på 

konkrete didaktiske spørsmål, færre har et fokus på å forstå studentenes erfa-

ringer i en større kontekst og over lengre tid. Dette prosjektets fokus på både 

å forstå studentenes erfaringer i lys av tradisjoner i dans, og å undersøke deres 

endringer gjennom utdanningen, gir et forskningsbidrag som det finnes lite 

eksisterende forskning på, både i Norden og internasjonalt.  

 

Avhandlingens oppbygning 

 

I tillegg til dette innledende kapittelet består avhandlingen av fire hovedkapit-

ler, ett for hvert av de fire hovedområdene i materialet: estetisk, didaktisk, 

kroppslig og transformasjon, samt en konklusjon.  

 

Kapittel 1: Tradisjoner i moderne- og samtidsdans. Forskningsspørsmål i 

dette kapittelet er: Hva kjennetegner studentenes erfaringer i møte med tradi-

sjoner innenfor moderne- og samtidsdans? Overordnet teoretisk perspektiv er 

Gadamers forståelse av tradisjon, i tillegg anvendes dansevitenskapelige teks-

ter med fokus på dansetrening innenfor moderne dans, postmoderne dans og 

samtidsdans. Kapittelet består av tre delkapitler, hvor det første fungerer som 

en kontekstuell bakgrunn for de to neste: I kapittel 1.1 Historisk innføring i 

tradisjonene gis først en historisk presentasjon av moderne dans, postmoderne 

dans og samtidsdans i en internasjonal og nasjonal kontekst. Deretter presen-

teres Norges dansehøyskoles historie og studiestruktur, og til slutt diskuteres 

anvendelse av begrepene moderne dans og samtidsdans i Norge i dag. I kapit-

tel 1.2 Danseteknikk – betydning og anvendelse diskuteres begrepet dansetek-

nikk med utgangspunkt i studentenes forståelse og anvendelse av begrepet. I 

kapittel 1.3 Forhandlinger med tradisjonene dreies fokus mot studentenes 

opplevelser og refleksjoner i møte med tradisjoner i dans, med vekt på este-

tiske spørsmål som studentene har diskutert i logger og intervjuer. 

 

Kapittel 2: Læring i moderne- og samtidsdans. Forskningsspørsmål i dette 

kapittelet er: Hva kjennetegner studentenes læring i moderne- og samtidsdans 
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gjennom tre år? Her analyseres og tolkes loggsitat som omhandler studente-

nes daglige trening i dans. Overordnet teoretisk perspektiv er Jarvis' modell 

for helhetlig læring, som relateres til filosof Donald Schöns teori om reflek-

sjon-i-handling. I tillegg anvendes perspektiver knyttet mer konkret til under-

visningssituasjoner. Kapittelet består av tre delkapitler, som tar for seg de tre 

hovedtemaene i dette materialet: 2.1 Studentens eget læringsarbeid, 2.2 Sam-

spill med pedagog og 2.3 Metoden og dansetradisjonens betydning.  

 

Kapittel 3: Tilstedeværelse i kroppen og i dansen. Kapittelet består av to 

delkapitler med hver sine forskningsspørsmål og teoretiske perspektiv. I ka-

pittel 3.1 Tilstedeværelse i kroppen er forskningsspørsmålet: Hva kjenneteg-

ner studentenes prosess av å oppøve en tilstedeværelse i kroppen? Dette un-

dersøkes med utgangspunkt i noen sentrale temaer fra Merleau-Pontys feno-

menologi. I tillegg støtter jeg meg på forskere som har anvendt eller videreut-

viklet Merleau-Pontys filosofi, blant annet danseforskere som Rouhiainen og 

Parviainen. I kapittel 3.2 Tilstedeværelse i dansen er forskningsspørsmålet: 

Hva kjennetegner studentenes opplevelser av tilstedeværelse i dansen og hvil-

ken betydning har dette for dem? Her anvendes Gadamers forståelse av lek og 

psykolog Mihaly Csikszentmihalyis teori om flow som teoretisk linse. 

 

Kapittel 4: Transformasjon – Å bli danser og pedagog i moderne- og sam-

tidsdans. Forskningsspørsmål i dette kapittelet er: Hva kjennetegner studen-

tenes transformasjon fram mot å bli danser og pedagog i moderne- og sam-

tidsdans? Her er Jarvis' læringsforståelse og Gadamers syn på tradisjon og 

danning teoretisk utgangspunkt for analysen, sett i sammenheng med utdan-

ningsforsker Jack Mezirows teori om transformativ læring. Kapittelet har tre 

delkapitler, som på ulike måter synliggjør studentenes transformasjon gjen-

nom utdanningen. I kapittel 4.1 Å tørre i dans – en transformativ prosess tas 

det utgangspunkt i studentenes konkrete erfaringer med å tørre i dans, som kan 

forstås som en transformativ prosess av faglig og personlig vekst. I kapittel 

4.2 Refleksjoner på vei mot å bli danser og pedagog undersøkes studentenes 

egne refleksjoner rundt deres transformasjon gjennom utdanningen, med vekt 

på temaer knyttet til det å bli danser og pedagog i moderne- og samtidsdans. I 

kapittel 4.3 Å gjøre dansen til sin sammenfattes kjennetegn ved studentenes 

transformasjon, som har kommet fram i avhandlingens øvrige kapitler. 

 

Konklusjon. Her sammenfattes og diskuteres avhandlingens forskningsbi-

drag i relasjon til annen forskning, og ut fra enkelte metodiske spørsmål. 
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Kapittel 1: Tradisjoner i moderne- og 

samtidsdans 

I dette kapittelet tar jeg utgangspunkt i sitater fra logger og intervjuer samlet 

under hovedområdet estetisk. Begrepet estetikk kan anvendes på ulike måter, 

både om undersøkelse av "det skjønne i kunsten" og i vid forstand om "vår 

sanselige måte å være i verden på" (Tjønneland 2018, u.s.). Gadamer diskute-

rer estetisk undersøkelse av kunst, og framfor å gjøre en objektiv undersøkelse 

av "det skjønne" i kunsten, vektlegger han mottagerens opplevelse (1986, 21-

22). I tråd med Gadamer vil jeg i avhandlingen anvende begrepet estetisk knyt-

tet til opplevelse og bedømmelse av kunst, i denne sammenheng dansekunst, 

som ikke bare omhandler "det skjønne". Gadamer fremhever videre at slik 

som i all forståelse, er tilhørighet til en tradisjon en forutsetning for å kunne 

forstå et kunstverk (48). Jeg har valgt å anvende Gadamers tradisjonsforståelse 

som teoretisk utgangspunkt i dette kapittelet, hvor jeg vil undersøke moderne- 

og samtidsdans som tradisjoner og studentenes opplevelser og refleksjoner 

rundt dette. Forskningsspørsmål for kapittelet er: Hva kjennetegner studente-

nes erfaringer i møte med tradisjoner innenfor moderne- og samtidsdans? 

For Gadamer er tradisjon positivt og noe grunnleggende for mennesket. 

Tradisjoner utstyrer mottakeren med fordommer som gjør kommunikasjon 

mulig, fordommer er en nødvendig forutsetning for forståelse (2012, 345). I 

følge filosof Tore Lindholms lesing av Gadamer er tradisjon et sosiohistorisk 

konsept, og kan innbefatte ulike former for sosiale fellesskap, slik som en na-

sjon, en familie, et yrke eller folk som liker jazzmusikk. Tradisjoner innehol-

der et repertoar av praksiser, slik som ferdighet, kompetanse, regler, meninger, 

ambisjoner, roller og institusjoner (Lindholm 1985, 105). Overført til dans vil 

dette si at for eksempel samtidsdans kan forstås som et slik sosialt fellesskap 

som karakteriseres av spesifikke ferdigheter, estetiske idealer, relasjoner og 

organisatoriske strukturer.  

Lindholm skriver videre at disse repertoarene er tatt for gitt av deltagerne, 

og at nykommere må uforbeholdent tilegne seg dem for å bli del av tradisjo-

nen. Hvis ikke blir man stående utenfor tradisjonen. Likevel er ikke individet 

kun en passiv mottaker av tradisjon, tradisjon reproduseres og transformeres 
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gjennom individers handlinger (1985, 105). Tradisjon er ikke konservativ, 

men i stadig endring, noe Gadamer fremhever:  

Tradition means transmission rather than conservation. This transmission does 

not imply that we simply leave things unchanged and merely conserve them. It 

means learning how to grasp and express the past anew. It is in this sense that 

we can say that transmission is equivalent to translation. (Gadamer 1986, 49) 

 

Overført til scenisk dans betyr dette at dagens dansekunstnere og danserutdan-

ninger er bærere av tradisjoner, som de er med på både å reprodusere og trans-

formere. Formell utdanning på høyskolenivå er en viktig arena for nykommere 

til å bli deltagere i en tradisjon, hvor de tilegner seg et repertoar av praksiser. 

Denne tilegnelsen er ikke kun passivt mottakende, men innebærer mottake-

rens "oversettelse", eller egne aktivitet i forståelsen. Lindholm gir et godt bilde 

på denne forskjellen: "Rather than being batons handed on in a relay race they 

are like the grips required in order to participate" (1985, 110). Tradisjonens 

repertoarer fungerer altså som håndtak som er nødvendige for å kunne være 

deltager i en tradisjon.  

Et sentralt trekk ved Gadamers forståelse av tradisjon er etableringen av et 

kanonisk oppsett av spørsmål og problemer som debatteres (MacIntyre refe-

rert i Warnke 1987, 172). Hele denne avhandlingen kan forstås som en under-

søkelse av hvilke spørsmål som er viktige for studentene i deres utdanning, og 

hvordan det kan belyse sentrale spørsmål innenfor moderne- og samtidsdans 

tradisjonene. I dette kapittelet vil jeg spesielt undersøke estetiske spørsmål, 

både i et historisk perspektiv og med utgangspunkt i studentenes erfaringer. 

Temaer som berøres er blant annet koreografiske prosjekter, estetiske idealer 

og danseteknikkers funksjon. Disse temaene forstår jeg som deler av et reper-

toar av praksiser som studentene må forholde seg til i sin utdanning. 

Kapittelet består av tre delkapitler, hvor det første fungerer som en kon-

tekstuell bakgrunn for de to neste: I kapittel 1.1 Historisk innføring i tradisjo-

nene gis først en historisk presentasjon av moderne dans, postmoderne dans 

og samtidsdans i en internasjonal og en nasjonal kontekst. Deretter presenteres 

Norges dansehøyskoles historie og studiestruktur, og til slutt diskuteres an-

vendelse av begrepene moderne dans og samtidsdans i Norge i dag. I kapittel 

1.2 Danseteknikk – betydning og anvendelse diskuteres begrepet danseteknikk 

med utgangspunkt i studentenes forståelse og anvendelse av begrepet. I kapit-

tel 1.3 Forhandlinger med tradisjonene dreies fokus mot studentenes opple-

velser og refleksjoner i møte med tradisjoner i dans, med vekt på estetiske 

spørsmål som studentene har diskutert i logger og intervjuer.  
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1.1 Historisk innføring i tradisjonene 

Historien tilhører i virkeligheten ikke oss; vi tilhører historien. Lenge før vi 

forstår oss selv i en tilbakeskuende refleksjon, forstår vi oss selv på en selvsagt 

måte i familien, samfunnet og staten, det vil si der hvor vi lever. (Gadamer 

2012, 314) 

 

Den historiske dimensjon er sentral i Gadamers forståelse av tradisjon, på 

samme måte som vi tilhører sosiale fellesskap eller tradisjoner, tilhører vi også 

historien. Lindholm utdyper denne sammenhengen og skriver at tradisjon 

overføres mellom individer over tid, og skaper med det en historisk kontinui-

tet. I denne overføringen ligger mulighet for endring og at nye tradisjoner opp-

står (1985, 110). Historie og tradisjon henger med andre ord tett sammen. Som 

bakgrunn for å forstå studentenes erfaringer med tradisjoner i moderne- og 

samtidsdans, vil jeg derfor gi en historisk innføring i moderne dans og post-

moderne dans, og se det i sammenheng med dagens samtidsdans. 

Det innsamlede materialet fra studentene er i stor grad knyttet til deres dag-

lige dansetrening, og dette er et hovedfokus i avhandlingen. Danseklassen er 

en viktig arena for formidling og utvikling av koreografiske ideer om dans 

(Bales 2008a, 10). Dette kan også forstås som at danseklassen er sentral for 

videreføring av tradisjonens repertoarer. Jeg vil derfor i denne presentasjonen 

ha fokus på sammenheng mellom koreografiske prosjekter og danseteknikk 

eller treningspraksiser, og på hvordan dette har endret seg over tid. Jeg vil se 

spesielt på opprinnelsen og karaktertrekk ved de teknikkene studentene møter 

i sin utdanning: Grahamteknikk, Cunninghamteknikk, releaseteknikk, kon-

taktimprovisasjon og improvisasjon. Jeg har ingen ambisjon om å skrive dan-

sehistorie selv, og baserer meg på eksisterende forskning som undersøker 

disse sammenhengene, fra danseforskere som Melanie Bales, Sally Banes, 

Ramsay Burt, Roger Copeland, Elisabeth Dempster, Susan Foster, André Le-

pecki og Cynthia J. Novack (også kjent som Cynthia J.C. Bull). 

Vestlig scenedans er et internasjonalt fenomen. Sjangrene13 studentene mø-

ter i utdanningen har amerikanske og europeiske utspring, som er videreført i 

en nasjonal og lokal kontekst, i Norge og på NDH. Jeg vil derfor først gi et 

overblikk over moderne- og postmoderne dans i en internasjonal kontekst, før 

jeg ser på de samme sjangrene i en norsk kontekst. Underveis vil jeg diskutere 

anvendelse av begrepene moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans. 

                                                      
13 Begrepet sjanger viser til grupperinger av dans med distinkte fellestrekk, slik som klassisk 

ballett og moderne dans. En sjanger har en viss stil, og kan romme ulike stiler og teknikker. 

Grensedragningen mellom disse begrepene er til dels overlappende (Hammergren 1991, 20). 
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En internasjonal kontekst 

 

Moderne dans  

 

Moderne dans er en vestlig scenisk danseform som oppsto på begynnelsen av 

1900-tallet. Tidlige pionerer, slik som Isadora Duncan og Ruth St Denis, sto 

for en redefinering av den sceniske dansen, blant annet gjennom en avvisning 

av den klassiske ballettens vokabular og estetikk (Dempster 1998, 223). Be-

grepet moderne dans ble introdusert av kritiker John Martin på slutten av 

1920-tallet, og refererte til en ny generasjon amerikanske koreografer, med 

Martha Graham, Doris Humphrey og Hanya Holm blant de mest sentrale. I 

Europa var Rudolf Laban, Mary Wigman og Kurt Jooss viktige for etable-

ringen av denne nye danseformen, som i Tyskland gikk under navn som Freier 

Tanz og Ausdruckstanz (Parviainen 1998, 80-81).  

En felles interesse hos disse koreografene var å finne tilbake til en "natur-

lig" måte å bevege seg på, gjennom å studere grunnleggende kilder til beve-

gelse. Mange utviklet egne danseteknikker basert på den enkelte koreografs 

stil,14 ofte kjennetegnet ved at indre følelser guider kroppens bevegelser til en 

ytre form, og at bevegelsene karakteriseres av en kamp mellom motstående 

krefter (Dempster 1998, 224), slik som Grahams contract and release og 

Humphreys fall and recovery. Basert på grunnleggende prinsipper for beve-

gelse, ble teknikkene sett på som metoder for å raffinere kroppens naturlige 

potensiale for å uttrykke indre følelser. Teknikkene ble gradvis systematisert 

til formaliserte treningsprogrammer, og Dempster poengterer med det at: 

the concept of a 'natural' body, pre-existing discourse, can no longer be sus-

tained […] and like the classical system, this training involves erasure of natu-

rally given physical traits and processes of reinscription. (Dempster 1998, 225) 

 

Grahamteknikk var et slikt treningsprogram som fikk spesielt stor betydning, 

og ble et alternativ til ballett-trening rundt om i verden. Målet for teknikken 

er å skape sterke, fleksible og utholdende dansere, som kan uttrykke de dype 

konflikter i menneskets psyke. Teknikken er basert på et vokabular Graham 

utviklet i sine tidligste koreografier, med bevegelser initiert i torso som kon-

trollert forplantes til kroppens periferi. De viktigste prinsippene, contract og 

                                                      
14 Begrepet stil kan vise til en kollektiv stil; som tilhørende en epoke, en nasjon eller en gruppe, 

og til en individuell stil; slik som en koreografs eller dansers stil (Hammergren 1991, 19). 
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release, blir ansett som å fremme en sammenheng mellom fysiske og psyko-

logiske funksjoner. Bevegelsene er kraftfulle, dynamiske og rytmisk presise, 

og med et syklisk spenningsforhold mellom senter og periferi, forlengelse og 

tilbaketrekning. Grahamklassen består av fastlagte øvelser med en progresjon 

fra sittende på gulvet, via stående til forflytning i rommet (Foster 1997, 246).  

 

1950-tallet som en overgangsperiode 

 

På 1950-tallet sto en ny generasjon pedagoger og koreografer for en ny rede-

finering av hva dans kan være, som hadde betydning for det som skulle bli 

kjent som den postmoderne dansen tiåret etter. Blant disse var Merce Cun-

ningham, Eric Hawkins og Anna Halprin (Novack 1990, 25).  

Cunningham introduserte nye radikale koreografiske ideer, som at enhver 

bevegelse kan være materiale for dans, enhver kroppsdel kan brukes, ethvert 

rom kan danses i og at dans, musikk og scenografi eksisterer separat i forestil-

ling. I samarbeid med komponisten John Cage utviklet han chance procedures 

som en koreografisk metode for å fastlegge bevegelser og bevegelsenes rek-

kefølge, timing og retninger (Banes 1987, 7-8). For Cunningham var bevegel-

sene i seg selv dansens mening, og ikke symbol for følelser. Han utviklet et 

vokabular som kombinerte den klassiske ballettens vertikalitet og raske fotar-

beid, med den moderne dansens fleksible og sterke torso. Ballettvokabularet 

fungerte som lånte, ikke-personbaserte bevegelser, og var, slik som chance, 

en måte å frigjøre seg fra intuisjonens og egne vaners begrensninger (Cope-

land 2004, 6). Cunningham utviklet en kompleks teknikk som utforsker beve-

gelsesmuligheter i ledd, og etablerer fastlagte bevegelsesmønstre for ryggrad 

og armer, hofter og ben, hode og torso. Danseren trenes til å ta nye bevegel-

sessekvenser raskt, ofte med uvanlig timing, sammensetning og bruk av rom 

(Foster 1986, 36). 

Cunningham fornyet koreografiske prosesser, men beholdt kontroll over 

danserens trening og danserens bidrag i forestilling. Praksisen med å trene 

danseren i koreografens stil gikk både Hawkins og Halprin imot. Hawkins ut-

viklet en egen filosofi for trening i dans, inspirert av kinesiologi, inkludert 

Mabel Ellsworth Todds og Lulu Schweigards arbeider, og Zen buddhisme. 

Hawkins ville skape en grunnleggende teknikk basert på naturlover og viten-

skapelige prinsipper for bevegelse. Han vektla å tillate bevegelser å skje fram-

for å tvinge kroppen, og på kinesthetic awareness, å lytte til kroppen, for å 

oppnå mer effektiv og skånsom bruk av kroppen (Novack 1990, 30-31). Hal-

prin arbeidet også med kinesthetic awareness, men mens der Hawkins utviklet 
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en teknikk med en gjenkjennelig stil og vokabular, gikk Halprin et skritt videre 

i involvering av danserne. Med fokus på personlig utvikling og samarbeid, 

utviklet hun improvisasjon som forestillingsform. Danserens bevegelsesvoka-

bular ble utvidet gjennom improvisasjonsstrukturer, og hun la mer vekt på 

danserens opplevelse av kroppen i bevegelse enn på bevegelsenes utseende 

(30). Danserens eget bidrag fikk dermed større betydning i forestilling. 

 

Postmoderne dans 

 

I 1960 initierte Cunningham komposisjonsworkshop med Robert Dunn, som 

blant annet introduserte Cages ideer om chance til en gruppe dansere i New 

York. Arbeider herfra ble vist i the Judson Church, og ble starten på kollekti-

vet The Judson Dance Theater, som blant annet besto av Trisha Brown, Steve 

Paxton og Yvonne Rainer (Banes 1987, 10-12). I følge Banes tok Rainer og 

andre koreografer i bruk begrepet postmoderne dans for å skille deres arbeid 

fra den foregående generasjonen i den moderne dansen (1987, xiii; 1992, 58). 

Koreografer og dansere, både i og utenfor Judson Dance Theater, eksperimen-

terte med koreografiske metoder, med hva som kan være dans og hvem som 

kan være danser og koreograf. Det ble forsket i bruk av hverdagslige bevegel-

ser, manipulering av objekter, utførelse av oppgaver og improvisasjon (Banes 

1987, 16-17). Miljøet var preget av samarbeid mellom dansere og andre kunst-

nere, og organisering som grupper med flat struktur framfor som kompanier 

ledet av en koreograf. Forestillinger ble vist på nye arenaer med en lavere 

terskelen for å få vist sine arbeider (Novack 1990, 43). Det var et økt fokus på 

neuro-sceleto-muscular sensitivities, en interesse blant annet Rainer og Brown 

hadde tatt med seg fra arbeid med Halprin (Burt 2006, 53). Teknikktrening i 

denne perioden kjennetegnes ved: “focusing close attention upon the interac-

tion of skeletal alignment and physiological and perceptual processes” 

(Dempster 1998, 229). Sammenheng mellom koreograf og teknikk ble visket 

ut, og det oppsto nye teknikker som ikke ble benevnt med koreografers egen-

navn, slik som kontaktimprovisasjon og releaseteknikk. 

Paxton, tidligere danser hos Cunningham, var på 1970-tallet del av gruppen 

The Grand Union, som arbeidet med improvisasjon som sceneform. Han øns-

ket å etablere en mer strukturert improvisasjonsform og eksperimenterte med 

fysisk interaksjon mellom danserne. Forestillingen "Magnesium" i 1972, som 

var en slik strukturert improvisasjon, er blitt stående som starten på kontakt-

improvisasjon, som raskt spredte seg forbi Paxtons kontroll (Novack 1990, 

60-62). I kontaktimprovisasjon beveger utøverne seg som regel i par, med 
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konstant berøring i løft, len og balanser. "The resulting duet intertwines two 

bodies in a fluid metamorphosis of falls and suspensions, propelled by the 

momentum of the dancers' weight" (Bull 1997, 275). I undervisning kan det 

øves på spesifikke mønstre, mens improvisasjon over bevegelsesideer er mest 

fremtredende, ofte med vekt på kinestetisk bevisstgjøring (276).  

Releaseteknikk har ikke et like tydelig startpunkt som kontaktimprovisa-

sjon. Joan Skinner var den første til å bruke betegnelsen releasing technique. 

Hun hadde bakgrunn som danser hos Graham og Cunningham og var inspirert 

av Todds ideer og Alexanderteknikk. Hun utarbeidet en alternativ teknikk for 

å hjelpe danserne til å gi slipp på sin innlærte, anspente dansetrening. Denne 

introduserte hun for en gruppe studenter i Illinois i 1966, og dette skapte gro-

bunn for ulike former for releasearbeid. Hun ga senere teknikken navn Skinner 

Releasing Technique for å skille den fra andre former. I teknikken arbeides 

det med avspenning og kinestetisk bevisstgjøring gjennom improvisasjon ut 

fra mentale bilder og partnerarbeid (Skura 1990, 11). Mary Fulkerson var en 

av studentene i Illinois som utarbeidet en egen form for release, som hun på 

1970-tallet kalte Anatomical Release Technique. Hun arbeidet ut fra grunn-

leggende bevegelsesmønstre og anatomiske bilder for å gi slipp på spenninger 

(Lepkoff 1999, 7). Fulkerson samarbeidet med Paxton i 1972-73, og hennes 

releaseteknikk hadde en sterk påvirkning på den tidlige utviklingen av kon-

taktimprovisasjon (Novack 1990, 63-67). Det er tydelig at kontaktimprovisa-

sjon og releaseteknikk baserer seg på lignende ideer om kropp og bevegelse.  

I 1979 skjedde det ifølge Banes et markant skifte ved at flere av koreogra-

fene assosiert med postmoderne dans skapte forestillinger for tradisjonelle 

scenerom, med kostymer, scenografi og komponert musikk. Utover 1980-tal-

let sto nye koreografer for en fornyet interesse i mening og fortelling, virtuo-

sitet, i form av rå, sjokkerende energi, og lån fra andre sjangre og epoker (Ba-

nes 1987, xxv-vi). Danseteknikken vendte tilbake til et fastlagt og virtuost vo-

kabular, hvor danseren måtte beherske ulike stiler (Mackrell 1991, 56). Dan-

seteknikk var ikke lenger knyttet til den enkelte koreograf, men hadde ifølge 

Dempster fremdeles sammenheng med koreografiske metoder: 

The process of deconstruction and bricolage commonly associated with post-

modern dance also describe an attitude to physical training. The development 

of what might be termed the postmodern body is in some senses a deconstruc-

tive process, involving a period of de-training of the dancer's habitual structures 

and patterns of movement. […] The postmodern body is […] a living structure 

which continually adapts and transforms itself. It is body available to the play 

of many discourses. (Dempster 1998, 229)  
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Bales fremhever at dette er et kjennetegn med dansetrening også i vår tid, i det 

hun beskriver som "post-Judson training" (2008a, 20). Dekonstruksjon dreier 

seg om å skrelle av kroppens uvaner og tilvante trening, mens bricolage hand-

ler om å legge på lag av ulike, gjerne motsetningsfylte, treningsformer, slik 

som ballett og yoga (15). Denne syntesen foregår både innad i danseklasser 

(19) og i danserens valg av treningsformer (16).  

Postmoderne dans fremstilles ofte som et amerikansk fenomen, men Burt 

påpeker at europeiske koreografer arbeidet med lignende ideer på samme tid. 

Tyske Pina Bausch, med bakgrunn fra Laban, tok også et oppgjør med sine 

forgjengere, og eksperimenterte med kroppens materialitet, med improvisa-

sjon og med utfordring av publikums konvensjonelle måte å se dans på (Burt 

2006, 3). Burt viser hvordan både Bausch og belgiske Anne Teresa De 

Keersmaeker rundt 1980 arbeidet med serie-repetisjon som kompositorisk 

redskap, på linje med amerikanske Brown (139). Lepecki fremhever at det at 

Bausch rundt 1977 startet å stille danserne spørsmål, i stedet for å gi dem be-

vegelser, er et like viktig vendepunkt som eksperimenteringen ved The Judson 

Church på 1960-tallet. Begge disse vendepunktene har vært av betydning for 

europeiske koreografer rundt årtusenskiftet. De hadde en felles interesse i re-

duksjon og minimalisme, utforsket av Rainer, og en vektlegging av kroppen 

og en sterk tilstedeværelse, typisk for Bausch. Framfor å bryte med forgjeng-

erne har de stått for en nytolkning og en sammenbinding av disse impulsene 

(Lepecki 2004,173-4). Et annet fellestrekk for disse europeiske koreografene 

er at det ikke lenger skapes teknikker spesifikke for en koreografs signatur 

(177), slik Bales viser at også er tendensen i USA. 

Det ble med andre ord arbeidet med lignende ideer i Amerika og Europa, 

og det har vært forbindelseslinjer mellom kontinentene. Fulkerson var sentral 

i å skape forbindelser mellom amerikansk postmoderne dans og Europa på et 

utdanningsnivå. Mellom 1973 og 1987 var hun leder for den da Grahambasert 

utdanningen ved Dartington College, hvor hun innførte releaseteknikk, kon-

taktimprovisasjon og koreografiske ideer fra postmoderne dans. Dette ble ki-

men til en New Dance bevegelse i Storbritannia (Mackrell 1992). Senere un-

derviste hun ved School for New Dance Development i Amsterdam (SNDO), 

og startet i 1989 Center for New Dance Development i Arnhem (Fulkerson 

2003), som senere byttet navn til European Dance Development Center 

(EDDC). Disse institusjonene i Storbritannia og Nederland var viktige for 

flere generasjoner norske dansekunstnere, og Fulkerson var sentral i innføring 

av releaseteknikk i Norge, noe jeg kommer tilbake til. 
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Diskusjon om begrepet postmoderne dans 

 

Begrepet postmoderne dans er i ettertid blitt sterkt omdiskutert (Daly 1992, 

48; Bales 2008a, 12). Diskusjonen omhandler etablering av begrepet, om det 

er samsvar med anvendelse av begrepet postmodernisme i andre kunstformer, 

og om postmoderne dans anses som en forlengelse av moderne dans eller som 

en egen sjanger. Jeg velger i avhandlingen å anvende begrepet postmoderne 

dans, og jeg vil derfor se nærmere på noen momenter i diskusjonen. 

Som tidligere nevnt ble begrepet postmoderne dans ifølge Banes tatt i bruk 

av Rainer og andre koreografer tidlig på 1960-tallet, da ment i en kronologisk 

forstand (1992, 58). Dansehistoriker Hanna Järvinen hevder derimot at det var 

Banes selv, gjennom sine tekster, som var sentral i etableringen av begrepet 

både i praksisfeltet og i forskning (2017, 27). Jeg anser at uansett hvem som 

sto for etableringen av begrepet, er det mest sentrale i denne sammenheng at 

begrepet var i aktiv bruk i dansemiljøet.  

Videre diskuteres sammenheng mellom begrepsbruk i dans og andre kunst-

former: Banes mener at begrepet postmoderne dans skaper forvirring fordi den 

moderne dansen ikke var modernistisk. 1970-tallets analytiske postmoderne 

dans hadde derimot mer likhetstrekk med modernisme, med fokus på abstrak-

sjon av form og eliminering av ytre referanser (1987, xv). Dansehistoriker Su-

san Manning hevder at Banes her tar feil, fordi tidlige moderne koreografer, 

slik som Wigman, hadde modernistiske trekk ved at de arbeidet med abstrak-

sjon og å la bevegelsene være talende i seg selv (1988, 36).  

Copeland diskuterer også dans i sammenheng med andre kunstformer. Han 

beskriver en endring i dansen fra 1960-tallets "stripped-down purism" til 

1980-tallets "eclectic, mix-and-match, crazy-quilt collage". I det første ser han 

paralleller til modernisme i arkitektur, med vekt på funksjon framfor orna-

mentering og symbolisme. Det andre er mer i tråd med postmodernisme slik 

det anvendes i andre kunstformer, som han karakteriserer som: "a rejection of 

minimalist purity, a blurring of the boundaries between high and low culture, 

and a willed historical eclecticism" (Copeland 1992, 65). 1980-tallets tenden-

ser i dans er dermed mer i tråd med hvordan postmodernisme brukes i andre 

kunstformer, noe også Banes (1992, 60) skriver. Denne diskusjonen viser at 

moderne dans og postmoderne dans ikke samsvarer direkte med henholdsvis 

modernisme og postmodernisme, men at det er mer komplekse forbindelser.  

En annen side av diskusjonen har dreid seg om hvorvidt den postmoderne 

dansen er distinkt annerledes enn den moderne dansen, og dermed en egen 

sjanger. Fraleigh (1987) omtaler postmoderne dans som del av den moderne 

dansen (xxi), fordi hun mener de forenes i å ha en oppdagende innstilling, et 
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ønske om å skape noe nytt og en frihet i valg av metode. Det utgås ikke fra et 

universelt vokabular, men fra utforsking av bevegelse (xxxii-iv). Andre frem-

hever forskjellen, slik som Banes som viser til nye koreografiske metoder 

(1992, 59), og Novack som vektlegger endringer i den politiske og sosiale 

konteksten utøvere og publikum levde i (1992, 55). Bales skriver: "there has 

been indeed a 'sea change' in the dance field owing in great part to the Judson 

period" (2008a, 12), og denne endringer viser hun at har vært spesielt stor i 

synet på dansetrening og danseteknikk. Både Banes, Novack og Bales er altså 

enige om at 1960-tallet sto for en kvalitativ endring i den vestlige scenedan-

sen, en endring særlig assosiert med miljøet rundt the Judson Church. Bales 

anvender begrepet the Judson period i stedet for postmoderne dans, mens Ba-

nes argumenterer for å bruke begrepet postmoderne dans som en historisk be-

tegnelse, fordi det var det navnet miljøet ga seg selv (1992, 60). Jeg velger her 

å benytte begrepet postmoderne dans om denne historiske epoken på 1960-, 

70- og 80-tallet, og begrepet postmodernisme om det større kulturelle feno-

menet, med en bevissthet om at det ikke er direkte samsvar mellom disse.  

Banes, Novack og Bales omtaler ikke postmoderne dans direkte som en 

egen sjanger, mens det gjør Rustad (2013), som i tillegg viser hvordan mo-

derne dans og postmoderne dans kan forstås som ulike tradisjoner. Hun legger 

særlig vekt på bruddet med hierarkiske og autoritære strukturer i den moderne 

dansen (30), hvor danserne begynte å se på seg selv som selvstendige danse-

kunstnere (32). Jeg vil legge til, som vist i denne historiske gjennomgangen, 

at synet på danseteknikkens funksjon og formål også ble radikalt endret. Med 

henvisning til Gadamer viser Rustad videre at til tross for at overgangen til en 

ny tradisjon kan forstås som et brudd, ble mye av det gamle bevart (72). Post-

moderne dans kan dermed forstås både som en separat tradisjon og som en 

transformasjon av moderne danstradisjonen. 

Et siste spørsmål er om hvor lenge begrepet postmoderne dans var anvend-

bart. Dansekritiker Marcia Siegel skriver at dansen på 1990-tallet hadde trekk 

fra forgjengere i den postmoderne dansen, og oppsummerer forbindelsen slik: 

"[T]he objectivity, nonlinearity, and nonrepresentation of the '60s; the formal-

ism and physicality of the '70s; the eclecticism and parody of the '80s. But '90s 

new dance already looks like something different from all of these. Is it still 

postmodern? Do we care?" (Siegel 1992, 50) 

 

Rouhiainen mener at i Europa ble denne diskusjonen "løst" ved å bruke be-

grepet contemporary dance, som innbefatter dans i forlengelse av både den 

moderne- og den postmoderne dansen (2003, 140-41). Jeg vil legge til at i en 

periode ble begrepet New Dance brukt delvis synonymt med postmoderne 
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dans, særlig i Storbritannia og Nederland, hvor Fulkerson var en sentral for-

midler. Dette kan sies også å gjelde i Norge, med begrepene ny dans og sam-

tidsdans. Jeg vil nå se nærmere på noen trekk ved den norske dansehistorien. 

 

En nasjonal og lokal kontekst 

 

Fra fridans til moderne dans 

 

Introduksjonen av nye europeiske impulser i dansen tidfestes til 1916 da Inga 

Jacobi, som kom til Norge året før, begynte å undervise og ha forestillinger i 

det som skulle bli kjent som fridans15 (Hansteen 1989, 73). Fridansen hadde 

base i Laban og Wigmans Ausdruckstanz eller Freier Tanz, med vekt på eks-

pressivitet, individuelle utrykk og improvisasjon. Gerd Kjølaas var en av Ja-

cobis elever som videreførte fridansen både i undervisning og koreografi. Hun 

startet sammen med Louise Brown Ny Norsk ballett i 1948 som kombinerte 

klassisk ballett og fridans, to miljøer som til da hadde vært adskilt. Dette la 

grunnlaget for opprettelsen av Operaballetten i 1958 (Hansteen 1989, 96, 

117), i dag Den Norske Opera og Ballett. 

Dansehistoriker Sigrid Svendal viser hvordan det på 1950- og 60-tallet ble 

en gradvis økt amerikansk innflytelse på det norske fridansmiljøet, og med det 

innføring av begrepet moderne dans. I 1962 kom Grahamkompaniet på gjes-

tespill til Norge og Sverige, noe som markerer begynnelsen av en Graham-

bølge i Skandinavia. Graham ble sett som en frontfigur for den moderne dan-

sen, og hun fikk stor betydning gjennom inspirasjon for koreografer og gjen-

nom sin teknikk, som lenge var den dominerende teknikken innenfor høyere 

danseutdanning (Svendal 2014, 220).  

I 1966 opprettet Jorunn Kirkenær den profesjonelle utdanningen Ballettin-

stituttet i Oslo. Hun engasjerte Gerd Bugge, med bakgrunn fra europeisk fri-

dans, som hovedlærer i moderne dans. Bugge dro samme år til London for å 

studere Grahamteknikk, og var den første til å introdusere teknikken til Norge. 

Skolen hadde i de ti første årene mange internasjonale gjester i moderne dans, 

og et flertall av disse underviste i Grahamteknikk (222-23).  

                                                      
15 Begrepet fridans ble først brukt på trykk i Norge i 1946, i boken Fri Dans av Gerd Kjølaas, 

mens det er uklart om hvor tidlig begrepet ble tatt i bruk muntlig i Norge (Svendal 2014, 85-

86). 
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Skolen og Grahamteknikken fikk også betydning for det sceniske uttrykket: 

Seks studenter fra skolens første kull etablerte i 1969 Høvik ballett, som Nor-

ges første frigruppe i moderne dans. 16 De var i oppstarten basert i Grahams 

teknikk og stil, men arbeidet utover 1970-tallet med improvisasjon og happe-

nings, blant annet inspirert av Halprin (235). Gruppen hadde en demokratisk 

struktur med likestilte deltagere, de hadde forestillinger utenfor tradisjonelle 

scener, og de samarbeidet med andre kunstnere, noe som også kjennetegnet 

den amerikanske postmoderne dansen på samme tid. Svendal skriver: "Det 

virker som at frigruppene var postmoderne i sin arbeidsform, men at de be-

holdt moderne dans i sitt uttrykk" (2014, 242). Mot slutten av 1970-tallet end-

ret dette seg, da koreografiske ideer fra postmoderne dans fikk fotfeste (260). 

 

Impulser fra postmoderne dans 

 

Collage dansekompani ble etablert i 1974, også med tidligere studenter fra 

Ballettinstituttet med en base i Grahamteknikk. 17 Rundt 1980 introduserte Lise 

Nordal gruppen for Cunningham og postmoderne dans gjennom undervisning 

og koreografi (Svendal 2014, 260). Danseloftet ble opprettet i 1976 av Kjersti 

Engebrigtsen som et verksted for ny koreografi, her ble det arrangert visninger 

og kurs med norske og internasjonale dansere. Engebrigtsen, Lise Ferner, Elsa 

Quale og Ragni Kolle etablerte samme år sin egen gruppe her (Quale 1999, 

18). Disse hadde en tydelig postmoderne dans-profil, det samme hadde Dans 

Design, opprettet av Anne Grete Eriksen og Leif Hernes i 1978 (Svendal 2014, 

285). Eriksen studerte ved Dartington da Fulkerson var leder der, og hun for-

midlet kontakt mellom Fulkerson og miljøet rundt Danseloftet. Flere herfra 

deltok på festival i Dartington, og i 1979 ble Fulkerson invitert til å holde kurs 

på Danseloftet og introduserte releaseteknikk i Norge. Utover 80-tallet invi-

terte Danseloftet henne og andre internasjonale gjester. Disse, sammen med 

norske pedagoger, introduserte yngre generasjoner for ny dans og releasetek-

nikk (Ferner 2000, 17-21). Flere studerte videre i Nederland på SNDO og 

EDDC, høyskolene hvor Fulkerson hadde hatt en sentral rolle.  

 

Denne historiske oversikten viser at den sceniske dansen i Norge gjennomgå-

ende har vært påvirket av internasjonale impulser, og at enkeltindivider har 

                                                      
16 Disse var Merete Bergersen, Kjersti Engebrigtsen, Kari Fjeld Glesne, Marianne Luihn Her-

mansson, Anne Grete Lingsom og Wenche Lund (Svendal 2014, 233). 
17 Disse var Ida Collin, Per Jarle Dyrud, Lise Eger, Lise Nordal og Tore Westbye (Svendal 

2014, 260). 



43 

vært sentrale for å innføre nye tradisjoner. Dette er eksempler på at tradisjon-

soverføringen mellom individer skaper en historisk kontinuitet (Lindholm 

1985, 110). 

 

Profesjonell dansetrening fram mot i dag  

 

Dansekunstfeltet i Norge har ekspandert kraftig fra 1980-tallet og fram til i 

dag. Det er et komplekst felt som ligger utenfor dette prosjektet å kartlegge. 

Jeg vil derimot belyse noen endringer i danseteknikk, eller treningspraksiser, 

i perioden, først og fremst basert på funn fra min masteroppgave (Rothmund 

2009), hvor jeg undersøkte releaseteknikk i Norge, historisk og i samtiden. 

I 1988 ble Gratis Daglig Trening (GDT) opprettet som treningstilbud for 

profesjonelle dansere, med jevnlige klasser i klassisk ballett, jazzdans og mo-

derne dans. En ny generasjon nyutdannede i postmoderne dans fra Nederland 

og New York etablerte et alternativt tilbud på Danseloftet fra 1991, Morgen-

klasser i ny dans (MIND), med klasser i releaseteknikk, improvisasjon og kon-

taktimprovisasjon. I 1995 måtte Danseloftet, som da ble drevet av Quale, ut 

av sine lokaler. Quale tilrettela for den yngre gruppen å overta leiekontrakten 

for Danseloftets B studio, som ga grunnlaget for stiftelsen av Studio B – rom 

for ny dans. Her foregikk det kursvirksomhet, morgenklasser og koreografisk 

utviklingsarbeid fram til det ble nedlagt i 2002 (Rothmund 2009, 33). Stif-

terne18 var forent i en interesse for ny dans, som omfatter releasebasert dans, 

somatiske praksiser, danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon (Hall 2016, 

100). "Studio B ønsket å være et tydelig alternativ til den mer normrettede 

dansepraksisen, som dominerte på denne tiden" (103). 

GDT samarbeidet med Studio B i 1997-99, og enkelte ny dans-orienterte 

pedagoger underviste i det ordinære GDT tilbudet etter dette, alle under be-

tegnelsen moderne dans. Kontaktimprovisasjon ble undervist der første gang 

i 2002 (Rothmund 2009, 34). Dette viser at disse sjangrene har gått fra å være 

en marginal aktivitet på 1980-tallet, til gradvis å appellere til flere, slik at det 

ble innlemmet i det ordinære treningstilbudet for profesjonelle dansere. I min 

undersøkelse av releaseteknikk i Norge, fra 2009, fant jeg en tilsvarende end-

ring i aksept for releaseteknikk, som kan ha sammenheng med to momenter: 

At releaseteknikk har tatt opp i seg mer virtuose og fastlagt bevegelser, som 

                                                      
18 Stifterne var Kari Anne Bjerkestrand, Annette Dyvi, Camilla Grønneberg, Snelle Hall, Siri 

Jøntvedt, Sidsel Pape, Hilde Rustad, Bibbi Winberg, Prosjekt Impro og meg selv. Senere kom 

Elisabeth Lyseng til (Hall 2016, 100). 
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lettere appellerer til flere (59), og at det var en større aksept for mer undersø-

kende arbeid med den dansende kroppen i fokus (60). 

Jeg vil nå hoppe fram til dagens dansetrening for profesjonelle dansere. 

Profesjonell dansetrening (PRODA), som GDT har endret navn til, hadde et 

mangfoldig tilbud på sin timeplan høsten 2017: Det ble gitt klasser med navn 

som toolbox, danceacro og Gyrokinesis, i tillegg til samtidsdans og jazzdans. 

Ballett var et kontinuerlig tilbud hele semesteret (PRODA 2017). Denne over-

sikten viser flere tendenser: Begrepet moderne dans er erstattet av samtids-

dans, og i stedet for å samle ulike stiler under samme paraply, brukes nå i 

større grad spesifikke betegnelser på klassene. Mangfoldet av treningspraksi-

ser og danseteknikker, i tillegg til at klassisk ballett er sterkt representert, for-

står jeg som et eksempel på det Bales (2008a, 15) betegner som bricolage i 

synet på dansetrening. En annen observasjon er at releaseteknikk ikke står på 

timeplanen. Dette kan ha sammenheng med at releaseteknikk har tatt mange 

retninger etter oppstarten, og at den mer kan sees som en holdning til beve-

gelse framfor en definert teknikk. Dermed kan timer i samtidsdans gjerne være 

basert på releaseprinsipper, uten at det settes denne merkelappen på det.  

Slik som Studio B og MIND sto for et alternativ til GDT på 90-tallet, står i 

dag PRAXIS Oslo for et alternativ til PRODA. Opprinnelig initiert som im-

provisasjonsklasser, tilbyr de i dag møter for utveksling av kunstneriske pro-

sesser, og et fokus på "egne tanker rundt hva som er relevant trening for ut-

øvende scenekunstnere" (PRAXIS Oslo u.å.). Her sees en sammenbinding av 

koreografiske ideer og tanker om trening, og mer vekt på utveksling og disku-

sjon, enn det vanligvis er rom for i ordinære danseklasser. Jeg legger også 

merke til at praksis er et begrep som anvendes stadig mer i dansefeltet i dag, 

både som koreografisk praksis og som treningspraksis.  

 

Utdanning i dans 

 

Utdanningsinstitusjoner er viktige bidragsytere til tradisjoner, gjennom utdan-

ning av dansekunstnere til det profesjonelle feltet. I Norge er det i dag fire 

institusjoner som tilbyr høyere utdanning i samtidsdans, og jeg vil her kort 

presentere disse før jeg ser nærmere på dagens utdanning ved Norges danse-

høyskole, som denne avhandlingen tar utgangspunkt i.  

Ballettinstituttet, opprettet i 1966, skiftet i 1981 navn til Den norske bal-

letthøyskole, og ble i 1985 godkjent som høyskolestudium i ballettpedago-

gikk. I 2002 ble utdanningen et bachelorstudium i dans og pedagogikk, og den 

skiftet i 2011 navn til Norges dansehøyskole (NDH 2018a). NDH er en privat 
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høyskole. I 1979 ble Statens Balletthøgskole opprettet som et første statlig 

tilbud. Statens Balletthøgskole hadde, som Ballettinstituttet, lenge Graham-

teknikk som den dominerende moderne teknikken (Svendal 2014, 227). Høy-

skolen fusjonerte i 1996 inn i Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), og tilbyr i dag 

blant annet en BA i samtidsdans. Universitetet i Stavanger tilbyr en BA i dans, 

opprinnelig opprettet som en faglærerutdanning i dans i 1998. Skolen for Sam-

tidsdans ble etablert i Oslo i 2000 som en toårig utdanning, og ble godkjent 

som en fagskole i 2007. Fra 2016 ble skolen en treårig BA utdanning (Østern 

2016, 281), og endret navn til Høyskolen for dansekunst  

For å vende tilbake til avhandlingens sammenheng, og konteksten for stu-

dentenes erfaringer, vil jeg presentere studiestrukturen ved NDH, slik den var 

de tre årene innsamlingen varte. NDH tilbyr en bachelor i dans med pedago-

gikk, med fordypning i jazzdans eller i moderne- og samtidsdans. På skolens 

nettside presenteres fordypningen i moderne- og samtidsdans slik:  

Fordypningen i moderne- og samtidsdans utdanner dansekunstnere som selv-

stendig kan skape, utvikle og formidle samtidsdans. Gjennom utforsking av 

egen kropp utvikler studenten sine dansetekniske ferdigheter, i møte med sam-

tidige og etablerte teknikker. Improvisasjon, partnerarbeid og koreografiske fag 

skaper en kreativ inngang til studentenes dansekunstneriske utvikling. (NDH 

2018b)  

 

Første studieår er felles for de to fordypningene, med danseklasser i klassisk 

ballett, jazzdans, moderne- og samtidsdans og improvisasjon i tillegg til fore-

stillingsarbeid og grunntrening. Fra andre studieår er det hovedvekt på mo-

derne- og samtidsdans, som suppleres med improvisasjon, kontaktimprovisa-

sjon, pilates, komposisjon og klassisk ballet. Teknikkene som undervises in-

nenfor moderne- og samtidsdans i første og andre år er releasebasert teknikk 

og Grahamteknikk, i tillegg til Cunninghamteknikk i andre år. I tredje år er 

det hovedvekt på releasebasert teknikk og personlige stiler, med nasjonale og 

internasjonale gjestelærere. Studentene har i tillegg pedagogikk, didaktikk og 

undervisningspraksis i alle tre år, og teoretiske støttefag. I denne undersøkel-

sen er erfaringer med de praktiske, kunstneriske dansefagene et hovedfokus, 

men disse vil naturligvis være farget av erfaringer fra de øvrige fagene. 

De faste pedagogene på fordypningen har det til felles at alle har en utdan-

ning fra enten New York eller SNDO/EDDC i Nederland, for noen som ho-

vedutdanning, for andre som et tillegg til en norsk danseutdanning. Av disse 

har flere en relativt rendyrket bakgrunn fra enten moderne dans eller postmo-

derne dans, andre har en blanding. Dette sier noe om at pedagogene er situert 
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i ulike tradisjoner i dans, som bidrar både med historisk kontinuitet og inter-

nasjonale forbindelser. Studentene møter med andre ord både moderne dans 

og postmoderne dans i sin utdanning. Som tidligere vist kan disse forstås som 

ulike tradisjoner med til dels motstridende ideer om kropp, bevegelse og este-

tikk. En interesse jeg har hatt i dette prosjektet er å undersøke hvordan disse 

møtene oppleves for studentene, noe jeg vil undersøke nærmere i kapittel 1.3.  

 

Forskerposisjon i kontekst 

 

For å ytterligere klargjøre min forståelseshorisont som forsker, vil jeg nå kort 

presentere min bakgrunn mer spesifikt, og med det vise på hvilken måte jeg 

er situert i historie og tradisjon: Jeg er utdannet dansepedagog fra Statens Bal-

letthøyskole i 1992, og den gang var Grahamteknikk fremdeles den domine-

rende moderne teknikken. Deretter tok jeg en videreutdanning ved EDDC i 

Nederland, mens Fulkerson var rektor der. Her hadde jeg blant annet under-

visning i kontaktimprovisasjon med Paxton, og releaseteknikk med Fulkerson. 

Tidligere hadde jeg også deltatt på kurs med Skinner. Jeg ble altså introdusert 

til postmoderne dans av flere av de sentrale aktørene fra oppstarten av den 

postmoderne dansen. Som nevnt innledningsvis, opplevde jeg overgangen 

mellom moderne dans og postmoderne dans som et brudd mellom to verdener.  

Tilbake i Norge fra 1994 tok jeg klasser både på GDT og MIND, og jeg var 

en av stifterne av Studio B. Her underviste jeg i det jeg kalte "releasebasert 

moderne dans", hvor jeg blandet releaseprinsipper med en mer tradisjonell 

klassestruktur. I etterkant ser jeg at min undervisning hadde elementer av bri-

colage, som Bales viser at var fremtredende i USA på samme tid. Det at jeg 

anvendte begrepet moderne dans, og ikke postmoderne dans eller ny dans, sier 

noe om at moderne dans var det dominerende begrepet den gang.  

Utover 2000-tallet arbeidet jeg noe freelance som danser, men mest som 

pedagog for amatører og profesjonelle, blant annet på GDT. Her opplevde jeg 

en gradvis endring fra at releaseteknikk var noe ukjent og fremmed, til at det 

ble noe danserne var fortrolige med. Fra 2004 har jeg vært tilknyttet NDH, 

først som timelærer, deretter som fast ansatt fra 2007. Her har jeg observert 

en tilsvarende endring hos nye studenter, fra at releaseteknikk var ukjent for 

de fleste, til at det er en del av teknikken studentene har med seg inn i utdan-

ningen. I samme periode har det også vært en gradvis endring i begrepsbruk, 

fra moderne dans til samtidsdans. Denne endringen vil jeg se nærmere på nå.  
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Moderne dans eller samtidsdans? 

 

I Norge tok begrepet moderne dans over for fridans fra rundt 1960-tallet, noe 

Svendal ser i sammenheng med starten på en "Grahambølge" (2014, 220). I 

inneværende periode skjer det en tilsvarende endring, der begrepet samtids-

dans i stadig større grad tar over for moderne dans. Dansekunstner og skribent 

Margrete Kvalbein skriver for eksempel at hun i 1989 ikke visste hva samtids-

dans var, mens det i dag er "'overalt' i dansekunsten i Norge" (2016, 205). Et 

spørsmål er hvorvidt denne endringen i begrepsbruk har sammenheng med en 

tilsvarende innholdsmessig endring. Dansekunstner og teaterviter Snelle Hall 

peker på at det mellom midten av 1990-tallet og i dag har vært en stor endring 

i dansefeltet, hvor kollektive og ikke-hierarkiske arbeidsformer, prosessorien-

tert arbeid og utforskning har gått fra å være en marginal aktivitet til å være 

en selvfølgelig arbeidsmåte (2016, 113). Dette samsvarer med mine funn fra 

2009, at det har vært en økt aksept for undersøkende arbeid innenfor danse-

teknisk trening (Rothmund 2009, 60). Disse temaene har alle en forbindelse 

til den postmoderne dansens ideer om dans. Dette kan indikere at endringen i 

begrepsbruk har sammenheng med en annen type "bølge", der impulser fra 

den postmoderne dansen har fått mer fotfeste i Norge.  

Jeg vil nå kort vise til noen konkrete eksempler på endringer i begrepsbruk 

på institusjonsnivå, og på forslag til forståelse av begrepet samtidsdans.  

PRODA anvender i dag samtidsdans og ikke moderne dans, denne end-

ringen kan tidfestes til 2013: På deres timeplan fra høst 2012 brukes begrepet 

moderne dans, mens fra vår 2014 brukes kun samtidsdans. En pedagog under-

viste begge periodene, og hans klasser omtales som moderne dans i 2012 og 

samtidsdans i 2014.19 Dette kan indikere at samtidsdans her erstatter moderne 

dans som begrep, uten at innholdet i klassen nødvendigvis er endret. Det kan 

imidlertid også indikere at betegnelsen moderne dans har blitt hengende igjen 

lenge etter at innholdet i klassene endret seg. Begrepsendringen kan dermed 

ha sammenheng med en innholdsendring, om enn noe forskjøvet i tid.  

På utdanningsnivå anvendes begge begrepene i dag, både hver for seg og i 

en sammenstilling: NDH har fram til 2019 anvendt moderne- og samtidsdans. 

I studieplanen vises det til "etablerte og samtidige sceniske danseformer", som 

knyttes til moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans (NDH 2014, 4). 

UiS tilbyr "Bachelor i dans" som har "hovedfokus på moderne dans og sam-

tidsdans", og i emnebeskrivelser anvendes enten bare samtidsdans eller mo-

derne/samtidsdans (UiS 2018). På KHIO tilbys en "BA i samtidsdans". I en 

                                                      
19 Kilde: Trykte flyere med PRODA sin timeplan høst 2012 og vår 2014, utgitt av PRODA. 
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periode ble moderne- og samtidsdans anvendt, noe som fremkommer i deres 

studieplan vedtatt i 2012. Her omtales fordypningen som "BA i moderne- 

samtidsdans", og på emnenivå anvendes "moderne- og samtidsdans", hvor det 

vises til "etablerte teknikker og den nyskapende samtidsdansen" (KHIO 2017, 

2,7). Studiebeskrivelsene på disse institusjonene indikerer at det er bevegelse 

i anvendelse av begrepene. Dette er særlig tydelig hos KHIO som har valgt å 

fjerne moderne dans fra studienavnet, mens det henger igjen i studieplanen. 

NDH har i 2019 gått over til å anvende samtidsdans framfor moderne dans. 

Til tross for dette anvender jeg sammenbindingen moderne- og samtidsdans i 

avhandlingen, fordi dette var det mest anvendte i innsamlingsperioden. 

Et minst like komplekst spørsmål er hva som egentlig forstås med samtids-

dans. Jeg vil her kort peke på to mulige anvendelser av begrepet:  

Den videste forståelsen er å se på samtidsdans som (scenisk) dans i samti-

den. Denne forståelsen kan inkludere ulike dansesjangre, som jazzdans og ur-

bane stiler, og den indikerer at all dans en gang har vært samtidsdans. Danse-

kunstner Brynjar Bandlien er inne på dette i sitt forslag til en definisjon av 

samtidsdans: At samtidsdansen tar impulser fra samtiden og kan settes inn i 

en dansekunstnerisk historie. Videre skriver han at også "Ludvig XIVs fore-

stillinger i sin tid kunne regnes som samtidsdans"(2015, u.s.). 

En snevrere forståelse av begrepet er å se på samtidsdans som en sjanger-

betegnelse på dansen i forlengelse av den moderne og den postmoderne dan-

sen. Det er slik jeg anvender begrepet i denne avhandlingen, som også sams-

varer med Rouhiainens forståelse av begrepet contemporary dance (2003, 

141). Denne anvendelsen kan det imidlertid stilles flere spørsmål til: Kan sam-

tidsdansen som sjanger tidfestes til perioden etter den postmoderne dansen, 

eller inkluderes den postmoderne dansen også i samtidsdansen? Kan man i 

dag omtale dansen på for eksempel 1990-tallet som samtidsdans, selv om mo-

derne dans var det anvendte begrepet i Norge den gang? Disse spørsmålene 

har ikke jeg et entydig svar på, her behøves det mer inngående forskning. Men 

slik jeg ser det er sammenbindingen moderne- og samtidsdans en måte å omgå 

disse utfordringene: Den viser til den moderne dansen og de etablerte teknik-

kene fra før 1960, den viser til nyvinningene innenfor den postmoderne dan-

sen på 1960-, 70- og 80-tallet, og det viser til samtidsdansen slik den har ut-

viklet seg fram mot i dag. Og som studieplanen på både KHIO og NDH indi-

kerer, inkluderer dette både etablerte og samtidige teknikker.  

I forlengelse av diskusjonen om moderne dans eller samtidsdans, er et 

spørsmål om anvendelse av begrepet danseteknikk. Dette vil jeg nå undersøke 

nærmere, med utgangspunkt i studentenes erfaringer og refleksjoner.  
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1.2 Danseteknikk – betydning og anvendelse20 

 

Teknikk er et sentralt begrep i dans, og som vist i kapittel 1.1 har det vært 

ulike syn på danseteknisk trening historisk og innenfor ulike tradisjoner. I for-

lengelse av dette er det et spørsmål om det eksisterer ulike tolkninger av be-

grepet danseteknikk i dansefeltet i dag. Jeg vil i dette kapittelet belyse nyanser 

i betydning og anvendelse av begrepet danseteknikk gjennom å undersøke stu-

dentenes forståelse av begrepet, sett i relasjon til dansevitenskapelige tekster 

om temaet, med vekt på hvordan forfatterne anvender og forstår begrepet.  

Begrepet danseteknikk anvendes stadig i det innsamlede materialet fra stu-

dentene, men ofte på en tatt for gitt måte. I en runde med intervjuer spurte jeg 

derfor studentene om hvordan de vil definere begrepet. Svarene på dette spørs-

målet, og relaterte oppfølgingsspørsmål, har jeg analysert og organisert i fem 

ulike, men delvis overlappende tilnærminger til begrepet: Danseteknikk 1) 

som et system, 2) som kunnskap eller ferdighet, 3) som noe fastlagt, 4) som et 

målrettet arbeid og 5) som "bare teknikk". Med utgangspunkt i studentsitatene 

vil jeg nå se nærmere på disse fem tilnærmingene.  

 

Danseteknikk som et system  

Det er litt stort, fordi det er så mange forskjellige teknikker. Men det går an å forklare 

det med stil og. Fordi de forskjellige teknikkene har et særpreg og en stil og en kvalitet 

som du kan kjenne igjen. Frøydis3 Int3,6 

 

Alle teknikker kommer fra at man har tenkt gjennom ett eller annet. At det skal ha en 

hensikt, så blir det et system av det og så er det en teknikk. Eva3 Int3,7 

 

Disse sitatene er i tråd med en utbredt bruk av begrepet danseteknikk, som et 

gjennomarbeidet system med et fastlagt vokabular, metode og estetikk, slik 

som Grahamteknikk eller Cunninghamteknikk. Mange danseforskere bruker 

begrepet danseteknikk på denne måten: Parviainen skriver at tradisjonelle mo-

derne dans teknikker omfatter et personifisert bevegelsesvokabular, ferdighe-

ter og metode, som det øves på i danseklasser gjennom imitasjon og repetisjon 

(2003, 160). På lignende vis beskriver Foster danseteknikk som systematiske 

undervisningsprogrammer som kultiverer styrke, fleksibilitet, form og beve-

gelseskvalitet gjennom strengt reglementerte danseklasser.  

                                                      
20 Dette kapittelet er publisert i Nordic Journal of Dance med tittel: "Dance Technique – Mean-

ings and Applications" (Rothmund 2015). Teksten er her oversatt til norsk, innledningen er 

erstattet av avhandlingens innledning og avslutningen er noe endret. Hovedanalysen er uendret. 
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Videre poengterer hun at danseteknikk er noe mer enn bare selve treningen; 

den former og kultiverer kroppen som innskrives med estetisk og kulturelt 

situerte ideer om dans (Foster 1997, 238-41). Filosof Graham McFee anven-

der begrepet danseteknikk slik som når man snakker om Grahamteknikk eller 

klassisk ballett-teknikk. Han vektlegger sammenheng mellom teknikk og es-

tetikk; gjennom fysisk trening blir danserens kropp preget av visse ferdigheter, 

som har uttrykksmessige konsekvenser. Dette er fordi "technique typically in-

volves not just a way of handling movement in dance, but also a way of un-

derstanding movement"(McFee 1992, 203). Tilbake til studentsitatene over: 

Når Frøydis snakker om stil og gjenkjennelige kvaliteter, vektlegger hun nett-

opp estetiske kvaliteter i teknikk. Eva peker på de personbaserte trekkene ved 

teknikk når hun sier "man har tenkt gjennom ting". Når hun sier "har en hen-

sikt, og så blir det et system av det", ser hun på teknikk som en systematisk 

kultivering av danseren, basert på visse ideer om dans. 

Danseforsker og filosof Chris Challis diskuterer danseteknikk på en lig-

nende måte og bruker begrepet system, forstått som de identifiserende trekk 

ved en treningsmetode, som innbefatter både stil og de implisitte regler og 

konvensjoner som brukeren av systemet tar for gitt. Å lære et slikt system 

innebærer for danseren å ta opp i seg alle systemets trekk (1999, 145–46). 

Challis mener videre at:  

Technique is not a system of training, but a system of education through which 

a dancer acquires not only bodily shape and facility but also learns the tradi-

tions, conventions and values which underpin the concept of dance being 

taught: the artistic body is thus skilful, intelligent and expressive of that form. 

(Challis 1999, 145) 

 

Dette samsvarer med Lindholms diskusjon om tradisjon. Som presentert inn-

ledningsvis mener han at tradisjon inneholder et tatt for gitt repertoar av prak-

siser, slik som ferdigheter, kompetanse og meninger, som nykommere må til-

egne seg for å bli del av tradisjonen (1985, 105). Danseteknikk som et system 

kan forstås som del av tradisjonenes repertoar som dansestudenter blir innført 

i. Studenten i sitatet under beskriver hvordan hennes syn på moderne- og sam-

tidsdans har endret seg i løpet av utdanningen. Dette forstår jeg som et eksem-

pel på en personlig oppdagelse av danseteknikk som del av en tradisjon, og på 

opplevelsen av selv å bli del av tradisjonen: 

Jeg har begynt å forstå hvor stort det egentlig er. Før tenkte jeg at dette bare var en 

annen måte å bevege seg på. Mens nå ser jeg det mer som en hel verden. Det er skapende 

arbeid og samarbeid. Det er en mulighet til å kunne uttrykke seg og steder å hente in-

spirasjon. En måte å få lov til å være på, et sted man trives. Julie3 Int1,2 
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Danseteknikk som kunnskap eller praktiske ferdigheter  

Spesifikke ting for å kunne hoppe høyere eller vite hvordan du skal smelte ned til gulvet. 

Carina2 Int3,5  

 

I dette sitatet sees teknikk på som den beste måten å utføre en spesifikk beve-

gelse. Dette korresponderer med en generell definisjon av begrepet teknikk: 

som praktiske ferdigheter (SNL 2009). Parviainen diskuterer kunnskap i dans, 

og viser til Gilbert Ryles konsept knowing how, som karakteriseres av eksper-

ter som utfører handlinger uten nødvendigvis å reflektere rundt dem (Parviai-

nen 2002, 18). Hun kritiserer et slikt skille mellom praktiske ferdigheter, eller 

know how, og teoretisk kunnskap, og mener at kroppslig kunnskap inneholder 

begge deler. "Bodily knowledge does not involve a mere technique or the pro-

duction of a skill; together with the body’s reflectivity it offers possibilities to 

choose ways to move" (19). Danseteknikk forstått som kunnskap innbefatter 

både fysiske ferdigheter og evne til å anvende disse ferdighetene i ulike situa-

sjoner. I denne betydningen kan teknikk sees som et grunnleggende arbeid, 

som ikke er knyttet til spesifikke stiler eller systemer. Studentene i sitatet un-

der bruker begrepet på denne måten: 

Teknikk er jo teknikk, knær over tær liksom. [Det er likt] i de fleste stiler fordi det er 

fysisk sett mest hensiktsmessig for kroppen, altså skadeforebyggende teknikk mer. Gry3 

Int3,5 

 

Teknikken ligger i kroppen din og hvordan du kan gjøre de forskjellige tingene på en 

måte som ikke skader deg eller som er hensiktsmessig for bevegelsene, og bra for krop-

pen. Frøydis3 Int3,6 

 

Teknikk omtales her som et grunnleggende, anatomisk riktig arbeid som er 

uavhengig av stil. Dette samsvarer med Parviainens beskrivelse av dagens 

danseteknikker, der danseren trener ulike stiler og systemer for å kunne utføre 

hvilken som helst bevegelse. Teknikk ansees som usynlig og stilløst, som et 

grunnlag for dans (2003, 161). Danseforsker Sylvie Fortin gir et eksempel på 

dette synet i en studie av tre dansepedagoger som arbeidet med å integrere 

somatisk arbeid (et begrep Fortin refererer til som "idiosyncratic body mind 

practices") til dans. Pedagogene var alle interessert i å utvikle en generisk, 

grunnleggende teknikk, uavhengig av stil (1998, 50, 56). Men denne forståelse 

av teknikk står, som vist over, i motsetning til Challis og McFees syn på tek-

nikk og estetikk som nært sammenbundet. 

Studentene i sitatene over fokuserer i tillegg på å bli kjent med egen kropp 

gjennom utforsking og individuell forståelse. Dette samsvarer med dansepe-

dagog og forsker Wendell Beavers, som mener at målet for danseteknikk i dag 
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er å oppnå dypere selvforståelse gjennom å lytte til kroppen. Han definerer 

teknikk som: "the principles of organization which underlie mind/body re-

sponse" (Beavers 2008, 129).21 Pedagogene i Fortins forskning hadde lignende 

tanker om teknikk, deres mål var å gjøre studentene til eksperter på sine egne 

kropper, gjennom utforsking og analyse av egne erfaringer (1998, 65). Basert 

på denne diskusjonen, vil jeg argumentere for at målet for danseteknikk har 

skiftet fra mestring av spesifikke bevegelser til forståelse av danserens egen 

kropp i bevegelse. Og med dette, blir sammenbindingen av praktisk og teore-

tisk kunnskap mer eksplisitt, som studentsitatet under er et eksempel på:  

[Kunnskap i dans] er en forståelse av bevegelse, og av kroppen og kroppens funksjon, 

og da særlig min egen kropps funksjon. For den er jo forskjellig fra andres. Gry3 Int3,2 

 

For denne studenten er kunnskap forståelse av egen kropp i bevegelse. Dette 

synet på kunnskap relaterer til diskusjonen over om teknikk som kroppslig 

kunnskap, som Parviainen mener inneholder både praktiske ferdigheter og en 

kroppslig refleksivitet (2002, 19).  

 

Danseteknikk som noe fastlagt 

Det er satt, en teknikk skal være det samme. En plié er en plié uansett [hvor du er]. 

Anne2 Int3,6 

 

I moderne dans trenes man opp til å mestre en spesiell teknikk og et spesielt uttrykk, og 

man skal passe inn i det, det er ikke egentlig så frie tøyler. Julie3 Int1,2 

 

Teknikk i dans er en måte å utføre bevegelser på, på en riktig måte ifølge den du har 

som lærer. Beate2 Int3,7 

 

Teknikk defineres her som noe fastlagt eller satt. Det er en norm for hva som 

er rett og galt og det er lite frihet til danserens eget bidrag. De tre sitatene har 

en litt ulik forståelse av hvordan teknikk er satt, som kan relateres til Dyers 

diskusjon om danseundervisning i relasjon til tre metaforer for bevegelse: Be-

vegelse som en universell erfaring, som et fremmed språk og som en privat 

kode (2009, 111–13).  

Det første sitatet kan sees som et eksempel på den første metaforen, beve-

gelse som en universell erfaring: en plié er det samme overalt. Å anta at beve-

gelse betyr det samme i alle kulturer, er problematisk, og det er sannsynlig at 

                                                      
21 Et slikt syn på teknikk har forbindelser tilbake til postmoderne dans, releaseteknikk og dan-

setrening etter "Judson perioden" (Bales 2008a), som diskutert i kapittel 1.1. 
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studenten ikke mente det bokstavelig slik. Men ved å velge et ballettbegrep, 

plié, som eksempel, berører studenten det Challis beskriver som en vanlig 

oppfattelse at ballett er en base for alle andre sceniske danseformer. Challis 

avviser denne antagelsen og begrunner det i at teknikk og mening er nært sam-

menknyttet, og at det ikke finnes generelle prinsipper for bevegelse (1999, 

144–45). Det andre studentsitatet relaterer til bevegelse som et fremmed språk 

som må læres for å mestre og forstå teknikken. Dyer skriver at sentralt i denne 

læreprosessen er å forstå the contexting rules, eller underliggende reglene for 

teknikken (2009, 112). Dette samsvarer med Challis sitt syn på teknikk som 

et helt system. Det tredje sitatet kan sees som et eksempel på bevegelse som 

en privat kode, hvor den enkelte pedagog definerer hva som er rett og galt, 

uavhengig av et større system. Dette relaterer til en tendens i dagens danse-

teknikk der pedagoger utvikler sine egne individuelle, eklektiske stiler (Mon-

ten 2008, 59). Dette tredje sitatet kan også tolkes fra et mer hverdagslig per-

spektiv: Studenten møter forskjellige pedagoger med for henne motstridende 

eller uforenelige ideer om rett og galt. Pedagogene kan ha ulike fokus, og stu-

denten forstår ikke hva som ligger bak det de sier. For denne studenten kan de 

underliggende contexting rules fremdeles være skjult.  

Teknikk forstått som noe satt omtales ofte i kontrast til improvisasjon, som 

ansees som friere og mer individuell enn teknikk. Men på mine direkte spørs-

mål om hvorvidt improvisasjon og kontaktimprovisasjon også kan sees som 

teknikk, gjør studentenes diskusjon denne distinksjonen mindre tydelig:  

[Kontaktimprovisasjon] er jo teknikk. Det er ikke satt hvordan det skal ende opp, men 

hvordan man skal utføre det, hvor man må legge vekta. Jeg føler det også er teknikk. Og 

improvisasjon handler om struktur og en teknikk for å forstå strukturen. Anne2 Int3,5  

 

Ulike strukturer er en form for teknikk, for det setter rammer å forholde seg til. En ko-

reograf som setter en struktur, har allikevel en tanke om hvordan det skal se ut. Selv om 

det finnes mye rom for individualitet, så er det allikevel noe som er satt. Carina2 Int3,4  

 

Ved å diskutere om improvisasjon kan inkluderes i teknikkbegrepet, er stu-

dentene inne på temaer som struktur, rammer og noe satt eller forutbestemt.  

 

Danseteknikk som et målrettet arbeid  

Vi jobber med å bli flinkere, og det er på en måte teknikk å jobbe mot et mål. Eva3 Int3,7 

 

I teknikk jobber vi hele veien mot et mål, mot et slags ideal, eller noe som er riktig. Du 

strever etter det som er perfekt, og da vil det på en måte alltid være andre ting som er 

feil. Frøydis3 Int3,2 
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Teknikk assosieres her med et målrettet arbeid hvor danseren strever mot for-

bedring og perfeksjon. Danseforsker Gediminas Karoblis diskuterer, basert på 

Heidegger, ulike mulige definisjoner på teknikk, hvor en er teknikk som et 

middel for å nå et mål. Dette er en instrumentell forståelse av begrepet, og i 

dans vil det bety at: "the body becomes a tool that is 'Ready-to-hand' for attai-

ning intended goals" (2005, 366). En slik instrumentell forståelse av teknikk 

kritiseres av flere danseforskere, som foreslår å anvende improvisasjon eller 

somatisk arbeid som en måte å unngå denne tendensen (jf. Fortin 1998, Par-

viainen 2003).  

Parviainen advarer mot å ha et slikt skjematisk forhold mellom årsak og 

virkning uavhengig av mening. Dansen blir da redusert til "a mere art of 

achieving, a calculating technique functioning according to technical rules" 

(2003, 162). Foster beskriver danseteknikk på en måte som kan tolkes instru-

mentelt: "The dancer pursues a certain technique for reforming the body, and 

the body seems to conform to the instructions given" (1997, 237). Hun mener 

videre at danseren arbeider hardt for å kopiere læreren og unngå feil, hun må 

tåle smerte for å korrigere kroppens mangler, og den rådende opplevelsen er 

å tape og feile, å ikke nå målene (237–40). Dette synet på danseteknikk som 

Foster her skisserer, mener jeg at ikke gjenspeiles i studentenes erfaringer. 

Flere studenter opplever at det er visse idealer, men de anser det som positivt 

å ha et mål å jobbe mot. De vektlegger i tillegg at idealene må tilpasses deres 

egne kropper, og med dette blir deres egne individuelle bidrag sentrale, noe 

studenten under gir et eksempel på:  

Man har alltid forbilder som man ser opp til og [bevegelser] man gjerne vil få til, men 

jeg vet godt at jeg ikke har 180 grader turn ut, så det kan jeg jo ikke få. Det er en slags 

kamp mot å bli bedre, men også en prima ballerina må fortsette å jobbe. Egentlig synes 

jeg at det er positivt, fordi man har fokus på en utvikling. Å se en forandring gir meg 

motivasjon. Frøydis2 Int2,8  

 

Parviainen, også basert på Heidegger, introduserer begrepet dance techne, 

som en måte å unngå en målrettet eller instrumentell forståelse av dans. 

Techne er praktisk ferdighet, som også betyr å være hjemme i eller å dvele i 

noe. Hun bruker improvisasjonsbasert utforskning som eksempel på å dvele i 

dans, hvor bevegelse ikke er objekt for en kalkulerende tanke, men en måte å 

bare gi slipp og nå en tilstand av å danse (Parviainen 2003, 167–74). Er det 

mulig å nå en slik tilstand av å dvele i dans også gjennom fastlagt bevegelses-

materiale? Enkelte studenter har snakket om frihet i dans, om å være i øye-

blikket eller i en tilstand av å danse. Disse temaene kan sees som eksempler 
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på dveling i dans, og studentene knytter disse erfaringene både til improvisa-

sjon og satt materiale. Her følger ett eksempel:  

Jeg føler meg fri når jeg ikke tenker, når jeg bare er. At man kommer inn i den der lille 

bobla og når man er ferdig så lurer man på hva som har skjedd. [Det kan skje i satt 

materiale også], men mest på scenen, når jeg er "in the moment". Fordi på scenen er 

man som regel litt sånn i mål, da kan man ha det gøy og kose seg. Mens i klasse jobber 

man alltid mot noe, man er veldig fokusert på å skulle bli bedre og å skulle gjøre ting 

riktig. Julie3 Int2,3 

 

Denne studenten kan føle frihet både i improvisasjon og i satt materiale, men 

hun trenger å komme forbi danseteknikk som et middel for å nå et mål. Når 

hun har nådd målet kan hun være i øyeblikket. Hun tenker ikke, eller har gitt 

slipp på kalkulerende tanker, og hun kan la dansen være nok i seg selv, som 

et eksempel på å dvele i dans.  

 

Danseteknikk som "bare teknikk" 

Det finnes dansere som er dritflinke teknisk, og så er det bare helt blankt i fjeset. Da blir 

jeg ikke dratt inn i deres verden på noen måter. De gjør ikke noe mer enn akkurat det de 

må. Det er mer en kopiering av materiale, enn å legge noe eget i det. Gry3 Int3,7 

 

Denne studenten kritiserer enkelte dansere for å være bare tekniske, men uten 

ansiktsuttrykk. Dette er en velkjent kritikk av teknikk som "bare", som noe 

mindre enn uttrykk. McFee forklarer denne kritikken som å dreie seg om dan-

sere som bare bruker sin teknikk eller fysiske ferdigheter, framfor å engasjere 

sine tanker og følelser. Denne forståelsen betyr at forskjellen på en teknisk og 

en ikke-teknisk utførelse ligger i hva danseren tenker, og ikke hva vedkom-

mende gjør. McFee derimot mener at potensialet for en uttrykksfull utførelse 

ligger innebygd i teknikken (1992, 213), noe sitatet under gir et eksempel på:  

I moderne- og samtidsdans ligger uttrykk mer gjennom kroppen, og da blir det knyttet 

opp mot teknikken. Du må ha en viss forståelse for hvordan ting ser ut, for å vite hvordan 

det blir uttrykt. Slik sett krever det teknikk å kunne uttrykke. Eva2 Int3,8 

 

En annen student diskuterer forholdet mellom teknikk og uttrykk slik: 

Et uttrykk krever mye mer av deg som person. Du må ha en personlig motivasjon og gi 

litt av deg selv på et vis. At du danser det, at du ikke bare gjør det, at du legger litt sjel 

i det. [Jeg gjør det] først og fremst på scenen, eller når jeg vet at jeg har publikum. 

Frøydis3 Int3,6 
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For denne studenten har uttrykk sammenheng med en personlig involvering 

og motivasjon, som er lettere å oppnå på scenen, hvor hun kan "danse det" og 

ikke bare "gjøre det". Betyr dette at før hun kommer til dette punktet, så danser 

hun ikke, men bare forbereder seg til å danse? Karoblis diskuterer dette som 

en mulig, om enn problematisk, definisjon på teknikk: "A dancer prepares for 

the scene like a soldier prepares for the war. In both cases they just exercise. 

The exercises are not reality, but imitations of it" (2005, 385). Denne forstå-

elsen av teknikk reduserer den til "bare", til noe mindre og annet enn dansen i 

seg. Betyr dette at det er umulig å øve på dans og danse på samme tid? Nei, 

mener Challis: "Daily class […] is not an end in itself, but neither is it a re-

hearsal for something else […] dancers do not merely mark the steps, they 

dance them" (1999, 147). Og jeg vil legge til, å bare markere trinn kan også 

sees som å danse. Karoblis går også mot en slik reduserende forståelse av tek-

nikk som bare forberedelse: "Technique cannot be renounced in dance as the 

profanation of the sacred pureness of dance. On the contrary, dance technique 

is the mode of revealing and belongs to the essence of dance" (2005, 390–91). 

Likevel, når studentene snakker om frihet i dans, berører flere et skille mellom 

å "bare" arbeide på teknikk og å "virkelig" danse, eller å være i dansen:  

[Jeg føler at jeg danser] når jeg ikke tenker så mye på hva jeg skal gjøre eller på hva 

som er viktig i denne øvelsen, men heller bare gjør det. Det skjer oftest når jeg kan 

materialet veldig bra, sånn at jeg kjenner at: OK, nå kan jeg danse det! Hanna3 Int1,4 

 

[Jeg føler frihet] når jeg ikke behøver å tenke på materialet, når kroppen husker det og 

alt flyter sammen. Og jeg kan bare nyte det. Carina1 Int2,3 

 

Disse studentene vil frigjøre seg fra å tenke på teknikk for å kunne være i 

øyeblikket. De er ikke frigjort fra teknikk som "bare teknikk", men de mestrer 

teknikken. Teknikken er integrert i deres kropper og dette gir dem følelse av 

frihet og av å være i dansen. Dette har sammenheng med temaer jeg har berørt 

tidligere: Å ha nådd et mål, å ikke streve etter perfeksjon, følelse av frihet, av 

å være i øyeblikket og av å dvele i dans. Disse temaene trenger ikke nødven-

digvis stå i motsetning til danseteknikk.  

 

Sammenfattende diskusjon: Danseteknikk  

 

Ved å analysere studenters utsagn om danseteknikk i relasjon til danseviten-

skapelige tekster, har jeg diskutert mulige betydninger og anvendelser av be-

grepet danseteknikk. De to første tilnærmingene, teknikk som et system og 
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teknikk som kunnskap eller praktisk ferdighet, kan forstås som to motpoler 

som har paralleller til ulikheter i mellom tradisjonene moderne dans og sam-

tidsdans. Dette kan relateres til det Dyer beskriver som to distinkte paradigmer 

i danseundervisning: en som fokuserer på et estetisk vokabular innenfor en 

spesifikk stil, og den andre en generisk innfallsvinkel som vektlegger å sanse 

og forstå sin egen kropp (2009, 119). De tre andre tilnærmingene, dansetek-

nikk som noe satt, som et målrettet arbeid og som "bare teknikk", henger nært 

sammen med de to første, og de berører ulike dikotomier som eksisterer i dans: 

slik som fritt eller bundet, improvisert eller satt, normativ eller individuell, 

teknikk eller ikke-teknikk. Framfor å bekrefte dikotomiene, gir studentenes 

opplevelser og refleksjoner eksempler på forhandlinger mellom motpolene; 

den ene trenger ikke ekskludere den andre, men kan oppleves som at de utfyl-

ler hverandre og at de hører sammen.  

Ved å sammenstille studenters erfaringer med dansevitenskapelig litteratur, 

har jeg vist at det er både likheter og ulikheter i forståelsen av begrepet dan-

seteknikk, slik det fremstår både i studentenes erfaringer og i artiklene. Dette 

kan tolkes som at det har skjedd en endring i forståelsen av begrepet danse-

teknikk, og som jeg foreslår her, har denne endringen sammenheng med et 

skifte mellom en moderne danstradisjon og en samtidsdanstradisjon. Flere 

trekk fra de historiske endringene innenfor moderne dans, postmoderne dans 

og samtidsdans, som belyst i kapittel 1.1, fremkommer i studentenes refleks-

joner rundt teknikkbegrepet. Studentene bruker begrepet på ulike måter, og 

det kan tyde på at ulike betydninger og anvendelser eksisterer samtidig. Dette 

kan sees som konkrete eksempler på hvordan ulike tradisjoner er i spill sam-

tidig, og at det ikke har vært et totalt brudd mellom en moderne dans og en 

samtidsdans forståelse. Gadamers forståelse av tradisjon kan, som nevnt inn-

ledningsvis, knyttes til et kanonisk sett av spørsmål som debatteres (Warnke 

1987, 172). Danseteknikk er et slikt høyst debattert spørsmål i dans, og stu-

dentenes refleksjoner, hvor de tar stilling til en sentral debatt innenfor dans, 

kan forstås som skritt på veien fram mot å bli en aktiv deltager i en tradisjon.  

Gjennom å undersøke studentenes opplevelser og refleksjoner rundt et til-

synelatende enkelt begrep, danseteknikk, har jeg vist kompleksiteten i forstå-

elsen av begrepet som peker på sentrale temaer relevant for dansekunst gene-

relt og danseutdanning spesielt. Noen av disse temaene er relatert til episte-

mologi, estetikk, læring og forhandlinger mellom enkelte dikotomier i dans. 

Jeg vil videre i avhandlingen gå mer i dybden av studentenes erfaringer med 

flere av disse temaene. Det første av disse temaene, som jeg vil se nærmere på 

nå, er studentenes tanker knyttet til estetiske spørsmål i dans. 



58 

1.3 Forhandlinger med tradisjonene 

 

Utdanning i dans kan, som tidligere vist, forstås som skritt i en prosess hvor 

studentene trer inn i en tradisjon. En slik inntreden innebærer at: "one is ac-

cepting and making one's own beliefs, values, rules, skills, attitudes, aspira-

tions" (Lindholm 1985, 107). Å tre inn i en tradisjon vil si å gjøre visse fer-

digheter, tankesett og handlingsmønstre til sitt. Denne prosessen er ifølge 

Gadamer ikke kun en passiv mottagelse, men en aktiv "oversettelse" (1986, 

49). Jeg vil her undersøke studentenes opplevelser og refleksjoner rundt deres 

daglige møter med ulike tradisjoner innenfor moderne- og samtidsdans, med 

særlig vekt på estetiske spørsmål. Gjennom å analysere materialet fra studen-

tenes sett i lys av dansevitenskapelige tekster, vil jeg undersøke hvordan de 

forholder seg til verdier, holdninger og estetiske idealer i dansetradisjonene.  

Materialet jeg her undersøker kommer både fra logger og intervjuer. Stu-

dentenes logger omhandler i stor grad didaktiske spørsmål, men de knytter i 

tillegg egen læreprosess opp mot estetiske idealer i form av tanker om hva de 

liker når de ser dans, hvilke mål de har og opplevelser i møter med ulike tek-

nikker. På intervjuer har studentene fått utdypende spørsmål rundt disse tema-

ene, i tillegg til spørsmål som hva de anser som en god danser og hvordan de 

forholder seg til estetiske idealer. Etter en innledende analyse av dette mate-

rialet har jeg skilt ut fire sentrale temaer som jeg vil undersøke nærmere her: 

1) Estetiske idealer: "Ikke bare form", 2) en god danser, 3) uttrykk i dans og 

4) møter med teknikker. 

 

Estetiske idealer: "Ikke bare form"  

 

I materialet berører studentene visse motsetninger i estetiske idealer, ofte gjen-

nom uttalelser som "ikke bare form, men …". De setter da form i motsetning 

til noe annet, som de anser som viktigere. Her følger tre sitater om dette:  

En danser med en god basisteknikk, som kan nyansere det grunnleggende, tror jeg det 

er mer verdi i enn å gjøre triks. Ikke så mye form, men mer funksjon. Karin3 Int2,2 

 

Jeg prøver å ikke imitere en form, men at det som skjer, det skjer helt akkurat som det 

skal. Carina3 Logg1/5  

 

Perioden med innstudering var veldig vanskelig. Jeg forstod raskt at jeg la for stor vekt 

på form og trinn i stedet for intensjon og prosess. Karin3 Logg4/2 
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Studentene knytter her form til vanskelige, fastlagte bevegelser med visse krav 

til utførelse. Men det er variasjoner i hva de setter form i opposisjon til: Karin 

i første sitat ser form i motsetning til funksjon, eller funksjonalitet, Carina til 

en større frihet i utførelse og Karin i siste sitat til et dypere innhold i dansen.  

Danseforsker Lena Hammergren betegner form som verkets ytre avgrens-

ninger, dets volum, linjer og farger, samt forholdet mellom disse elementene 

(1991, 25). I Janet Adsheads modell for danseanalyse anvendes begrepet form 

om dansens struktur, at forholdet mellom dansens komponenter skaper form 

(1988, 41). Dette innebærer at alle bevegelser har en viss form, uavhengig av 

estetikk. Studentene derimot bruker ikke begrepet form som en slik ytre av-

grensning eller struktur. De knytter det til fastlagte, presise og gjerne virtuose 

bevegelser, til forskjell fra å ha fokus på funksjonalitet, på frihet i den ønskede 

formen eller på noe de anser som mer meningsfylt. Form assosieres med andre 

ord med en spesiell type form eller estetikk, som de til dels tar avstand fra.  

Studentene berører her visse dikotomier i dans. I forrige delkapittel kom 

det også fram, både gjennom studentsitater og i litteraturen, dikotomier i synet 

på teknikk, som et forhold mellom noe satt eller fritt, teknikk eller ikke-tek-

nikk. Et spørsmål er om det å definere seg selv til forskjell fra noe annet er en 

karakteristisk del av tradisjoner i scenisk dans? Et fellestrekk for de ulike pe-

riodene i den moderne dansens historie er at nye generasjoner tar ett oppgjør 

med de foregående, som den moderne dansens opprør mot klassisk ballet, og 

den postmoderne dansens opprør mot både klassisk ballett og moderne dans. 

Noe som tydelig ble formulert i Rainers berømte manifest: "NO to spectacle 

no to virtuosity no to transformations and magic and make-believe…" (refe-

rert i Banes 1987, 43). Et slikt oppgjør medfører kanskje et behov for å mar-

kere en avstand til det foregående, gjennom tydeliggjøring av motsetninger. 

Slike motsetninger, i tillegg til tilnærminger mellom motsetningene, kommer 

til syne i studentenes refleksjoner. Jeg vil nå se nærmere på de tre motset-

ningsparene form/funksjonalitet, form/frihet og form/innhold.  

 

Form eller funksjonalitet 

 

I sitatet under utdyper Karin sin forståelse av forholdet mellom form og funk-

sjonalitet: 

Fordi hvis du kan jobbe funksjonelt så tror jeg du kan jobbe med alle former. 

Karin3 Int2,2 
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Karin fremhever at en funksjonell grunnteknikk gir danseren større muligheter 

til å gå inn i ulike former. Dette samsvarer med synet på teknikk som et grunn-

lagsarbeid, som diskutert i forrige delkapittel. At det finnes en grunnleggende, 

anatomisk riktig, funksjonell måte å trene kroppen på, som et nøytralt utgangs-

punkt for ulike uttrykk eller stiler. Som jeg var inne på da, har også en slik 

"nøytral" kropp en spesifikk estetikk, hvor funksjonalitet og form knyttes sam-

men. Gry er i sitatet under inne på en slik sammenheng:  

Pedagogen har snakket mye om at man ikke skal strebe etter å nå en form i 

kroppen, men at man skal finne sin egen vei til formen. Det er litt uvant, men 

en god måte å tenke på. Gry2 Logg1/2 

 

Sitatet forstår jeg som en anerkjennelse av at en funksjonell bevegelse også 

har en form, men at det funksjonelle i egen kropp har prioritet framfor eksakt 

utførelse av en presis form. Dette gir et større rom for hvordan bevegelsene 

skal se ut, med individuelle forskjeller ut fra den enkeltes kropp. Estetiske 

konsekvenser av dette vil være mindre fokus på synkronitet og et presist defi-

nert uttrykk, og mer på individualitet og ulikheter i utførelse. Dette er et syn 

som er framtredende i releaseteknikk, og i dagens samtidsdans. Men det å un-

dersøke kroppens grunnleggende funksjoner eller responser har vært et tilba-

kevendende tema i den moderne dansen, fra Duncans idé om en mer frigjort 

og naturlig dans, Grahams utgangspunkt i studier av pust og til Hawkins ge-

neriske teknikk basert i kinesiologi. De moderne koreografene kan også sies å 

ha gått fra funksjonalitet til form, men etterhvert med en sterkere vekting av 

den spesifikke formen eller estetikken. Utgangspunktet var den gang det funk-

sjonelle i koreografens kropp som danseren tilpasset seg til, mens det i dag er 

større rom for det funksjonelle og individuelle i den enkelte dansers kropp. 

Gry utdyper i intervju sine tanker om forholdet mellom form og funksjona-

litet, og er inne på Grahamteknikk i den forbindelse: 

Jeg synes det er viktigere å finne min vei inn i bevegelse, enn å måtte streve 

etter å få kroppen min etter en standardisert formodell. Men det blir et annet 

fokus i Graham, som blir mer form, at det skal se sånn og sånn ut. Men allikevel 

må man jo finne sin egen vei. Og i stedet for å se i speilet, å kunne virkelig føle 

at nå går jeg gjennom det, for å komme til dette i min kropp. Gry2 Int2,1 

 

Gry omtaler Grahamteknikk som "mer form", som jeg tolker at viser til presist 

fastsatte bevegelser, som gjør det vanskeligere å ha en funksjonell tilnærming. 

Hun mener at det likevel er mulig, fordi hun uansett må tilpasse bevegelsene 

til egen kropp. Dette indikerer en overlapping mellom en ren formbasert og 

en ren funksjonsbasert tilnærming. Disse to tilnærmingene har sammenheng 
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med Dyers to paradigmer i danseundervisning, med fokus på et estetisk voka-

bular (form) eller en utforskende, generisk innfallsvinkel (funksjonalitet). 

Dyer fremhever at det i dag er muligheter for sammenbinding mellom disse 

tilnærmingene (2009, 120), noe sitatet fra Gry gir et eksempel på. Hennes til-

nærming tolker jeg i tillegg som at hun utforsker en moderne teknikk med en 

mer samtidsdans tilnærming til teknikk, som en forhandling mellom tradisjo-

ner. Dette kan forstås ut fra Gadamers konsept nåtidshorisont (2012, 344), at 

man forstår tidligere tider gjennom sin samtids tankesett. Dagens undervis-

ning og læring i Grahamteknikk vil være preget av samtidens tankesett, og 

tilnærmingen til teknikken vil sannsynligvis være en annen i dag enn for ek-

sempel i 1960 eller 1990. En annen viktig forskjell er at det den gang var sterke 

motsetninger mellom ulike tradisjoner i dans, mens det i dag er en større grad 

av bricolage, i en syntese mellom motsetninger (Bales 2008a, 19). 

En annen observasjon om Grys to sitater over er at hun i første sitat skriver 

ut i fra hva en pedagog har fokusert på, og at det var en uvant tankegang, mens 

i det andre, skrevet fem måneder senere, snakker hun ut i fra seg selv og at 

hun selv ønsker å finne sin egen vei til formen. Dette tolker jeg som at hun har 

gjort en tankemåte til sitt, som et skritt på veien inn i en tradisjon.  

 

Form eller frihet 

 

I diskusjonen om form eller funksjonalitet ble det å finne sin egen vei inn i 

bevegelse vektlagt, noe som også innebærer en større frihet i utførelsen. Her 

følger to sitater fra Hanna, som omhandler frihet av ulik grad: 

Det er viktig å utforske ytterpunktene mellom veldig teknisk korrekt og presist og det 

mer frislupne og danseriske, for så å finne et midtpunkt og en balanse mellom de to 

delene. Hanna3 Logg4/2 

 

Er det smart å sette tellinger på øvelser når man skal utforske bevegelsenes egentlige 

dynamikk? Må gruppen til enhver tid være synkron til minste detalj? Satte tellinger som 

ikke passer til bevegelsenes dynamikk kan faktisk hemme danserens mulighet til å sette 

personlig preg på dansen. Hanna3 Logg4/2 

 

Hanna bruker ikke her begrepet form, men hun skriver om en forskjell mellom 

noe fastlagt, presist og synkront, og noe mer individuelt og fritt. I første sitat 

viser hun en interesse for en balansegang mellom ytterpunktene, hvor hun fin-

ner frihet i formen og ikke nødvendigvis frihet fra form. Hun skriver her om 

en bevegelsesmessig frihet, hvor rammen for utførelse ikke skal være for 

streng, og hvor det er rom for ulikheter. I andre sitat ønsker hun en ytterligere 

frihet, til også å kunne sette personlig preg på bevegelsene. Sitatet kan i tillegg 
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tolkes som at hun blir frustrert hvis synkronitet og presisjon blir viktigere enn 

å ha en personlig stil i dansen.  

Frøydis vektlegger i sitatet under å kunne være seg selv i dansen, noe hun 

mener er et kjennetegn ved moderne- og samtidsdans som hun liker: 

Det handler kanskje ikke så mye om å være synkron, eller helt lik som alle andre 

rundt deg, men det handler mye mer om at du selv skal få fram deg i det du gjør. 

Jeg føler mer jeg kan være meg selv i moderne- og samtidsdans. Frøydis2 Int2,5 

 

Både Frøydis og Hanna uttrykker et ønske om å være med å skape det estetiske 

uttrykket og framstå som individer. Dette kan forstås i sammenheng med en 

langvarig og pågående diskusjon om danserens rolle i den kunstneriske pro-

sessen: Rustad peker på en spesielt viktig endring som kom med den postmo-

derne dansen, at danserne begynte å se seg selv som selvstendige dansekunst-

nere mer enn som utøvende dansere (2013, 32). I utviklingen av scenisk im-

provisasjon ble det skarpe skillet mellom koreograf som kunstner og danseren 

som utøver utfordret, og kontrollen over bevegelse og komposisjon ble for-

flyttet fra en koreograf til mange dansekunstnere (41).  

Dette kan forstås som at moderne dans og postmoderne dans representerte 

ytterpunkter mellom full koreografstyring i fastlagt koreografi og full utøver-

styring i scenisk improvisasjon. I dagens samtidsdans arbeides det i tillegg 

med en mellomposisjon, hvor danserne forventes å være medskapende i den 

kunstneriske prosessen (Styve Holte 2016, 245). I stedet for kun å tilpasse seg 

en koreografs stil, skal danseren raffinere sin egen stil. Danseren har noe in-

dividuell frihet, men med en avhengighet av koreografens blikk og valg. Stu-

dentenes arbeid med å sette personlig preg på bevegelsesmateriale forstår jeg 

som konkrete forberedelser til å skulle være medskapende danser.  

Anne beskriver under en noe ambivalent opplevelse med friheten i en im-

provisert forestilling: 

Sammenlignet med jazzfordypning føltes det rart i begynnelsen at deres forestilling be-

stod av mange ulike koreografier og vår skulle "bare" være en improvisasjon med kun 

en satt sekvens. Dette synet forandret seg mer og mer når vi fikk prøvd ut materialet og 

strukturene med forskjellig publikum. Dette gav mersmak på at vårt prosjekt faktisk var 

bra. Anne2 Logg3/3 

 

Anne anså innledningsvis friheten som ligger i å improvisere på en scene som 

mindre verdifullt enn å utføre fastlagte bevegelser. Hun er her inne på spørs-

målet om hva som regnes som et koreografisk verk, om hvor formbasert eller 

fastlagt en forestilling må være, og om improvisasjon anses som en fullverdig 

kunstform. Etableringen av improvisasjon som kunstform var en sentral del 
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av den postmoderne dansen på 1960- og 70-tallet, mens det i Norge tok lang 

tid før det ble sidestilt med fastlagt koreografi. Hall (2016, 109) viser hvordan 

improvisasjon som sceneform ble ansett som suspekt amatørisme til langt ut 

på 1990-tallet, og at dette særlig har sammenheng med etterlysning av komp-

lekse trinnkombinasjoner og en klar avgrensning mellom prosess og verk 

(108). Annes opplevelse tolker jeg som en slik etterspørsel etter fastlagte be-

vegelser og et ferdig verk, og at egne erfaringer med improvisasjon ga henne 

et nytt syn på dette. Hun forhandler med et for henne til da ukjent ideal, i en 

ukjent dansetradisjon. Gjennom erfaring utvides hennes forståelseshorisont, 

som gir eierskap til og større forståelse for denne forestillingsformen.  

 

Form eller innhold 

 

I det siste motsetningsparet form eller innhold, sees form som noe "ytre" til 

forskjell fra noe "indre" som er viktigere. Her følger to studentsitater om det: 

Dans er komplisert. Det er ikke bare det ytre som gjelder, man skal også klare å forske 

i seg selv, finne svar i personlige tanker og erfaringer. Julie3 Logg1/1 

 

Jeg har tenkt mye på at en klasse med høyt nivå ikke trenger å inneholde vanskelige 

bevegelser i det hele tatt. Det verdifulle finner man i evnen til å utforske uten fokus på 

ytre form. Karin3 Logg4/2 

 

I disse sitatene uttrykkes det en motsetning mellom noe "ytre", som bevegel-

senes utseende eller vanskelighetsgrad, og noe "indre", som utforsking i egen 

kropp og i egne tanker. Å ha en utforskende innstilling fremheves som viktig, 

som gir dansen et rikere innhold. Karin skriver om utforsking i egen kropp og 

bevegelse, noe som gir en økt kinestetisk bevissthet. Julie vektlegger det å 

forske i seg selv, slik at dansens innhold er grunnet i hennes egne personlige 

erfaringer. Dette "indre" handler her med andre ord om en kinestetisk bevisst-

het og en personlig involvering. Karin knytter videre ytre form til vanskelige 

bevegelser, og berører dermed forholdet mellom virtuositet og mening. 

Å skille mellom ytre form og indre mening er spesielt problematisk i dans, 

hvor bevegelsenes kvaliteter og sammensetninger er vesentlig for dansens me-

ning. Denne konflikten mellom noe ytre og indre, virtuost og meningsfullt er 

et velkjent tema i dans gjennom tidene. Danseforsker Selma J. Cohen viser til 

diskusjoner helt tilbake til 1700-tallet, om dansens formål er å imponere med 

virtuositet eller å bevege følelsesmessig (1982, 25). I den postmoderne dan-

sen, med vekt på det ordinære og antivirtuose, mener hun det var "freedom to 
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stumble, but there was no freedom to shine in a bravura feat" (71). Mens ut-

over 1980-tallet ble virtuositet igjen et tema og en del av dansens mening (Ba-

nes 1987, xxvii). Virtuositet er et tema flere studenter berører, noen med be-

undring og andre med skepsis: 

Jeg følte meg motivert til å jobbe hardere for å bli flinkere når jeg så hva pedagogen 

kunne. Jeg ble veldig imponert og tenkte at det vil jeg og kunne. Spesielt de store posi-

sjonene i bena. Frøydis2 Logg2/1 

 

Hva gir en “Christmasfeeling” på en forestilling? Det handler ikke om selve trinnene 

(høye ben), men hvor engasjerte danserne er i materialet. Å leve seg inn i en annen 

verden, gir en personlig tilnærming som gjør at utførelsen ser mer ekte og levende ut. 

Carina3 Logg2/6 

 

Frøydis blir inspirert av bevegelse som har en virtuos karakter og det gir henne 

motivasjon til selv å kunne mestre så vanskelige bevegelser. Carina derimot 

tar avstand fra virtuositet, for henne er ikke høye ben viktig i dans, men dan-

sernes tilstedeværelse. Hun vektlegger dermed et "dypere" innhold framfor 

"ytre" form. I sitatet under er hun også inne på en forskjell mellom virtuositet 

og innhold, i en sammenligning mellom to studentgrupper: 

Vi har lært oss å lytte ordentlig til våre egne og partners kropper. Det gjelder både det 

å sanse kontakt av hud, vektfordeling og til impulser. Mine [nye] medstudenter er veldig 

gira på at det skal se kult ut og løfter helt vilt uten oppbygging og det skjer en skade 

nesten hver time. Carina3 Logg1/6  

 

I kontaktimprovisasjon opplever hun en studentgruppe som for opptatt av 

spektakulære bevegelser og løft, som går på bekostning av å lytte til partneren 

og av å la bevegelsene komme organisk ut av dette. Selv i kontaktimprovisa-

sjon, hvor det antivirtuose har hatt en sentral plass, er det en tendens til å ønske 

å mestre vanskelige løft. Dette kan forstås i lys av Gadamer som poengterer at 

selv under revolusjoner er det langt mer av det gamle som blir bevart enn noen 

er klar over (2012, 319). Ønsket om virtuositet er kanskje et slikt tema som 

ubevisst blir bevart. Dette er Anne inne på i sitatet under:  

Jeg synes [samtidsdans] er veldig spennende. Jeg har vært på forestilling, hvor jeg ten-

ker det er jo ikke så vanskelig. Når jeg begynner å se litt nærmere så er det jo egentlig 

vanskeligere enn å danse musikal, men det er gjemt så mye bedre da. Det [vanskelige 

er] å få det til å se hverdagslig og enkelt ut, samtidig som at en vanlig person aldri 

hadde fått det til. Anne1 Int1,2 

 

Sitatet tolker jeg som at Anne har et ønske om virtuositet og at utøveren skal 

ha visse ferdigheter som skiller den fra en ikke-danser. For henne har det tid-
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ligere vært vanskelig å forstå en danseforestilling som tilsynelatende ser hver-

dagslig og enkel ut. Men hun lærer seg å gjenkjenne vanskelighetsgraden og 

forstår at en ikke-dansetrent person ikke ville kunne gjøre det samme, og dette 

gir henne større respekt for forestillingen. Hun er i en reorienterende prosess, 

hvor hun lærer å forstå kompleksiteten i tilsynelatende enkle bevegelser.  

Sitatet under viser hvordan Gry har en lignende reorienterende opplevelse: 

Et av de mest interessante temaene var det med bruk av [lite]kraft i bevegelsene. Jeg 

tenkte litt negativt, og trodde det kom til å se slapt og kjedelig ut, men det var helt mot-

satt. Det var en helt egen type bevegelse som kom ut fra denne måten å tenke og bevege 

seg på. Gry3 Logg3/4 

 

Gry knytter her bruk av mye kraft og spenning i kropp sammen med hva som 

er spennende å se på, men etter hvert oppdager hun en annen form for virtuo-

sitet gjennom avspenning og å gi slipp på kontroll. Dette var Karin inne på 

tidligere, hvor hun fremhever at det å utforske i egen kropp kan være vel så 

krevende som å utføre vanskelige bevegelser. Disse eksemplene viser at det 

er et visst ønske om virtuositet hos studentene, men at det er en glidning i hva 

som oppfattes som virtuost; store, kraftfulle og akrobatiske bevegelser, eller 

noe med en større kinestetisk bevissthet. Et slikt syn på virtuositet viser 

danseforsker Shantel Ehrenberg at er fremtredende for dagens samtidsdansere 

i Storbritannia. "[It] is not so much a perfection of form; rather there is a kind 

of feeling of virtuosity that comes with […] a feeling of kinesthetic explorative 

attention when dancing" (2015, 53). 

 

I studentenes diskusjoner rundt temaet "ikke bare form", anvendes begrepet 

form om fastlagte, presise, synkrone og virtuose bevegelser, som gjerne an-

sees som noe ytre og visuelt orientert. Studentene vil gjennomgående komme 

forbi dette, til også å fokusere på funksjonalitet, frihet og innhold i dansen. Et 

felles tema i disse tre tilnærmingene er det å ha en utforskende innstilling til 

dans: Det er et utgangspunkt for å finne en mer funksjonell måte å bevege seg 

på, det kan gi en større frihet i utførelsen, og det gir et rikere innhold til dansen. 

En kinestetisk bevissthet og en personlig involvering fremheves som et slikt 

mulig innhold, som kan sees som estetiske kvaliteter i dans. Flere av sitatene 

viser i tillegg til en sammenheng eller tilnærming mellom motpolene, slik som 

at funksjonalitet er med på å gi en form, at det er mulig å finne frihet gjennom 

form, at dansens mening har sammenheng med dens form, og til slutt at vir-

tuositet også er å finne innenfor en anti-virtuos estetikk.  

Studentenes erfaringer og refleksjoner speiler motsetninger mellom tradi-

sjonene moderne dans og samtidsdans, hvor de gjennomgående orienterer seg 
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mot samtidsdansens vekt på utforsking, kinestetisk bevisstgjøring, prosesso-

rientering og den medskapende danserens personlige stil. Framfor kun å ak-

septere disse idealene, tar studentene aktiv del i diskusjoner omkring sentrale 

spørsmål i tradisjonen. Disse spørsmålene er ikke bare lokalt forankret, men 

kommer også fram i den internasjonale litteraturen. Som for eksempel Ehren-

berg, som i sitatet over bruker uttrykket "ikke bare form" slik som studentene 

gjør. Dette peker på de internasjonale forbindelsene innenfor dans, og at lig-

nende temaer diskuteres lokalt på NDH, i Norge og internasjonalt.  

 

En god danser 

 

Estetiske idealer i dans kommer særlig til syne i danseren og i hva som ansees 

som en god danser. Flere danseforskere har med en kulturteoretisk/diskurs-

analytisk linse analysert dans og danseundervisning ut fra spørsmål om makt, 

kjønn og idealer (jf. Foster 1997; Shapiro 1998; Green 1999; Lakes 2005). 

Foster betegner danseteknikk som en kamp om å nå estetiske idealer i kropp 

og bevegelse, og at det er en kamp danseren gjerne taper (1997, 237). For å la 

studenten få uttale seg om slike diskurser i dans, stilte jeg i intervju spørsmål 

om hvorvidt dette er en kamp de kjenner seg igjen i. I tillegg har jeg ved andre 

anledninger stilt mer nøytrale spørsmål om hva som er en god danser i deres 

øyne, og hva de selv trenger å jobbe videre med for å bli en god danser.  

En innledende analyse av svarene på disse ulike type spørsmålene, viser at 

svarene har til felles at de kan sees i sammenheng med diskusjonen om form 

og funksjonalitet, frihet eller innhold. Det som fremheves som viktige egen-

skaper for danseren er å ha en funksjonell teknikk, frihet og individualitet og å 

kunne formidle et innhold. Jeg vil nå se nærmere på disse tre temaene, både ut 

fra hvilke idealer studentene ser etter i profesjonelle dansere, og hvordan de 

selv forholder seg til disse idealene. 

 

En funksjonell teknikk 

 

Å ha en funksjonell teknikk vektlegges av flere studenter som en viktig egen-

skap for en god danser, og som noe de selv ønsker å oppnå: 

Man trenger ikke full turn out for å være en god danser, men det er hvordan man bruker 

det man har. Men du må jo absolutt ha forståelse for hva en turn out er, for å kunne 

bruke det du har fullt ut. [Det viktige er] forståelsen over kroppen sin, og utførelsen og 

koordinasjonen. Anne2 Int3,6 
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Jeg har en utfordrende kropp som får skader, så jeg må jobbe med å tilpasse kroppen 

min til det jeg gjør. Det er ikke en idealkropp jeg er ute etter, men å få det beste ut av 

min kropp. Gry2 Int2,8  

 

Anne snakker om kjennetegn ved en god danser, og Gry om hva hun selv må 

arbeide med for å bli en god danser. Begge fremhever at det sentrale ikke er å 

nå opp til et fastlagt ideal, men å kjenne sin egen kropps forutsetninger og 

anvende det mest mulig funksjonelt. Funksjonell forståelse for egen kropp blir 

dermed et estetisk ideal for danseren. Dette idealet har sammenheng med det 

nyere paradigme for danseteknikk, som vektlegger utforskning av egen kropp 

i bevegelse framfor tilpasning til et estetisk vokabular (Dyer 2009). Dette vil 

gi et større rom for hva som ansees som et ideal; framfor å ha en universell 

standard for en god danser, er det flere mulige idealer og et større mangfold.  

Når studentene ble spurt direkte om de opplever dans som en kamp for å 

nå uoppnåelige idealer i kropp og bevegelse, kjente alle seg igjen i dette. Men 

framfor å føle at de taper kampen, finner de strategier for å leve med idealer. 

Flere var da inne på en funksjonell kropp og teknikk som en slik strategi: 

I ballett er det jo selvsagt, hvis du skal på Operaen, så burde man ha visse proporsjoner. 

Jeg føler at det er mindre fokus på kroppsideal i moderne og jazz. Men man må ikke 

hemmes i å utføre bevegelsen, enten man er for tynn og for svak til å løfte beinet, eller 

for stor til å vise kvaliteter. Så det er egentlig bare av egne praktiske grunner, at kroppen 

skal fungere til å danse. Dina1 Int2,8  

 

Ja, men mest når jeg har trent jazz. Jeg føler at det er større åpenhet for forskjellige 

utgangspunkt i moderne- og samtidsdans. Der er det mer viktig å ha en forståelse for 

den kroppen du har, enn å ha den kroppen som skal se sånn og sånn ut. Gry2 Int2,8 

 

Studentene har kjent på det å ikke nå opp til visse kroppsideal i andre sjangre, 

mens i moderne- og samtidsdans opplever de at det er større aksept for å ha 

ulike kropper. Dina aksepterer at ballettkroppen skal se ut på en viss måte, 

men det er et fjernt ideal som hun selv ikke prøver å oppnå. Gry mener det er 

viktigere å ha en forståelse for egen kropp framfor å streve etter et spesifikt 

ideal. En god danser er for disse studentene ikke en som lever opp til en idea-

lisert form, men en som har en funksjonell kropp og teknikk, som grunnlag 

for å gå inn i det ønskede uttrykket. Vektleggingen av en slik funksjonalitet, 

og et utgangspunkt i egen kropp, innebære ikke at det ikke finnes idealer å 

leve opp til, men det er en strategi for studentene for å kunne leve med og 

forholde seg til idealene. 
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Frihet og individualitet 

 

I tillegg til en funksjonell teknikk fremhever enkelte studenter at en god danser 

bør ha frihet til individuell utforsking og egne valg. For Hanna er en god dan-

ser en som tør "å by på seg selv": 

At man tør å by på seg selv, å kaste seg ut i ting. At man ikke er så streng med seg selv. 

Men at man bare: OK, nå gjør jeg det og da får det bare være sånn. At man er nysgjerrig 

på å prøve og gjøre nye ting. Ja, nysgjerrig og utforskende og positiv. Hanna3 Int1,6 

 

Hanna ønsker at danseren skal ta seg friheter til å gå utenfor fastlagte rammer. 

Hun fremhever her danserens mer personlige eller individuelle egenskaper, 

framfor konkrete fysiske forutsetninger eller tekniske ferdigheter. Men når 

hun snakker om å ikke være så streng med seg selv, kan det tyde på at det 

likevel er idealer danseren må forholde seg til. Gjennom å si seg fornøyd med 

det hun kan og å vektlegge individuell utforsking, flytter hun fokus fra å leve 

opp til idealer til å ha en større frihet i utførelsen.  

Frihet og individualitet er også sentralt for Carina: 

Vi så en inspirerende forestilling der danserne hadde sånn kroppskontroll, de gjorde 

ikke det mest vanskelige teknisk, men alle var veldig individuelle. Det var som at de 

hadde fått et materiale, men så fikk de tolke det selv, med deres uttrykk. Det så ut som 

om det ikke var noe de bare gjorde fordi de hadde fått den koreografien, men fordi de 

selv syntes det var interessant. Carina1 Int1,2  

 

Jeg tenker at individualitet er kjempeviktig, men det er vel sikkert også fordi at jeg ser 

meg selv mer der, fordi jeg er så bevisst på mine egne fysiske forutsetninger. Så blir det 

jo at jeg ikke trekker meg til ting der jeg må bli satt i en boks. Hvis en koreograf vil at 

alle skal gjøre eksakt sånn og sånn, så føler jeg meg litt begrenset, jeg synes ikke det er 

så gøy eller interessant. Carina2 Int4,2 

 

I første sitat gir Carina et eksempel på gode dansere hun nylig hadde sett, og 

det hun festet seg ved var dansernes frie valg og bidrag til koreografiens inn-

hold. Hun setter her pris på den medskapende danserens individuelle stil. 

Dette legger hun også vekt på et år senere, når hun snakker om hva som er 

viktig for henne selv som danser. I tillegg til å ha frihet til å tilpasse bevegelser 

til egen kropp, ønsker hun frihet til å utforske og bidra selv i en koreografisk 

prosess. I disse to sitatene kommer det fram en tydelig sammenheng mellom 

hva hun opplever som spennende i en samtidsdansforestilling, og hva hun selv 

ønsker for eget arbeid. Dette tolker jeg som at det hun ser som et ideal hos 

profesjonelle dansere ikke er uoppnåelige idealer, men en gjenkjennelse av en 

estetisk innstilling til dansekunst som hun deler og arbeider fram mot. 
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I sine refleksjoner rundt hva som er en god danser, ser Carina indirekte på 

muligheter for å leve med idealer, gjennom vektlegging av individualitet. To 

andre studenter har en lignende strategi for å leve med idealer: 

Jeg tror man velger hvilken type danser man vil være, og så har man et nesten uoppnåe-

lig ideal. Men så skifter det kanskje til noe mer oppnåelig, jeg kan gjøre mye fantastisk 

med mine forutsetninger. Det er bra så lenge man tenker at det er et ideal og ikke noe 

man skal jobbe mot å oppnå hvis man ikke har fysisk mulighet til det. Karin3 Int2,6 

 

Det er jo mål man når, og mål som er vanskeligere å nå, i forhold til hva slags kropp 

man har. Om det er Graham eller release, så er det uansett noe som fungerer bedre og 

som ser bedre ut. Men det er godt med moderne- og samtidsdans, at det ikke alltid er det 

perfekte som er spennende. At det uperfekte også kan være spennende. Ida3 Int2,5 

 

Karin og Ida opplever at det er til dels uoppnåelige idealer i dans, og at uansett 

hvilken stil eller teknikk det arbeides innenfor, er det noe som ser bedre ut enn 

noe annet. For å kunne leve med slike idealer er begge inn på muligheter for 

egne valg. Karin tar utgangspunkt i egen kropps funksjonalitet, og velger på 

bakgrunn av dette hvilke idealer hun anser som relevante å forholde seg til. 

Hun velger vekk uoppnåelige idealer til fordel for det hun har fysiske mulig-

heter til å oppnå. Ida opplever at enkelte mål kan være uoppnåelige, men frem-

hever at perfeksjon ikke nødvendigvis er viktig, det ufullkomne er også spen-

nende. Underforstått, hvis hun selv ikke oppnår perfeksjon innenfor visse 

idealer, kan det likevel være andre ting som er interessant. Disse to studenten 

tar egne valg med hensyn til hvilke idealer de ønsker å forholde seg til, og hva 

slags danser de vil være.  

 

Å kunne formidle et innhold 

 

Et siste tema studentene er inne på i forbindelse med hva de anser som en god 

danser, er evnen til å kunne formidle et innhold eller mening i dans: 

Definisjonen av en god danser er vel først og fremst at den kan jobbe teknisk riktig. Men 

spesielt for en moderne danser så har det for meg mye mer med andre ting å gjøre, som 

følelser, innlevelse og bilder. Som jeg tror på at har en effekt på resultatet, men som 

man ikke ser at man tenker på. Frøydis2 Int1,2  

 

En god danser skal være god både fysisk og psykisk. Det er ikke nødvendig å ha de 

høyeste beina, men man må formidle at man mener det man gjør. Så formidlingsevne 

burde være til stede, og en nysgjerrighet på det man gjør på scenen. Hvordan man kan 

få fram det man har lyst til, og hvordan man kan påvirke samfunnet og folk som ser på. 

Gry2 Int1,2  
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Studentene berører her diskusjonen mellom form eller innhold, og de fremhe-

ver at danserens formidlingsevne er viktigere enn å være teknisk god og kunne 

utføre virtuose bevegelser. Frøydis snakker om hvordan danseren formidler 

gjennom følelser, innlevelse og bilder, som eksempler på metoder for å for-

midle en intensjon. Hun synliggjør her en sammenheng mellom form og inn-

hold, og hvordan et "indre" arbeid med bilder og følelser vil ha en effekt på 

publikums opplevelser, og dermed synes "utenpå". Gry vektlegger å være be-

visst på hvordan man formidler, i tillegg til at danseren skal ha en nysgjerrig-

het og et eget ønske om å påvirke publikum eller samfunnet. Hun viser her til 

betydningen av danserens egne kunstneriske agenda, noe andre studenter har 

vært inne på i tidligere sitater. Her fremheves danseren som en selvstendig 

dansekunstner framfor kun en utøver. Danseren vil da være med å definere 

dansens innhold og mening, noe også Julie har et ønske om: 

For meg er det viktig at jeg har plass til det personlige i dansen, hvis ikke så føler jeg at 

dansen mister litt mening. Jeg er ikke en person som ville likt å være en marionette, at 

jeg bare skal uttrykke det noen ber meg om å uttrykke. Jeg vil gjerne uttrykke det jeg har 

lyst til å uttrykke. Det er klart at hvis man blir bedt om å gjøre en koreografi hvor man 

er alvorlig, så er man jo det. Men da kan man hente fram det alvorlige i seg selv, at det 

ikke er en rolle. Julie3 Int1,6  

 

Formidling av et innhold i dans handler for Julie om en personlig motivasjon, 

framfor å skulle uttrykke noe hun får beskjed av andre om å uttrykke. Å kunne 

bringe inn noe av seg selv, og å kunne ta egne avgjørelser som danser er det 

som gir dansen mening for henne. For henne er individualitet og frihet til å 

bidra i den kunstneriske prosessen viktig for å skape mening i dans. 

 

Studentenes tanker om hva som er en god danser har sammenheng med dis-

kusjonen om "ikke bare form", men heller funksjonalitet, frihet og innhold: 

En funksjonell teknikk og forståelse i egen kropp vektlegges framfor virtuo-

sitet. En utforskende innstilling med frihet i tolkning av bevegelse ønskes 

framfor å tilpasse seg stramme rammer. Og formidling av et innhold gjennom 

uttrykk, interesse og personlig engasjement er viktigere enn å bli fortalt hva 

man skal uttrykke. Danserens egne kunstneriske agenda fremheves av flere 

som betydningsfull for dem. Studentene vektlegger her estetiske idealer som 

samsvarer med et syn på danseren som en medskapende danser, og på danse-

teknikkens funksjon som å fremme forståelse av egen kropp i bevegelse. Disse 

tankene kan knyttes til en samtidsdansestetikk, eller en estetikk i kjølvannet 

av den postmoderne dansen, med vekt på mangfold, ulikhet og mange stem-

mer, framfor en koreografs stemme.  
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Til tross for en vektlegging av et slikt mangfold, kjenner studentene seg 

igjen i at det finnes nærmest uoppnåelige idealer i dans, som de til dels kjem-

per for å oppnå. Mange mener at slike idealer er sterkere til stede i særlig 

klassisk ballet, noen også i jazzdans og enkelte moderne teknikker, og da 

gjerne i klart definerte (eller formbaserte) teknikker. Mens alle mener at det 

er mindre av dette innenfor moderne- og samtidsdans, hvor det er større rom 

for forskjeller, både når det gjelder kropp og teknikk.  

Videre er det interessant at studentene lager seg strategier for å kunne leve 

med idealer. En strategi er vektleggingen av funksjonalitet som viktigere enn 

form, en annen er at de gir seg selv valgmuligheter i hvilke idealer de ønsker 

å oppå. Til forskjell fra Fosters (1997) syn på teknikk, som kan tolkes om en 

umyndiggjørende kamp som aldri kan vinnes, forstår jeg det slik at studentene 

er i en myndiggjørende prosess, hvor de tar egne valg om hvilke idealer de vil 

forholde seg til, og de gjør idealene med det mer mulige å leve med. Studen-

tenes refleksjoner tolker jeg som forhandlinger med idealer i dansetradisjo-

nene, hvor de finner sin plass i forhold til idealene, og i tradisjonen. 

 

Uttrykk i dans 

 

I forlengelse av diskusjonen om motsetninger mellom form eller innhold, er 

en tilsvarende diskusjon i synet på uttrykk i dans. For eksempel om dansen 

representerer indre krefter eller bevegelsen i seg selv, som var en sentral dis-

kusjon mellom den moderne dansen og den postmoderne dansen. Studentene 

møter i utdanningen både moderne dans og postmoderne dans, med tilsva-

rende ulike innfallsvinkler til uttrykk. I logger har flere studenter skrevet om 

hvordan de arbeider med å uttrykke i dans, og i ett sett med intervjuer spurte 

jeg studentene om de opplever at de ulike teknikkene har forskjellig innstilling 

til uttrykk.  

Uttrykk har ifølge Fraleigh en todelt betydning i dans: Det er både å ut-

trykke noe til andre gjennom uttrykksfulle bevegelser, og det er et uttrykk som 

kan beskrives som et innhold med visse kvaliteter. "Expression is action and 

content" (Fraleigh 1987, 102). I analysen av studentmaterialet har jeg gjen-

kjent en slik todelt betydning av uttrykk, det dreier seg om spørsmålene: Hva 

uttrykkes i dans? og hvordan uttrykkes noe i dans? Jeg vil nå se nærmere på 

disse to temaene, gjennom å analysere studentenes opplevelser og refleksjoner 

sett i sammenheng med tradisjoner i moderne- og samtidsdans.  
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Hva uttrykkes i dansen?  

 

Flere studenter opplever at det er en forskjell i hva som skal uttrykkes i de 

ulike teknikkene de har, og forskjellen dreier seg om hvorvidt det er fokus på 

følelser, på bevegelser eller på å være seg selv:  

Graham er mye følelser, mens Cunningham er litt mer bevegelse. Men de er jo begge 

ganske strenge, og de er veldig sånn rene i uttrykket. Mens release, kontaktimprovisa-

sjon og improvisasjon er litt mer naturlige, at man er litt mer menneske. I Graham og 

Cunningham skal man til en viss grad være noe. Mens man bare er i improvisasjon, 

kontakt impro og i release også. Ida3 Int2,4 

 

I Graham og Cunningham blir det mer formen som er viktig, eller at det skal se veldig 

fint ut. I improvisasjon og i kontakt impro og release blir det mer hvordan man gjør det, 

og du kan uttrykke deg mer personlig i dem. Hanna3 Int2,4 

 

I disse sitatene kommer det fram at i Grahamteknikk er det et hovedfokus på 

formidling av følelser, men presise bevegelser er også en viktig del av uttryk-

ket. I Cunninghamteknikk er bevegelsene uttrykket i seg selv, og har på lik 

linje med Grahamteknikk strengt definerte bevegelser, eller form som Hanna 

sier. Ida mener at disse to har til felles at man skal være "noe", eller noe annet 

enn seg selv. Begge opplever at i release teknikk, improvisasjon og kontakt-

improvisasjon får de vist mer av sin personlighet, eller være mer seg selv. 

Studentene snakker ut fra hvordan de som dansere opplever forskjeller i 

uttrykk, noe som har sammenheng med ulike kunstneriske prosjekter. Foster 

(1986) presenterer en analysemodell for koreografiske konvensjoner, som 

blant annet ser på en sammenheng mellom koreografens kunstneriske prosjekt 

og syn på uttrykk, danserens subjekt og publikums rolle. 22 

Innenfor den ekspresjonistiske dansen, som Graham er en representant for, 

skal danseren uttrykke essensielle, eller universelle, karaktertrekk ved men-

neskers følelser. "Dancers did not represent people […] but rather the essential 

characteristics of a range of human feeling" (Foster 1986, 150). Danseren skal 

med andre ord være noe annet enn seg selv, noe studentene er inne på over. 

De opplever teknikken også som forholdsvis streng, tydelig og med en defi-

nert form. Dette samsvarer med Grahams syn på den tette sammenhengen mel-

lom bevegelse og følelse, at følelser uttrykkes gjennom raffinerte bevegelser 

(28), noe som viser til en tydelig forbindelse mellom form og uttrykk i dansen.  

For Cunningham er bevegelsene derimot i seg selv det sentrale, og han bry-

ter med ekspresjonismens organiske sammenheng mellom følelse og form. 

                                                      
22 Flere sider av innholdet i Fosters analyse er i etterkant blitt kritisert (jf. Siegel 1988; Bales 

2008b). Likevel anser jeg selve modellen Foster presenterer som et relevant analyseredskap. 
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Uttrykk i dans oppstår gjennom artikulerte bevegelser (168), og ikke gjennom 

å skulle uttrykke følelser. Til tross for denne grunnleggende forskjellen i syn 

på uttrykk mener Ida at hun både i Graham- og i Cunninghamteknikk opplever 

å skulle være "noe". Selv om hun i Cunninghamteknikk ikke skal uttrykke 

spesifikke følelser eller roller, opplever hun det som å gå inn i noe annet. Dette 

kan forklares dels i at bevegelsesmønsteret i teknikken er svært stilisert og 

komplisert, og kan oppleves som ukjent for kroppen, og at en dermed går inn 

i noe annet. Dels kan det forklares i det Foster beskriver som danserens subjekt 

hos Cunningham: "[The]dancers are asked to become the movement of the 

dance itself […] The dancer's subject thus becomes immersed, along with the 

body, in the activity of moving" (1986, 52). Danseren skal altså bli oppslukt 

av den artikulerte utførelsen av bevegelsene. Jeg tolker dette til ikke å være 

det samme som å bli danset av dansen, i en opplevelse av å være ett med dan-

sen (som jeg vil se nærmere på i kapittel 3), men mer en "objektiv" og hånd-

verksmessig tilnærming til utførelsen av bevegelsene. Dette kan være del av 

det Ida opplever som å skulle være noe annet enn seg selv.  

Studentene fremhever videre at i både improvisasjon, kontaktimprovisa-

sjon og releaseteknikk opplever de mer å være seg selv. Dette peker mot et 

tredje alternativ for hva som uttrykkes i dans, til forskjell fra å formidle enten 

følelser eller stiliserte bevegelser. Disse tre teknikkene har et felles utspring i 

postmoderne dans, som Foster karakteriserer som "objektivistisk", og som 

ønsket å frigjøre dansen fra både en ekspresjonistisk og en virtuos orientering. 

Gjennom minimalistisk vokabular og en hverdagslig stil var det et ønske om 

å skape større sammenheng mellom livet og dansen (1986, 169). Danseren 

presenteres som " a human being – a practitioner of moving – rather than a 

symbol of universal experience. […] The subject-body thus presents itself as 

its own passionate message" (180-81). Danseren er først og fremst et men-

neske som bidrar med sitt eget uttrykk, og som er med på å definere dansens 

mening. Dette tolker jeg at er det studentene sikter til når de snakker om å 

kunne være mer seg selv, eller mer personlig. 

Frøydis beskriver under en opplevelse fra kontaktimprovisasjon hvor pe-

dagogen oppfordret studentene til å "være menneske og ikke danser":  

Det ble det en slags befriende følelse som kom ut i dansen som en tydelig nærhet og 

relasjon til hverandre. Om noe gikk galt så lo vi av det og gikk videre, om vi mistet 

kontakten, fant vi blikket til hverandre og startet på ny. Det åpnet opp for nye bevegelser 

og interessante ting. Ordet menneske er så inkluderende og uperfekt. Jeg tror det var 

derfor jeg plutselig følte meg så fri. Frøydis3 Logg3/3 

 

Dette sitatet tolker jeg som et konkret eksempel på en utvisking av skillet mel-

lom dansen og livet, og danseren som "a practitioner of moving". For Frøydis 
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føles det befriende å få lov til å vise feil og ha en direkte og mer hverdagslig 

relasjon til meddansere. Dette påvirker dansens uttrykk, der nærhet, relasjoner 

og umiddelbare reaksjoner fremheves framfor forutbestemte følelser eller be-

vegelser.  

I forlengelse av hva som uttrykkes i dansen, er tanker om hvilke opplevel-

ser og roller publikum skal ha i en forestilling. Her følger tre sitater om dette:  

Formålet med en forestilling er vel det å nå ut og berøre publikum. Da handler det som 

oftest ikke om det høyeste benet, men at det finnes en formidling i kroppen og i uttrykket. 

Carina3 Logg4/1  

 

[Publikums fokus var] å bare nyte øyeblikks kunst og kose seg med bevegelses kvalitet, 

situasjoner som oppstår, og rommet som skapes. Carina2 Logg3/3 

 

På scenen er det bare uttrykk for min del, da tenker jeg mer på fokus og på å invitere 

folk inn i den verden som vi vil ha. Gi en opplevelse. Gry3 Int3,7 

 

Studentenes tanker om publikums opplevelser er ikke direkte knyttet til for-

skjeller i de ulike teknikkene, men de har forbindelser til ulike koreografiske 

prosjekter: Carina vil berøre publikum gjennom formidling i kropp og (an-

sikts-) uttrykk. Dette kan tolkes i retning av en ekspresjonistisk tankegang, 

slik som hos Graham, der publikums rolle er å være et vitne til dansen og å bli 

beveget av dansens følelsesuttrykk (Foster 1986, 32). I det andre sitatet ser 

Carina på publikums rolle i en improvisasjonsforestilling som å handle om å 

nyte øyeblikket av bevegelse, rom og situasjoner som oppstår. Dette har lik-

hetstrekk med det Foster betegner som en "objektivistisk" tankegang, slik som 

hos Cunningham, hvor publikums aktivt observerer aktiviteten som utføres, 

og har unike erfaringer ut fra hva i dansen og rommet de ser (41). Gry vil 

invitere publikum inn i den verden som skapes, og publikum blir dermed ak-

tivt med på å definere hva dansen uttrykker. Dette har likhetstrekk med den 

postmoderne koreografen Deborah Hay, som inviterer publikum inn til å bli 

del av en reise hvor dansen oppstår (13).  

Dette viser at studentenes tanker om publikums rolle i forestilling har for-

bindelseslinjer til ulike koreografiske konvensjoner og tradisjoner fra både 

moderne dans og postmoderne dans, som også har sammenheng med syn på 

uttrykk og danserens rolle. Studentene selv er ikke nødvendigvis så bevisst 

disse forbindelsene, de er midt i prosessen av å bearbeide ulike impulser. Dette 

kommer også fram i deres refleksjoner rundt hvordan noe uttrykkes i dans. 
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Hvordan uttrykkes noe i dans? 

 

Når studentene diskuterer hvordan noe uttrykkes i dans, er de inne på motset-

ninger, og sammenhenger, mellom å uttrykke gjennom ansikt eller bevegelse, 

og om uttrykk er noe som "legges på" eller som de finner i seg selv. Karin 

berører disse temaene når hun snakker om uttrykk i de ulike teknikkene: 

Cunningham har jo ikke noe uttrykk, det kommer fra bevegelsen. Men det har også 

mange release-pedagoger, at bevegelsen kommer først og så kommer uttrykket som en 

reaksjon. Det er en fin tankegang, for da blir det mer naturlig. I Graham er det egentlig 

bevegelsen som setter det i gang, men det er lett å legge det på som en effekt. Jeg har 

funnet ut at det er bedre å ikke ha så mye uttrykk. Ikke tenke at det skal være noe jeg 

legger på, men at det skal skje. Karin3 Int2,5  

 

Karin knytter her uttrykk først og fremst til ansiktsuttrykk. Hun ser likheter i 

Cunninghamteknikk og releaseteknikk, hvor uttrykket skal komme som et re-

sultat av bevegelsene. I Grahamteknikk opplever hun av uttrykk lettere legges 

på, selv om det også her kommer fra bevegelse. Denne forskjellen henger sam-

men med at der Grahamteknikk tar utgangspunkt i emosjoner som formidles 

gjennom bevegelse, er det i de to andre teknikkene bevegelse som er utgangs-

punktet for hva som uttrykkes, som er i tråd med den postmoderne dansens 

anti-ekspresjonistiske prosjekt. Til tross for en slik avvisning av ekspressiv 

intensjon, skriver danseforsker og filosof Julia Beauquel at for eksempel Trio 

A av Rainer, hvor danserne aktivt unngår blikkontakt og å uttrykke følelser, 

likevel har et særegent uttrykk. Hun fremhever at uttrykk også oppstår uten 

intensjon og en aktiv projisering (2013, 173). Karins sitat over kan tolkes i lys 

av dette. Selv om hun snakker om å ikke ha et utrykk, anser hun at hun uttryk-

ker noe, som hun ønsker at skal komme "naturlig" eller av seg selv. Andre 

studenter fremhever derimot hvordan de aktivt arbeider med uttrykk:  

Uttrykk er en slags helhet, det er en kvalitet i kroppen, det lille ekstra. På den tekniske 

utførelsen når du på en måte gjør det 100 %, så kommer uttrykket på de siste prosentene. 

Frøydis3 Int3,7 

 

Jeg mener ikke uttrykk bare som utstråling, altså som energi eller hvordan du har an-

siktet, men jeg tenker også formidling i bevegelsene. I en klasse er fokus først på hvordan 

du gjør det i kroppen, og så på bevegelseskvaliteten. Så er neste skritt hvordan jeg skal 

gjøre det spennende, at min opplevelse når ut til en annen, at den får den samme opple-

velsen som jeg får. Carina2 Int3,5 

 

For Frøydis handler uttrykk om noe mer enn bare bevegelsene, det har med et 

ansiktsuttrykk å gjøre, og med en ekstra innsats hos danseren. Carina snakker 

om sammenheng mellom ansiktsuttrykk og bevegelseskvalitet og legger vekt 
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på å kunne uttrykke sine egne opplevelser av bevegelsen til et publikum. Hun 

ønsker at publikum skal oppleve og gjenkjenne et kinestetisk uttrykk eller 

"budskap". Fraleigh fremhever hvordan dansens estetiske verdi kommer fram 

som summen av et møte mellom danser, dans og publikum. "The sum can only 

be described in the bodily lived field of consciousness between human beings" 

(1987, 65). Den kroppslige opplevelse er sentral for både utøveren og motta-

geren av dansen, og dansens mening oppstår i dette møtet. Det blir da, som 

Gry var inne på i forrige avsnitt, lagt vekt på å invitere publikum inn og dele 

en opplevelse. Dette har parallell til Gadamers vektlegging av mottagerens 

opplevelse av kunstverket (1986, 21), og til den transformative kunstteori som 

fremhever at kunstens mening oppstår i møte mellom verket og mottaker, og 

at begge transformeres i dette møtet (Steen 2010, 143).  

I forlengelse av diskusjonen om uttrykk er noe det arbeides aktivt med, eller 

om det kommer som et resultat av bevegelsen, er enkelte studenter inne på en 

forskjell mellom noe ektefølt eller personlig og noe påtatt eller "falskt": 

Jeg følte at i klassisk ballett så gikk man veldig inn i en rolle. Og i jazzen var det alltid 

et veldig sånn falskt smil, mens i moderne så fikk man mulighet til å være mer seg selv 

og det falt jeg litt for. Julie3 Int1,1 

 

Julie snakker om ulike måter å uttrykke på i ulike sjangre. Hun viser tydelig 

gjennom sin ordlegging hva hun selv foretrekker: Å legge på et uttrykk, som 

hun opplever at gjøres i jazzdans, omtaler hun som falskt, mens å kunne være 

seg selv er det hun liker i moderne- og samtidsdans. Dette tolker jeg som at 

hun identifiserer seg med en anti-ekspresjonistisk inngang til uttrykk, som noe 

hun opplever som mer ektefølt.  

Karin snakker i sitatet under også om å være falsk eller ekte:  

Jeg tror det er lett å spotte om du ikke mener det du gjør, eller at man kan være litt falsk. 

At man har en påtatt måte å danse på, fordi det er trendy eller du synes det er kult. Men 

det er jo ikke alltid det passer til mine fysiske forutsetninger. Det må være litt vondt å 

jobbe i en annen estetikk enn det som er vanlig for deg. Det handler om å være komfor-

tabel, vise personlighet. Å ikke legge på noe du synes er kult, men bevege deg på en mer 

ekte måte. Karin3 Int1,8 

 

Karin mener at en dansers uttrykk kan fremstå som falskt, blant annet hvis hun 

går på akkord med sine fysiske forutsetninger. Her fremhever hun det funk-

sjonelle i egen kropp som viktigere enn tilpasning til form, som diskutert tid-

ligere. Karin knytter her denne funksjonaliteten til noe ekte eller autentisk, og 

at det er samsvar mellom egne fysiske forutsetninger og hvem hun er som 

danser. Kroppens funksjonalitet blir dermed en sentral del av dansens innhold, 

av hva som uttrykkes i dans. Dette korresponderer med en somatisk inngang 



77 

til danseteknikk, i tillegg til vektleggingen av "å være menneske" og ikke 

prøve å være noe annet enn seg selv. Men er det nødvendigvis en slik korres-

pondanse mellom noe ekte og falskt, personlig og upersonlig? Gry har i sitatet 

under en litt annen vinkling på det å være personlig i dans: 

Vi har ofte hatt ganske sånn følelsesmessig dype koreografier. Jeg tror det er en farlig 

greie å bli personlig på scenen, fordi hvis man skal bli personlig hver gang man står på 

scenen, så tror jeg at man fort kan møte veggen. Hvis man alltid skal gå til den dype 

sorgen og finne fram den, men jeg synes det er viktig å kunne hente fram noe av det, 

uten å gå tilbake til det vonde. Gry3 Int3,4  

 

Gry advarer mot å bli for personlig, fordi hun da kan komme i kontakt med 

vanskelige følelser. Hun snakker her ut fra et ekspresjonistisk ståsted, om for-

midling av følelser, men fremhever at det som formidles er en bearbeiding av 

følelser, ikke følelsene i seg selv. Det som formidles er dermed ikke "auten-

tisk", men skapt gjennom en bearbeidingsprosess, noe Beauquel også fremhe-

ver: "It is often a mistake to identify the emotion expressed with emotions felt 

by this or that dancer"(2013, 170). Flere av studentene har i ulike sammen-

henger lagt vekt på betydningen av å kunne være personlig i dansen. Gry in-

dikerer her at det skjer en bearbeiding av dette personlige. 

Å uttrykke i dans er dermed ikke noe som skjer automatisk, men er noe 

som det arbeides bevisst med gjennom teknikker for å uttrykke. Carina har i 

flere logger skrevet om hvordan hun arbeider konkret med å uttrykke noe i 

ulike teknikker. Her følger tre eksempler:  

Ansiktet i Graham skal ikke uttrykke «pain» men mer «entusiasme». Når man har front 

fra publikum skal man tenke at ryggen er kjempestor og det hjelper å uttrykke «confi-

dence». Carina2 Logg4/4 

 

I Cunningham: Jobber med et uttrykk som en nøytral tilstedeværelse. Selv om man ikke 

legger til følelser i form av miner kan man fortsatt uttrykke noe og ikke gå in i sin egen 

boble. Carina2 Logg4/4 

 

Jeg må rette fokuset mitt ut i stedet for å gå in i meg selv og føle, fordi dette gjør utfø-

relsen min privat. Et tips var å tenke at jeg skal strekke og pushe meg ut av min egen 

kinesfære og jeg vil tro at det bildet hjelper meg til å være mer utadvendt i min dansing. 

Carina3 Logg2/6 

 

I Grahamteknikk eksperimenterer Carina både med ansiktsuttrykk og med 

hvordan ulike bevegelseskvaliteter kan skape konkrete uttrykk. I Cunning-

hamteknikk undersøker hun hva ansiktet uttrykker, selv om hun ikke legger 

på et bestemt følelsesuttrykk. Hun fokuserer på å være konsentrert og åpen for 

omverdenen. I siste sitat skriver hun ut fra releasebasert teknikk, og arbeider 

her, slik som Gry, med balansegangen mellom å være personlig og privat. Hun 
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vil bringe inn noe av seg selv uten å bli introvert eller privat. Hennes tilnær-

ming til problemet er å gi seg selv mentale bilder som hjelp i arbeidet med 

bevegelse, og hun lar bevegelser være utgangspunktet for uttrykk.  

Disse tre sitatene forstår jeg som studentenes forhandlinger med tradisjoner 

for å uttrykke i dans, med uttrykk sett på som følelse, bevegelse eller å være 

seg selv. Carinas arbeid viser at uttrykk i dans ikke nødvendigvis er enten/el-

ler: Alle tre innfallsvinklene innbefatter at noe uttrykkes gjennom bevegelse, 

og at dette noe har en sammenheng med en side av å være menneske. Et slikt 

syn på uttrykk støttes av Beauquel: "the wide diversity of danced movements 

is the expression par excellence of our complex nature" (2013, 182).  

 

I analysen av studentenes diskusjoner om uttrykk i dans, har jeg identifisert 

tre innfallsvinkler til hva som uttrykkes i dans: følelse, bevegelse og å være 

seg selv. Disse innfallsvinklene kommer til syne i studentenes konkrete arbeid 

i danseklasser, og de har forbindelser til ulike koreografiske konvensjoner i 

moderne dans og postmoderne dans. I Grahamteknikk opplever studentene at 

formidling av følelser gjennom bevegelse er sentralt, mens i Cunninghamtek-

nikk gir bevegelsen i seg selv uttrykket. I både releaseteknikk, kontaktimpro-

visasjon og improvisasjon opplever studentene at de kan være mer seg selv, 

hvor det å være menneske er kjernen i det som uttrykkes. Denne siste innfalls-

vinkelen til uttrykk er det flere studenter som foretrekker. Hvordan noe uttryk-

kes i dans er blitt belyst gjennom studentenes aktive arbeid med å forstå og 

mestre ulike tradisjoner for å uttrykke. Temaer de berører er om uttrykk hand-

ler om ansiktsuttrykk, bevegelseskvalitet, eller begge deler, om uttrykk kom-

mer av seg selv eller legges på, og i forlengelse av det, om å være "ekte" eller 

"falsk", privat eller personlig. Dette viser igjen hvordan studentene forhandler 

med sentrale spørsmål innenfor tradisjoner i dans. 

 

Møter med teknikker 

 

Jeg har så langt undersøkt studentenes forhandlinger med ulike estetiske idea-

ler innenfor tradisjoner i moderne- og samtidsdans. Det har kommet fram til 

dels store motsetninger mellom moderne dans og postmoderne dans, men også 

en del likheter eller fellestrekk. Jeg vil nå se litt nærmer på studentenes opp-

levelser i møte med disse tradisjonene, som de møter gjennom danseklasser 

og spesifikke teknikker, og gjennom innstudering av koreografi. I min egen 

utdanning, først i moderne dans, deretter i postmoderne dans, opplevde jeg 

forskjellen som enormt stor, og som et brudd mellom to forskjellige verdener. 
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I dagens utdanning på NDH møter studentene disse tradisjonene om hver-

andre. Jeg har ønsket å undersøke om studentene opplever overgangene som 

brudd mellom motstridende prinsipper, eller som en sammenheng og skritt på 

vei mot en helhet. Østern viser, i sin undersøkelse av tidligere studenters opp-

levelser med danseutdanninger i Norge, at skifter mellom ulike sjangre og pa-

radigmer i dans kan oppleves som krevende (2017, 17). Østerns forskning er 

basert på danseres tilbakeblikk, mens jeg undersøker hvordan slike møter opp-

leves for studentene underveis i en utdanning. I intervjuer har jeg stilt studen-

tene spørsmål om hvorvidt de opplever at det er sammenheng mellom teknik-

kene, eller ikke, og om hvordan de opplever overganger mellom teknikkene. 

Noen få studenter har også vært inne på temaet i sine logger. Disse temaene 

vil jeg undersøke nærmere nå, først sammenhenger mellom teknikker, deretter 

overganger mellom teknikker.  

 

Sammenhenger mellom teknikker 

 

På spørsmål om studentene opplever at det er en sammenheng mellom de ulike 

teknikkene de har, svarer alle at det er sammenhenger, men av noe ulik grad. 

Enkelte mener at de ulike teknikkene gir nye innfallsvinkler til felles tekniske 

prinsipper, andre mener at de utfyller hverandre og har overførbare prinsipper, 

og andre igjen fremhever betydningen av allsidighet.  

Studentene i sitatene under mener begge at det er enkelte tekniske prinsip-

per som er felles for alle teknikker: 

For meg henger det sammen. Alle teknikkene pusher deg på det å vite hvor senteret ditt 

er, hvor står du, hvor har du vekta di. Jeg føler det er samme måte vi jobber med det på, 

men i forskjellige bevegelser. Anne1 Int1,8 

 

Det er mye plassering og sånne ting som er det samme. Det er veldig greit å ha forskjel-

lige teknikker, det er akkurat som om du får en annen vei inn på akkurat den samme 

tingen. Ja, det er alltid en sammenheng, det ser jeg jo og med min egen kropp, de tingene 

som jeg sliter med teknisk, det er de samme tingene som går igjen. Frøydis2 Int1,6 

 

Anne mener det arbeides med de samme prinsippene og metodene, det er bare 

bevegelsesvokabularet som er annerledes. Frøydis fremhever at teknikkene 

har ulike innfallsvinkler til det samme, og at hun selv har lignende utfordringer 

i alle teknikker. Hennes egen kropp blir da viktig for opplevelsen av sammen-

heng mellom teknikker. Disse studentenes vektlegging av det som er felles 

samsvarer med synet på teknikk som et grunnleggende arbeid, som ikke er 

knyttet til spesielle stiler, som diskutert i kapittel 1.2.  
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Studentene i sitatene under fremhever derimot forskjeller i teknikkene, men 

at disse utfyller hverandre:  

Graham er veldig fint for å trene seg opp, og bli bevisst forskjeller, men det er lettere å 

finne sin egen dans i release, for en blir lett opptatt av en fasit i Graham. Eva3 Int4,2  

 

Jeg føler at alle teknikkene vi har bygger opp under hverandres prinsipper. Spesielt det 

med å ta ting fort i Cunningham, og det er så gjennomsiktig at du ser alt. Det kommer 

jeg til å ta med meg både i Graham og i release. Og det at ting ikke skal være så veldig 

"forced" [i release], men med et slipp, som også kreves i Cunningham. Gry2 Int1,7 

 

Studentene omtaler her danseteknikk mer som et system, med klare forskjeller 

i estetikk, vokabular og prinsipper. I Grahamteknikk opparbeides styrke og 

presisjon, i releaseteknikk evne til å avpasse spenningsnivå og finne sin egen 

dans, og i Cunninghamteknikk å kunne ta bevegelsesmateriale fort. Framfor å 

se på dette som motstridende prinsipper, vektlegger studentene overførings-

verdien mellom teknikkene og at ulikhetene utfyller hverandre.  

I forlengelse av at teknikker utfyller hverandre er det flere studenter som 

fremhever allsidighet. To tredjeårs studenter er inne på dette når de snakker 

om hvordan det har vært å ha mange ulike pedagoger i siste studieår: 

Jeg liker å bli utfordret med de ulike stilene til pedagogene, at man blir allsidig. Får 

mulighet til å finne sitt personlige uttrykk i de ulike stilene. Å være allsidig, det er veldig 

viktig for meg. Uansett hvilken pedagog jeg har, så må jeg alltid jobbe med de samme 

tingene. Av og til føler jeg at pedagogene har snakket sammen om hva de skal gi av 

kommentarer til meg, for det føles som at de treffer de samme punktene. Julie3 Int1,4 

 

Hele tiden har jeg grunnting jeg jobber på, så kommer fokusene fra de ulike lærerne, 

som jeg legger på toppen. Det er det som blir helheten, at man tar med seg alt. I ulike 

situasjoner trenger man ulike verktøy, så det er viktig å lære seg alt like godt. Moderne 

dans er kjempevariert, du vet aldri hva du kan ende opp med å gjøre. Karin3 Int1,5 

 

Julie og Karin mener det er bra å skifte teknikker og pedagoger for å bli allsi-

dige dansere. De omtaler ikke slike bytter som å bli dratt mellom ulike este-

tiske systemer, men fremhever derimot at det skapes sammenhenger i egen 

kropp. For Julie blir dette tydelig når hun får samme tilbakemeldinger fra ulike 

pedagoger. Karin bearbeider tilbakemeldinger fra ulike pedagoger ut fra egne 

behov, og skaper med det en helhet eller sammenheng i egen kropp. Begge 

vektlegger betydningen av å ha ulike teknikker og pedagoger, fordi de anser 

allsidighet som en viktig egenskap å ha i yrkeslivet som danser. 

Når studentene snakker om sammenhenger mellom teknikkene ser de på 

ulike grader av fellestrekk: Fra at det arbeides med like eller lignende prinsip-

per med ulik innfallsvinkel, via at det er forskjellige prinsipper som kan være 

nyttige på tvers av teknikker, til at de forskjellige teknikkene oppleves som 
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ulike, men at det er viktig med allsidighet, og at de selv skaper en helhet i sin 

egn kropp. Denne vektlegging av både allsidighet og av å kjenne sin egen 

kropp, forstår jeg som samsvarende med hva Bales fremhever som to viktige 

trender i "post-Judson" dansetrening: En eklektisk blanding av stiler, og en 

dekonstruktiv avlæring av vaner med vekt på å lytte til egen kropp (2008a, 

15). Studentenes opplevelser kan indikere at dette også er en tendens i dagens 

samtidsdans i Norge. I tillegg har det sammenheng med studiestrukturen ved 

NDH, som kan sies å være eklektisk i sin blanding av tradisjoner i en og 

samme utdanning. Dansekunstner Joshua Monten skriver at dette er et kjen-

netegn ved formell dansetrening i det tjueførste århundre: "Now, the key prin-

ciple underlying many eclectic curricula has become versatility" (2008, 61). 

 

Overganger mellom teknikker 

 

På spørsmål om hvordan studentene opplever å skifte mellom teknikker, va-

rierer svarene i hvor sterk eller vanskelig overgangen føles: Om det går raskt 

og problemfritt, eller om det er en mer omveltende og krevende overgang. 

Her følger to studentsitater hvor overgangen omtales som relativt enkel: 

Det går fint å ha ballett og release, selv om det er litt sånn: OK [puster ut] nå slipper vi 

det her og skifter klær og innstilling, men det går jo. Carina1 Int2,4 

 

Jeg merket med en gang med Cunningham, at du måtte riste av deg Graham og release. 

Men med en gang man klarte det, så gikk det greit. Det gikk faktisk ganske fort, men det 

var jo fordi vi ikke hadde gulvarbeid heller. [Å skifte mellom ballett og release] er egent-

lig helt greit, for man bytter klær og løsner litt på håret, så hjelper det. Anne2 Int3,8 

 

Carina og Anne beskriver her at det er en klar forskjell mellom releaseteknikk 

og henholdsvis klassisk ballett eller Grahamteknikk. Overgangen oppleves 

derimot ikke som et problem, men som at de "rister av seg" en teknikk når de 

går inn i en annen. Ved hjelp av å skifte klær, hårstil og arbeidsinnstilling skjer 

omstillingen forholdsvis raskt.  

Andre studenter omtaler derimot omstillingen som noe mer omfattende: 

Det er veldig rart fordi i Cunningham er du ikke på gulvet, og det er vi masse i release. 

Og det er veldig sånn: Ok, nå må jeg bli kjent med gulvet igjen, få tilbake den mykheten 

som jeg hadde. Vi måtte omstille hjernen før timen, tenke litt over hva vi har gjort før. 

Både oppvarming og den mentale oppvarmingen blir veldig annerledes. Beate2 Int3,5 

 

Det er litt annerledes å stille om liksom hjernen. I hvert fall mellom Cunningham og 

Graham fordi begge har veldig mye rygg, men to forskjellige måter å tenke på ryggen 
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på. Men det har jo gått greit, jeg synes allikevel det er veldig gøy å ha mye forskjellig, 

for jeg har jo aldri blitt lei av noen ting vi har gjort dette semesteret. Frøydis2 Int2,4 

 

Beate og Frøydis snakker begge om å "omstille hjernen", som jeg tolker som 

at det krever en mental omstilling å gå inn i en ny teknikk. De knytter dette i 

tillegg til bevegelsesmessige forskjeller, som forskjellig koordinasjon av rygg-

søylen, anvendelse av ulike nivå i rommet og annen bruk av kraft. Disse andre-

årsstudentene fremhever en tydeligere forskjell mellom teknikkene, men de 

beskriver likevel ikke overgangene som spesielt problematiske. Frøydis mener 

tvert imot at variasjon er motiverende. En lignende innstilling kommer fram i 

andre sitater fra studentene i første og andre studieår, hvor overganger mellom 

teknikker beskrives som noe de forholdsvis enkelt klarer å hanskes med, og 

som de anser som positivt å skulle gjøre.  

Enkelte tredjeårsstudenter beskriver derimot overgangene som mer omfat-

tende. Her følger et sitat fra Frøydis, som nå er i sitt tredje studieår: 

Jeg har jo en annen innstilling når jeg går inn i en release klasse enn i en Grahamklasse. 

Det er akkurat som om man resetter kroppen litt. Jeg har tenkt at etter hvert som du har 

hatt en teknikk lenge nok, så får du en slags helhetsoppfatning av hvordan den teknikken 

er og hvordan den føles i kroppen. At du stiller kroppen litt inn på at nå er det den type 

følelsen, og nå er det den type holden eller slippen i kroppen. Frøydis3 Int4,5 

 

Frøydis snakker om å "resette kroppen", og hun beskriver ulike følelser i krop-

pen knyttet til spenning og avspenning. Denne beskrivelsen forstår jeg som å 

vise til en mer omfattende omstilling, enn å skulle "omstille hjernen", som hun 

snakket om i andre studieår. Overgangen beskrives her som enda mer dypt-

pløyende, basert i en helhetlig kroppslig opplevelse. Dette kan tolkes som at 

hun har begynt å se teknikkene som del av ulike tradisjoner, med et grunnleg-

gende annerledes tankesett og innstilling til bevegelse.  

Frøydis legger i dette sitatet særlig vekt på forskjell mellom teknikkene i 

bruk av mye eller lite kraft, aktiv eller passiv vekt. Carina viser i sitatet under 

til en annen viktig forskjell, nemlig vektlegging av sanser.  

Graham øvelsene har alle en front, der er fokus ut. Mens releasearbeidet går mye inn-

over, ofte uten mulighet til å se seg selv i speilet i det hele tatt. Det er mye retningsskift 

og forflytning, mens Graham er mer plassert, der har jeg fokus på hva jeg ser og hvor-

dan det ser ut. Jeg har en følelse av å hele tiden bli sett, eller vurdert. Mens i release 

blir jeg mer avslappet, fordi jeg ikke ser at jeg blir sett på. Men jeg tror at det er greit å 

ha begge, det kan være greit å koble mellom det jeg ser og det jeg føler. Carina3 Int5,5  

 

Carina snakker om forskjellen på å ha fokus utover eller innover, som jeg tol-

ker at har sammenheng med vektlegging av henholdsvis synssansen eller den 

kinestetiske sans. I Grahamteknikk arbeides det mye med en front, noe som 
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medfører at hun ser pedagogen, og hun seg selv i speilet. Releaseteknikk har 

en annen orientering i rommet, bort fra speilet, noe som gjør at hun i mindre 

grad føler seg observert og vurdert. Carina beskriver her en tydelig forskjell 

mellom en visuell og en kinestetisk orientering, som gir henne en grunnleg-

gende annerledes følelse i kroppen og en annen relasjon til pedagogen. Til 

tross for forskjellen mener Carina at hun trenger begge deler som danser.  

Både Frøydis og Carina peker på noen grunnleggende eller dyptgående for-

skjeller mellom releaseteknikk og Grahamteknikk, men de beskriver likevel 

ikke overgangene som spesielt krevende. Det gjør derimot Karin:  

Den største utfordringen min i denne perioden har vært overgangen mellom Graham og 

release, hovedsakelig på grunn av de motstrebende prinsippene i teknikkene. I Graham-

klassene hadde vi arbeidet mye med å løfte kroppen opp av gulvet som fører til stor 

muskelaktivitet i både hofteleddsbøyere, bein og føtter. Når vi startet med release var 

det vanskelig å omstille kroppen til å slappe av og gå inn i gulvarbeidet. Karin3 Logg2/2 

 

Karin er nærmes den eneste som nevner overganger mellom teknikkene i sine 

logger, og hun er en av få som beskriver overgangen som problematisk. Hun 

opplever at Grahamteknikk og releaseteknikk har motstridende prinsipper, 

noe hun synes er vanskelig å forholde seg til. Karen setter ord på hvordan 

forskjellene mellom teknikkene føles i kroppen, og fremhever spenningsnivå 

og bruk av mye eller lite kraft. På intervju utdyper hun dette sitatet, og etter-

lyser mer tid til releaseteknikk, som hun ser som viktigere for en danser i dag: 

Jeg føler at jeg må jobbe mye mer release, for å oppnå nok kunnskap til å virkelig bruke 

det. Ja, for det er så mye informasjon i kroppen. Jeg skulle ønske at jeg hadde enda mer 

release enn Graham, for det føles mye mer brukt. Karin3 Int2,1 

 

Til forskjell fra flere andre studenter som vektlegger allsidighet, etterlyser Ka-

rin her mer rendyrking og fordypning. 

Disse sitatene fra tredjeårsstudenter peker mot en oppdagelse av at teknik-

kene har grunnleggende forskjellige innstillinger til kropp og bevegelse. En 

slik forskjell kommer også til syne i overgangen mellom teknikk-klasse og 

innstudering, noe Carina er inne på i en logg mot slutten av tredje studieår:  

Når vi jobbet med innstudering la jeg merke til forskjell på bevegelseskvaliteten når vi 

nettopp hadde hatt teknisk klasse med koreografen vi skulle jobbe med. Jeg følte at man 

ble mer kjent med koreografen som person, kunstneriske verdier og tanker. Kroppen var 

også smartere når det kom til å ta inn nytt materiale. Kommunikasjonen mellom danse-

ren, materialet og koreografen blir tydelig og harmonisk, som om vi alle snakker samme 

språk. Når vi går rett fra klassisk inn i innstudering føler jeg meg som en dårligere 

danser. Akkurat som at det skjer misforståelser i kroppen og hodet. Carina3 Logg3/6 
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Carina opplever at gjennom tekniske klasser med koreografen forberedes 

kroppen for koreografens språk, som skaper en større forståelse av en kunst-

nerisk intensjon. Mens når hun har trent klassisk ballett rett før, er ikke krop-

pen stilt inn på arbeidet, det er som om den "misforstår". Koreografen som 

Carina her viser til, har en releasebasert tilnærming til teknikk. Carina beskrev 

i første studieår overgangen mellom klassisk ballett og releaseteknikk som noe 

som går greit etter en rask omstilling, mens her opplever hun forskjellen som 

mye mer omfattende og vanskelig. Hun har en oppdagelse av at ulike teknik-

ker har en grunnleggende forskjellig tilnærming til kropp og bevegelse, som 

utgjør en forskjell for opplevelse av mestring og av mening i dansen. 

I studentenes beskrivelser av overganger mellom teknikkene kommer det 

fram ulike grader av overganger eller brudd, fra enkelt "å riste av seg" en tek-

nikk når de går inn i en annen, via å skulle "omstille hjernen", uten at det 

nødvendigvis er så omfattende, til å måtte gjøre en mer omfattende "resetting" 

av kroppen som enkelte opplever som mer problematisk. Forskjellene som 

studentene peker på dreier seg om bruk av mye eller lite kraft, koordinasjon, 

orientering i rom og bruk av nivå og hvilke sanser som er mest fremtredende.  

Det er en tendens i materialet at første- og andreårsstudenter beskriver 

overgangene som lite problemfylte og noe de ikke tenker mye over. Mens i 

tredje studieår er studentene mer oppmerksomme på de grunnleggende for-

skjellene i teknikkene. Dette kan tolkes som at de i løpet av utdanningen blir 

mer oppmerksom på hvordan teknikkene de trener tilhører ulike tradisjoner, 

at det er noe mer enn bare treningen. Det er som Julie, som sitert i kapittel 1.2, 

beskriver hvordan hennes syn på moderne- og samtidsdans har endret seg i 

løpet av utdanningen, fra å være "bare en måte å bevege seg på" til å se det 

"som en hel verden". Til tross for dette er det kun to (Carina og Karin) som 

beskriver overgangene mellom teknikker som problematisk, mens flere andre 

studenter fremhever at det er noe de trenger og liker.  

 

Østern (2017) viser i sin artikkel hvordan tidligere studenter opplevde skifter 

mellom teknikker og sjangre i utdanningen som krevende. Studentenes opple-

velser og refleksjoner i denne avhandlingen samsvarer ikke helt med Østerns 

funn. Denne forskjellen kan tolkes på flere måter: En tolkning er at studentene 

underveis i utdanningen tar hverdagen sin for gitt, og stiller ikke spørsmål ved 

studiestrukturen. Det at flere oppdager forskjellene over tid, kan indikere at 

dette kan bli enda mer markant i etterkant av utdanningen. Dermed kan de i 

tilbakeblikk, slik som i Østerns forskning, komme til å se på overgangene som 

mer problematiske. For å kunne avdekke en slik forbindelse, kreves det ytter-

ligere undersøkelser som går ut over materialet i denne avhandlingen.  
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En annen tolkning er derimot at studentene stort sett opplever overgangene 

som lite problematiske, og at det har sammenheng med generelle trekk i dan-

setrening i dag, med vekt på allsidighet og å bli kjent med egen kropp. Som 

tidligere nevnt beskriver Bales to viktige trender i "post-Judson" dansetrening: 

Bricolage med en eklektisk blanding av stiler, og en dekonstruktiv avlæring 

av vaner med vekt på å lytte til egen kropp (2008a, 15). Dette er i tråd med 

andres omtale av dansetrening i nyere tid: å trene ulike systemer for å utføre 

hvilken som helst bevegelse (Parviainen 2003, 161) og at dansere skal bli eks-

perter på egne kropper gjennom utforsking og analyse (Fortin 1998, 65).  

Studentene fremhever ofte allsidighet som et viktig argument for å ha vari-

erte teknikker, både fordi det fremmer motivasjon og fordi de forventer at 

dette etterspørres i dansefeltet i dag. Dette har sammenheng med dansetrening 

som eklektisk, med et ønske om å kunne utføre "hvilken som helst bevegelse". 

I tillegg fremhever studentene at til tross for forskjeller, skapes det en helhet i 

egen kropp. Dette kan forstås som at de blir "ekspert på egen kropp", hvor 

teknikk fungerer som et grunnlagsarbeid for å forstå egen kropp i bevegelse. 

Ulike teknikker gir mulighet til å bli kjent med egen kropp på flere måter. Det 

gir i tillegg ulike grunnleggende ferdigheter som de trenger som utøvende dan-

sere. Temaer som ofte nevnes er styrke fra Grahamteknikk, hurtighet fra Cun-

ninghamteknikk og avspenning og individualitet fra releaseteknikk.  

Bales fremhever at selv om trening i ulike stiler kan forstyrre hverandre, er 

ikke det en nødvendighet, de kan også utfylle hverandre. Hun viser til danse-

forsker Randy Martin som fremhever at dansere lærer seg en form for "selv-

styre", hvor de må skape sin egen autoritet, og at dette er både en frihet og en 

byrde i dagens dansetrening (2008b, 36). Studentenes erfaringer med å skape 

en helhet i egen kropp, forstår jeg som eksempler på skritt på veien mot å 

kunne styre seg selv og sin trening. Dette kan også gi en forklaring på at over-

gangen mellom ulike teknikker og tradisjoner i liten grad oppleves som brudd. 

Studentenes erfaringer har altså forbindelseslinjer til trender i dansetrening 

i dag. Deres opplevelser med teknikker fra ulike tider, har også sammenheng 

med den tiden de lever i, i dag. Bruddet i mitt møte med den postmoderne 

dansen på 1990-tallet besto blant annet av at det opplevdes som uvant og be-

friende å kunne arbeide mer avspent enn i den moderne dansen. Dagens dan-

sestudenter er derimot vant med å arbeide med avspenning, og flere liker å 

kunne arbeide med mer kraft, som i Grahamteknikk. Studentene har i dag en 

annen bakgrunn, og møter teknikker fra tidligere tider på en annen måte. Stu-

dentenes hermeneutiske nåtidshorisont farger hvordan de møter ulike tradisjo-

ner i dans, hvor de kan sies å se moderne dans med "samtidsdansbriller". 
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Sammenfattende diskusjon: Forhandlinger med tradisjonene 

 

I dette delkapittelet har jeg undersøkt studentenes erfaringer knyttet til este-

tiske spørsmål i moderne- og samtidsdans. Gjennom sine opplevelser, reflek-

sjoner og diskusjoner viser studentene hvordan de forhandler med ulike idea-

ler på veien fram mot å bli dansekunstnere, og med det deltagere i en tradisjon. 

Deres opplevelser gir konkrete eksempler på hva det kan si å tilegne seg en 

tradisjons ferdigheter, tankesett og handlingsmønstre (Lindholm 1985).  

Ved å relater studentenes opplevelser til dansevitenskapelig litteratur, har 

jeg vist hvordan studentenes refleksjoner berører ulike dikotomier og idealer 

med historiske forbindelser til moderne dans og postmoderne dans, og til ten-

denser i dagens samtidsdans. Slike forbindelser kom fram allerede i kapittel 

1.2, i diskusjonen om begrepet danseteknikk. Her har det særlig kommet fram 

under temaet "ikke bare form". Begrepet form anvendes om fastlagte, presise 

og virtuose bevegelser, sett i motsetning til funksjonalitet, frihet og innhold i 

dansen. Studentenes refleksjoner speiler eksisterende motsetninger mellom 

moderne dans og samtidsdans tradisjonene, hvor de orienterer seg mot sam-

tidsdansens vekt på utforsking, kinestetisk bevisstgjøring, prosessorientering 

og den medskapende danserens personlige stil. Framfor kun å akseptere disse 

idealene, tar studentene aktiv del i en diskusjon, hvor de ser på tilnærming 

mellom motpoler. Studentene finner måter å leve med estetiske idealer på, 

hvor de tar valg om hvilke idealer de vil forholde seg til og gjøre til sine. Disse 

forhandlingene gir eksempler på hvordan det å tre inn i en tradisjon ikke inne-

bærer en passiv assimilering, men en aktiv oversettelse (Gadamer 1986, 49). 

Gjennom analyse av studentenes diskusjoner om uttrykk i dans har jeg 

identifisert tre innfallsvinkler til hva som uttrykkes i dans: følelse, bevegelse 

og å være seg selv. Hvordan noe uttrykkes i dans er blitt belyst gjennom stu-

dentenes aktive arbeid med å forstå og mestre ulike tradisjoner for å uttrykke, 

som har forbindelser til ulike koreografiske konvensjoner i dans.  

Når studentene beskriver sine opplevelser i møter med teknikker, kommer 

det fram at de utover i studieløpet blir oppmerksom på at teknikkene tilhører 

ulike tradisjoner, med ulik tilnærming til kropp og bevegelse. Å ha raske over-

gangene mellom disse oppleves av noen få som problematisk, mens de fleste 

opplever det som uproblematisk. En forklaring på dette kan være at allsidighet 

og å kjenne sin egen kropp er fremtredende trekk ved dagens dansetrening, 

hvor studentene skaper en helhet i egen kropp. I tillegg kan det tyde på at 

studentene møter moderne dans med en mer samtidsdansinnstilling, som vil 

påvirke opplevelsen av teknikkene.  
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Kapittelavslutning: Tradisjoner i moderne- og 

samtidsdans 

 

I dette kapittelet har jeg undersøkt kjennetegn ved studentenes erfaringer i 

møte med ulike tradisjoner innenfor moderne- og samtidsdans, med særlig 

vekt på sammenheng mellom estetiske spørsmål og danseteknikk. 

Som en kontekst for forståelse av studentenes erfaringer, har jeg i kapittel 

1.1 gitt en historisk innføring i moderne dans og postmoderne dans, og under-

søkt tendenser i dagens samtidsdans. Danseteknikk innenfor moderne dans 

kjennetegnes av å være formaliserte systemer med et fastlagt vokabular basert 

på en koreografs stil. I den postmoderne dansen ble forholdet mellom koreo-

graf og teknikk løst opp, med mer vekt på danserens forståelse av egen kropp 

i bevegelse. Danseteknikk fram mot i dag kjennetegnes av både bricolage, 

med en eklektisk blanding av stiler, og av dekonstruksjon, ved å lytte til krop-

pen og skrelle av "uvaner" (Bales 2008a).  

Med utgangpunkt i Gadamers tradisjonsforståelse og dansevitenskapelige 

tekster har jeg i kapittel 1.2 og 1.3 undersøkt studentenes opplevelser og re-

fleksjoner rundt begrepet danseteknikk, om estetiske idealer i dans og om de-

res møter med ulike tradisjoner i dans. Som en sammenfatning av analysen vil 

jeg her fremhev tre sentrale kjennetegn ved studentenes erfaringer:  

1) Studentene opplevelser og refleksjoner har gjennomgående forbindelser 

til tradisjoner innenfor moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans. 

Dette er noe studentene ikke alltid er så oppmerksomme på selv, det er som 

tradisjonens repertoarer, som noe en ofte tar for gitt (Lindholm 1985, 105). 

2) Framfor kun å akseptere tradisjonene, forhandler studentene aktivt med 

estetiske idealer og andre sentrale spørsmål knyttet til tradisjonens repertoarer 

av praksiser. Studentene forhandler med dikotomier som eksisterer i dans, og 

de finner strategier for å leve med estetiske idealer og gjøre dem til sine. Dette 

viser hvordan tilegnelse av tradisjon ikke bare er en passiv mottagelse, men 

en aktiv oversettelse (Gadamer 1986, 49).  

3) Studentene orienterer seg mest mot idealer som kan knyttes til dagens 

samtidsdans, slik som prosessorientering, kinestetisk bevisstgjøring, mang-

fold og individualitet. Studentene fremhever særlig den medskapende dansers 

personlige stil og danseteknikkens funksjon som å fremme forståelse av egne 

kropp i bevegelse. I tillegg legger de vekt på allsidighet, hvor det å mestre et 

variert vokabular og kunne tilpasse seg ulike stiler er sentralt. Dette kan forstås 

i sammenheng med Bales syn på danseteknikk som preget av både dekon-

struksjon (å bli kjent med egen kropp) og bricolage (allsidighet).  
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Kapittel 2: Læring i moderne- og samtidsdans 

I dette kapittelet tar jeg utgangspunkt i sitater fra logger og intervjuer samlet 

under hovedområdet didaktisk. Begrepet didaktikk viser til det å planlegge, 

gjennomføre, vurdere og kritisk analysere undervisning og læring (Lyngsnes 

og Rismark 2007, 26), noe som ofte utgår fra lærerens eller pedagogens per-

spektiv. I denne avhandlingen er det studentens perspektiv som er sentralt, og 

det medfører en vektlegging av læring framfor undervisning. Jeg har derfor 

valgt å anvende Jarvis' (2006) modell for læring som teoretisk utgangspunkt i 

dette kapittelet, hvor jeg vil undersøke studentenes læringsprosesser i tileg-

nelse av danseteknikker innenfor moderne- og samtidsdans. Forskningsspørs-

mål for kapittelet er: Hva kjennetegner studentenes læring i moderne- og sam-

tidsdans gjennom tre år? 

Hovedområdet didaktisk er det største av de fire hovedområdene i mengde 

materiale, og det er spesielt stort i loggene. Dette indikerer at det er et viktig 

tema for studentene, men det har også sammenheng med rammen jeg har satt 

for loggene: Å skrive om erfaringer fra deres daglige trening i moderne- og 

samtidsdans. Jeg har valgt å konsentrere meg mest om loggene i dette kapite-

let, for å komme nærest mulig studentenes mer fenomenologisk beskrivende 

opplevelser. Loggene er skrevet nærere i tid, og til tross for at loggene kan 

forstås som en dialog mellom studenten og meg, er de mindre påvirket av mine 

analyser og interesser enn det intervjuene er.  

Hovedfokus for analysen er studentenes tilnærming til egen læring, og 

hvordan dette endres over tid. Dette vil jeg undersøke gjennom å analysere 

endring i hvordan studentene ordlegger seg og hvilke temaer de fremhever 

som viktige. På den måten blir både studentenes fenomenologiske beskrivel-

ser og hermeneutiske tolkninger utgangspunkt for å forstå endring i studente-

nes levde erfaringer. Jeg vil også understreke at analysen er basert på alle 

loggsitater samlet under hovedområdet, mens i teksten framover er enkelte 

loggsitater valgt ut som eksempler på tendenser i alt materialet.  

Jarvis (2006) har utviklet en helhetlig modell for hvordan mennesker lærer, 

basert på empiriske studier av voksnes diskusjoner om egen læring. Med in-

spirasjon fra eksistensiell filosofi forstår han læring som en grunnleggende 

drivkraft for menneskets væren i verden. "At the heart of all learning is not 
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merely what is learned, but what the learner is becoming (learning) as a result 

of doing and thinking – and feeling" (Jarvis 2006, 6). Læring foregår i en pro-

sess der hele personen, med sin livshistorie, har erfaringer i en sosial kontekst. 

For at erfaringene skal bli til læring må de transformeres slik at de gir mening 

for personen. Denne transformasjonen av erfaring foregår gjennom tre dimen-

sjoner: tanker/refleksjoner, handling og emosjoner. Resultatet av læringen er 

en endret, mer erfaren person, som går inn i nye læringssykluser (23). Læring 

handler for Jarvis både om det en person lærer og det en person blir, og læring 

er en livslang prosess. Dette kan relateres til Gadamers forståelse av danning, 

som ikke er et målrettet arbeid, men en prosess i stadig videreutvikling (2012, 

37). I dette kapittelet tar jeg utgangspunkt i studentenes daglige læringspro-

sesser, som også peker mot en endring som person over tid. En slik mer eksis-

tensiell transformasjon, eller danning, vil bli videre utdypet i kapittel 4. 

Jeg har valgt Jarvis som analytisk ramme av flere grunner: Først og fremst 

fordi han tar utgangspunkt i den enkelte personens aktivitet i egen læring, noe 

som korresponderer med dette prosjektets fokus på studentenes læring, fram-

for for eksempel pedagogens tilrettelegging for læring. Videre vektlegger han 

betydningen av både tanker, handlinger, kropp og emosjoner for læring, til 

forskjell fra mer kognitivt baserte læringsteorier. Et slikt holistisk syn anser 

jeg som spesielt viktig i forståelse av læring i dans. I tillegg er Jarvis, slik som 

van Manen, basert i et pedagogisk orientert praksisfelt, med en interesse for 

filosofi. Mens der van Manen har en sterk forankring i hermeneutisk fenome-

nologi, har Jarvis en løsere tilknytning. Han viser flere steder til Alfred Schutz' 

sosiologiske fenomenologi, men bruker ikke selv begrepet fenomenologi. 

Men hans vekt på læringens ontologiske karakter, fokus på væren-i-verden og 

å være en kropp, antyder en forbindelse til (hermeneutisk) fenomenologi. Jar-

vis kan dermed sies å ha et grunnsyn som korresponderer med dette prosjektets 

utgangspunkt i Gadamer og van Manens hermeneutiske fenomenologi.  

Jarvis sitt prosjekt er å utvikle en helhetlig modell for læring, som både kan 

gjelde i og utenfor en formell opplæringssituasjon. Hans diskusjoner rundt 

menneskers læring har vært sentral for å forstå aspekter ved studentenes læ-

ringsprosesser. Han tar derimot ikke opp temaer direkte knyttet til undervis-

ning, derfor vil jeg anvende enkelte andre supplerende perspektiver knyttet 

mer konkret til undervisningssituasjoner. 

Kapittelet består av tre delkapitler, som tar for seg de tre hovedtemaene 

som jeg har identifisert i dette materialet: 2.1 Studentens eget læringsarbeid, 

2.2 Samspill med pedagog og 2.3 Metoden og dansetradisjonens betydning. 

Dette samsvarer med Jarvis' læringsforståelse, med hovedvekt på den enkeltes 

læringsaktivitet, sett i en større sosial kontekst. Jeg har valgt å fokusere på den 



91 

spesifikke konteksten i samspillet med pedagoger, undervisningsmetoder og 

dansetradisjoner, heller enn en generell sosiokulturell kontekst. 

 

2.1 Studentens eget læringsarbeid  

 

Å kunne sett ord på hva som skjer i et studieløp, når man arbeider med å lære 

seg dans, er vanskelig. Det har også vært vanskelig for meg å analysere og 

forstå hva denne prosessen består i, og å kunne se det særegne i de ved første 

øyekast trivielle beskrivelsene fra studentenes daglige trening. Jarvis påpeker 

at det generelt er vanskelig å diskutere sine egne læreprosesser, fordi:" these 

occur naturally in the process of everyday living" (2006, 114). Utfordringen i 

analysen har vært å kunne skjelne det sentrale i studentenes hverdagslige opp-

levelser. Gjennom en gjentatt nærlesing av materialet, med tematisering, kon-

densert beskrivelse og innledende analyser, har jeg kommet fram til at studen-

tenes eget læringsarbeid sirkler rundt fire tett sammenvevde temaer: 1) Å 

mestre og forstå øvelser, vokabular, prinsipper og stil, 2) tilpasning til egen 

kropp, 3) målrettet arbeid og strategi og 4) emosjoner og drivkraft.  

Hovedaktiviteten i studentenes arbeid med en danseteknikk er å mestre og 

forstå aspekter ved dansen i egen kropp, som går fra å huske øvelse, mestre 

konkret vokabular eller generelle prinsipper til å fange en mer overordnet stil. 

Arbeidet kjennetegnes av å være en veksling mellom en fysisk utprøving og 

refleksjon, hvor også det emosjonelle har betydning. Dette korresponderer 

med Jarvis' tre dimensjoner for læring: Tanker/refleksjon, handling og emo-

sjoner. Jarvis understreker at alle tre dimensjonene er viktige, og ofte tett sam-

menvevd. Dette er også tydelig i materialet fra studentene, hvor deres beskri-

velser omhandler alle dimensjonen om hverandre, som er nærmest umulig å 

holde adskilt. Særlig refleksjon og handling henger tett sammen, og her kan 

Schöns (2000; 2001) teori om refleksjon-i-handling gi noen supplerende per-

spektiver til Jarvis' læringsforståelse.  

Framfor å analysere de fire temaene hver for seg har jeg valgt å undersøke 

de tre første under ett, som ulike aspekter ved refleksjons- og handlingsdimen-

sjonene. Her er det en tydelig tendens til endring over tid i løpet av studieløpet. 

Denne endringen kan knyttes til de tre studieårene, med hver sine karakter-

trekk: Fra i første studieår å gjenkjenne og anvende, via i andre år å utforske 

og overføre, til i tredje år å utvikle og personliggjøre. Disse betegnelsene er 

løselig inspirert av Schöns beskrivelse av stadier i å lære refleksjon-i-handling 
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(2000, 268), noe jeg kommer tilbake til senere. Jeg anser ikke dette som sepa-

rate stadier, men som beskrivende kjennetegn ved en kontinuerlig og kom-

pleks prosess. Etter disse tre delkapitlene ser jeg nærmere på den emosjonelle 

dimensjonen, og dermed det fjerde temaet i studentenes læringsarbeid. Til 

slutt diskuteres kjennetegn ved studentenes læringsarbeid over tre år. 

 

Refleksjon og handling i første studieår  

 

Allerede i materialet fra førsteårsstudentene er det tydelig at refleksjons- og 

handlingsdimensjonene henger tett sammen, hvor arbeidet preges av en veks-

ling mellom fysisk utprøving og analyse. Her følger et loggsitat fra Anne, 

skrevet tidlig i første studieår fra danseklasser i Grahamteknikk: 

De siste to ukene har jeg valgt å jobbe mye med contraction og release. Jeg har prøvd 

å forstå hvordan dette flytter på min turn out og hvordan jeg bruker dette til å bevege 

kroppen i forskjellige retninger, opp, ned, bakover og fremover. Dette har jeg arbeidet 

med i klassen og utenom for å få en bedre forståelse av hvordan dette henger sammen 

med kroppens bevegelser. Det er en stor del av Grahamfaget og ikke minst resten av 

moderne faget. Dette har vært litt vanskelig til tider, derfor har jeg gått inn for å forstå 

dette en gang for alle, for å ha lettere for å mestre nye øvelser. Anne1 Logg1/1  

 

I dette sitatet berøres tre av de fire temaene i studentenes læringsarbeid: Anne 

arbeider med å mestre og forstå et teknisk prinsipp gjennom fysisk utprøving 

av hvordan det fungerer i egen kropp. Basert på vurdering av hvordan det går, 

sette hun seg mål og lager en strategi for eget arbeid. Hennes arbeid preges 

av en stadig veksling mellom handling og refleksjon. 

Jarvis diskuterer ulike typer handlinger, som kan gå fra å være basert på 

forhåndsantagelser eller være repetitive, til å være eksperimentelle og kreative 

(2006, 111). Annes handlinger er både repetitive og eksperimentelle. Hun 

skriver ikke direkte at hun repeterer bevegelser, men dette er en vanlig ar-

beidsmetode i Grahamteknikk. I repetisjonene er det også eksperimentering, 

ved at hun undersøker hvordan hun kan få prinsippet til å fungere i egen kropp, 

og hvordan det kan sette i gang bevegelse.  

Jarvis diskuterer videre to momenter i refleksjonsdimensjonen: Å reflek-

tere over erfaringer i etterkant og å planlegge framover. Med henvisning til 

Mezirow fremhever han at refleksjon i etterkant kan bestå av å analysere og 

evaluere innhold, prosess eller premiss. Planlegging handler om ønsker og 

forventninger til framtiden (2006, 98-100). Annes refleksjoner dreier seg om 

analyse av bevegelsesprinsipper, eller innholdet, og en viktig del av analysen 
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er opplevelsen av hvordan det fungerer i egen kropp. Når hun vurdere prinsip-

pets betydning i den gjeldende teknikken og i moderne dans generelt, retter 

hun sine refleksjoner ut mot en større faglig sammenheng. Når hun setter seg 

mål, planlegger hun og har ønsker for framtiden. Hennes mål "å forstå dette 

en gang for alle", tolker jeg som at hun ønsker å nå fram til en på forhånd 

fastlagt forståelse, som en form for fasit.  

Carina har i sitatet under et lignende læringsarbeid som Anne, men hun 

legger mer vekt på handling gjennom eksperimentering: 

Ett av mine fokus har vært å prøve å tenke på firkanten i torso (skuldre og hofter) når 

jeg gjør spirals stående. Det fungerer sittende, men jeg blir litt usikker når jeg kommer 

opp av gulvet. Har i det siste prøvd å utfordre meg litt, men det føles som om jeg kanskje 

tar med underkroppen mer da. Skal prøve å eksperimentere og finne ut av hva som er 

riktig, og stole på at pedagogen sier ifra hvis det er helt feil. Carina1 Logg 1/1 

 

Carina arbeider også med mestring av et konkret vokabular, og med å få det 

til å fungere i egen kropp. Hun handler gjennom eksperimentering med utfø-

relsen, og sier at hun stoler på at pedagogen gir beskjed hvis det blir feil. Dette 

tolker jeg som at hun skaper et spillerom til å kunne prøve og feile. Carinas 

refleksjoner dreier seg om evaluering av hva hun selv gjør og analyse av det 

tekniske prinsippet. På bakgrunn av dette setter hun seg mål og lager en stra-

tegi for hvordan hun skal bearbeider den informasjonen hun har fått.  

I neste sitat, skrevet lenger ut i første studieår fra klasser i releaseteknikk, 

har Carinas analyser et litt annet preg:  

Ett av mine fokus har vært å forsøke å få til en generell releasekvalitet i bevegelsene. 

Når jeg observerer pedagogen og når jeg søker på youtube, er det mye mykhet og en 

mer flytende energi enn de stilene jeg har danset før. Man får inntrykk av at det er av-

slappet men allikevel med bevissthet om hvordan man vil utføre det. Og så skal man 

innimellom "miste" kontrollen, se hva som skjer og lære seg å utnytte for eksempel kraf-

ten fra et fall inn i et hopp. Carina1 Logg1/2  

 

Framfor å bare fokusere på vokabular og prinsipper, ønsker Carina å få en mer 

helhetlig stilforståelse innenfor teknikken hun arbeider med. Hun orienterer 

seg aktivt i fagfeltet og tar inspirasjon fra pedagog og video. Hun analyserer 

hva som er karakteristiske stiltrekk, og undersøker hvilke tekniske prinsipper 

som skal til for å få riktig stil. Hennes analyser er kroppslig fundert, hvor hun 

prøver å forstå hvordan det skal kjennes ut i kroppen.  

 

Slik jeg forstår det er fellestrekk i disse sitatene, og i andre sitater fra første 

studieår, at studentenes arbeid med å mestre og forstå dans tar utgangpunkt i 
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konkrete øvelser, vokabular og prinsipper direkte knyttet til spesifikke teknik-

ker. En student er i tillegg opptatt av stil. Studentene handler i form av fysisk 

utprøving av bevegelse, både gjennom repetisjon og med eksperimentering 

med hvordan det fungerer og kjennes ut i egen kropp. De reflekter gjennom å 

analysere prinsippet eller bevegelsen og vurdere egen mestring, og refleksjo-

nene er i stor grad kroppslig fundert. De planlegger ved å sette seg mål og 

lage en strategi for arbeidet. Strategien kan dreie seg om hva de skal tenke i 

øvelser, eller hva de bør øve på i og utenfor klasse. Flere har en forventning 

om at de skal komme fram til ett klart svar, eller en riktig måte å utføre beve-

gelsene på. Studentenes eget læringsarbeid i første studieår kan oppsummeres 

til å kjennetegnes av å gjenkjenne bevegelser og prinsipper og anvende dem i 

lignende sammenhenger.  

 

Refleksjon og handling i andre studieår 

 

I andre studieår skriver studentene om mange av de samme temaene som i 

første år, men med en litt annen tilnærming. De skriver blant annet mer om 

sammenhenger mellom fag, og de reflekterer mer over egne behov: 

Har fokusert mye på tyngdepunkt og midtlinje. Det har vært påminnelser om disse te-

maene, slik at fokuset også har blitt rettet hit. Dette er også temaer som går igjen i alle 

de andre dansefagene. Det er ikke alltid like lett å finne tyngdepunktet, og kjenne om 

midtlinjen er der den skal være. Derfor har jeg prøvd å jobbe med aktivisering av mus-

klene i kroppen både diagonalt og med samme side. Dette gjør at jeg kjenner om jeg har 

tyngdepunktet midt i mellom beina, eller ikke. Beate2 Logg1/3 

 

Beates arbeid med å mestre og forstå et teknisk prinsipp knyttes ikke her kun 

til en spesifikk øvelse eller teknikk, men hun arbeider med det samme på tvers 

av fag. Hennes ordlegging kan indikere at hun selv har valgt hvilke fokus eller 

mål hun skal arbeide med, på bakgrunn av innspill fra pedagoger og hva hun 

selv opplever som utfordrende. Det konkrete arbeidet med fysisk utprøving i 

egen kropp er viktig også her, hvor hun eksperimenterer med små justeringer. 

Beate har en forholdsvis analytisk tilnærming, med detaljert arbeid for aktivi-

sering av konkrete muskler, som kan tyde på en økt anatomisk kunnskap. Hun 

vurderer selv hvordan det går, og opplever at hun klarer å kjenne en endring i 

kroppen selv.  

Frøydis gir i neste sitat et eksempel på en lignende tilnærming:  

Jeg har fokusert mye på ryggrad, fordi dette er et av mine utviklingsmål og det har vært 

et fokus i releasetimene og i kontaktimprovisasjon. Det kjennes som jeg har blitt mer 
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fleksibel i ryggen. Jeg vet ikke om jeg alltid har vært fleksibel og bare ikke har visst 

hvordan jeg skal kontrollere det, eller om jeg har blitt mer fleksibel av å jobbe med 

bevisstgjøring. Jeg merker det spesielt når vi ruller gjennom ryggen ned til gulvet, at jeg 

klarer mye bedre å gå gjennom hver virvel i nederste del av ryggen. Frøydis2 Logg1/1 

 

Frøydis arbeider også med tekniske prinsipper på tvers av fag. Hun har selv 

valg fokus basert både på egne behov og hva pedagogene har lagt vekt på. 

Etter fysisk utforsking i ulike klasser gjenkjenner hun i kroppen i konkrete 

øvelser at hun har hatt framgang. I tillegg til å legge merke til og reflektere 

over egen framgang, gjør hun en analyse av sin egen prosess, og hva årsaken 

til framgangen kan være: Om det handler mest om hennes bevisstgjøring og 

forståelse eller om en fysisk endring. Hun kommer ikke her til et endelig svar, 

men jeg forstår det som at hun begynner å legge merke til forholdet mellom 

kropp og tanke, om det mentale arbeidet har like mye å si som det kroppslige. 

Hun har her en spørrende tilnærming, hvor det å stille spørsmål og reflektere 

synes viktigere enn å komme fram til et fastlagt svar.  

 

Fellestrekk i materialet fra andre studieår er, slik jeg tolker det, at studentenes 

arbeid med å mestre og forstå dans tar utgangpunkt i overordnede prinsipper 

som er anvendelig i ulike fag, framfor i konkrete øvelser. Studentene handler 

i form av fysisk utprøving og eksperimentering med hvordan bevegelsene og 

prinsippene kan tilpasses til egen kropp. De reflekter gjennom fordypet ana-

lyse av prinsippene og hva som skjer i egen kropp og vurdere om de får det til 

eller ikke. Enkelte vektlegger sammenhengen mellom et mentalt og kroppslig 

arbeid. De planlegger gjennom å sette seg mål som de arbeider med i flere 

teknikker. Målene kan være basert på innspill fra pedagog, men de opplever 

det som egne mål som de arbeider selvstendig med, sett ut fra relevans for 

dem selv og for anvendelse i ulike fag. De lager strategier for arbeidet, ved å 

finne fram til mentale bilder og fysiske øvelser som de arbeider med i og uten-

for klasse. 

Dette arbeidet kjennetegnes av å være utforskende på flere måter: Studen-

tene har mer fagkunnskap og kan gjøre mer detaljerte og undersøkende analy-

ser av prinsipper og av egen kropp. De har også en mer undersøkende innstil-

ling til mulige svar, framfor å raskt skulle "komme i mål". I tillegg analyserer 

de i større grad sin egen arbeidsprosess, og hvorfor de opplever framgang. De 

reflektere dermed både over innhold og prosess. Andreårsstudentenes tilnær-

ming til eget læringsarbeid kan oppsummeres til å kjennetegnes av å være ut-

forskende og med vekt på overføring mellom fag.  
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Refleksjon og handling i tredje studieår 

 

Studentenes læringsarbeid i tredje studieår preges av økt selvstendighet og 

analytiske evner, som kan forstås i sammenheng med en økt fagkunnskap. 

Dette kommer fram i sitatet under fra Hanna, skrevet tidlig i tredje studieår. 

Jeg trenger å opparbeide en sterkere gulvteknikk for å få lettere og mer effektiv ned og 

oppgang fra gulvet. Dette la jeg ekstra merke til i en workshop, hvor det var mye tung 

gulvteknikk som beveget seg mellom tre nivåer med raske overganger. For å utføre det 

så smidig som mulig, krever det at man har riktig mengde muskelkraft og at man por-

sjonerer ut energien i bevegelsene riktig. For å oppnå dette, tror jeg det vil hjelpe å ha 

en større eksplosivitet i bevegelsene, noe som også skaper større dynamiske kontraster. 

Det er noe som jeg prøver å fokusere på i de tekniske klassene. Hanna3 Logg1/1 

 

Hanna arbeider med et mål som hun har valgt ut fra hva hun har hatt utford-

ringer med i timene. Hun analyserer hva prinsippene innebærer, og har konk-

rete forslag til hva som skal til for å mestre disse. Hun finner anledninger til 

fysisk utprøving, uavhengig av hva de enkelte pedagogene legger vekt på. 

Hanna tar tak i en utfordring hun har hatt i en konkret klasse, og løfter det opp 

til en mer generell diskusjon, og undersøker hvordan det har relevans for 

henne i flere sammenhenger. Det er hennes egen kropp som er senter for opp-

merksomheten, framfor en pedagog eller en teknikk. Sitatet tolker jeg som at 

hun har en økt fagkunnskap, som gir henne en selvtillit i arbeidet.  

Ida beskriver i sitatet under et litt mer problematisk forhold mellom eget 

fokus og pedagogens fokus:  

Jeg har behov for å arbeide med å styrke og holde sentermuskulaturen aktiv. En av 

pedagogene hadde mye fokus på å spenne av. Når jeg jobber avspent, er det lett at jeg 

ikke fokuserer like mye på plassering og senterarbeid som jeg burde. Jeg har jobbet med 

det, men ikke nok uten at pedagogen har gitt beskjed om at vi må ha et spenn i senter. 

Siden vi har jobbet mye avspent, er det egentlig en god mulighet til å aktivisere senteret 

og jobbe avspent i de andre musklene. Ida3 Logg2/1 

 

Ida har satt seg egne mål med utgangspunkt i egen kropp og egne utfordringer, 

men når dette ikke samsvarer med pedagogens fokus, blir det vanskeligere å 

holde på sitt eget arbeid. Framfor å gi opp prøver hun å finne mulige løsninger 

ved å kombinere ulike innfallsvinklene. Hun arbeider med å løse et problem, 

slik at hun kan beholde sitt eget fokus. Dette gjør hun gjennom analyse og 

eksperimentering, og ved å prøve å forstå hva problemet er. Hun viser, som 

Hanna, selvstendighet ved å stole på at hun selv vet hva som er relevant for 

seg selv. Det kan forstås som at hun har eierskap til arbeidet, som også har 

sammenheng med en økt fagkunnskap.  
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Her følger et siste eksempel på hvordan tredjeårsstudenter i større grad sto-

ler på egen fagkunnskap: 

Jeg trenger å arbeide med å aktivisere senter og å slippe spenninger i bein. Jeg har mye 

mer styrke i underkroppen enn overkroppen og overkompenserer ofte for et svakt senter 

ved å bruke kraften i beina både i teknikk-klasser og i kontaktimprovisasjon. Et annet 

tema jeg arbeider mye med er å få releasebasert tankegang inn i klassisk klassene slik 

at jeg arbeider mer med dynamisk alignment enn å bevege meg fra en statisk posisjon 

til en annen. Jeg tenker også på hvordan jeg kan være like tilstede og ta med meg min 

personlige bevegelseskvalitet inn i alle fagene. Å arbeide med tydelig fokus, intensjon 

og utrykk er noe jeg ønsker å gjøre på tvers av all undervisningen. Karin3 Logg1/1  

 

Karin fokuserer både på konkrete tekniske prinsipper og mer overordnede be-

vegelseskvalitet og uttrykk. Hun er bevisst egne utfordringer, og basert på 

disse setter hun seg mål som hun arbeider med på tvers av fag. I tillegg tar 

Karin valg som har en mer estetisk konsekvens: At hun ønsker å overføre en 

innstilling til bevegelse fra releaseteknikk til klassisk ballett, tolker jeg som at 

hun foretrekker releaseteknikkens estetikk. Videre ønsker hun å bidra med noe 

personlig i alle teknikker, som kan forstås i sammenheng med en vektlegging 

av danserens individuelle stil framfor koreografens. Karin viser her, slik som 

Hanna og Ida, selvstendighet i valg av mål for eget arbeid. Hun tar i tillegg 

egne estetiske valg, ut fra hvilke kvaliteter hun mener er viktig i dans. 

 

Disse sitatene, og andre fra tredjeårsstudenter, har flere likhetstrekk med sita-

ter fra andre studieår: Arbeidet tar utgangspunkt i å mestre og forstå overord-

nede prinsipper som er anvendelige i ulike fag. Studentene handler i form av 

fysisk utprøving og eksperimentering i egen kropp, mens rammene de setter 

for eksperimentering blir løsere, med økt frihet i utforskingen. De planlegger 

ved å sette seg mål og lage strategier for eget arbeid, nå i enda større grad med 

utgangspunkt i egen kropp og egne behov. I stedet for bare å akseptere peda-

gogens innspill, vurderer de relevans for eget arbeid. Refleksjonen kjenneteg-

nes av mer dyptgående analyse av prinsippene de jobber med, med vekt på 

relevans for seg selv og overføringsverdi. Enkelte vurderer også estetiske kon-

sekvenser. Tendensen i tredje studieår forstår jeg som at i tillegg til å skulle 

mestre og forstå bevegelser eller prinsipper, reflektere studentene over hvorfor 

dette er viktig eller relevant, for seg selv spesielt og i dans generelt. I tillegg 

til å reflektere over innhold og egen arbeidsprosess, reflekterer de dermed 

også over premissene for egen læring. De viser generelt en økt fagkunnskap 

og eierskap til faget, som gir dem større selvsikkerhet i valgene de tar. Læ-

ringsarbeidet kjennetegnes av at studentene utvikler sin egne kunnskapsbase i 

en prosess der dansen eller teknikken personliggjøres. 
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Emosjoner og drivkraft  

 

I refleksjons- og handlingsdimensjonene er det en klar tendens til endring i 

studentenes tilnærming til eget læringsarbeid. I den emosjonelle dimensjoner 

er derimot ikke endring over tid like fremtredende. Emosjoner og drivkraft 

synes å være viktig for alle, uavhengig av studieår, derfor vil jeg se på de tre 

årene under ett. Studentenes erfaringer knyttet til den emosjonelle dimensjo-

nen kommer særlig til uttrykk i beskrivelser av å ikke-mestre og å mestre. De 

opplever skuffelser og gleder, og de bearbeider egen motivasjon for arbeidet.  

Emosjoner er en viktig faktor i menneskelig læring, og de har ifølge Jarvis 

tre komponenter: en bedømmende-, en følelses- og en handlingstendens. Det 

er ulike type erfaringer som genererer emosjonell respons, hvor de mest rele-

vante her er funksjonelle og dysfunksjonelle. I funksjonelle erfaringer gjør vi 

bedømmelser som påvirker vår selvfølelse på en positiv måte, og som kan 

drive oss til handling og forpliktelse (2006, 109). Dysfunksjonelle erfaringer 

er negative for vår selvfølelse, og kan føre til lav selvtillit og hindre oss fra 

handling (110). Jarvis vektlegger med andre ord en sammenheng mellom fø-

lelser og en vilje til handling. Knud Illeris, forsker innenfor voksenlæring, be-

tegner denne dimensjonen for drivkrafts-dimensjonen, og fremhever dermed 

sammenheng mellom følelser, motivasjon, vilje og holdning, hvor et sentralt 

mål er å sikre mental balanse (2005, 91). 

Jarvis skriver at en sentral igangsetter av læring er opplevelser av disjunc-

ture.23 Situasjoner av disharmoni, der noe ikke fungerer eller ikke stemmer 

med tidligere antagelser, fungerer som motivasjonsfaktor for å lære slik at man 

kan gjenfinne harmoni, det er en drivkraft for å handle, tenke og planlegge 

(2006, 77-78). Dette kan relateres til Gadamers beskrivelse av erfaring som 

negativ; å ha en erfaring betyr å forstå bedre noe en hittil ikke har sett riktig. 

"Erfaringens negativitet har altså en eiendommelig produktiv mening" (2012, 

394). Det er særlig studentenes opplevelser av å ikke-mestre som jeg forstår 

som opplevelser av disjuncture, eller erfaringens negativitet, og dermed som 

produktiv ved at erfaringen igangsetter læring. Jeg vil nå først se på noen slike 

opplevelser, før jeg ser på opplevelser av å mestre. 

 

I loggene beskriver ofte studentene opplevelser av å ikke mestre noe, gjerne i 

tilknytning til en følelsesmessig reaksjon. For de fleste fører opplevelsen til 

en form for handling, men ikke alltid: 

                                                      
23 Illeris oversetter disjuncture til "manglende sammenfall" (2012, 118). Jeg velger likevel å 

anvende det engelske begrepet, som jeg anser som mer presist. 
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Lærer ga oss en reprimande og ba oss om å tenke på hva det egentlig er vi vil. Personlig 

ble jeg litt satt ut, og følte at jeg ikke kunne noen ting. Dette kan ha mye å gjøre med min 

personlige situasjon, men jeg har vært skuffet over at jeg ikke har klart å være mentalt 

tilstede. Beate1 Logg3/1 

 

Beate beskriver en opplevelse av disjuncture, av å ikke-mestre, eller ikke yte 

det som er forventet i situasjonen. Opplevelsen fungerer ikke som en igang-

setter av læring for henne, den hindrer heller handling. Dette er et eksempel 

på det Jarvis kaller en dysfunksjonell erfaring, der en negativ tilbakemelding 

fører til negativ selvfølelse. Beate prøver å bearbeide sin egen innstilling ved 

å vurdere årsaken til sin reaksjon, men blir ikke fornøyd med eget arbeid, og 

hun ser i dette sitatet ingen umiddelbar vei videre.  

Dette loggsitatet er det eneste eksemplet på en ren dysfunksjonell erfaring 

i materialet fra studentene. Selv om mange har opplevelser av å ikke mestre, 

klarer de aller fleste å vende det til noe positivt, og bruker det som drivkraft 

til videre arbeid. Her følger to eksempler på det:  

Jeg føler at jeg aldri helt klarer å mestre denne avspenningen og er hele tiden usikker 

på meg selv. Dette er et mentalt arbeid som jeg må gjøre selv. Både i forhold til egen 

motivasjon, men også i hvordan jeg går inn i læringssituasjonen. Karin3 Logg2/2 

 

En gang hadde vi fått en kompleks øvelse med mye retningsskift og vektskifte. Umiddel-

bart følte jeg at jeg ikke fikk noen ting til, og ble utrolig frustrert når jeg gikk ut av 

klassen den dagen. Neste klasse opplevde jeg det som en helt annen øvelse, bare fordi 

man hadde gjort den en gang før, og den hadde fått sunket litt i kroppen. Dette har 

hjulpet meg til å være litt mer tålmodig med nytt materialet vi får. Jeg har ofte blitt 

provosert når jeg ikke tar ting med en gang, og dette kan gå litt ut over humøret, men 

nå har jeg blitt bedre på å ta meg selv i det, og snu dette om. Gry2 Logg2/1 

 

Disse studentene har opplevelser av disjuncture, hvor de føler frustrasjon og 

demotivasjon over å ikke mestre, men begge snur de negative erfaringene til 

noe funksjonelt og bruker dem som drivkraft til videre arbeid. Karin opplever 

usikkerhet fordi hun ikke er fornøyd med egen mestring. Hun skriver at hun 

må gjøre et mentalt arbeid med seg selv, som jeg tolker som at hun bearbeider 

sin innstilling til seg selv for å komme forbi usikkerheten. Det kan virke som 

om hun, til tross for usikkerheten, har nok fagkunnskap til å mestre, slik at 

hennes utfordring først og fremst er å stole på at hun kan. Gry beskriver en 

konkret opplevelse av ikke-mestring, med påfølgende frustrasjon og negativ 

selvfølelse. Slik som Karin bearbeider hun sin egen arbeidsinnstilling og lærer 

å takle egne reaksjonsmønstre. Etter gjentatte forsøk opplever hun mestring, 

og hun har lært noe om seg selv: Å være mer tålmodig og akseptere at det tar 

tid. Denne læringen tar hun med seg inn i nye situasjoner. Denne erfaringen 

ser jeg som et konkret eksempel på grunnprinsippet i Jarvis' modell for læring: 
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At resultatet av en episodisk læringsopplevelse er en endret, mer erfaren per-

son, som møter nye læringssituasjoner på en litt annen måte (2006, 23). 

Studentenes umiddelbare negative reaksjoner på å ikke-mestre henger også 

sammen med et ønske om å prestere. Både Beate og Karin i sitatene over om-

taler følelsen av å ikke være god nok, og å ikke leve opp til visse krav. Dette 

har sammenheng med det Illeris kaller et dobbelt press på motivasjon, et pre-

stasjonspress som kommer både innenfra, i form av usikkerhet om man er god 

nok, og fra samfunnets krav og forventninger (2012, 123). Samfunnets, eller i 

denne sammenheng dansetradisjonenes, krav er det vanskelig å gjøre noe med 

for en student. Eget prestasjonspress tar de derimot tak i, gjennom bearbeiding 

av egen arbeidsinnstilling og ved å gi seg selv mer tid.  

Studentene i sitatene under arbeider også med å senke eget prestasjonskrav:  

Jeg har prøvd å utfordre meg selv ved å gjøre bevegelser fullt ut på tross av at jeg ikke 

nødvendigvis gjør det riktig. I tillegg prøver jeg å gå over gulvet først, og se så lite som 

mulig på sidemannen, men stole på meg selv. Gry2 Logg3/2 

 

Jeg sa til meg selv at jeg ikke skulle ha så høye forventninger og at man kanskje ikke kan 

gi 100% i alle klasser. Resultatet ble at jeg kjente en mykhet i kroppen og bevegelsene 

som jeg ikke har kjent på lenge. Det var en herlig påminnelse om at jeg faktisk "preste-

rer" bedre når jeg senker kravene. Carina1 Logg1/1 

  

Gry prøver å senke eget prestasjonskrav ved å gi seg selv rom for å feile og 

å stole på at hun selv har nok kunnskap. Hun avveier hva som er det vik-

tigste i utførelsen; presisjon eller å slå seg mer løs. Carina på sin side senker 

eget krav til å skulle yte fullt ut hele tiden, og ved å gi seg selv mer rom 

opplever hun mestring. Begge tar tak i utfordringene og prøver å vende 

presset til noe positivt. Carina opplever at det fungerer, dette gir henne læ-

ring som hun tar med seg videre.  

Frøydis beskriver under en annen form for opplevelse av disjuncture, i mø-

tet med en gjestepedagog:  

Gjestepedagogens bevegelser var uvante og føles litt rare. Mest av alt ble jeg frustrert 

over at jeg ikke fikk det til å se likt ut, og at alt så teit ut når jeg forsøkte å gjøre det 

samme som henne. Først bestemte jeg meg for å ikke like hennes bevegelser eller måten 

hun underviste på, men etter hvert innrømmet jeg for meg selv at det kun var fordi jeg 

ikke var like flink som jeg helst ville vært. En lærepenge er i hvert fall at alle har for-

skjellige måter å bevege seg på, men ingen er bedre enn andre. Frøydis3 Logg 3/3 

 

Frøydis har hatt en frustrerende opplevelse med en ny pedagog med uvante 

bevegelser og metoder, som hun hverken forstår eller mestrer. Hennes første 

reaksjon er motstand, men denne snur hun ved å bli bevisst sin egen innstil-

ling, hvor hun ser at problemet ligger hos henne og ikke pedagogen. Denne 
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erfaringen tolker jeg som at fører til økt selverkjennelse, og at det skjer en 

endring i hennes verdier, gjennom en ny forståelse for ulikheter. 

Med unntak av Beate sin opplevelse er alle disse opplevelsen av å ikke- 

mestre, eller av disjuncture, igangsettere for læring. Her fremkommer også de 

tre komponentene Jarvis viser til: en bedømmende-, en følelses- og en hand-

lingstendens. Studentene har følelsesreaksjoner, som frustrasjon, sinne og util-

strekkelighet. De bedømmer situasjonen, egne reaksjonsmønstre og arbeids-

innstilling, og de finner motivasjon til å handle og prøve ut på nytt. Dette viser 

hvordan refleksjon- og handlingsdimensjonene er nært knyttet til den emosjo-

nelle dimensjonen. Resultatet er at studentene lærer noe av opplevelsene, både 

faglig og om seg selv. 

 

Det er en rekke beskrivelser av å mestre i studentenes logger i alle tre år, som 

for de fleste gir en følelsesreaksjon, og for mange gir det motivasjon til videre 

handling. Her følger først sitater fra to førsteårsstudenter: 

Det jeg husker best siste ukene er når vi lærte bison og jeg faktisk forstod hvordan jeg 

skulle bruke contractions med en gang. Det var en fantastisk følelse. Anne1 Logg1/1 

 

Hopp over gulvet. Vet ikke om jeg hadde nybegynnerflaks men jeg fikk til høyde og kon-

takt med gulvet slik at jeg kjente meg skikkelig fornøyd med første forsøk! Det føltes ikke 

bare bra, men jeg fikk også vise til klassen som et eksempel! Kan moderne hopp være 

min nye favoritt? Carina1 Logg 2/1 

 

Disse to studentene beskriver gode opplevelser av å mestre konkrete bevegel-

ser, som de gjenkjenner selv i egen kropp. For Anne gir opplevelsen en be-

kreftelse på at hun faktisk har forstått hva hun skal gjøre. Carina får i tillegg 

forsterket opplevelsen ved å skulle vise for klassen, som er et tegn på at peda-

gogen bekrefter opplevelsen. Anne forblir i følelsen, mens Carina ser fram-

over, og vurderer det ut fra hva hun selv liker å gjøre. Det kan virke som om 

disse opplevelsene er styrkende for deres selvfølelse og motivasjon.  

Dette kommer tydeligere fram i sitatene til to andreårsstudenter: 

Aha-opplevelse med initiering i gulvarbeid var definitivt et øyeblikk som sitter i meg. 

Jeg husker spesielt godt at rett etter øvelsen ble jeg liggende på gulvet og se opp i taket 

og tenkte "Yes, der er det!". Det var en god følelse å finne senter selv og vite at en hadde 

jobbet mot det. Det var et viktig øyeblikk og tenker på å få den følelsen hver gang jeg 

jobber med gulvarbeid. Beate2 Logg1/3  

 

Mitt mest spennende øyeblikk denne perioden var faktisk første økt. Det var ca.1 år siden 

sist jeg hadde Graham, og jeg merket en veldig stor forskjell i kroppen min. Det fikk jeg 

en selvtillit av, som jeg har gått inn i perioden med. Gry2 Logg2/2 
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Studentene beskriver øyeblikk der de gjenkjenner i kroppen at de har lært noe. 

Beate beskriver det som en aha-opplevelse, hvor noe hun har arbeidet lenge 

med plutselig falt på plass. Hun har her en episodisk læringsopplevelse, som 

gir henne en umiddelbar god følelse, og som hun tar med seg videre til andre 

situasjoner. Grys opplevelse er av en litt annen art, hvor hun oppdager en end-

ring som har skjedd over lang tid. Jarvis fremhever at læring skjer gradvis over 

tid, uten at vi trenger å legge merke til det. Det er først i plutselige endringer 

eller nye situasjoner, som også er opplevelser av disjuncture, at vi stopper opp 

og legger merke til hva som har skjedd (2006, 53-4). For Gry var gjensyn med 

en teknikk etter ett års pause en slik plutselig endring som fikk henne til å 

oppdage at noe var annerledes og at hun mestret på en annen måte enn tidli-

gere. For henne var det en viktig opplevelse som ga økt selvtillit og motiva-

sjon. Denne opplevelsen har også sammenheng med kroppens minne, som jeg 

vil diskutere nærmere i kapittel 3. 

Tredjeårsstudent Frøydis beskriver under en opplevelse hvor hun gjenkjen-

ner endring over tid, gjennom å danse med mindre erfarne studenter. 

Vi hadde en time sammen med andreklasse, som var veldig gøy. Først og fremst fordi 

det blir veldig tydelig at det er to forskjellige nivåer. Det er vanskelig å se at man faktisk 

har hatt en utvikling i kontaktimprovisasjon, så denne timen var fin for å få en bekreftelse 

på det. Jeg liker kontaktimpro bedre og bedre jo mer av det vi gjør. Frøydis3 Logg2/4 

 

For Frøydis er det spesielt vanskelig å gjenkjenne framgang i kontaktimpro-

visasjon. Det som fikk henne til å stoppe opp og legge merke til egen fram-

gang, var en ny situasjon av å danse med andre studenter med mindre erfaring. 

I denne situasjonen resulterte det å skulle danse med nye partnere i en opple-

velse av disjuncture. Dette medførte at Frøydis ble mer klar over egne ferdig-

heter, noe som ga en styrket selvfølelse og økt motivasjon i faget.  

Alle disse fem opplevelsene av å mestre kan betegnes som funksjonelle 

læringserfaringer. Studentene oppdager at de har økt sine ferdigheter og kunn-

skap i dans, og dette påvirker deres motivasjon for videre arbeid og gir styrket 

selvfølelse. I disse sitatene, som er hentet fra alle tre studieår, kommer det 

fram at den emosjonelle dimensjonen har gjennomgående stor betydning for 

læring. Det er likevel en liten tendens til endring gjennom de tre årene: I første 

studieår beskriver studentene gjerne konkrete små læringsopplevelser som de 

på et vis dveler ved. I andre studieår går de fra store aha-opplevelser til å ana-

lysere hva de har lært og hvordan det kan anvendes videre. I tredje studieår er 

det mindre følelsesutbrudd i tilknytning til læringsopplevelser. Dette tolker 

jeg at har sammenheng med økt fagkunnskap og en mer analytisk, undersø-

kende tilnærming til opplevelsene.  
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Gry snakker i et intervju om sin prosess gjennom utdanningen, og hun er 

inne på lignende kjennetegn på de tre årene:  

Førsteklasse var for min del ganske stillestående. Andreklasse var litt revolusjonerende, 

tredje klasse var på en måte å bli vant med det igjen. Det var liksom [i andreklasse at] 

mange av disse tingene plutselig gikk opp for meg. Gry3 Int4,8 

 

Dette sitatet illustrerer en endring i studentens læringsarbeid gjennom tre år, 

med vekt på den emosjonelle dimensjonen. Som en sammenfatning av kjen-

netegn ved studentenes læringsarbeid gjennom tre år, vil jeg nå sammenstille 

den emosjonelle dimensjonen med refleksjons- og handlingsdimensjonene.  

 

Sammenfattende diskusjon: Læringsarbeid gjennom tre år 

 

Studentenes læringsarbeid gjennom tre år kjennetegnes av at refleksjon, hand-

ling og emosjoner er tett sammenvevd, og at studentene gjennomgående er 

aktive i sin læringsprosess. Studentenes er i en prosess der de skal opplæres 

inn i en profesjon som danser og pedagog, og ifølge Schön innebærer en slik 

profesjonsutdanning å lære seg refleksjon-i-handling. Dette kan foregå via 

flere stadier: Fra 1) å kunne gjenkjenne og anvende regler, via 2) å trekke 

slutninger fra generelle regler til spesifikke tilfeller, til 3) å kunne utvikle og 

utprøve nye former for forståelse der velkjente kategorier ikke slår til. De to 

første stadiene mener han kan inngå i og være av betydning for en læreprosess, 

mens det er det tredje stadiet han anser som refleksjon-i-handling. Her oppar-

beides en profesjonell innsikt, hvor man går utover de formulerte reglene, ved 

å tenke ut nye metoder, forståelser og strategier (Schön 2000, 268).  

Det er en lignende tredelt prosess jeg har identifisert i studentenes lærings-

arbeid: Fra 1) å gjenkjenne og anvende, via 2) å utforske og overføre, til 3) å 

utvikle og personliggjøre. Men framfor å betegne det som stadier, slik Schön 

gjør, anser jeg det mer som skritt i en kontinuerlig prosess. Dette er i tråd med 

Jarvis' poengtering at læring ikke foregår i definerte stadier, men tar ulike 

veier. Videre vektlegger Schön sammenheng mellom refleksjon og handling, 

men tar i mindre grad den emosjonelle dimensjonen med i betrakting, noe jeg 

har vist at har stor betydning for studentene. Studentenes arbeid med å per-

sonliggjøre teknikkene forstår jeg som en prosess av å internalisere kunnskap 

i dans, på vei mot å oppnå profesjonell innsikt. Denne prosessen består av 

refleksjoner, handlinger og emosjoner, og er nok i praksis ikke like "ryddig" 

fordelt på tre atskilte år, slik den er fremstilt her av analytiske grunner.  
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Tendensen til en endring over de tre årene er at i første studieår tas det mer 

utgangspunkt i å mestre konkrete øvelser og vokabular, eller prinsipper direkte 

knyttet til teknikken og pedagogen de har. Studentenes eget læringsarbeid 

dreier seg i stor grad om å gjenkjenne vokabular og prinsipper, og å anvende 

dem i lignende sammenhenger, der kroppen på et vis tilpasses til materialet. 

De ønsker gjerne klare svar som kan mestres og forstås "en gang for alle" som 

Anne skriver. Dette kan med Schöns begreper forstås som en anvendelse av 

konkrete regler. Studentenes læringsopplevelser er også preget av å dvele i 

mestring av konkrete bevegelser. 

I andre studieår arbeides det mer med overordnede prinsipper tilpasset egen 

kropp og anvendt i ulike teknikker. Studentene setter seg egne mål, som er 

valgt basert både på fokus fra pedagog og på hva de selv har behov for å ar-

beide med. Læringsprosessen kjennetegnes av en utforskende tilnærming til å 

forstå og mestre prinsipper og hva som foregår i egen kropp, og å kunne over-

føre kunnskapen til ulike sammenhenger. Dette korresponderer med det Schön 

betegner som å søke etter generelle regler anvendelig på spesifikke tilfeller. 

Studentene i andre studieår blir i tillegg mer interessert i selve utforskingen 

og spørsmålsstillingen framfor å finne raske svar. Denne utforskingen resul-

terer for mange i store aha-opplevelser og følelsesutbrudd.  

I tredje studieår tar studentene fokus fra pedagog med i betraktningen i valg 

av egne mål, men de vurderer relevans for eget arbeid og tar ikke bare peda-

gogens innspill for gitt. Overføring mellom fag og anvendelse i ulike sammen-

henger blir stadig viktigere. Læringsarbeidet kjennetegnes her ved at studen-

tene utvikler sin egne kunnskapsbase i en prosess der dansen personliggjøres. 

Her nærmere studentene seg det Schön kaller profesjonell innsikt, hvor man 

framfor bare å følge regler kommer fram til og utvikler egne metoder og for-

ståelser. Studentenes læringsopplevelser har en tendens til å være mer analy-

tiske og med mindre følelsesutbrudd enn i de øvrige årene. Dette forstår jeg 

som et resultat av en økt fagkunnskap, noe som gir både mulighet for en mer 

analytisk tilnærming, og en økt selvsikkerhet og trygghet i seg selv. 

I alle studieår er det tydelig at kroppen har en spesielt stor betydning i stu-

dentenes læringsarbeid, hvor det er en endring fra å tilpasse kroppen til tek-

nikken, til i større grad å la teknikken tilpasses til kroppen, og at kroppens 

kunnskap er sentral. Studentenes refleksjoner er kroppslig fundert, de reflek-

terer ikke bare om kroppen, men i kroppen. Med studentenes erfaringer som 

grunnlag, vil jeg foreslå at Schöns refleksjon-i-handling kan utvides til å inn-

befatte en kroppslig-refleksjon-i-handling. Kroppens betydning for studente-

nes læring vil jeg gå mer i dybden av i kapittel 3.  
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2.2 Samspill med pedagog 

[Learning] is about the way human beings are in the world and the world in 

them – it occurs at the intersection of humanity and society. (Jarvis 2006, 6) 

 

Jarvis skriver at læring foregår i interaksjonen mellom personen selv og andre 

personer i en felles verden. For studentene utgjør blant annet danseteknikkene 

og sjangrene som tradisjoner en slik felles verden, noe jeg kommer tilbake til 

i kapittel 2.3. Her vil jeg nå undersøke en interaksjon som er av spesiell stor 

betydning i en undervisningssituasjon, nemlig samspillet mellom pedagog og 

student. Jarvis skriver at vår interaksjon med andre kommer til syne blant an-

net ved at vi tar på oss ulike roller, og at disse rollene endres over tid og ut fra 

hvilken situasjon man er i (2006, 60). I forrige delkapittel, som handlet om 

endringer i studentenes tilnærming til eget læringsarbeid, kom det også fram 

en endring i hvordan studenten forholdt seg til innspill fra pedagogen: Som 

noe de arbeidet med uten å stille spørsmål, som noe de utforsket i sammenheng 

med egne fokus eller som noe de vurderte friere ut fra egne behov. Dette indi-

kerer at det er en endring i samspillet mellom pedagog og student, og at stu-

dentene har ulike forståelser av pedagogens rolle og sin egen rolle. Disse ulike 

rolleforståelsene vil jeg undersøke nærmere i dette delkapittelet.  

Jarvis tar i sin modell for læring ikke opp temaer knyttet spesielt til under-

visning, og til det spesifikke samspillet mellom lærer og elev, eller pedagog 

og student. Derfor har jeg i den videre analysen tatt utgangpunkt i to modeller 

knyttet til undervisning: Utdanningsforsker Muska Mosstons spektrummodell 

for undervisning i kroppsøving (Mosston og Ashworth 2008),24 og Butter-

worths (2004) spekter for koreografiske prosesser.  

Mosstons spektrummodell omhandler ulike læringsmetoder, med utgangs-

punkt i hvem som tar beslutning når, lærer eller elev. Modellen deles i to ho-

vedgrupperinger av læringsstiler: en lærerstyrt der eleven reproduserer kunn-

skap og en elevstyrt der eleven, med støtte fra lærer, er med på å produsere 

kunnskap i en oppdagende prosess (Mosston og Ashworth 2008, 10). For ana-

lysen av studentenes erfaringer har det vært spesielt relevant med Mosstons 

og Ashworths poengtering av at undervisning innebærer en rekke valg, og de-

res beskrivelse av ulike undervisningsmetoder hvor stadig flere valg overlates 

til eleven. Deres eksempler er utelukkende hentet fra undervisning i kropps-

øving i skolen. Derfor har jeg i tillegg anvendt Butterworth som undersøker 

dans i en profesjonsutdanning, og som dermed er nærmere mitt prosjekt.  

                                                      
24 Mosston har utarbeidet spektrummodellen, mens hans partner Sara Ashworth er medforfatter 

på første online utgave av "Teaching in Physical Education" (2008), utgitt etter Mosstons død. 
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Butterworth har, med inspirasjon fra Mosstons modell, utformet sin egen 

spektrummodell for koreografiske prosesser, hvor hun blant annet ser på sam-

menheng mellom undervisningsmetoder, danserens tilnærming til læring og 

koreografens rolle. Hennes spekter går fra en helt koreografstyrt koreografisk 

prosess, via tre prosesser med gradvis mer involvering av danserens egne valg, 

til det hun kaller en demokratisk prosess hvor koreograf og danser er likestilte. 

Koreografrollene i disse fem prosessene betegner hun som henholdsvis expert, 

author, pilot, facilitator og collaborator (Butterworth 2004, 55). Hovedfokus 

i denne avhandlingen er danseklasser, og ikke koreografiske prosesser, likevel 

vurderer jeg Butterworths modell som relevant. Dette fordi hun har tatt ut-

gangspunkt i koreografiske prosesser anvendt innenfor både moderne dans, 

postmoderne dans og samtidsdans, som er de samme tradisjonene som studen-

tene gjør sine erfaringer innenfor. I tråd med denne avhandlingens fokus på 

moderne- og samtidsdans som tradisjoner, vil praksiser innenfor dansetrening 

kunne speile sider av praksiser innenfor koreografiske prosesser. Og, som 

Butterworth fremhever, er innstudering også en pedagogisk situasjon. 

Ytterpunktene i både Mosston og Butterworths modeller korresponderer 

med det Kitt Lyngsnes og Marit Rismark (2007) beskriver som to hovedmeta-

forer for læring: Læring som tilegnelse og læring som deltagelse. Læring som 

tilegnelse har fokus på individets tilegnelse av kunnskap i en formidlings-

orientert pedagogikk. Mens læring som deltagelse har fokus på individets egne 

aktivitet og interaktive prosesser i en erfaringsorientert pedagogikk (73-74). 

Opplæring innenfor scenisk dans har tradisjonelt vært preget av formidlings-

pedagogikk, men vekt på tilegnelse av ferdigheter. Mens i undervisning av 

dans for barn og dans i skolen har den erfaringsorienterte pedagogikken vært 

fremtredende. Influert av Labans "modern educational dance" har elevens del-

tagelse og kreative utfoldelse vært i sentrum, hvor læreren tilrettelegger for 

skapende prosesser (Glad 2012, 96-100; Østern 2014, 213). Disse to tilnær-

mingene til opplæring var lenge adskilt i henholdsvis scenisk dans og dans i 

skolen. I skolesammenheng argumenterte Jaqueline Smith-Authard på 1990-

tallet for en mellommodell, med vekt på både dansefaglig og personlig utvik-

ling, og på både instruerende og utforskende metoder (Glad 2012, 102; Butter-

worth 2004, 52). Innenfor scenisk dans sto den postmoderne dansen for en 

overgang til en mer erfaringsorientert pedagogikk, med mer deltagende og de-

mokratiske undervisningsprosesser (Østern 2014, 213).  

Ytterpunktene i både Mosstons og Butterworths modeller indikerer altså et 

skille mellom læring som tilegnelse og læring som deltagelse, og mellom læ-

reren eller koreografen som kunnskapsoverfører eller som tilrettelegger. Mos-

ston og Ashworth argumenterer for at modellen ikke står for en enten eller 
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tilnærming, men skal forstås som et inkluderende rammeverk, i et spekter av 

ulike tilnærminger til læring, som alle har sine fordeler (2008, 2). De velger 

likevel å markere et skille mellom reproduserende og produserende metoder. 

Butterworth har derimot gått bort fra denne todelingen, og skisserer fem ko-

reografiske prosesser, med gradvis mer medvirkning fra danseren. Hun frem-

hever også at alle prosessene har både fordeler og ulemper (2004, 53). 

I materialet synliggjøres tre ulike pedagogroller, som jeg, med inspirasjon 

fra Butterworth, betegner som: Pedagogen som 1) ekspert, 2) veileder og 3) 

tilrettelegger. Jeg vil understreke at dette er studentenes syn på pedagogens 

rolle, ikke pedagogens egne tanker om det. En pedagog kan bli tillagt forskjel-

lige roller av ulike studenter. Felles for rollene er at pedagogen er sentral for 

å sette fokus, gi tilbakemeldinger og å være en inspirator og kunnskapsbase. 

Forskjellen ligger i hvordan studenten bearbeider dette og forholder seg til 

pedagogen. Forståelse av pedagogen som ekspert er mest fremtredende i første 

studieår, som veileder i andre studieår og som tilrettelegger i tredje studieår. 

Jeg vil nå se nærmere på de tre rollene, med utgangpunkt i de tre studieårene. 

 

Pedagogen som ekspert 

 

I Mosstons og Ashworts spektrummodell beskrives en rekke læringsstiler, 

hvor den mest lærerstyrte er the command style. Her tar læreren alle valg, både 

om mål, innhold og evaluering, og elevens rolle er å følge instruksjoner. De 

nevner klassisk ballett og retninger innen moderne dans som eksempler på 

hvor denne stilen anvendes, og de fremhever at presis utførelse av fastlagte 

bevegelser er sentralt (2008,76, 87). Dette har likhetstrekk med første prosess 

i Butterworths spekter av koreografiske prosesser: Koreografen som ekspert 

kjennetegnes ved å ta alle valg om konsept, stil, innhold og struktur, og dan-

seren er en mottaker som skal bearbeide instruksjoner og imitere og gjenskape 

fastlagt materiale (2004, 54). 

Et slikt syn på pedagogen som ekspert sees kun i loggene til førsteårsstu-

denter, og her er det å få konkret tilbakemelding fra pedagogen spesielt viktig:  

Jeg merket at jeg behersket den teknikken mer etter siden læreren påpekte at utførelsen 

min var bedre enn tidligere. Dina1 Logg1/1 

 

Jeg jobbet mye med å bruke magemusklene riktig for at bevegelsene skal bli lettere for 

meg å utføre. Dette var noe pedagogen gjorde meg oppmerksom på i en øvelse. Etter at 

jeg ble oppmerksom på dette har jeg fått langt mer forståelse og lettere for å utføre en 

rekke andre øvelser. Anne1 Logg2/1 
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Dina og Anne arbeider med å mestre fastlagte bevegelser, og for dem er tilba-

kemelding fra pedagogen svært viktig for å vurdere om det de gjør er riktig, 

og for å få innspill til videre arbeid. Pedagogen sees på som en ekspert, som 

definerer fokus for arbeidet og som sitter på en fasit for hva som er rett eller 

galt. Beate etterlyser i sitatet under mer tydelighet fra pedagogen på dette: 

Lærer har fokusert på at vi ikke tar med oss det vi lærer i en øvelse til en annen. Jeg tror 

hun vil at klassen skal være en byggeprosess, der hver byggestein er viktig, men at vi 

selv ikke ser dette. Jeg føler at jeg tar med noe, men kanskje ikke akkurat det hun er ute 

etter. Det er ikke alltid like lett å kjenne hva som er rett og galt, og jeg føler ikke at jeg 

får konkrete svar om hva som er feil eller rett. Beate1 Logg2/1 

 

Beate tar her utgangpunkt i at det er pedagogen som tar alle beslutninger for 

hva hun skal arbeide med og hva som er korrekt utførelse. Hun uttrykker en 

viss frustrasjon over å ikke få klare nok svar. Dette tolker jeg som en opple-

velse av disjuncture, utløst av manglende samsvar mellom rolleforståelser hos 

pedagog og student. Pedagogen kan her ha oppfordret til at studenten skal 

finne svaret selv, noe studenten ikke var innstilt på. Til tross for et ønske om 

klarere styring fra pedagog, viser Beate egen aktivitet i arbeidet: Hun analy-

serer og prøver å forstå hva pedagogen kan mene, og hun evaluerer eget arbeid 

ut fra dette. En lignende aktivitet vises også i Annes sitat over, hvor hun tar 

tilbakemeldinger fra pedagog med seg til videre utprøving på egenhånd. 

I sitatene under viser Dina noe selvstendighet i hvordan hun tilnærmer seg 

innspill fra pedagogen:  

Jeg har jobbet med kontroll og bevegelseskvalitet, fordi læreren påpekte at vi måtte 

jobbe med dette. Læreren viste oss en av øvelsene i gulvarbeidet til musikk med riktig 

teknikk, innlevelse og meget god bevegelseskvalitet. Dette eksemplet gjorde at det ble 

lettere for meg å forstå hvordan jeg kunne jobbe mot det samme og jeg ble mer engasjert 

av å se en øvelse jeg har gjort mange ganger bli utført på en mer scenisk og dramatisk 

måte, spesielt siden de elementene er viktig i teknikken. Dina1 Logg1/1 

 

Av læreren ble vi bedt om å fokusere på å vise kontrastene mellom strekk og fall, særlig 

i kombinasjon. Dette går inn på bevegelseskvalitetene jeg har forsøkt å jobbe med disse 

ukene. Også bruken av gulv og «tilnærmingen» til gulvet har vært et fokus disse ukene. 

Altså hvordan finne en myk overgang fra stående til liggende eller sittende til liggende 

og omvendt. Generelt sett i disse klassene har det vært ganske tydelig hva som skal job-

bes med, og hva som er fokuset i denne stilen og klassen. Dina1 Logg1/2 

 

I begge disse sitatene omtales pedagogen som en ekspert, som setter klare 

rammer for arbeidet. Dina setter pris på å få tydelige beskjeder om hva som er 

ønsket, men hun er ikke kun en passiv mottaker av instruksjoner. I første sitat 

analyserer og vurderer hun hva som er en bra utførelse og hvordan det er re-

levant for henne selv. I andre sitat beskriver hun et aktivt arbeid med utprøving 



109 

og analyse av prinsipper, og en vurdering av hvilken virkning arbeidet har. 

Dina vurderer pedagogens tydelighet, og viser antydning til kritisk refleksjon. 

I første sitat fremkommer det i tillegg hvordan pedagogen funger som et viktig 

forbilde og inspirator for eget arbeid. Pedagogen er ikke bare ekspert i form 

av å styre undervisningen, men er også ekspert på undervisningens innhold, 

som et viktig forbilde for studenten.  

 

I disse og andre sitater fra førsteårsstudenter er det individuelle forskjeller, 

men et fellestrekk er at de ser på pedagogen som en ekspert som setter fokus 

for arbeidet, og som har en form for fasit for hva som er rett og galt. Pedagogen 

kan også være en viktig inspirator og forbilde. Det er en forventning om at 

pedagogen tar de fleste valg om innhold, metode og evaluering, og at studen-

ten skal gjenskape materialet best mulig, etter et ideal fastlagt av pedagogen. 

Studentenes forståelse av pedagogen som ekspert samsvarer med metaforen 

for læring som tilegnelse i en formidlingsorientert pedagogikk. Dette har som 

nevnt vært utbredt innenfor scenisk dans, noe også Mosston og Ashworth er 

inne på når de nevner klassisk ballett og moderne dans som representanter for 

the command style. En slik forståelse av læring i dans med pedagogen som 

ekspert, er det kun førsteårsstudenter som har. Dette kan tyde på at det er en 

forståelse ferske studenter har med seg fra tidligere, og som endres over tid. I 

enkelte logger uttrykkes det i tillegg en viss frustrasjon, som kan indikere at 

det ikke er samsvar mellom studentens og pedagogens rolleforståelser.  

Butterworth karakteriserer danseren i denne prosessen som et instrument, 

som er passiv, men likevel mottakelig, og at konformitet et fremtredende 

(2004, 54). Dette stemmer til dels med analysen av studentenes logger, men 

ikke helt. Flere viser konformitet gjennom å ønske å bli fortalt hva som er rett 

og galt, hvor de hovedsakelig er mottagere av kunnskap fra pedagog, og hvor 

bekreftelse fra pedagog er spesielt viktig. Likevel viser de egen aktivitet og 

drivkraft i bearbeiding av kunnskapen, i form av aktiv utprøving og refleksjon 

når de prøver å mestre og forstå dansen. Dette viser igjen, som i kapittel 2.1, 

betydningen av studentens egen aktivitet i læreprosessen. Som Jarvis (2006, 

23) fremhever, er den som lærer alltid aktiv i sin læreprosess, som handlende, 

reflekterende og emosjonelt engasjerte individer, på søking etter mening i sine 

erfaringer. Dermed er det vanskelig å se på den som lærer kun som et passivt 

instrument. Heller enn å karakterisere studentene som passive og mottagelige, 

slik Butterworth gjør, vil jeg karakterisere dem som aktive og mottagelige. 
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Pedagogen som veileder  

 

Pedagogrollen som jeg har valgt å kalle veileder har trekk fra Butterworths 

koreografroller author og pilot, som gir danseren gradvis mer medbestem-

melse. Koreografen gir retningslinjer og guider danseren, gjerne med utgangs-

punkt i danserens kapasitet. Danserens egne tolkninger og bidrag blir vikti-

gere, gjennom personliggjøring og utforsking av materialet (2004, 57-58). I 

spektrummodellen har dette fellestrekk med læringsstiler i overgangen mel-

lom reproduserende og produserende metoder. For eksempel the self check 

style, hvor læreren setter tema og kriterier, men gir eleven mulighet til å ta 

avgjørelser for hvordan de arbeider og til å evaluere egen aktivitet i samråd 

med lærer (Mosston og Ashworth 2008, 144). 

Det er først og fremst studenter i andre studieår, men også noen i de øvrige 

årene, som forstår pedagogens rolle som en veileder. Dette kommer særlig 

fram i hvordan de forholder seg til innspill fra pedagogen: 

Lærerne har fokusert mye på flyt og initiering. Jeg finner det lettere å fokusere på samme 

ting som lærerne, men også finne egne veier og måter å kjenne dette på. Beate2 Logg1/3 

 

Mine fokus er ofte de fokusene lærerne har hatt vekt på, siden lærerne ofte setter et 

hovedfokus for en eller flere klasser, da blir mine fokus ofte de samme. Frøydis2 Logg1/2 

 

Mens førsteårsstudentene ofte beskriver hvordan de arbeider med mål eller 

fokus satt fra pedagogen, reflekterer disse andreårsstudentene over hvorfor de 

velger å arbeide med dette. Framfor kun å akseptere og følge pedagogens ret-

ningslinjer, vurderer de hvilken betydning det har for dem selv og hvordan de 

kan finne egne veier inn i det. Pedagogens rolle blir her mer som en veileder 

som gir retningslinjer for eget arbeid. Valget om hva de skal fokusere på opp-

leves som et delt valg og et delt ansvar. Dette kommer også fram i hvordan 

studentene forholder seg til tilbakemeldinger fra pedagogen: 

Jeg føler jeg har til dels kommet dit, og jeg har også fått tilbakemelding på at det ser ut 

som jeg tenker riktig. Det er noe jeg syntes er veldig gøy. Jeg har fått en del korreksjoner 

gjennom perioden, og disse har jeg prøvd å virkelig analysere og ta det med meg til 

neste økt og økten etter der. Gry2 Logg2/2 

 

For Gry er det å få tilbakemeldinger fra pedagog viktig, men her fungerer til-

bakemeldingene som en bekreftelse på egne vurderinger. Hun analyserer hva 

tilbakemeldingene innebærer og prøver å arbeide selvstendig med dem gjen-

nom flere klasser. Arbeidet handler for henne mer om å fortsette å undersøke 

i egen kropp, enn å raskt komme fram til et riktig svar. Pedagogens tilbake-



111 

melding om at det "ser ut som" det kan være riktig, tolker jeg som en oppford-

ring til at det endelige svaret ligger hos studenten, ikke pedagogen. Vurde-

ringen av hva som er riktig utførelse overføres dermed delvis til studenten. 

I tillegg til bearbeiding av innspill fra pedagog, er det flere eksempler på at 

studenten selv tar initiativ til dialog med pedagogen: 

Samtalen med pedagogen, om det å bryte ned barrieren jeg har satt opp ved å fortelle 

meg selv at jeg er «treg» i hukommelsen, var spesielt bra for min del. Gry2 Logg3/2 

 

Jeg har tidligere tenkt at jeg ikke trenger bekreftelse fordi jeg er ganske god på å gi meg 

selv feedback. Jeg opplevde i et annet fag at jeg var usynlig og utrygg på hva jeg gjorde 

feil. Da tok jeg en samtale med pedagogen og etter det har jeg fått mye å jobbe med, så 

jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg håndterte den situasjonen. Carina2 Logg2/3 

 

Både Gry og Carina har her tatt initiativ til en samtale med pedagogen om 

egne utfordringer. Gry blir gjennom samtalen veiledet til å forstå mer av sin 

tilnærming til arbeidet. Carina opplever at selv om hun vet hva hun bør jobbe 

videre med, er veiledning fra pedagogen viktig for egen fremgang. I tillegg til 

å sette egne mål og gjør egne vurderinger i samråd med pedagogen, viser disse 

studentene at de tar egne initiativ i sin relasjon til pedagogen. 

Det er først og fremst andreårsstudenter som tydeligst ser på pedagogen 

som en veileder, men Carina har allerede i første år flere sitater som tyder på 

at hun ser pedagogen mer som en veileder enn en ekspert. Her er et eksempel: 

Pedagogen har hatt diskusjoner med oss om at mange i klassen gjør bevegelsene for 

grasiøst og at det skal være mer attakk og kraft i forflytninger. Jeg kjente meg ikke di-

rekte truffet, fordi det myke, flytende og grasiøse er noe jeg trenger å arbeide med, fordi 

det er vanskelig for meg. Carina1 Logg3/1 

 

Carina vurderer her hvorvidt pedagogens innspill har relevans for henne. Hun 

kjenner seg ikke igjen i tilbakemeldingene, og opplever at hun trenger å ar-

beide med andre ting. Hun viser her en selvbevissthet, og til dels selvsikkerhet, 

ved å velge å se bort fra en konkret tilbakemelding. Framfor å se pedagogens 

tilbakemelding som et råd fra en ekspert som må etterfølges, ser hun det som 

veiledning som hun selv kan ta stilling til. Dette sitatet er et eksempel på at 

det er individuelle forskjeller med hensyn til hvordan studentene forstår peda-

gogens rolle innenfor hvert årstrinn. Det viser i tillegg at samme pedagog kan 

tillegges ulike roller av ulike studenter, noe som tydeliggjør at diskusjonene 

omhandler studentenes forståelse av pedagogens rolle. 

 

I disse sitatene fra hovedsakelig andreårsstudenter, forstås pedagogen som en 

veileder som gir retning, fokus, råd og inspirasjon for eget arbeid, framfor å 

skulle gi konkrete svar på rett og galt. På samme måte som i Butterworths 
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andre koreografiske prosess, med koreografen som author, vektlegger studen-

tene både det å få og anvende instruksjoner, og å anvende sin egen ekspertise 

og identifisere egne kvaliteter (2004, 57). I sitt arbeid med å lære seg fastlagte 

bevegelser og teknikk er studentene ikke bare orientert mot tilegnelse av ma-

terialet, de har også en undersøkende tilnærming. Slik som i første studieår 

arbeider studentene med fokus fra pedagogen, men de ser det mer i sammen-

heng med egne behov, og de analyserer tilbakemeldingene mer overordnet. 

Flere reflekterer over at de har samme fokus som pedagogen, de tar dermed 

aktive valg i å følge pedagogen fordi de opplever det som en fornuftig ting å 

gjøre. Å få tilbakemelding fra pedagogen er fremdeles viktig, nå mer som be-

kreftelse og styrking av egne vurderinger. Framfor å ønske å få et fasitsvar, 

anser de at flere ting kan være riktig og nyttig. Studentenes forståelse av pe-

dagogen som veileder har sammenheng med økt selvstendighet og opplevelse 

av medbestemmelse og at de stoler mer på egen kunnskap. 

 

Pedagogen som tilrettelegger 

 

Pedagogrollen tilrettelegger har jeg benevnt med inspirasjon fra Butterworths 

fjerde koreografrolle: koreografen som facilitator. Koreografen fungerer her 

som en mentor som tilrettelegger for danserens utforskende prosess. Danse-

rens rolle er medskaper, hvor hun deltar aktivt i den koreografiske prosessen 

(2004, 60). I en kontekst av en danseklasse er ikke dette direkte overførbart, 

men noen fellestrekk er at studenten tar enda flere valg selv, og at pedagogen 

tilrettelegger for et mer divergent syn på kunnskap. I spektrummodellen rela-

terer dette til the divergent discovery style hvor læreren definerer tema og til-

rettelegger for elevens egen oppdagelse av flere mulige løsninger eller svar 

(Mosston og Ashwort 2008, 247).  

For studentene i tredje studieår er pedagogen fremdeles viktig for å definere 

fokus og gi tilbakemeldinger, men de ser på pedagogens innspill som forslag 

til en mulig løsning framfor ett riktig svar: 

Pedagogen snakket mye om at dersom man ikke strekker helt ut og ikke samler helt så 

blir det mye vanskeligere og mye tyngre. Dette er absolutt noe jeg vil prøve å ta med 

meg videre, for å bli bedre på å jobbe i et høyere tempo. I tillegg har jeg tidligere fått 

tilbakemelding på at jeg bør jobbe mer med å strekke meg helt ut og jobbe større, og jeg 

tror dette kan hjelpe meg med dette. Ida3 Logg3/2 

 

De temaene som jeg mener har vært i fokus hos både koreografer og pedagog, er bruk 

av vekt, "grounding", tyngdekraft og bevegelsenes egentlige dynamikk. Det var interes-

sant å se hvordan en koreograf som vi bare har hatt noen dager, klarte veldig tydelig og 
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effektivt å formidle et prinsipp som grounding og bruk av tyngdekraften. Det var fint å 

få andre og nye innfallsvinkler som for meg ga en større mening. Hanna3 Logg4/2 

 

Disse to studentene tar begge utgangspunkt i innspill fra pedagogen, som de 

bearbeider selvstendig. Ida analyserer hva temaet dreier seg om og ser det i 

sammenheng med lignende temaer hun har arbeidet med tidligere. Hun vur-

derer pedagogens fokus ut fra relevans for seg selv og hva hun ønsker å jobbe 

videre med i andre sammenhenger. Hanna analyserer en opplevelse med en 

koreograf, og vurderer hva denne gjorde annerledes for å fremme forståelse 

og mening. Hun opplever at nye innfallsvinkler gir økt forståelse. Slik jeg for-

står disse sitatene ser studentene på pedagogen som en tilrettelegger for eget 

læringsarbeid, mer enn som en veileder eller ekspert. Pedagogen fungerer her 

som en kunnskapskilde, som gir innspill som studentene anser som retnings-

givende for eget arbeid, framfor regler for etterfølgelse. 

Flere tredjeårsstudenter reflektere mer eksplisitt over sin relasjon til peda-

gogen og at pedagoger har ulike metoder og mål. Dette blir spesielt tydelig i 

møte med gjestepedagoger: 

Alle pedagoger har personlige preferanser som er veldig tydelige i deres materiale og 

fokus. Jeg merket at jeg har veldig lett for å arbeide på noen måter som jeg synes er 

mest naturlig og økonomiske, slik at jeg ofte gjør en øvelse på min måte. Dette er jo bra, 

men hvis man tar snarveier og ikke prøver ut nye tilnærminger til teknikken vil jeg gå 

glipp av det pedagogen har å tilby. Karin3 Logg2/1 

 

I kurset arbeidet vi veldig annerledes enn hva jeg er vant med, og jeg var veldig rask 

med å si til meg selv at jeg syntes det var kjedelig og tregt. Etter hvert som jeg forstod 

mer av tankegangen og målene til pedagogen, ble denne arbeidsmetoden utrolig spen-

nende. Jeg jobbet bevisst med å gjøre det beste ut av kurset, men jeg tror jeg kunne fått 

mer ut av det om jeg hadde vært helt åpen fra første stund. Gry3 Logg3/4 

 

Disse studentene diskuterer sitt eget forhold til pedagogene og forstår at peda-

gogene kan ha ulike preferanser og innfallsvinkler til arbeidet. Karin analyse-

rer hvordan hun foretrekker å arbeide, men oppfordrer seg selv til å være åpen 

og mottagelig for andre innfallsvinkler. Gry analyserer sitt problematiske 

møte med en gjestepedagog, og oppdager at hennes innstilling til arbeidet er 

viktig for å få mest mulig ut av timene. Studentene vektlegger eget individuelt 

arbeid og å ha en åpen innstilling som viktig for egen læring, noe jeg tolker 

som å samsvare med en forståelse av pedagogens rolle som tilrettelegger. Pe-

dagogen er ikke en autoritet som skal "mate" studentene med kunnskap, men 

er en inspirator og kunnskapsbase som det er opp til dem selv å dra nytte av. 

Frøydis i sitatet under ønsker derimot mer klarhet fra pedagogen: 
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Denne uken har vi hatt gjestepedagog med et sterkt fokus på initiering. Jeg synes dette 

var vanskelig å forstå, og vanskelig å få inn i kroppen. Jeg forstår at bevegelsene krever 

en bevisstgjøring ifra innsiden som kan være vanskelig å lære bort. Når man ikke er vant 

til å jobbe på denne måten, kan det bli veldig frustrerende når jeg ikke selv vet om det 

jeg gjør er riktig eller galt. Som regel klarer jeg selv å ha en viss anelse om hvordan jeg 

ligger an, om jeg jobber med de riktige tingene eller om jeg gjør noe galt, og ofte kan 

jeg kjenne i min egen kropp når jeg gjør noe galt. Dette har vært det mest frustrerende 

med denne workshopen. Jeg trives nok best når jeg har full kontroll. Frøydis3 Logg3/4 

 

Frøydis hadde her problemer med å forstå pedagogen, hun ønsket å forstå hva 

som er rett og galt, og ha kontroll over situasjonen. Dette er en av få studenter 

som i tredje studieår ønsker klarere retningslinjer for rett og galt. Til forskjell 

fra studenter i første studieår som ønsket enkle og "raske" svar, har Frøydis en 

annen tilnærming: Hun analyserer hva problemet dreier seg om, forstår sin 

egen frustrasjon og forklarer det ut fra egne personlighetstrekk. Jeg tolker det 

som at hun egentlig ikke ønsker ett konkret svar på rett og galt, men en økt 

forståelse av hva det dreier seg om, slik at hun kan skape mening for seg selv.  

 

I tredje studieår er tendensen at forholdet til pedagogen er enda mer autonomt 

enn tidligere, og pedagogen kan forstås som en tilrettelegger for læring. Fokus 

og tilbakemeldinger fra pedagog blir analysert og vurdert i forhold til relevans 

for seg selv og overføring til andre fag. Slik som i andre studieår tar studentene 

egne valg om de vil følge pedagogens råd, som en som har mer erfaring enn 

dem selv. I tillegg reflekterer flere over sitt forhold til pedagogen, hvor noen 

snakker om åpenhet og å ha tillit til at pedagogen vet best, og enkelte har en 

kritisk innstilling til pedagogens valg. De ser også at ulike pedagoger har ulike 

innfallsvinkler, og at det dermed ikke er snakk om en sannhet, men mange 

mulige. Å få tilbakemeldinger er fremdeles viktig, og som tidligere, gir det en 

anerkjennelse for eget arbeid, og en følelse av å bli sett. I Butterworths koreo-

grafrolle facilitator er danserens rolle å være medskaper i den koreografiske 

prosessen. I en danseklasse er ikke målet å skape koreografi, men å tilrette-

legge for studentenes danseriske vekst. Studentene er dermed ikke medska-

pende i bokstavelig forstand, men de kan i mer overført betydning forstås som 

medskapere av kunnskapen som produseres i situasjonen.  

 

Sammenfattende diskusjon: Samspill med pedagog gjennom tre år 

 

Analysen av materialet viser at pedagogen har betydning for studentene gjen-

nom alle tre studieår, både i form av å sette fokus og gi tilbakemeldinger og å 

være en inspirator og kunnskapsbase. Det som endrer seg over tid, og som har 
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individuelle variasjoner, er hvilken forståelse studenten har av pedagogens 

rolle. Dette henger nært sammen med endringen i studentenes tilnærming til 

eget læringsarbeid, som preger forståelsen av deres egne roller. 

Forståelsen av pedagogen som ekspert fremtrer kun i materialet fra første 

studieår. Her sees pedagogen som en autoritet som setter fokus for arbeidet, 

og som studentene ønsker tilbakemelding og bekreftelse fra. Dette samsvarer 

med førsteårsstudentenes tilnærming til eget læringsarbeid, som kjennetegnes 

av å gjenkjenne og anvende, med en tendens til å ønske klare svar og rask 

mestring av konkrete utfordringer. Forståelse av pedagog som veileder er mest 

fremtredende i andre studieår, der pedagogen gir fokus, råd og inspirasjon for 

eget arbeid, framfor konkrete svar på rett og galt. Studentene reflekterer over 

innspill fra pedagog ut fra egne behov, og ser mulighet for overføring mellom 

fag. Dette samsvarer med studentenes læringsarbeid som i andre studieår kjen-

netegnes av å utforske og overføre, med en økt interesse for spørsmålsstilling 

framfor å få raske svar. Forståelse av pedagog som tilrettelegger er mest frem-

tredende i tredje studieår, der studentene viser større autonomi. Pedagogens 

innspill vurderes mer selvstendig ut fra relevans for en selv og faget, og de 

reflekterer mer over sitt forhold til pedagogen. Dette har sammenheng med 

tredjeårsstudentenes læringsarbeid som kjennetegnes av at de utvikler en egen 

kunnskapsbase i egen kropp, i en prosess der dansen personliggjøres. 

Med utgangpunkt i Schöns teorier om den reflekterende praktiker, har jeg 

tidligere sett på hvordan studentenes læringsarbeid kan forstås som skritt på 

veien mot å kunne reflektere-i-handling og oppnå profesjonell innsikt. Schön 

beskriver videre hvordan forholdet mellom profesjonell og klient preges av en 

uskreven kontrakt dem imellom. Forståelse av pedagog- og studentroller kan 

sees som en slik uskreven kontrakt. Schön skiller mellom en tradisjonell kon-

trakt og en reflekterende kontrakt: I den tradisjonelle kontrakt er den profesjo-

nelle en ekspert som forventes å sitte på sikker kunnskap. Klienten i dette for-

holdet har full tiltro til eksperten og retter seg etter dens råd (2001, 251-253). 

Dette har likhetstrekk med studentenes syn på pedagogens rolle som ekspert, 

hvor de forventer at pedagogen har de riktige svarene, og de følger pedago-

gens tilbakemeldinger eller råd uten å stille alt for mye spørsmål ved dem. 

I en reflekterende kontrakt beskriver Schön den profesjonelle som en re-

flekterende praktiserende, som antas å vite, men anerkjenner at den ikke er 

den eneste i situasjonen som besitter relevant viten (251). Den reflekterende 

klient er mer deltagende, den har en viss kontroll over situasjonen og er ikke 

fullstendig avhengig av den profesjonelle (253). En slik rollefordeling kom-

mer særlig fram i tredjeårsstudenters forståelse av pedagogen som tilretteleg-

ger, men også forståelsen av pedagogen som veileder har en tendens i denne 
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retningen. Pedagogen ansees ikke lenger som den eneste med relevant kunn-

skap, og studentene blir mer selvstendig deltagende i læringssituasjonen. 

Dette kan tyde på at studentene i sin prosess fram mot å bli en reflekterende 

praktiker, går gjennom en prosess av å bli en reflekterende student. 

Som vist i enkelte av studentenes logger, er det ikke alltid samsvar mellom 

studentens og pedagogens rolleforståelse. "Kontrakten" dem imellom er der-

med ikke nødvendigvis helt avklart. At studenter fra ulike årstrinn tillegger 

samme pedagog ulike roller, vil også ha innvirkning på samspillet. Pedago-

gens synspunkt er ikke en del av forskningsmaterialet mitt, men basert på egen 

erfaring som pedagog, ser jeg det som sannsynlig at pedagogen møter en førs-

teårsstudent på en annen måte enn en tredjeårsstudent. Det vil altså være et 

komplekst spill av ulike relasjoner mellom pedagog og student, mer enn en av 

to mulige "kontrakter". Dette viser til en nyansering av Schöns todelte modell. 

Denne endringen over tid i rolleforståelse peker også mot en endring i syn 

på kunnskap. Dette kommer fram i en overgang fra at studenter ønsker å få ett 

rett svar fra pedagogen til at de stoler mer på egne vurderinger av hva som kan 

være rett og galt. Utdanningsforsker Lena Wilhelmsson diskuterer ulike for-

mer for voksenlæring, og skriver at syn på kunnskap har betydning for voks-

nes læring, og at dette synet kan endres i høyere utdanning. Hun viser til en 

studie av kvinners læring som går fra å se på kunnskap som mottatt fra auto-

riteter med klare normer for rett og galt, til å se kunnskap som subjektiv, hvor 

egne erfaringer er en verdifull kilde til kunnskap. Dette fører til at man stoler 

på egne erfaringer, oppdager sin egne stemme og kvitter seg med avhengighet 

av autoriteter (1998, 7). En slik endring mener jeg er tydelig til stede i studen-

tenes læringsprosess, hvor de får et mer divergent og subjektivt syn på kunn-

skap, og de blir mer autonome i forholdet til pedagogen. Dette har sammen-

heng med de ulike teknikkene, metodene og pedagogene de møter ved høys-

kolen. I tillegg kan det i lys av Wilhelmsson forstås som en utvikling som ofte 

skjer i høyere utdanning. Selv i en profesjonsutdanning i dans, med mye vekt 

på det praktiske, skjer det klart en kognitiv utvikling i løpet av utdanningen. 

Felles for alle sitatene i dette delkapittelet er at de omhandler det å lære seg 

fastlagte bevegelser og teknikk, som har vært knyttet til en formidlingspeda-

gogikk med vekt på studentens mottagelse og tilegnelse av definerte ferdighe-

ter. En slik innstilling preger førsteårsstudentenes forståelse av pedagogen 

som ekspert. Mens i de to andre studieårene, hvor pedagogen forstås mer som 

veileder eller tilrettelegger, kommer det fram at studentenes læring preges av 

både deltagelse og tilegnelse. Dette kan indikere at pedagoger tilrettelegger 

for en mer erfaringsbasert læring også i arbeid med fastlagte bevegelser. 
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2.3 Metodens og dansetradisjonens betydning  

 

I forrige delkapittel ble det vist at det er en endring i samspillet mellom student 

og pedagog i løpet av utdanningen. Dette samspillet har sammenheng med 

hvilke undervisningsmetoder som anvendes, noe jeg vil se nærmere på her. 

Jeg vil undersøke studentenes opplevelser med forskjellige undervisningsme-

toder som anvendes i teknikkene de har, og hvilket utbytte disse gir. Jeg har 

valgt å undersøke tre metoder som er sentrale i materialet: 1) Reproduserende 

metode, 2) utforskende metode og 3) improvisasjon. Reproduserende metode 

korresponderer med spektermodellens reproduserende læringsstiler, med vekt 

på å trigge studentens minne. De to andre metodene hører hjemme på den 

produserende siden av spekteret, med en oppdagende innstilling til læring 

(Mosston og Ashworth 2008, 48). Framfor å se ytterpunkter på spekteret som 

motpoler, vil jeg belyse nyanser i ulike metoder der gradvis flere valg overla-

tes til studenten.  

Mosston og Ashworth fremhever at undervisning innebærer en rekke valg, 

som tas av enten lærer eller elev (2008, 20). Det de derimot ikke legger vekt 

på, er at disse valgene tas i en større sammenheng. Basert i Gadamers tradi-

sjonsforståelse belyste jeg i kapittel 1 hvordan danseteknikker kan forstås som 

del av tradisjoner med ulike tankesett, estetikk og metoder. Pedagoger vil der-

med ta sine valg i samspill med danseteknikkens tradisjoner, enten som en 

videreføring av tradisjonens praksiser, eller med et ønske om fornyelse. Som 

Jarvis (2006, 6) fremhever, skjer læring i en felles verden, og danseteknikke-

nes tradisjoner er en viktig del av en slik felles verden for studentene.  

I utdanningen har studentene ulike teknikker, hvor de mest sentrale er Gra-

hamteknikk, Cunninghamteknikk, releasebasert teknikk, kontaktimprovisa-

sjon og improvisasjon. Som diskutert i kapittel 1, viser Dyer til to paradigmer 

innenfor danseteknikk, en som fokuserer på et estetisk vokabular innenfor en 

spesifikk stil og en generisk innfallsvinkel med vekt på å sanse og forstå egen 

kropp (2009, 119). Grahamteknikk og Cunninghamteknikk hører hjemme i 

den første, og de anvender i stor grad reproduserende metoder. De andre tre, 

med tilhørighet til postmoderne dans, hører hjemme i det andre paradigmet 

med en mer utforskende tilnærming. Likevel anvendes også reproduserende 

metoder i både releaseteknikk og i kontaktimprovisasjon.  

Begrepet improvisasjon anvendes på to forskjellige måter i materialet: Im-

provisasjon som en metode anvendt i for eksempel danseteknikk, denne an-

vendelsen har jeg valgt å analysere under utforskende metode. Improvisasjon 

anvendes også om en egen scenisk praksis, hvor målet er improvisasjon i seg 

selv. Denne anvendelsen undersøker jeg under avsnittet improvisasjon.  
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Studiestrukturen har betydning for studentenes erfaringer, og i innsam-

lingsperioden møtte studentene i første studieår mest reproduserende metoder, 

men også noe utforskende metode og improvisasjon. I andre og tredje studieår 

hadde de alle metodene mer jevnt fordelt. I alle tre år hadde de både release-

teknikk, Grahamteknikk og improvisasjon, i tillegg til Cunninghamteknikk i 

andre studieår og releasebaserte personlige stiler, også benevnt som samtids-

dans, i tredje studieår. Kontaktimprovisasjon hadde de i andre og tredje stu-

dieår. Jeg vil nå undersøke studentenes opplevelser med de tre metodene, og 

hvilken betydning det har for deres læring generelt, før jeg undersøker om det 

er tendens til endring i løpet av de tre studieårene. 

 

Reproduserende metode 

 

Kjennetegn ved reproduserende metoder er at læreren tar mange av avgjørel-

sene, og eleven skal reprodusere kjent kunnskap eller definerte ferdigheter. 

Mosston og Ashworth (2008) presenterer som tidligere nevnt flere læringssti-

ler innenfor denne hovedgruppen, blant annet: the command style, the practice 

style og the self check style. I den første tar lærer alle avgjørelser og elev følger 

på signal, i den neste øver eleven selvstendig på gitte oppgaver, og i den tredje 

evaluerer eleven selv sin utførelse. Dette viser en nyansering av hva det vil si 

å tilegne seg materiale, med gradvis økt medvirkning fra eleven.  

Mange av studentsitatene som er diskutert så langt i kapittel 2 omhandler 

reproduserende metode, ofte knyttet til mestring av konkrete bevegelser. Og, 

som vist, er studentenes handlinger, refleksjoner og emosjoner viktige i dette 

arbeidet. For ytterligere å nyansere hva det vil si å arbeide reproduserende, vil 

jeg her se på utsagn fra studentene hvor de mer direkte reflekterer over ulike 

varianter av reproduserende metoder som er anvendt i undervisningen.  

Her følger først to sitater fra Grahamteknikk, som er den mest formaliserte 

teknikken studentene har, med et fastlagt vokabular og øvelser. 

Pedagogen snakket om det å øve smart og effektivt. Når hun gir oss feedback etter øvel-

ser mener hun at vi skal gå gjennom det i kroppen med en gang, ellers er det lett å bare 

nikke at man forstår og så gjøre samme feil neste klasse fordi man ikke har lært muskel-

minnet den kunnskapen. Carina1 Logg3/1 

 

Vi har hatt mye Graham denne perioden hvor øvelsene ofte er like fra klasse til klasse. 

Det har gjort at jeg virkelig klarer å fokusere på å utfordre hvordan jeg faktisk utfører 

bevegelsene, og jeg har merket en stor utvikling i min egen teknikk. Gry3 Logg1/4 
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Studentene beskriver arbeid med å reprodusere fastlagte bevegelser. Til tross 

for en tydelig styring fra pedagog, har studentene et eget ansvar for å under-

søke og forstå. Framfor å bare følge pedagogens instruksjoner på signal, som 

i the command style, gis det her tid til eget arbeid rett etter øvelser. Dette til-

svarer the practice style, hvor eleven øver individuelt på en gitt oppgave, med 

fastlagte kriterier fra læreren. Utbytte av denne metoden kan være økt inter-

nalisering av det som skal læres, begynnende selvstendiggjøring og en mer 

individuell relasjon til læreren (Mosston og Ashworth 2008, 94). I disse peri-

odene med egn tid til øving får studentene styre tidsbruk og innfallsvinkel, og 

de får økt ansvar for egen mestring. I the practice style er det læreren som står 

for alle evalueringer, men dette samsvarer ikke med sitatene over: Her reflek-

terer studentene over hva metoden har å si for egen læring, og de gjør egne 

vurderinger. De evaluerer i tillegg egen utførelse, i sammenheng med tilbake-

melding fra pedagog. Dette korresponderer med spektrum modellens self-

check style, der studenten gis ansvar for egen feedback, basert på fastlagte 

kriterier. Utbytte av denne stilen er økt selvstendighet, gjerne basert i økt ki-

nestetisk bevissthet og evne til å stole på egne vurderinger (141).  

Disse eksemplene fra Grahamteknikk viser at det arbeides med studentenes 

deltagelse også i tilegnelse av et fastlagt materiale. Repetisjon er sentralt i tek-

nikken, noe Gry mener er en av årsakene til egen framgang. Hun opplever at 

repetisjon gir mulighet til å undersøke hva hun selv gjør og til å utfordre videre 

utførelser. Hun anser med andre ord repetisjon som et aktivt, utforskende ar-

beid som fører henne nærmere ønsket utførelse. Dette kan forstås i lys av hva 

Jarvis skriver om repetisjon: "It is always the changed person repeating the 

learning, so that even rote learning may be about continuous change and not 

mere repetition" (2006, 24). Det er en endret person som går tilbake til det 

samme, og dermed vil opplevelsen bli en litt annen.  

I andre studieår hadde studentene Cunninghamteknikk, som også består av 

et fastlagt vokabular, her trenes danserne opp til å ta nytt materiale raskt og 

tilpasse seg nye situasjoner. I Cunninghamteknikk anvendes de samme læ-

ringsstilene som i Grahamteknikk. I tillegg anvendes i enkelte klasser Cun-

ninghams koreografiske ideer om chance, hvor studenten kan ta flere valg. 

I Cunninghamteknikk skulle vi "leke" med chance i en øvelse. Dette var veldig gøy og 

utfordrende. Vi byttet retninger og hvor vi startet helt tilfeldig. Det var en lærerik og 

spennende erfaring. Anne2 Logg2/4 

 

Jeg liker veldig godt hvordan Cunninghamteknikken er så utfordrende på tellinger. Vi 

har fått en øvelse som går på tre toere og tre treere. Dette er supervanskelig, men også 

veldig gøy når jeg plutselig får det til å stemme. Det er gøy å få utfordringer på tellinger 

og retninger i rommet. Det er en enkel måte å løfte nivået ett hakk på. Frøydis2 Logg2/1 
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Disse sitatene har noen trekk fra the guided discovery style, hvor læreren stiller 

en rekke spørsmål som hjelper eleven til å oppdage svarene selv. Dette gir 

særlig følelse av å forstå sammenhenger og kan gi aha-opplevelser (Mosston 

og Ashworth 2008, 212). Denne stilen er i spektrum modellen over på den 

oppdagende siden, men jeg har valgt å plassere den under reproduserende me-

tode, fordi utgangspunktet er fastlagt bevegelsesmateriale og et konvergent 

syn på utførelsen. Studentenes beskriver opplevelser av å ta egne valg i bruk 

av rom og tid og å mestre kompliserte taktarter. Dette kan forstås som at stu-

dentene responderer på spørsmål eller problemer fastlagt av pedagogen. De 

tar noen egne valg i utførelsen, mens rammen for hva som er riktig svar er 

forholdsvis stram. Mestring av disse utordringene oppleves som spesielt mo-

tiverende, og særlig Frøydis' beskrivelse av at det "plutselig stemmer" kan tol-

kes som en aha-opplevelse. 

Releaseteknikk, eller samtidsdans basert på releaseprinsipper, har studen-

tene i alle tre år. I releasebasert teknikk anvendes i dag både utforskende og 

reproduserende metoder. Her følger noen sitater som omhandler reproduse-

rende arbeidsmetoder innenfor denne teknikken:  

Et øyeblikk som var merkbart i klassen var når klassen fikk beskjed om å fokusere på 

fall og strekk før vi skulle gjennomføre kombinasjonen. Pga. det fokuset ble hele ener-

gien i klassen og kombinasjonen annerledes. Da fikk både jeg og de fleste forståelse for 

hvorfor de kontrastene er så viktige. Dina1 Logg1/2 

 

Jeg liker veldig godt at musikken gir rom for å tolke bevegelser på en egen måte. Dette 

gir og trening i musikalitet og å danse i sammenheng med musikken. Frøydis2 Logg1/1 

 

Releaseklasse med mange repetisjoner av samme sekvens. Først veldig langsomt med 

mulighet til å fokusere på pust, få kontakt med kroppen. Så økte tempo så man fikk opp 

puls og varme. Jeg tror aldri jeg har klart å få til så myke møter med gulvet i et så høyt 

tempo tidligere, da jeg har en tendens til å stivne og skaffe meg blåmerker. Denne opp-

bygging av en øvelse fungere veldig godt for min del for å mestre spenningsregulering i 

gulvarbeid. Pedagogen kom med innspill og tips mens vi gjorde det. Carina3 Logg 1/5 

 

Disse beskrivelsene er også eksempler på varianter av the guided discovery 

style. Dina arbeider med fastlagte bevegelser, og en undersøkende oppgave 

gir henne økt forståelse av en definert bevegelseskvalitet. Frøydis skriver om 

betydningen av å få mulighet til å tolke bevegelse selv i forhold til musikken, 

og ta egne valg i utførelse av materialet. Carina beskriver arbeid med repeti-

sjon av fastlagt materiale, hvor pedagogens guiding, bruk av tid og en lyttende 

innstilling gjør arbeidet mer utforskende. Disse tre sitatene viset til ulike for-

mer for selvstendiggjøring av studentene også i satt materiale. Det gis noe 

frihet i utførelsen, ved at studentene må finne ut hvordan bevegelsene fungerer 
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i egen kropp, i rommet eller i forhold til musikk, noe som fremmer læring og 

forståelse og gir et økt eierskap til materialet. 

 

Reproduserende metoder møter studentene forholdsvis mye i utdanningen, 

med ulik grad av mulighet for å ta egne valg. I Grahamteknikk oppfordres det 

til selvstendig utprøving av korreksjoner, hvor studentene gis et eget ansvar 

for å forstå og mestre. I Cunningham- og releaseteknikk gis det i tillegg frihet 

til å ta egne valg i utførelse, i forhold til rom, tid og bevegelse. Her oppøves 

selvstendighet i å ta valg og stå for de valgene man har tatt, noe som oppleves 

som betydningsfullt for egen læring. Disse læringsmetodene har likhetstrekk 

med Butterworths to første koreografiske prosesser, som anvender reproduse-

rende metoder med et konvergent resultat. I den første prosessen, med koreo-

grafen som ekspert, forventes det at danseren skal mestre spesifikke bevegel-

ser og stil. I den andre prosessen, med koreografen som author, skal danseren 

i tillegg tolke materialet selv og gjøre det til sitt (2004, 54,57). Disse egenska-

pene som ønskes av danseren, samsvarer med hva studentene legger vekt på i 

disse sitatene, noe som tydeliggjør sammenhengen mellom danseteknikk og 

koreografi. I Butterworths modell er det først i den andre prosessen at danse-

ren skal gjøre materialet til sitt og anvende sin egen ekspertise, i tillegg til å 

motta instrukser. I studentsitatene vises det derimot hvordan studentene alltid 

anvender den ekspertisen de har, og at tilegnelse av fastlagt materiale også 

handler om å gjøre det til sitt, om enn på en litt annen måte.  

 

Utforskende metode 

 

Kjennetegn ved den produserende siden av spektermodellen er at elevene le-

des til selv å oppdage og produsere for dem ny kunnskap, framfor å motta og 

gjenskape kunnskap fra læreren (Mosston og Ashworth 2008, 48). Herunder 

presenteres mange læringsstiler, men det er særlig de tre første som er relevant 

for undervisning i dans: the guided discovery style, the convergent discovery 

style og divergent discovery style. Den første av disse diskuterte jeg under 

gjenskapende metode, fordi den ble anvendt i sammenheng med gjenskaping 

av fastlagt materiale, med en konvergent innstilling til utførelsen. Dette viser 

også hvordan gjenskapende arbeid kan inkludere en oppdagende innstilling til 

læring. Den tredje av disse vil jeg se nærmere på i avsnittet om improvisasjon. 

Her vil jeg undersøke studentenes erfaringer med utforskende metoder, som 

har trekk av the convergent discovery style.  
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I releasebasert teknikk arbeides det mye med utforskende metoder, her føl-

ger to eksempler på studenters opplevelser med dette:  

Jeg husker et øyeblikk når vi lekte med å ha og ikke ha bekkenet under seg med frie 

bevegelser. Mine umiddelbare tanker var at det gikk opp ett lys for meg og at jeg måtte 

jobbe videre med dette. Det var ett stort øyeblikk, fordi at jeg alltid har lett etter dette 

«lyset» og plutselig var det der. Det ble en liten åpenbaring på hva jeg gjorde og ikke 

gjorde, og jeg har dette ofte i tankene i andre øvelser. Gry2 Logg1/1 

 

Forbindelse mellom hode og hale har vært et stort tema i klassene. Pedagogene vi har 

hatt har anvendt improvisasjon som metode slik at vi på egen hånd kunne utforske ulike 

muligheter. Improvisasjonen har ofte skjedd i begynnelse av klassen. Det er noe jeg sy-

nes er fint fordi vi har først kunnet undersøke ulike alternativ for deretter å ta med opp-

levelsene til satt materiale med samme tema. Hanna3 Logg1/1 

 

Disse to studentene beskriver opplevelser der et spesifikt teknisk prinsipp ut-

forskes ved hjelp av improvisasjon som metode. For Gry gir dette en stor aha-

opplevelse, hvor hun forstår noe hun lenge har vært på leting etter. For Hanna 

gir det en utvidet forståelse. Begge vektlegger at dette er læring som de kan ta 

med seg inn i andre sammenhenger, som en læring de har eierskap til. Disse 

opplevelsene har trekk av the convergent discovery style, hvor eleven styrer 

sin undersøkende prosess, og finner fram til det rette svaret selv. Svarene kan 

være fastsatt av læreren, tradisjonen eller fysiske lover. Oppdagelsen av sva-

rene oppleves, også i denne stilen, gjerne som aha-opplevelser (Mosston og 

Ashworth 2008, 237), slik særlig Grys beskrivelse kan tolkes. Studentene leg-

ger vekt på at dette er til hjelp for å kunne forstå prinsipper ut fra egen kropp. 

Metoden tilrettelegger for økt selvstendighet, men fordi målet er å mestre og 

forstå en danseteknikk, er løsningen på problemene konvergent, fastlagt av 

pedagogen eller dansetradisjonen. 

De foregående eksemplene er fra releasebaserte klasser, hvor utforskende 

metode anvendes som grunnlag for fastlagt materiale. I tredje studieår hadde 

studentene noen klasser basert på Skinner Releasing Technique. Her arbeides 

det med improvisasjon ut fra mentale bilder, med danseteknisk forbedring som 

mål. Her følger en students opplevelse med dette: 

Det jeg likte aller best var at vi ikke hadde noe satt materiale i disse timene. Vi snakket 

litt om dette, at å jobbe med bilder også er en del av teknikktrening. Det har vært veldig 

godt å få så god tid og så mye rom til å jobbe veldig konsentrert med min egen kropp. 

Jeg liker veldig godt å kunne jobbe individuelt i improvisasjon, uten å trenge å forholde 

seg så mye til de andre rundt seg. Jeg setter stor pris på å få tid til å jobbe på denne 

måten, fordi det gir oss en økt bevissthet som er gunstig i all type dans. Frøydis3 Logg1/3 
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Frøydis setter særlig pris på å arbeide med individuell utforsking, med fordyp-

ning i eget arbeid og egen kropp. Selv om hun ikke arbeidet med fastlagt ma-

teriale, anser hun det som danseteknikk. Dette begrunner hun med at økt be-

vissthet i egen kropp er en viktig ferdighet i dans. Denne beskrivelsen anser 

jeg at også er innenfor the convergent discovery style. Selv om den viser til 

økt frihet i utførelse og i valg av bevegelse, er målet å forstå eller mestre tek-

niske prinsipper, noe som er fastlagt på forhånd. 

Frøydis anvender her teknikkbegrepet i betydning "teknikk som et grunn-

lagsarbeid", som ble diskutert i kapittel 1.2. Denne forståelsen av teknikk 

knyttes til dansetrening i kjølvannet av den postmoderne dansen, og til det 

nyere paradigme innenfor danseteknikk, med fokus på å sanse og forstå egen 

kropp (Dyer 2009, 119). En slik vektlegging av økt sensitivitet og forståelse 

av prosesser i egen kropp kommer fram i alle disse tre studentenes erfaringer 

med utforskende arbeid i releasebasert teknikk.  

Å arbeide med utforskende metode gir store læringsopplevelser for studen-

tene i andre og tredje studieår, hvor læringen internaliseres og de får økt eier-

skap til faget. For studentene i første studieår derimot, er ikke utforskende 

arbeid et tema i det hele tatt i deres logger. Det har nok sammenheng med at 

denne metoden anvendes mer i andre og tredje studieår, men studentene hadde 

også noe utforskende arbeid i første studieår. For å undersøke hvorfor dette 

ikke var et tema i loggene, stilte jeg i et intervju førsteårsstudentene spørsmål 

om hvordan det er å arbeide utforskende. Her følger to av svarene:  

Det er litt opp og ned, litt ettersom hvordan dagen vår har vært. Hvis vi kommer rett fra 

en ballettklasse og er veldig disiplinerte og skal komme i gang, så blir det en pause. Men 

hvis vi kommer litt slack fra en teoritime, så er det en grei måte å komme inn i klassen 

på. Vi får jo mer fokus, og man tenker mer etter selv hva man gjør. Anne1 Int2,4 

 

Avspenning har hjulpet veldig mye for å komme på plass, og være tilstede. Ofte går det 

veldig fort i mellom klassene, så det har vært fint å komme ordentlig til ro før man starter 

med materialet. Beate1 Int2,2 

 

Anne er litt ambivalent i sin innstilling til utforskende arbeid. Hun forstår at 

det kan være bra for å konsentrere seg, men ønsker heller å gå i gang med noe 

mer fysisk krevende. Anne sitt svar kan tolkes som at hun ikke helt anser at 

utforskende arbeid er nyttig for henne. Beate er mer entydig positiv og legger 

vekt på økt konsentrasjon og tilstedeværelse. På spørsmål fra meg reflekterer 

studentene med andre ord over utforskende metode, og de ser en verdi i det 

som de på egenhånd ikke la stor vekt på. Mens der andre- og tredjeårsstudenter 

har konkrete og viktige læringsopplevelser i utforskende metode, vektlegger 

førsteårsstudentene først og fremst at det gir dem skjerpet konsentrasjon. En 
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konsentrasjon de trenger for å gå i gang med "det egentlige" arbeidet. Dette 

kan tyde på at det å forstå og anerkjenne læringsmetoder som krever mer selv-

stendighet og divergent tenkning, er en del av en modningsprosess. 

 

Andre og tredjeårsstudentenes opplevelser med utforskende metoder har noen 

likhetstrekk med Butterworths tredje koreografiske prosess, med koreografen 

som pilot og danseren som bidragsyter. Koreografen avgjør her intensjon og 

mål og guider danseren gjennom improvisasjon og undersøkende oppgaver. 

Danseren skal både gjenskape materiale og arbeide selvstendig med å løse 

oppgaver og bidra til koreografien (2004, 58). I denne prosessen kombineres 

oppdagende og reproduserende arbeid, hvor danserens individuelle bidrag til-

passes til koreografens intensjon, og improvisasjon anvendes som redskap for 

å skape koreografisk materiale. Dette har paralleller til studentenes frie utfors-

king av fastlagt materiale, og til improvisasjon anvendt som metode for å for-

stå tekniske prinsipper. Dette har også sammenheng med det nyere paradigme 

for danseteknikk, med vekt på å forstå egen kropp i bevegelse. 

 

Improvisasjon 

 

Studentene har improvisasjon som eget fag i alle studieår, i tillegg til kontakt-

improvisasjon i andre- og tredje studieår. I disse fagene anvendes også utfors-

kende metoder, men her har studentene ofte mulighet for å ta enda flere valg, 

og det er større rom for ulike løsninger på oppgaver. Improvisasjon anser jeg 

at har likhetstrekk med the divergent discovery style i spektermodellen. Dette 

er den første stilen i spekteret som tillater mange løsninger på et problem. 

Læreren gir fremdeles oppgaver, men overlater til eleven å oppdage mange 

mulige løsninger. Dette aktiverer divergent tenkning og aksept for ulike syn 

(Mosston og Ashworth 2008, 247).  

I studentenes beskrivelser fra improvisasjon er et fellestrekk at de ofte in-

volverer sterke følelser, noe som også er et kjennetegn ved the divergent 

discovery style: "Every learner must learn to deal with either the joy or the 

stress experienced in the process of discovery" (269). Her følger tre sitater 

hvor studentene har sterke emosjonelle responser på improvisasjon, først fra 

en student som opplever improvisasjon som vanskelig:  

I improvisasjon har jeg hatt litt vanskelig for å utfolde meg når vi går i rommet på rette 

linjer. Dette har føltes veldig fanget og innesperret. Etterhvert har den tanken løsnet litt, 

men jeg blir fort urolig når vi jobber slik. Kanskje mine tanker om improvisasjon er 
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friere enn pedagogens, eller at jeg ikke forstår hvorfor vi gjør slik. Har tenkt mye på 

dette, og jobbet med de følelsene jeg får, men likevel har jeg vanskelig for å jobbe i en 

så satt ramme. Jeg føler meg fanget i slike improvisasjoner. Beate2 Logg1/3 

 

Beate føler seg fanget i en stramt strukturert oppgave, og det innfrir ikke hen-

nes forventning til improvisasjon som fritt. Dette er et eksempel på at det også 

i improvisasjon kan gis forholdsvis satte rammer, som har sammenheng med 

opparbeidelse av konkrete ferdigheter. Beate har en sterk emosjonell reaksjon 

på dette, hun opplever det som vanskelig, og det berører trekk ved hennes 

personlighet. Samtidig prøver hun å bearbeide sin reaksjon og innser at peda-

gogen kan ha en hensikt som hun ennå ikke forstår. Dette tolker jeg som at 

hun aksepterer at det er ulike oppfatninger av hva improvisasjon kan være. 

Beate kommer ikke i dette sitatet til en løsning på sitt problem, hun er frem-

deles midt i prosessen av å undersøke. To andre studenter finner derimot en 

løsning på et innledende ubehag ved å improvisere:  

Selv om jeg var engstelig for å improvisere, tok jeg et valg om å ta initiativ. Da valget 

først var tatt, var det som om ingenting kunne hindre meg i å gjennomføre. Brått glemte 

jeg å være nervøs og lot meg rive med av det uforutsigbare i improvisasjonen. […] Noe 

av det som overrasket meg mest, var hvor ivrige og positive de andre i gruppa ble til det 

jeg gjorde, og flere ganger oppdaget jeg en respons som var totalt uventet, og som bidro 

til å styrke selvtilliten. Mestringsfølelsen for faget kom endelig. Julie3 Logg2/1 

 

I improvisasjon har jeg aldri vært den som først tar initiativ til å starte noe nytt. Men da 

vi plutselig sto der med publikum foran oss kjente jeg på en vanvittig trang til å starte 

hele forestillingen. Så ble jeg nervøs fordi det var jeg som skulle starte alt, og jeg turte 

ikke lenger. Men så gjorde jeg det likevel og nervøsiteten gikk over. Dette synes jeg var 

veldig rart. Spesielt siden jeg aldri har kjent en sånn trang til å være den første før. Men 

jeg synes det var veldig gøy å gjøre en improvisert forestilling. Frøydis2 Logg2/1 

 

For Julie og Frøydis er det spesielt utfordrende å ta initiativ. De er i en situa-

sjon hvor egne valg blir eksponert for andre, som medfører en usikkerhet på 

om det valget man tar er bra nok. Å kunne ta valg er sentralt i scenisk impro-

visasjon (Rustad 2013, 96), og studentenes beskrivelser gir eksempler på hvor-

dan det oppleves å øve opp sine ferdigheter i å ta valg. Utfordringen med dette 

er ikke å mestre fastlagte bevegelser, men heller å kunne ta gode valg og stå 

for dem, noe som også forbindes med et prestasjonspress. Når studentene tør 

å ta initiativ, gir det en følelse av frihet, kontroll og selvtillit. Dette indikerer 

en sterk emosjonell involvering som også har en personlig betydning. Julie 

skriver i tillegg om hvordan responsen fra de andre i gruppen var viktig for 

hennes mestringsfølelse. Her har ikke lenger pedagogen størst betydning for 

vurdering av egen prestasjon, men medstudenter og studenten selv.  

To andre studenter fremhever også relasjon til gruppen som viktig:  
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Det har vært så gøy i impro-timene i det siste, jeg opplever at klassen har kommet hver-

andre mye nærmere. Carina2 Logg4/4 

 

Vi har jobbet en del med lange improvisasjoner. Det er interessant å se hva som skjer i 

gruppen når man holder på så lenge, og alle tingene som oppstår i løpet av en improvi-

sasjon. Jeg skulle ønske vi skulle ha mer improvisasjon nå mot forestilling fordi det gjør 

noe med gruppedynamikken i klassen. Frøydis3 Logg3/4 

 

Carina og Frøydis mener at improvisasjon er bra for relasjoner i gruppen, noe 

de anser som viktig i studiesituasjonen. Å ha en sterkere interaksjon med grup-

pen er ett kjennetegn ved the divergent discovery style, som har sammenheng 

med problemløsing i fellesskap (Mosston og Ashworth 2008, 271). Scenisk 

improvisasjon kan forstås som en form for "problem" som løses i fellesskap, 

som gir en annen type kontakt mellom studentene. Carina skriver at de har 

kommet nærmere hverandre, det kan tolkes som at de er blitt mer kjent som 

personer, og at det har konsekvenser utenfor danseklassene. Frøydis mener i 

tillegg at de erfaringene de gjør i improvisasjon kan ha relevans for innstude-

ring. Dette kan dreie seg om at de blir mer kjent med hverandres reaksjons-

mønstre, noe som også har kunstneriske konsekvenser. 

Overgangen fra å ha vekt på mestring av fastlagte bevegelser, til mestring 

av en situasjon med improvisasjon, gir en forsterket følelse av den menneske-

lige faktor i dansen. Karin er inne på dette når hun i intervju snakker om hvor-

for hun synes det er vanskelig å skrive om kontaktimprovisasjon i logger:  

Det blir mer personlig i kontaktimproen. Det handler mer om hvilke automatiske reak-

sjoner en har: Trekker du deg ofte tilbake, går du ofte rett på. Du blir litt mer konfrontert 

med det når du er med en annen person da. Hvordan du reagerer på de du danser sam-

men med. Det er det er vanskelig å skrive om, som alle kan forstå. Karin3 Int1,4 

 

Karin opplever at kontaktimprovisasjon dreier seg mye om personlig reak-

sjonsmønstre i møte med en partner. Dette synes hun at det er vanskeligere å 

sette ord på, og dele med andre, enn arbeidet med danseteknikk. 

Karin berører her et gjennomgående tema i studentenes erfaringer med im-

provisasjon: Mens arbeid med utforskende metoder i en danseteknisk klasse 

gjerne har dansetekniske mål, er det i improvisasjon og kontaktimprovisasjon 

andre temaer som fremheves som viktige for studentene. Improvisasjon hand-

ler ofte om emosjonelle, relasjonelle og personlige temaer, slik som bevisst-

gjøring og endring av personlige reaksjonsmønstre, å bli kjent med seg selv 

og å være i samspill med andre. Flere mener også at mindre vekt på resultat 

og prestasjon er frigjørende, hvor mennesket i dansen blir viktigere enn este-

tikken i dansen. Det "å være menneske" kan i tillegg forstås som en estetisk 

kvalitet i disse danseformene med utspring i den postmoderne dansen, som 
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diskutert i kapittel 1.3. Studentene erfarer en personlig vekst gjennom impro-

visasjon, og flere i tredje studieår tillegger det større verdi enn teknikkfagene. 

 

Studentenes opplevelser med improvisasjon har noen likhetstrekk med Butter-

worths fjerde koreografiske prosess, med koreografen som tilrettelegger og 

danseren som medskaper. Danserne har her en divergent tilnærming og bidrar 

medskapende med eget innhold til koreografiene, de løser problemer og deltar 

i diskusjoner. De har et sterkere kognitivt og emosjonelt engasjement, og so-

siale relasjoner blir mer fremtredende (2004, 60). Danseren som selvstendig 

bidragsyter blir tydeligere i denne prosessen, på samme måte som i improvi-

sasjon. Improvisasjon kan, i tillegg til å være et mål i seg selv, sees som en 

forberedelse til å være medskapende danser i en kunstnerisk prosess. 

 

Sammenfattende diskusjon: Metodens og dansetradisjonens 

betydning gjennom tre år 

 

Studentenes erfaringer gjennom de tre studieårene er påvirket av studiestruk-

turen, hvor utforskende metode og improvisasjon har mindre plass i første stu-

dieår enn i de to neste. I første studieår er undervisningsmetoder lite reflektert 

over i loggene, og utforskende metode nevnes ikke i det hele tatt. I intervju 

kom det derimot fram at det hadde en betydning. Dette indikerer at de på egen 

hånd ikke gjenkjenner arbeidet som av betydning for egen læring. I tillegg 

forstår jeg det i sammenheng med førsteårsstudentenes tilnærming til læring, 

med ønske om raskt å mestre og få entydige svar. Undersøkende arbeid inne-

bærer mer divergent tenking, som kan være uvant for ferske studenter. 

I andre studieår skriver studentene om både reproduserende og utforskende 

metode og improvisasjon, der særlig utforskende metode knyttes til store aha-

opplevelser. Dette samsvarer med at studentenes læringsarbeid i andre stu-

dieår kjennetegnes av store oppdagelser og en orientering fra å ønske fastlagte 

og entydige svar, til å være mer undersøkende i sin tilnærming til læring.  

I tredje studieår er tendensen at mange ønsker å arbeide mer med utfors-

kende metode og improvisasjon enn reproduserende metode, hvor selvstendig 

utforsking i egen kropp gir økt forståelse og mestring. Dette samsvarer med 

en økt selvstendighet i eget læringsarbeid. Studentene viser også at de har en 

mer utforskende tilnærming til reproduserende metode, hvor de finner frihet 

innenfor rammer, gjerne i forbindelse med tilpasning til egen kropp. Enkelte 
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studenter reflekterer kritisk over hva metodevalget gjør for egen læring og 

hvordan erfaringer fra en metode kan anvendes i andre situasjoner. 

Det er med andre ord sammenheng mellom studentenes tilnærming til egen 

læring og innstilling til undervisningsmetoder. I Butterworths (2004) modell 

er det i tillegg samsvar mellom koreografrolle og undervisningsmetode, slik 

at koreografen som ekspert anvender reproduserende metoder, de to neste rol-

lene, som jeg har valgt å kalle veileder, anvender gradvis mer utforskende 

metoder, mens koreografen som tilrettelegger anvender mer improvisasjon. 

En slik direkte korrespondanse mellom undervisningsmetode og pedagogrolle 

er det derimot ikke i studentenes sitater. Det er kun i første studieår at peda-

gogen sees som ekspert. I de øvrige årene sees pedagogen som en veileder 

eller tilrettelegger også i reproduserende metode. Tredjeårsstudentene har en 

utforskende tilnærming til reproduserende arbeid, som samsvarer med en økt 

selvstendighet og autonomt forhold til både pedagogen og faget. Dette viser 

at studentenes innstilling til undervisningsmetoder endres på lik linje med de-

res forståelse av pedagogens rolle og tilnærming til eget læringsarbeid. Dette 

viser til et mer nyansert bilde av sammenhenger mellom metodevalg og peda-

gogroller enn det Butterworths modell gir. 

Skillet mellom reproduserende og oppdagende arbeid forbindes gjerne med 

læring som henholdsvis tilegnelse eller deltagelse. Spektermodellen gir et red-

skap for å gjenkjenne nyanseringer mellom ytterpunktene av læringsstiler, 

hvor det å ta valg er sentralt. Analysen av studentenes sitater viser hvordan det 

er en overlapping i anvendelse av metoder i de teknikkene de har, og i hvordan 

de selv tilnærmer seg metodene. Dette gir eksempel på at læring ikke er enten 

tilegnelse eller deltagelse, men begge deler om hverandre. I både reproduse-

rende og utforskende metoder er det et visst rom for frihet, hvor studentene 

må arbeide aktivt og selvstendig. Det er likevel en tendens til at studentene 

oppdager og anvender denne friheten mer utover i studieløpet.  

Til tross for overlapping mellom metoder, er det forskjeller i hvilket utbytte 

metodene gir. Reproduserende metode anvendes gjerne for å fremme presisjon 

i utførelse. I tillegg gir tilrettelegging for selvstendig øving og vurdering av 

egen utførelse økt eierskap til dansen. I utforskende metode får studentene 

styre mer av sin undersøkende prosess og ta flere valg. Dette gir store lærings-

opplevelser og økt forståelse av sammenheng. I improvisasjon kommer stu-

denten som person sterkere fram, hvor det å ta valg blir et tema i seg selv. Det 

fremmer divergent tenkning og aksept for ulike syn. Reproduserende og ut-

forskende metode dreier seg gjerne om å bli bedre dansere rent "teknisk", 

mens improvisasjon handler mer om å bli mer kjent med seg selv som person 

i samspill med andre, som en annen vei mot å bli en god danser. 
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Kapittelavslutning: Læring i moderne- og samtidsdans 

 

I dette kapittelet har jeg undersøkt kjennetegn ved studentenes læring i mo-

derne- og samtidsdans gjennom tre år, med utgangspunkt i Jarvis' modell for 

helhetlig læring. Jarvis fremhever at læring innebærer en endring i en persons 

relasjon til seg selv, til andre og til ting eller hendelser i verden (2006, 15). 

Aspekter ved disse tre formene for relasjoner har jeg diskutert i tre delkapitler, 

gjennom en undersøkelse av henholdsvis studentenes eget læringsarbeid, 

samspill med pedagog og metodens og dansetradisjonens betydning. Jeg har 

undersøkt studentenes episodiske erfaringer med disse temaene over en lengre 

tidsperiode, og vist tendenser til en mer dyptgående endring i løpet av utdan-

ningen, som kan forstås som sider av en livslang læring (11). 

Analysen har vist at det er tydelige forbindelser mellom en endring i stu-

dentenes læringsarbeid og forståelse av pedagogens roller gjennom de tre stu-

dieårene: Studentenes eget læringsarbeid kjennetegnes i alle tre år av at hand-

ling, refleksjoner og emosjoner er nært knyttet sammen, og at pedagogen gjen-

nomgående har stor betydning. Det som endres er studentenes tilnærming til 

eget læringsarbeid og hvordan de forholder seg til pedagogen. I første studieår 

forstås pedagogen som en ekspert, og studentenes læringsarbeid kjennetegnes 

av å gjenkjenne bevegelser og prinsipper og anvende dem i lignende sammen-

henger. I andre studieår forstås pedagogen mer som en veileder og studentenes 

læringsarbeid kjennetegnes av å utforske og stille spørsmål framfor å ønske 

raske svar, med vekt på å overføre mellom fag. I tredje studieår forstås peda-

gogen som en tilrettelegger, hvor studentene utvikler sin egne kunnskapsbase 

i en prosess der dansen personliggjøres. Det er viktig å understreke at avgrens-

ningen på studieår er en analytisk forenkling. Det er eksempler på at første- 

og tredjeårsstudenter også ser på pedagogen som en veileder, og at enkelte 

førsteårsstudenters læringsarbeid preges av å være mer utforskende. 

Denne prosess gjennom tre år forstår jeg som at studentene opparbeider seg 

en profesjonell innsikt, hvor man framfor å følge regler utvikler egne metoder 

og forståelser (Schön 2001, 268). I tillegg endrer studentene sitt syn på kunn-

skap i løpet av utdanningen. Fra førsteårsstudenter som har en tendens til å se 

på kunnskap som mottatt fra en autoritet med klare svar på rett og galt, til at 

studentene utover i studieløpet får et mer divergent og subjektivt syn på kunn-

skap, og de blir mer autonome i forholdet til pedagogen.  

Analysen har videre vist at det også er sammenheng mellom studentenes 

læringsarbeid og deres innstilling til undervisningsmetoder. Studentene blir 

mer interessert i utforskende metode og improvisasjon utover i studieløpet, og 

de får en mer undersøkende innstilling til reproduserende metode. Dette kan 
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forstås i sammenheng med økt fagkunnskap, selvstendighet, evne til divergent 

tenkning og opparbeiding av en profesjonell innsikt.  

Butterworths (2004) modell for relasjoner mellom danser, koreograf og 

metode i koreografiske prosesser har vært en inspirasjon i analysen. Denne 

analysen av relasjoner mellom student, pedagog og undervisningsmetoder bi-

drar til en nyansering av Butterworths modell. Butterworth viser til en direkte 

korrespondanse mellom metoder og koreografroller. For eksempel at reprodu-

serende metode knyttes til koreografen som ekspert. Dette samsvarer kun med 

studenter i første studieår. I de øvrige årene forstås pedagogen som en veileder 

eller tilrettelegger også i reproduserende metode, en metode studentene har en 

utforskende innstilling til. Butterworth omtaler videre danseren som passiv og 

mottagelig i prosessen der koreografen er ekspert og metoden er reproduse-

rende, mens danseren blir mer aktiv og autonom i de øvrige prosessene. En 

slik aktiv/passiv dikotomi samsvarer ikke med analysen av studentenes log-

ger. Selv i tilegnelse av fastlagt materiale, er studentene aktivt deltagende 

gjennom handling, refleksjoner og emosjonell involvering. Men de er aktive 

på ulike måter, og viser en økt selvstendighet utover i utdanningen. 

De danseteknikkene studentene har i utdanningen har forbindelse til to for-

skjellige paradigmer; en med fokus på reproduksjon av et estetisk vokabular 

og en med vekt på å sanse og forstå egen kropp (Dyer 2009). Den første av 

disse har vært knyttet til en formidlingsorientert, og til tider autoritær, under-

visningsstil. Mens den andre, som gjerne også har avvist et fastlagt vokabular, 

har hatt en mer erfaringsorientert og demokratisk pedagogikk (jf. Østern 

2014). Dyer spør derimot om det er mulig å kombinere et fastlagt vokabular 

med demokratiske undervisningsperspektiver i dans, og om disse kan komp-

limentere hverandre (2009, 122). Hun etterspør med andre ord en mellompo-

sisjon, som går forbi tradisjonelle dikotomier i dans. Dyers artikkel viser ikke 

til empiriske studier, det gjør derimot denne avhandlingen. Analysen av stu-

dentenes logger gir eksempler på opplevelser med slike mellomposisjoner. 

Det gir en bekreftelse på Dyers ideer, og en utdyping av hvilke ulike utbytter 

dette kan gi. Studentenes læring innebærer både tilegnelse og deltagelse, uav-

hengig av undervisningsmetode, og deres deltagelse blir gradvis mer autonom. 

Det er likevel noen sentrale forskjeller i utbyttet av metodene: Mulighet for å 

kunne ta flere valg selv har sammenheng med økt eierskap over dansen, og 

improvisasjon synes å fremme mer en menneskelig faktor og personlig vekst. 

Dette gir en indikasjon på at det kan være nyttig å anvende flere metoder for 

å oppnå et bredere spekter av læringsutbytte, noe Butterworth også fremhever 

som viktig for utdanning av dansekunstnere i dag (2004, 65).  
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Kapittel 3: Tilstedeværelse i kroppen og i 

dansen 

I dette kapittelet tar jeg utgangspunkt i sitater fra logger og intervjuer samlet 

under hovedområdet kroppslig. Materialet omhandler det å opparbeide seg en 

økt bevissthet i egen kropp og opplevelser av å være oppslukt av dansen. Sam-

menhengen mellom kropp og tanke er et sentralt tema, hvor det særlig dreier 

seg om å ha en oppmerksomhet om kroppslige prosesser og om dansen. Denne 

form for oppmerksomhet har jeg valgt å betegne som tilstedeværelse og har 

avgrenset to hovedtemaer i materialet: 1) Tilstedeværelse i kroppen og 2) til-

stedeværelse i dansen. Disse to hovedtemaene diskuteres i hvert sitt delkapit-

tel, med hver sine forskningsspørsmål og teoretisk perspektiv: I kapittel 3.1 

Tilstedeværelse i kroppen er forskningsspørsmålet: Hva kjennetegner studen-

tenes prosess av å oppøve en tilstedeværelse i kroppen? Dette undersøkes med 

utgangspunkt i noen sentrale temaer fra Merleau-Pontys (2012) fenomenologi. 

I tillegg støtter jeg meg på forskere som har anvendt eller videreutviklet Mer-

leau-Pontys filosofi, blant annet danseforskere som Parviainen (1998) og 

Rouhiainen (2008). I kapittel 3.2 Tilstedeværelse i dansen er forskningsspørs-

målet: Hva kjennetegner studentenes opplevelser av tilstedeværelse i dansen 

og hvilken betydning har dette for dem? Her anvendes Gadamers (2012) for-

ståelse av lek og Csikszentmihalyis (2000) teori om flow som analytisk linse 

for fortolkningen.  

Hovedområdet Kroppslig er det minste av de fire hovedområdene i mate-

rialet, som kan ha å gjøre med at det er vanskelig å skrive og snakke om 

kroppslige prosesser. Det har i tillegg sammenheng med at det ikke var et eks-

plisitt fokusområde i loggmalen. I enkelte intervjuer har det derimot vært et 

tema i tilknytning til oppfølgingsspørsmål fra logger. Til tross for mindre 

mengde materiale anser jeg dette som et viktig tema i studentenes erfaringer, 

noe som også kom fram i kapittel 2: Der ble det vist at studentenes læringsar-

beid kjennetegnes blant annet av å skulle tilpasse teknikken til egen kropp og 

at deres refleksjoner er kroppslig fundert. Denne kroppslige dimensjonen av 

studentenes erfaringer vil jeg undersøke nærmere i dette kapittelet. 
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Begrepet tilstedeværelse har en noe ulik betydning i de to hovedtemaene. 

Tilstedeværelse i kroppen anvendes i samsvar med det danseforsker Eeva 

Anttila beskriver som bodily presence: "Being attuned to our current bodily 

sensations and states as they become present to our consciousness" (2007, 79). 

Torgersen skriver om tilstedeværelse i kroppen på en lignende måte: Å være 

tilstede i kroppen er å ha en "tilgang til hvordan kroppen føles", å ha "kontakt 

med egen kropp" (2018, 168-69). Hun anvender også tilstedeværelse i sam-

menheng med det engelske awareness. Relatert til Anttila og Torgersen forstår 

jeg tilstedeværelse i kroppen som å sanse og føle kroppen, å ha en bevissthet, 

eller oppmerksomhet, omkring hva som foregår i kroppen. 

Tilstedeværelse i dansen forstår jeg derimot mer som en tilstand av å være 

oppslukt av dansen, eller bli danset av dansen. Rouhiainen beskriver dette som 

å være i "a state of dancing in which the dancer and dance intertwine"(2003, 

322). Dette korresponderer med Gadamers forståelse av tilstedeværelse: 

Betraktet som subjektiv adferd har tilstedeværen karakter av å være ute-av-seg. 

[…] Det å være ute av seg er i virkeligheten en positiv mulighet til å være fullt 

ut tilstede i noe. (Gadamer 2012, 157) 

 

Tilstedeværelse for Gadamer handler med andre ord om noe mer enn å være 

fysisk til stede, det dreier seg om en spesiell tilstand av å være oppslukt av 

noe, som for eksempel av dans. 

 

3.1 Tilstedeværelse i kroppen 

 

I tilknytning til scenisk dans som fagfelt er det flere forskere som peker på at 

dansere har et spesielt utviklet forhold til egen kropp og bevegelse: Ravn 

(2008) og filosof Dorothée Legrand (2007) kaller dansere for "body experts" 

og Potter fremhever at dansere har "a hightend sense of kinesthesia" (2008, 

444). Ehrenberg skriver at "kinesthetic awareness" eller "a kinesthetic mode 

of attention" er en del av danserens ekspertise (2015, 47) og Anttila fremhever 

at dansere "become specialized in perceiving qualities of movement and bo-

dily sensations"(2007, 83). Disse forskerne anvender noe ulike begreper om 

denne form for ekspertise, med det til felles at det handler om å ha en opp-

merksomhet om kroppen, og at kropp og tanke er nært sammenbundet. Det er 

en slik kroppslig oppmerksomhet som jeg betegner som tilstedeværelse i krop-

pen. Felles for de nevnte forskerne, med unntak av Potter, er at de viser til 
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profesjonelle danseres ekspertise, og ikke hvordan en slik ekspertise oppøves. 

I dette delkapittelet vil jeg gi et bidrag til å belyse hvordan profesjonelle dan-

seres kroppslige ekspertise kan tilegnes, gjennom å undersøke studentenes er-

faringer i prosessen fram mot å oppøve en økt tilstedeværelse i kroppen. 

I analysen av materialet har jeg kommet fram til at denne prosessen kjen-

netegnes av fem tett sammenvevde temaer: 1) Å lytte til kroppen, 2) å sette 

ord på kroppslige opplevelser, 3) å tilpasse bevegelser til egen kropp, 4) å 

integrere kropp og tanke og 5) å gjenkjenne kroppens kunnskap. Jeg vil her 

undersøke disse temaene nærmere, i en rekkefølge fra det grunnleggende å bli 

vant til å lytte til kroppen og kunne sette ord på kroppslige opplevelser, til det 

mer komplekse å gjenkjenne at tilstedeværelse i kroppen har sammenheng 

med en kroppslig basert kunnskap.  

Som hjelp til å tolke studentenes erfaringer vil jeg ta utgangspunkt i Mer-

leau-Pontys (2012) kroppsfenomenologi. Han ser på kroppen ikke som et ob-

jekt for subjektets tanke, men som en grunnleggende måte å være i verden. 

"The body is our general means of having a world" (147). "I am not in front 

of my body, I am in my body, or rather I am my body" (151). Han bryter her 

med skillet mellom subjekt og objekt. Framfor å forstå kroppen som noe vi 

har, forstås den som noe vi er, en levd kropp. Den levde kroppen, som han 

også omtaler som den fenomenale kroppen, er vårt redskap for vår væren i 

verden: "I am conscious of the world by means of my body" (84).  

I dette bryter Merleau-Ponty også med det kartesianske skillet mellom in-

tellekt og kropp. Kroppen har en intensjonalitet, et direkte forhold til verden 

som ikke trenger å gå via en refleksiv bevissthet. Han gir et eksempel med 

hånden som umiddelbart klør på et myggstikk, uten at man først må finne hån-

den og stikket og deretter sette i gang en bevegelse. Den levde hånden handler 

i en direkte relasjon til den levde kroppen (108). En slik umiddelbar bevissthet 

om og organisering av kroppen som helhet forklarer han med begrepet 

kroppsskjema: "I hold my body as an indivisible possession and I know the 

position of my each of my limbs through a body schema […] the global aware-

ness of my posture in the inter-sensory world" (100-2). I følge filosofene 

Shaun Gallagher og Dan Zahavi inkluderer kroppsskjemaet to aspekter: Det 

nærmest automatiske systemet som regulerer kroppens holdning og bevegelse, 

og vår pre-refleksive og ikke-objektiverende oppmerksomhet om kroppen 

(2012, 165). Nettopp dette forholdet mellom en pre-refleksiv og en refleksiv 

oppmerksomhet om kroppen er sentral i studentenes erfaringer. 
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Å lytte til kroppen  

 

På første runde med intervjuer spurte jeg studentene om å beskrive sitt første 

møte med moderne- og samtidsdans. Et fellestrekk i mange av svarene var at 

studentene opplevde det som å skulle ha en annen innstilling til kroppen enn 

det de var vant med fra før. Her følger to sitater fra Anne og Beate som besk-

river det å skulle kjenne etter i kroppen som uvant:  

Det var vanskelig i begynnelsen, du skulle plutselig ikke følge takta, men kjenne kroppen 

din selv. Det var ikke så lett å vite: nå var jeg på riktig telling, nå bomma jeg. Jeg syntes 

det var vanskelig, jeg var 14-15 år, så det var jo kjedelig. Det skulle helst gå fort, være 

supervanskelig og høye bein. Anne1 Int1,2 

 

Det var veldig rart å skulle rulle på gulvet, og kjenne på det. Å jobbe ned i gulvet føles 

så rart, når du alltid er oppå det på en måte. Det var veldig vanskelig i begynnelsen, å 

slippe pusten helt ned i gulvet, og ikke løfte seg opp. Det var vanskelig å kjenne det, og 

at du gir kroppen lov til det. Fordi den har vært vant til det holdte. Beate1 Int1,2 

 

Disse sitatene gir eksempler på et første møte med å arbeide med en økt opp-

merksomhet om egen kropp, gjennom å skulle lytte til hva som foregår i krop-

pen, og å la dette være med å styre bevegelsen framfor å tilpasse seg til et 

fastlagt ideal. For Anne var det kjedelig og ikke virtuost nok, for Beate var det 

uvant og vanskelig å forstå den måten å arbeide på.  

Filosof Giovanna Colombetti diskuterer to former for bevissthet om egen 

kropp: Kroppen kan enten være et intensjonelt objekt for vår refleksive opp-

merksomhet eller et medium for å erfare noe annet i verden, hvor bevisstheten 

om kroppen er pre-refleksiv (2014, 117). Merleau-Ponty gir et eksempel på 

denne forskjellen i oppmerksomhet: 

If I stand in front of my desk and lean on it with both hands, only my hands are 

accentuated and my whole body trails behind them like a comet's tail. I am not 

unaware of the location of my shoulders or my waist; rather, this awareness is 

enveloped in my awareness of my hands. (Merleau-Ponty 2012, 102) 

 

En pre-refleksiv bevissthet er også en form for bevissthet, den er bare mer 

"innpakket", i bakgrunnen for oppmerksomheten. Kroppen er da et medium 

for det oppmerksomheten er rettet mot, slik som bevegelsene som skal mestres 

eller takten i musikken. I hverdagen er dette en vanlig innstilling, mens i dans 

arbeides det ofte med å la kroppen komme mer i forgrunnen for oppmerksom-

heten. Det er det å ha en slik refleksiv oppmerksomhet om kroppen som stu-

dentene omtaler over. De har vært vant til at bevegelsene som skal mestres er 

i forgrunnen for oppmerksomheten, mens kroppen har vært i bakgrunnen, pre-
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refleksivt. Når de oppfordres til å la kroppen komme mer i forgrunnen, opple-

ves det vanskelig og til dels uten mening. For Beate var det vanskelig å forstå 

arbeidet og dermed å gjenkjenne om hun gjorde det riktig. Å ta seg tid til å 

lytte til kroppen og la dette styre bevegelsenes tempo eller bruk av kraft, på-

virker bevegelsenes kvalitet og har estetiske konsekvenser, noe som bryter 

med Annes forståelse av hva hun den gang anså som viktig i dans.  

Frøydis beskriver i sitatet under sitt første møte med moderne- og samtids-

dans, og her kommer sansenes betydning tydelig fram:  

Vi var i gymsalen, det var iskaldt og vi skulle ligge på gulvet. Jeg hadde aldri gjort det 

før, å skulle ligge og se i taket mens du danset, det var veldig rart. Jeg tror det var første 

gang jeg kjente på følelsen av at jeg måtte lære meg bevegelsen i kroppen. Jeg kunne 

ikke forholde meg til ting rundt meg, jeg måtte kjenne det selv i kroppen, for det var 

ingen andre jeg kunne se på. Jeg likte det veldig godt, syntes det var deilig, men veldig 

rart i begynnelsen. Frøydis2 Int1,1 

 

For Frøydis var det uvant å ligge på gulvet og ha en annen orientering i rom-

met. Hun måtte gå fra å ha en frontal, visuell tilnærming til en mer kinestetisk, 

lyttende, hvor det visuelle ble begrenset til "å se i taket". Hun husker at gulvet 

var iskaldt, det taktile er sterkt tilstede i minnet av denne opplevelsen. I denne 

nye vektlegging av sanser, går måten hun sanser på fra å være pre-refleksiv, 

som bakgrunn for handlinger, til å være refleksiv, i forgrunn for hennes opp-

merksomhet. Gjennom det uvante i situasjonen blir hun oppmerksom på at 

synssansen vanligvis er dominerende i hennes innlæring av dans. Som en kon-

sekvens av endret vektlegging av sanser, må hun omgjøre sin tilnærming til 

læring. Hun kan ikke lenger se på hva de andre gjør, eller se seg selv i speilet, 

men må vurdere om hun gjør riktig ved å kjenne etter i kroppen selv.  

Merleau-Ponty poengterer at sanseorganer kan være mer eller mindre "attu-

ned" til stimuli (2012, 77), noe som indikerer at persepsjon påvirkes av våre 

erfaringer. Rouhiainen utdyper dette og fremhever at våre persepsjoner både 

gir tilgang til verden og påvirkes av verden: "Perception is a culturally ingrai-

ned interpretation of being. In addition, perception actually depends upon our 

bodily skills" (2008, 244). Vår anvendelse av sanser er noe som kan læres, og 

som gir en endret tilgang til verden. Frøydis sin opplevelse i møte med en ny 

dansetradisjon, tolker jeg som en begynnelse på en slik endret tilgang til ver-

den.  

I tilbakeblikk på sine første møter med moderne- og samtidsdans, som 

skjedde da de var rundt 13-16 år, vektla disse tre studentene det uvante med å 

skulle lytte til kroppen og å la andre sanser enn synssansen være fremtredende. 

Det opplevdes som rart, uvant og kjedelig, men også som deilig og noe som 

trigget en nysgjerrighet. Dette indikerer at det å lytte til kroppen påvirket dem 
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emosjonelt. Dette samsvarer med hva Rouhiainen skriver om å lytte til 

kroppen: "Perceiving the body as it feels internally means tapping into the 

sensuous, proprioceptive or kinesthetic, as well as the affective and emotional 

information it offers" (2008, 244).  

Det å lytte til kroppen og involvere ulike sanser er også et tema utover i 

utdanningen. Her følger sitater fra to førsteårsstudenter om dette: 

Release må man på en måte kjenne litt i kroppen, man skal ha det klart for seg i kroppen. 

Mye er innadvendt, gulvarbeid og sånne ting. Da er det veldig greit å bygge det opp [i 

vanskelighetsgrad], slik at ikke kroppen får helt sjokk. Dina1 Int2,1 

 

Der hadde vi ingen speil, men fokus på å lære øvelser gjennom hvordan det kjennes i 

kroppen. En teknikk jeg heier sterkt på med tanke på forankring og muskelminne som er 

nødvendig når man står på scenen. Det negative er at jeg ikke har jobbet så mye med 

det visuelle. Det får jeg en sjanse til nå, så det er ikke for sent. Dette ble jeg oppmerksom 

på i øvelsen [med å observere partner]. Carina1 Logg 2/2 

 

Dina opplever at releaseteknikk oppfordrer mer til å lytte til kroppen, enn 

andre teknikker hun kjenner. Slik som Frøydis, opplever Dina at gjennom å 

arbeide mye nede på gulvet blir synssansen satt ut av spill, og hun må finne 

andre måter å tilegne seg dansen på. En ny orientering i rommet fordrer der-

med at de innadrettede sansene får større plass enn hun er vant med. Dette er 

en ny tilnærming til læring også for Dina, og hun trenger derfor mer støtte i 

arbeidet for å forstå og mestre, slik at "kroppen ikke får sjokk", som hun sier.  

Carina derimot har fra tidligere vært mer vant til å lytte til kroppen enn å 

arbeide visuelt. Arbeid med observasjon av en partner gjorde henne oppmerk-

som på at det å kunne gjenkjenne bevegelse visuelt også er viktig. Felles for 

Carina og Dina er en oppdagelse av betydningen av å involvere flere sanser i 

sitt dansetekniske arbeid, og å ha en fokusert oppmerksomhet om kroppen. 

Dette er noe som er til dels uvant for disse førsteårsstudentene. Utover i stu-

dieløpet blir dette derimot en mer integrert del av studentenes læring:  

Når en har øynene lukket må en virkelig kjenne i stedet for å se. For eksempel hvis en 

gjør et utfall så ser en jo når en kommer tilbake, men kanskje en blir litt frampå eller 

bakpå. Men hvis du bare har igjen øynene så kommer du tilbake når du kommer tilbake. 

Så har du ett holdepunkt, og det blir da tyngdekraften. Det blir en annen måte å kjenne 

på, det å lære seg å kjenne når du har balanse. Eva3 Int4,3  

 

Tredjeårsstudent Eva beskriver et utforskende arbeid som involverer andre 

sanser enn synssansen. I denne beskrivelsen er det ikke lenger det rare eller 

uvante som er i fokus, men en analyse og forklaring av studentens forståelse 

av hva som skjer i kroppen når hun involverer andre sanser enn synssansen. 

Hun har lært seg å kunne kjenne i kroppen når hun er i balanse, som jeg forstår 
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som et aspekt ved det å ha en økt tilstedeværelse i kroppen.  

Disse sitatene viser at det å lytte til kroppen går fra å være noe uvant og til 

dels uforståelig hos unge danseelever, til å være et redskap som aktivt anven-

des av studenter utover i utdanningen. Å kunne lytte til kroppen dreier seg 

ifølge Anttila om å få kontakt med de innadrettede sansene, propriosepsjon, 

som gir informasjon om kroppsholdning, balanse, muskeltonus og beve-

gelse.25 Denne informasjonen trenger man ikke nødvendigvis å legge merke 

til i hverdagen, men det er mulig å øve opp evnen til dette ved å lytte til krop-

pen (2007, 80). I dans er dette en informasjon som det er spesielt viktig å få 

tilgang til, og som studentene viser at de arbeider aktivt med. Potter skriver at 

særlig i samtidsdans er det sentralt å ha en slik forhøyet kontakt med den ki-

nestetiske sans, eller propriosepsjon. Hun anser det som en nødvendighet for 

å lykkes som danser og som en viktig del av studenters sosialisering inn i sam-

tidsdansen (2008, 459). Ravn viser også at dansere innenfor samtidsdans har 

et særlig fokus på erfaringer knyttet til propriosepsjon, mens ballettdansere er 

mer visuelt orientert. Likevel anvender begge en syntese av sanser i sitt arbeid 

(2008, 261). Potter og Ravn peker her på det tidligere nevnte at sansning kan 

læres og kan gi en endret tilgang til verden, noe studentenes erfaringer i denne 

avhandlingen gir konkrete eksempler på. Det å kunne lytte til kroppen på 

denne måten er en viktig del av repertoaret i samtidsdanstradisjonen. 

 

Å sette ord på kroppslige opplevelser  

 

Å lære å lytte til kroppen har for studentene sammenheng med å kunne reflek-

tere over og sette ord på kroppslige opplevelser. Verbalisering av kroppslige 

opplevelser og erfaringer kan forstås som en side av det å ha en refleksiv opp-

merksomhet om kroppen, hvor det som skjer i kroppen er objekt for undersø-

kelsene (Colombetti 2014, 117). Endringer i hvordan studentene ordlegger seg 

i sine logger viser at dette er noe som oppøves i løpet av utdanningen. Dette 

kommer særlig fram hos Carina, som har skrevet detaljerte logger gjennom tre 

år. Jeg vil derfor anvende enkelte sitater fra henne som eksempel på hvordan 

studentene styrker sin evne til å sette ord på kroppslige opplevelser.  

                                                      
25 Her omtales oppfattelse av bevegelse, eller den kinestetiske sans, som en av flere propriosep-

tive sanser. Dette samsvarer med Store medisinske leksikons definisjon på dybdesensibilitet 

(propriosepsjon); "sammenfattende betegnelse på vår opplevelse av lemmenes stilling og beve-

gelser" (Jansen 2016). 
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Her følger først to sitater skrevet i andre studieår, hvor Carina opplever det 

som vanskelig å sette ord på sine opplevelser:  

Parallellrulle krever mye konsentrasjon og muskelkraft for å få med seg hele kroppen i 

ett stykke, mens i spiralrulle er det enklere å jobbe avslappet, det føles deiligere å jobbe 

med min diagonal i kroppen. Det er noe jeg har lagt merke til, men har ikke kommet 

frem til noen konklusjon om hvorfor. Carina2 Logg1/3 

 

Contraction fra turnout til parallell er et prinsipp jeg virkelig liker å gjøre i kroppen 

min. Kan ikke forklare hvorfor, men det er bare veldig behagelig. Carina2 Logg2/4 

 

Carina beskriver her sine opplevelser med innlæring av et konkret bevegelses-

vokabular, fra både release- og Grahamteknikk. Hun fokuserer på detaljerte 

koordinasjoner i kroppen og på hvordan det føles å utføre dem. Hun beskriver 

her arbeideidet med å inkorporere konkrete bevegelser, som hun gjenkjenner 

gjennom aktivt å lytte til kroppen. Hun setter ord på hvordan det føles i krop-

pen, men klarer ikke helt å forklare hvorfor det oppleves som det gjør. I tredje 

studieår gir hun derimot mer utdypende forklaringer på sine opplevelser: 

Jeg har fått mange nye opplevelser i ruller hvor jeg klarer av å ha en løsere nakke, 

tydeligere bruk av hender/føtter. Jeg tror det har å gjøre med at vi har jobbet mye i et 

stort studio, når man får så lang tid til en å øve på en enkel rulle, vil det bli så mange 

repetisjoner at nye opplevelser skjer. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det annet en 

forhøyet bevissthet på egen kropp i bevegelse. Carina3 Logg3/5 

 

En time hadde vi fokus på armers baner og siden da har jeg hatt en følelse av at armene 

mine er fem cm lengere. For meg hjelper det å tenke på at skjelettet er sterkt mens mus-

klene er et dynamisk verktøy som bare hjelper meg å bevege skjelettet på forskjellige 

måter. Da ser jeg mer bevegelsesmuligheter og får lettere til momentum og dette mener 

jeg påvirker releaseteknikken på en positiv måte. Carina 3 Logg3/6 

 

Carina beskriver konkrete kroppslige opplevelser av å mestre og forstå beve-

gelsprinsipper. Hun går i dybden av, og analyserer, hva som skjer i kroppen 

og hva prinsippene innebærer. Hun setter ord på hvordan det føles i kroppen, 

og hun klarer her i større grad enn tidligere å forklare hvorfor hun opplever 

mestring. For henne er det betydningsfullt at hun har oppøvet en større be-

vissthet om egen kropp i bevegelse. I alle disse sitatene har Carina en refleksiv 

oppmerksomhet om kroppen, hvor hun har en undersøkende tilnærming til 

kroppen som intensjonalt objekt. Særlig i de siste to sitatene kombinerer hun 

fagkunnskap fra danseteknikkene, anatomi og didaktikk, med beskrivelser av 

hvordan dansen føles i kroppen. I beskrivelser og forklaringer kombinerer hun 

en teoretisk kunnskap om kroppen med levd erfaring i kroppen.  

Carina har ofte skrevet om kroppslige opplevelser i sine logger, og det er 

en tendens i løpet av de tre årene at loggene blir mer detaljert og at hun har 
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flere begreper for å forklare opplevelsene. Dette indikerer at hun har lært å 

sette ord på og forstå sine kroppslige opplevelser. Ifølge Merleau-Ponty er 

språk og tanke sammenflettet, språk er også en del av kroppens uttrykk som 

har en betydning i seg selv: "It opens a new field or a new dimension to our 

experience" (2012, 188). Dette synet på språk innebærer at verbalisering har 

stor betydning. Å sette ord på kroppslige opplevelser tilfører nye dimensjoner 

til opplevelsene. Det at Carina har skrevet detaljerte logger gjennom tre år, har 

dermed sannsynligvis styrket hennes opplevelser og forståelse.  

Å kunne kombinere det å lytte til kroppen med å sette ord på opplevelsene, 

synes å være av stor betydning for Carina. Dette er ifølge Ehrenberg også en 

viktig ferdighet for dagens samtidsdansere, hvor det å kombinere verbale be-

skrivelser med opplevelser av kropp og bevegelse er sentralt. Dette gjøres på 

en annen måte i samtidsdans enn for eksempel i klassisk ballett (2015, 55). 

 

Å tilpasse bevegelser til egen kropp 

 

I kapittel 2 viste jeg hvordan det å tilpasse bevegelser til egen kropp var en 

viktig del av studentenes læringsarbeid, og at dette ble mer fremtredende ut-

over i studieløpet. Å bli kjent med sin egen kropps forutsetninger og kunne 

tilpasse bevegelser til disse, kan i tillegg forstås som et aspekt ved å oppøve 

en tilstedeværelse i kroppen. Her følger to sitater som handler om dette:  

Jeg må finne ut hvordan min kropp må stå i forhold til de linjene og det som blir ønsket 

i den bevegelsen. Anne1 Int2,1 

 

Den parallelle posisjonen i bena skal være ganske smal, som er gunstig for meg siden 

jeg har en tendens til å havne i for store posisjoner, og derfor kan knærne mine lett falle 

innover. Frøydis2 Logg2/1 

 

Disse studentene arbeider med henholdsvis å tilpasse kroppen til teknikken, 

og teknikken til egen kropp. Anne gjennom å undersøke hva kroppen må gjøre 

for å komme til den ønskede formen, mens Frøydis vurderer hvordan formen 

er relevant for hennes fysiske utfordringer, og hvordan dette kan anvendes for 

å bedre hennes teknikk. Begge har en refleksiv oppmerksomhet om kroppen, 

hvor kroppen er i forgrunnen for deres detaljerte undersøkelser. De opparbei-

der en økt bevissthet rundt forholdet mellom den gjeldende teknikken og egen 

kropp, som et skritt på veien til å gjøre teknikken til sin.  

Det å kunne tilpasse bevegelser til egen kropp er for enkelte studenter det 

de er aller mest opptatt av når de trener i dans:  
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Det er viktig å finne en egen vei med sin egen kropp, med det instrumentet en har å jobbe 

med. Det er ikke sånn at jeg nødvendigvis kan få den flotte attityden som andre kan få, 

fordi de har en annen kropp enn meg. Det er viktigere å finne min vei inn i bevegelse, 

enn å måtte streve etter å få kroppen min etter en standardisert for-modell. Gry2 Int2,1 

 

Når jeg trener dans, uansett teknikk, trenger jeg tid til å få «danse» i slutten av klassen, 

og få lov til å prøve ut de tekniske prinsippene vi har jobbet med. Dette blir viktigere og 

viktigere for meg fordi jeg vil ha tid og mulighet til å gjøre ulike tekniske prinsipper og 

«skills» til mine egne. Jeg begynner å bli mer bevisst at min kropp forstår bedre når jeg 

gjør bevegelser som oppstår mer organisk og naturlig for kroppen, det er også da de 

ordentlige «aha-opplevelsene» oppstår. Hanna3 Logg2/2 

 

Gry vil finne sin egen vei inn i bevegelse, framfor å følge et ideal. Hun fortel-

ler seg selv at det ikke er viktig å få like perfekt utførelse som andre, men at 

det å finne sin egen vei er vel så bra. Her berøres estetiske spørsmål, som 

diskutert i kapittel 1, om målet er å tilpasse seg til en ytre form, eller å finne 

best mulig funksjon i utførelse. I tillegg tolker jeg det i sammenheng med ulik 

vektlegging av sanser: Gjennom å tone ned betydningen av hvordan bevegel-

sene ser ut visuelt, vektlegger Gry synssansen mindre i sitt arbeid. Hun frem-

hever heller å finne sin egen vei og ha muligheter til forskjeller i utførelse, noe 

som kan forstås i sammenheng med et økt fokus på propriosepsjon og det å 

lytte til kroppen.  

Hanna ønsker også å tilpasse bevegelser til egen kropp og gjøre teknikken 

til sin. Dette gir økt eierskap og forståelse for teknikken. Uttrykket "min kropp 

forstår" peker på en enhet mellom kropp og tanke, hun forstår ikke bare men-

talt, men i eller gjennom kroppen. Dette kan tolkes i lys av Merleau-Ponty 

som skriver at kroppen har en egen måte å forstå på: "A movement is learned 

when the body has understood it, that is, when it has incorporated it into its 

'world' " (2012, 140). Når kroppen har inkorporert bevegelsesmønstre, har den 

en økt forståelse av bevegelsen. I denne forståelsen ligger det noe mer enn å 

kunne gjenta den konkrete bevegelsen: "When the body is skilled at a move-

ment pattern, it has an understanding of it, it simultaneously also possesses the 

art of making new movements in an adaptive way" (Parviainen 1998, 50).  

Studentenes arbeid med å tilpasse bevegelser til egen kropps forutsetninger, 

forstår jeg som det Merleau-Ponty omtaler som inkorporering til kroppens 

"verden". Ved å gjøre tekniske prinsipper til sine egne, kan de anvendes i ulike 

situasjoner som en kroppslig form for kunnskap. I arbeidet med å tilpasse be-

vegelser til egen kropp, forholder studentene seg også til estetiske idealer, som 

de ønsker å tilpasse seg til, eller ta avstand fra. Dette innebærer en inkorpore-

ring av dansen til en større sammenheng, til dansetradisjonen som en "verden". 

 



141 

Å integrere kropp og tanke 

 

Forholdet mellom kropp og tanke er et tema som flere studenter berører i sine 

logger, hvor det til tider oppleves som ett og til tider som adskilt. Det kommer 

fram en dobbelthet i studentenes erfaringer, mellom opplevelser av å ha en 

kropp eller å være en kropp, om kroppen oppleves som et objekt for tanken 

eller som et handlende subjekt. Her følger først et sitat fra Beate, som kan 

tolkes som at hun har et dualistisk syn på kropp og tanke:  

Har arbeidet mentalt med å visualisere hva kroppen min gjør, og hvordan den jobber. 

Føler at jeg kjenner kroppen bedre i teknikken. Jeg har tidligere vært litt motstrebende 

i både kropp og sinn, men nå føler jeg at teknikken og tankene jobber sammen, og at 

kroppen min forstår hva vi sammen holder på med. Jeg har lært at jeg må forberede 

meg mentalt slik at jeg kan oppnå det jeg vil, og det kroppen kan få til. Beate1 Logg1/1 

 

Beate arbeider med å lytte til kroppen ved å registrere og visualisere bevegel-

sene som skal utføres. Hun ordlegger seg på en dualistisk måte, at kropp og 

tanke er to adskilte ting som hun prøver å få til å fungere sammen. Dette tolker 

jeg at har sammenheng med at det ikke er samsvar mellom hva hun ønsker å 

mestre og det hun faktisk mestrer. Dette kan med Merleau-Ponty forstås som 

en tvetydighet i kroppen som både objekt og subjekt. Dette forklarer han med 

dobbeltsansningen, der den ene hånden som berører den andre samtidig blir 

berørt (2012, 95). Kroppen er både et sansende subjekt og et sansbart objekt. 

Når Beate opplever å ikke mestre det hun ønsker, kommer kroppen som objekt 

mer i forgrunnen, kroppen blir som "en ting" hun vil temme.  

Filosof Drew Leder viser til en slik sammenheng mellom mestring og om 

kroppen er i forgrunn eller bakgrunn: I innlæring av en ny ferdighet har krop-

pen en tendens til å komme i forgrunnen for oppmerksomheten. Når ferdighe-

ten mestres "forsvinner" kroppen og oppmerksomheten rettes et annet sted 

(1990, 31). Han skriver videre: "Insofar as the body seizes our awareness par-

ticularly in times of disturbance, it can come to appear 'Other' and opposed to 

the self" (70). Når Beate opplever å ikke mestre bevegelser kommer kroppen 

i forgrunn for hennes oppmerksomhet på en slik måte at kroppen oppleves 

som noe annet enn henne selv. Når hun mestrer omtaler hun det som at krop-

pen forstår, dette indikerer en følelse av at kropp og tanke er sammenbundet. 

Når ferdighetene er inkorporert i kroppen kan oppmerksomheten gå fra å 

mestre ferdigheten til å være i aktiviteten og kroppen blir bakgrunn. 

Sammenheng mellom kropp og tanke er viktig for Carina i sitatet under, 

hvor hun snakker om ulike måter å være tilstede på:  
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Avslapningsøvelser gir meg mye ro og jeg blir tilstede i min kropp. Det hjelper ikke bare 

fysisk for å bli bevisst på om jeg går over hofta, men også med å være tilstede i tankene. 

Det hjelper veldig mye, både med å få kontakt med kroppen, og med å være fysisk tilstede 

i rommet. Carina1 Int2, 4  

 

Carina mener avspenningsarbeid gir henne økt tilstedeværelse i kroppen, som 

for henne dreier seg om både å kunne lytte til kroppen og å være tilstede i 

tankene. Hennes formulering "å være fysisk tilstede i rommet", kan tolkes som 

litt overflødig; hun er jo fysisk tilstede i rommet bare i kraft av å være der. Jeg 

tolker det heller slik at hun er mentalt tilstede i det som foregår både i kroppen 

og i rommet, og at en slik integrering av kropp og tanke gir en opplevelse av 

at den fysiske tilstedeværelsen i rommet har en annen karakter.  

Hanna har en lignende anvendelse av begrepene fysisk og mentalt:  

Jeg vil beskrive en uvant klasse som var en blanding av mentalt og fysisk arbeid. Klassen 

begynte med en latterøvelse i fem minutter, så ren styrketrening. Etterpå spredte vi oss 

i rommet for ett mer mentalt arbeid i stillhet, det begynte med myk oppvarming av ulike 

ledd i kroppen og ble etter hvert tyngre med mer fysisk krevende øvelser. Her ble hele 

kroppen integrert og fikk mulighet til å jobbe. Hanna3 Logg1/2 

 

Hanna bruker begrepet mentalt arbeid, men beskriver konkrete fysiske beve-

gelser. Dette kan tyde på at bevegelsene var utført med en dyp konsentrasjon, 

en tilstedeværelse i kroppen som hun beskriver som mental. Dette tolker jeg 

som et eksempel på en opplevelse av kropp og tanke som ett, som Merleau-

Ponty skriver: "every movement is indissolubly movement and consciousness 

of movement" (2012, 113). 

Denne sammenstillingen av begrepene mental og fysisk hos disse to stu-

dentene forstår jeg i sammenheng med et skifte fra en pre-refleksiv til en re-

fleksiv oppmerksomhet om kroppen. Når oppmerksomheten går fra å ha fokus 

på bevegelsen som skal utføres, hvor kroppen er i bakgrunnen, til at kroppen 

trer fram i forgrunnen, kan dette oppleves både som et dypere mentalt arbeid 

og som en sterkere fysisk tilstedeværelse.  

Carina snakker i sitatene under om forholdet mellom kropp og tanke, og 

fremhever at tanken enkelte ganger kan overskygge den fysiske utførelsen:  

I hodet skjønner jeg hvordan man skal gjøre det, men kroppen gjør ikke det. For jeg 

legger mer vekt på det intellektuelle enn det muskulære. Det kan lett bli for analytisk når 

jeg skriver logg. Jeg må kanskje stå opp innimellom og prøve det mer ut. Carina1 Int1,5  

 

Carina vektlegger å la kroppen forstå gjennom fysisk utprøving, framfor å 

tenke analytisk og intellektuelt. Hun ønsker å kunne stole på kroppens egen 

kunnskap, og anser ikke kun det å forstå "i hodet" som gyldig kunnskap.  
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Dette skriver Carina også om i sitt tredje studieår:  

Pedagogen mente at jeg er veldig engasjert, men raskere kan "embody" informasjon. 

Jeg er enig i at jeg iblant tenker for mye og overanalyserer i stedet for å la kroppen finne 

ut av det. Dette kan hjelpe meg til raskere forståelser for prinsipper. Carina3 Logg2/6 

 

Carina viser her enda tydeligere ideen om at tanken kan stå i veien for, og 

forstyrre, kroppens egen forståelse og utførelse. Dette kan tolkes som en form 

for omvendt dualisme,26 at kroppen får en forrang for tanken, framfor at de 

fungerer i samspill. Men det kan også tolkes som en måte å klare å tone ned 

tankens "overherredømme" på. For å kunne ha tilstedeværelse i kroppen, kre-

ves en annen form for bevissthet enn den rasjonelle, og den analytiske tanken 

må derfor settes litt til side. Dette forstår jeg i lys av Merleau-Ponty som frem-

hever at bevissthet er sammenflettet med handling, at bevissthet ikke først og 

fremst er et "jeg tenker", men et "jeg kan" (2012, 139).  

I studentenes erfaringer synliggjøres en tvetydighet i opplevelsen av krop-

pen som både objekt og subjekt. Det veksles mellom en ordlegging som er 

dualistisk, der kroppen omtales som et objekt for tanken, til en oppfattelse av 

kropp og tanke som ett, der kroppens egen kunnskap oppdages. Studentene 

veksler mellom en refleksiv og en pre-refleksiv oppmerksomhet om kroppen. 

En refleksiv oppmerksomhet om kroppen knyttes gjerne til kroppen som ob-

jekt, men jeg tolker ikke studentenes opplevelser av å ha en bevissthet om 

kroppen som kun knyttet til en tingliggjøring av kroppen. Her kan Legrands 

(2007) forslag til to former for pre-refleksiv kroppslig bevissthet gi en forstå-

else av muligheten for en ikke-objektiverende oppmerksomhet i kroppen.  

Legrand introduserer begrepene den transparente og den performative 

kroppen. Den transparente kroppen er den som er i bakgrunn for våre hand-

linger i verden, mens den performative kroppen viser til en bevissthet om 

kroppen i bevegelse som ikke er objektiverende. Legrand bruker dansere som 

eksempel, og fremhever at dyktige dansere ikke trenger å observere og bevisst 

kontrollere sine handlinger, men de har likevel en bevissthet om sin kropp i 

bevegelse (2007, 501). Dette konseptet med den performative kroppen kan 

være til hjelp for å forstå studentenes erfaringer med å lære å lytte til kroppen, 

og deres opplevelser knyttet til kropp og tanke som sammenflettet. Når de 

arbeider med å legge merke til og ha en oppmerksomhet om hva som foregår 

i kroppen, er dette en oppmerksomhet som ikke nødvendigvis er objektive-

rende, de har også kontakt med den subjektive kroppen. Selv om en ferdighet 

                                                      
26 Se Eli Torvik (2008) for en diskusjon om en tendens til omvendt dualisme i kontaktimprovi-

sasjon. 
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er inkorporert, "forsvinner" ikke kroppen i bakgrunnen for oppmerksomheten, 

studentene er fremdeles oppmerksomme på hvordan kroppen føles. Det å være 

bevisst hvordan kroppen føles i handling peker også Ravn på som et eksempel 

på en subjektiv opplevelse av kroppen (2008, 278). Og det er kanskje nettopp 

dette som oppleves som å ha sterk tilstedeværelse i kroppen. 

 

Å gjenkjenne kroppens kunnskap 

Bodily knowledge refers […] to knowing in and through the body which has a 

direct connection to bodily awareness and perception. Bodily knowledge con-

cerns all kinds of movement skills which we have acquired in everyday life or 

by active study. (Parviainen 1998, 51)  

 

Parviainen knytter her kroppslig tilstedeværelse (bodily awareness) til kropps-

lig kunnskap (bodily knowledge), og denne kunnskapen innebærer å vite i og 

gjennom kroppen. Denne sammenflettingen mellom tilstedeværelse i kroppen 

og kroppens kunnskap har studentene berørt i tilknytning til å tilpasse beve-

gelser til egen kropp og å integrere kropp og tanke. Mens det er særlig når 

studentene gjenkjenner læring, at de mer eksplisitt oppdager kroppens kunn-

skap. Studentene i sitatene under svarer på intervjuspørsmål om hvordan de 

gjenkjenner at de har lært noe: 

Jeg kjenner spiralen i kroppen, i sittende kjenner jeg at hele kroppen former seg, at det 

er en motstand i det. Også i stående, at det er en motstand i retning. Beate2 Int4,3 

 

Det er kanskje når jeg reflekterer i ettertid at jeg skjønner det. Det tar lang tid før jeg 

forstår i hodet at jeg forstår i kroppen. Det må være der for godt før jeg føler at jeg har 

utviklet meg. Karin3 Int1,6 

 

Hvis man gjør et trinn man ikke har gjort på en stund, så plutselig klarer man det bedre. 

Men det er ikke egentlig da jeg føler at jeg har forandret meg. Det er når følelsen av å 

gjøre bevegelsen forandrer seg, at det bare føles mer naturlig da, når det kommer auto-

matisert i kroppen. Julie3 Int1,7 

 

Beate beskriver den umiddelbare kroppslige opplevelsen av å mestre en beve-

gelse, hvor hun legger merke til hva som er bevegelsens riktige kvalitet og 

form. Karin mener derimot at det tar tid for henne å forstå at hun har lært noe. 

Selv om hun kan det i kroppen, føler hun at hun må forstå det i hodet for å 

anerkjenne at hun kan det. Hun viser her til ideen om at kroppen forstår og 

lærer raskere enn det tanken henger med på. At bevegelsen må "være der for 

godt" kan tolkes som at kunnskapen er inkorporert i kroppen. Julie trenger 

også tid for å innse at hun har lært. Hun fokuserer derimot mer på den fysiske 
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opplevelsen, at det kjennes annerledes enn tidligere, og at bevegelsene er au-

tomatisert. Felles for disse tre studentene er at de vet at de har lært noe fordi 

de kjenner det i kroppen. De anvender dermed propriosepsjon både for å sanse 

kroppens bevegelser og for å gjenkjenne framgang og endring, noe Potter 

fremhever som sentralt i samtidsdans (2008, 452). 

Både Karin og Julie vektlegger med andre ord den varige kunnskapen, som 

er inkorporert eller automatisert i kroppen som en vane. Dette kan tolkes i lys 

av Merleau-Ponty som knytter vane til det at kroppen "forstår":  

[Habit] is a question of a knowledge in our hands, which is only given through 

a bodily effort and cannot be translated by an objective designation. […] In the 

acquisition of habit it is the body that "understands". (Merleau-Ponty 2012, 

145) 

 

Kroppens vaner er kunnskap som framkommer når de er nødvendige, uten at 

personen eksplisitt må aktivere dem gjennom bevisste tanker. Kroppens min-

ner og vaner er med andre ord en forutsetning for en kroppslig form for kunn-

skap. Når Karin snakker om at kroppen forstår før hodet kan det indikere at 

kroppen har tilegnet seg en ny vane pre-refleksivt, mens det er først når hun 

blir refleksivt oppmerksom på det at hun blir bevisst denne kunnskapen. Dette 

tyder på at det er en forsinkelse mellom tilegnelse av nye vaner og oppdagel-

sen av dem. Innlæring av nye ferdigheter i en danseteknikk innebærer at krop-

pen inkorporerer nye vaner, samtidig som vaner er vanskelige å legge merke 

til. Leder skriver at på samme måte som at kroppen kan "forsvinne" fra opp-

merksomheten, kan også ferdigheter det. Innlæring av nye ferdigheter går fra 

eksplisitt å måtte tenke på regler og eksempler for utførelse, til at de blir et tatt 

for gitt redskap for handling, i bakgrunnen for oppmerksomheten. "A skill has 

been incorporated into my bodily "I can" (Leder 1990, 31). En inkorporert 

ferdighet, som et "jeg kan", kan med Merleau-Ponty forstås som en vane som 

er tilgjengelig og som kan anvendes uten at personen bevisst må aktivere den.  

Noen studenter beskriver opplevelser hvor de oppdager kroppens minne:  

Det føles virkelig som at Grahamtimene vi hadde på videregående satt seg i kroppen, 

fordi musklene husker ting som hjernen min kanskje ikke gjør. Carina1 Logg1/1 

 

Mye av det vi lærte i høst sitter fortsatt i kroppen, og jeg husket overraskende mye. Det 

føltes som at informasjonen har sunket inn og det var enklere å ta i bruk det denne 

gangen. Det virket også lettere å få kropp og hode til å samarbeide. Frøydis2 Logg3/2 

 

Disse studentene opplever at kroppen husker bevegelser etter en pause, noe 

som er overraskende for dem. Kroppen har et minne som de i det daglige ikke 

er oppmerksom på, som "hjernen ikke husker" som Carina sier. Dette forstår 



146 

jeg som eksempler på en oppdagelse av at kroppen har en kunnskap som fram-

kommer i handling. Leder fremhever at ferdigheter som ikke aktivt anvendes, 

også er en måte kroppens kunnskap forsvinner i bakgrunnen på. Selv om de 

midlertidig er satt ut av spill, er de en del av kroppens "jeg kan" (1990, 32). 

Når studentene har et gjensyn med en teknikk etter en lang pause, aktiveres 

denne kunnskapen og kroppen husker. Det oppleves som at informasjonen har 

sunket inn og lettere kan anvendes, som Frøydis skriver. At "kropp og hjerne 

lettere samarbeider" tolker jeg som at hun mestrer det hun ønsker, og at det er 

samsvar mellom en intellektuell og kroppslig forståelse av bevegelsene.  

Enkelte studenter, som Julie over, snakker om kroppens vaner som at be-

vegelsene er automatisert i kroppen. Merleau-Ponty derimot skriver at vaner 

ikke er automatiske reflekser, men at de er en del av kroppens forståelse, og 

at "habit resides neither in thought nor in the objective body, but rather as the 

meditator of a world" (2012, 146). Når studentene snakker om at bevegelser 

må automatiseres i kroppen, tolker jeg det ikke som automatiske reflekser, 

men som at bevegelsene blir inkorporert i den levde kroppen, i møte med dan-

sen. I forlengelse av Merleau-Pontys vanebegrep skriver Rouhiainen: "With 

time and repetition bodily movement become bodily knowledge, which can 

be used in relevant situations. Habits, then, are a part of the body's way of 

interacting with the world" (2003, 112). Kroppens vaner er med andre ord en 

måte å samhandle med verden på, og kroppen står i et gjensidig forhold til 

omgivelsene. I dans vil det si at danseteknikkene påvirker kroppens vaner, og 

skaper ulike kropper. Studentenes erfaringer med å lytte til kroppen og en end-

ret oppmerksomhet om de proprioseptive sansene, er eksempler på hvordan 

kroppens vaner kan endres i møte med "verden", eller her, i møte med nye 

danseteknikker og dansetradisjoner.27  

Noen studenter beskriver møter med nye pedagoger som uvant, dette er 

også en måte å oppdage sine vaner:  

Når vi startet med en ny gjestelærer var det vanskelig å omstille kroppen til å slappe av 

og gå inn i gulvarbeidet. Karin3 Logg 2/2 

 

Pedagogen har et personlig preg på øvelsene og mange av øvelsene føles litt keitete i 

kroppen min. Dette føltes rart og unaturlig, men så gøy det var! Frøydis2 Logg 1/2 

 

Studentene opplever å måtte omstille seg til nye teknikker eller stiler, og i 

dette tydeliggjøres hva kroppen er vant med, og at kroppen er formet av 

                                                      
27 Se Foster (1997) og Bull (1997) for andre eksempler på ulik forming av kroppen i ulike 

danseteknikker.  
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teknikkene som de trener. At noe er uvant for kroppen kan i tillegg gi en 

opplevelse av at bevegelsene er uten mening, noe Frøydis er inne på:  

Det var utrolig vanskelig ettersom jeg ikke har den ekstreme bevisstheten i kroppen, og 

dermed føles bevegelsene tomme og uten hensikt. Frøydis3 Logg 3/3 

 

Å møte en uvant stil som hun ikke mestrer, oppleves som uforståelig, uvant 

og meningsløs. Frøydis knytter her en tilstedeværelse i kroppen direkte til 

mening i bevegelsene. Dette kan relateres til Merleau-Ponty som skriver 

om kroppens vaner som grunnleggende meningsfylte:  

The body, then, has understood and the habit has been acquired when the body 

allows itself to be penetrated by a new signification, when it has assimilated a 

new meaningful core. (Merleau-Ponty 2012,148) 

 

Sammenfattende diskusjon: Tilstedeværelse i kroppen  

 

En rekke forskere peker på at dansere er kroppseksperter, med en forhøyet 

evne til å sanse kropp og bevegelse (Legrand 2007; Anttila 2007; Ravn 2008; 

Potter 2008; Ehrenberg 2015). I denne analysen av studentenes erfaringer har 

jeg belyst ulike sider av prosessen fram mot å opparbeide seg en slik kroppslig 

ekspertise, som jeg har gitt betegnelsen tilstedeværelse i kroppen. I analysen 

har jeg vist at tilstedeværelse i kroppen er et sentralt kjennetegn ved dansetek-

nikken som studentene opparbeider seg i løpet av utdanningen i moderne- og 

samtidsdans. Jeg har identifisert ulike temaer som inngår i denne prosessen: 

fra det å kunne lytte til kroppen, sette ord på kroppslige opplevelser og tilpasse 

bevegelser til egen kropp, til å gjenkjenne en integrering av kropp og tanke, 

og kroppens kunnskap. Analysen av studentsitatene viser hvordan tilstedevæ-

relse i kroppen foregår som en veksling mellom en pre-refleksiv bevissthet i 

kroppen og en refleksiv bevissthet om kroppen. Studentene øver opp evnen til 

å la kroppen være forgrunn for oppmerksomheten, samtidig som den er rettet 

mot bevegelsene som utføres.  

At tilstedeværelse i kroppen er noe som kan læres støttes av Rouhiainen: 

"In relation to dance and learning to perceive how one is embodied from a first 

person perspective, it is interesting to note that the felt-sense of the body is 

heightened through movement" (2008, 245). Å lytte til kroppen læres spesielt 

gjennom bevegelse, men det er ikke knyttet til en spesiell type bevegelse. I 

dans, og i mye danseforskning, som Fortin (1998), Rouhiainen (2008) og Tor-
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gersen (2018), er det gjerne i somatiske teknikker og i teknikker der det arbei-

des utforskende med bevegelse, hvor tilstedeværelse i kroppen har et spesielt 

fokus. Studentenes erfaringer er derimot knyttet både til utforskende arbeid og 

til reproduksjon av fastlagte bevegelser. Dette indikerer at det ikke er en for-

utsetning å gå via somatiske praksiser for å oppnå tilstedeværelse i kroppen, 

selv om dette kan være en viktig vei inn for mange.  

I analysen har jeg ikke sett direkte på forskjeller mellom de tre studieårene, 

men det har likevel kommet fram en endring i studentenes erfaringer over tid: 

Fra at det er uvant å lytte til kroppen, til at de kan anvende det som et redskap 

for å utvikle seg danseteknisk. Å lytte til kroppen handler spesielt om å an-

vende og legge merke til de proprioseptive sansene, og det handler i tillegg 

om å anvende en syntese av sanser. Dette ga for flere studenter grunnlag for 

endring i deres tilnærming til læring og i deres syn på kropp og estetikk. Dette 

viser hvordan anvendelse av sanser er kulturelt formet (Rouhiainen 2008, 

244). Innenfor samtidsdans er proprioseptiv sansing spesielt vektlagt, til for-

skjell fra i klassisk ballett hvor synssansen er mer fremtredende (Potter 2008; 

Ravn 2008). Studentenes arbeid med å lære seg å lytte til kroppen, forstår jeg 

som at de tilegner seg deler av det repertoaret som er nødvendig for å være 

danser innenfor samtidsdanstradisjonen.  

Videre er det en endring fra at studentene har problemer med å sette ord på 

hva som foregår i kroppen, til at de kan gjøre detaljerte analyser. Studentene 

lærer seg både å sette ord på en teoretisk kunnskap om kroppen og en subjek-

tiv, kroppslig levd erfaring. Det er en tvetydighet i studentenes beskrivelser, 

mellom opplevelse av kroppen som objekt eller subjekt, og av kropp og tanke 

som separat eller sammenbundet. Studentene har i tillegg opplevelser som jeg 

tolker som en mellomposisjon, knytet til den performative kroppen (Legrand 

2007, 501). Studentene har en oppmerksomhet på kroppen i bevegelse slik den 

føles, uten å objektivere den. I prosessen oppleves bevegelse og bevissthet om 

bevegelse mer som ett, og studentene oppdager kroppens kunnskap, at krop-

pen har vaner og minner som er avgjørende for å kunne danse.  

Dette forstår jeg som at studentene får mer tilgang til den levde kroppen, 

som et "jeg kan", som gir følelse av meningsfullhet og av økt eierskap til dan-

sen. Rouhiainen viser også til en slik sammenheng mellom levd kropp og ei-

erskap: "Through the self-reflexivity of the body, having a sensation of one's 

own body actually involves a sense of ownership, of the individual sensing a 

lived experience of her or his own being" (2008, 245). Å opparbeide økt til-

stedeværelse i kroppen har dermed både en faglig og en personlig betydning. 
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3.2 Tilstedeværelse i dansen  

 

I kapittel 3.1 viste jeg hvordan studentene oppøver en tilstedeværelse i krop-

pen som en side av deres danseteknikk, i en veksling mellom en refleksiv og 

en prerefleksiv bevissthet om kroppen. Denne formen for tilstedeværelse kjen-

netegnes blant annet av å være en aktiv handling mot et mål. Her vil jeg nå se 

nærmere på tilstedeværelse mer som en tilstand av å glemme seg selv og blir 

ett med dansen. Et sitat fra Julie gir et eksempel på en slik opplevelse:  

Jeg føler meg fri når jeg ikke tenker, når jeg liksom bare er. At man kommer inn i den 

der lille bobla. Og når man er ferdig så lurer man på hva som har skjedd. Julie3 Int2,3 

 

Julie svarer her på et spørsmål om når hun føler frihet i dans. Hun beskriver 

en opplevelse av å være fullt ut tilstede i dansen, hun er "i en boble" der om-

verden glemmes og hun ikke trenger å tenke eller bekymre seg. En slik tilstand 

av å være ett med dansen er diskutert i flere studier av dans, slik som Rouhiai-

nen som beskriver en tilstand hvor danser og dans er sammenflettet (2003, 

322). Fraleigh viser til opplevelser av en følelse av enhet mellom seg selv og 

dansen, "when 'I exist my dance' as 'I exist my body'" (1987, 40). Dansefors-

kerne Karen Bond og Susan Stinson undersøker danseelevers opplevelser av 

"the Superordinary" som blant annet omfatter beskrivelser av å føle seg ett 

med dansen (2000/01, 66). Her vil jeg belyse nærmere hva som kjennetegner 

slike opplevelser av tilstedeværelse i dansen, gjennom å undersøke hvordan 

det erfares av studentene og hvilken betydning det har for dem.  

Som teoretisk linse for å tolke studentenes erfaringer vil jeg anvende 

Csikszentmihalyis teori om optimale opplevelser, betegnet som flow, og 

Gadamers forståelse av lek. I tillegg vil jeg trekke inn enkelte momenter fra 

Merleau-Pontys fenomenologi der det er relevant.  

Csikszentmihalyi beskriver flow som: "the holistic sensation that people 

feel when they act with total involvement"(2000, 35). Han har etter en rekke 

empiriske studier kommet fram til visse kjennetegn ved flowopplevelser: En 

sammensmeltning av handling og bevissthet, intens konsentrasjon på aktivi-

teten, tap av selvbevissthet, en følelse av kontroll, forskyvning av tidsoppfat-

ning og at aktiviteten er indre motivert (Nakamura og Csikszentmihalyi 2002, 

90). En betingelse for å komme i denne tilstanden er at det er balanse mellom 

egne ferdigheter og utfordringen; hvis utfordringen er for høy er resultatet 

engstelse, er den for lav er resultatet kjedsomhet (92).  

Csikszentmihalyi bruker altså begrepet flow om en opplevelse av å være 

fullstendig involvert i det man gjør. Han viser til ulike aktiviteter som trigger 
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slike opplevelser, blant annet dans og ulike former for lek og spill. Gadamer 

diskuterer lek (eller spill)28 som å ha en frem og tilbake bevegelse uten et be-

stemt sluttmål, der den som leker går fullstendig opp i leken (2012, 133-34). 

Det å ha full tilstedeværelse i en aktivitet har karakter av å være ute-av-seg. 

"Det å være ute av seg er i virkeligheten en positiv mulighet til å være fullt ut 

til stede i noe. Denne tilstedeværen har karakter av selvforglemmelse" (157).  

Csikszentmihalyi, med base i psykologi, og Gadamer som filosof diskute-

rer lignende fenomener, men med ulik innfallsvinkel. Der flow ansees som en 

ettertraktet sinnstilstand som enkelte mennesker opplever lettere enn andre, 

ser Gadamer lek som en grunnleggende menneskelig aktivitet, som han bruker 

som modell for å undersøke hvordan mennesket forstår. Steinsholt poengterer 

at forestillingene om flow holder seg innenfor rasjonelle grenser, mens lek er 

langt mer irrasjonell, uordnet og kaotisk (1999, 21). Videre mener han at flow 

er en stemning med subjektet i sentrum, som ikke viser ut over seg selv. Lek 

derimot er bare noe som skjer med oss, og er langt mer oppbyggelig (Steins-

holt 2010, 117). Flow kan dermed forstås som å handle mer om beherskelse 

og kontroll, mens lek er mer ukontrollert og ubehersket. Til tross for ulikheter 

i vitenskapsteoretisk ståsted, vil jeg anvende både flow og lek som teoretisk 

linse, fordi de kan gi ulike nyanser og innfallsvinkler i tolkningen av studen-

tenes erfaringer. Flow-teorien er utviklet basert på empiriske studier, og tilfø-

rer et mer konkret og nyansert analytisk redskap som utgangspunkt for å forstå 

sider av studentenes erfaringer. Gadamers lek bidrar til å forstå opplevelsene 

ut fra et mer eksistensielt perspektiv, som kan vise ut over selve opplevelsen, 

mot opplevelsens betydning for studentene. 

Etter en innledende analyse av materialet har jeg identifisert fem temaer 

knyttet til opplevelser av å være i dansen: 1) Tilstedeværelse i situasjonen, 

2)"å ikke tenke", 3) kroppen i dansen, 4) å bli danset av dansen og 5) tilstede-

værelse på scenen. De tre første er temaer som kan inngå i det å være tilstede 

i dansen, mens de to siste er beskrivelser av selve opplevelsen av tilstedevæ-

relse i dansen. Disse fem temaene vil jeg nå se nærmere på, hvor de tre første 

først og fremst analyseres ut fra flow, og de to siste mer i lys av lek.  

 

 

 

                                                      
28 Det tyske begrepet Spiel kan oversettes til både lek og spill på norsk. I tråd med den norske 

Gadamerforskeren Kjetil Steinsholt (1999, 2010) bruker jeg begrepet lek for Gadamers Spiel.  
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Tilstedeværelse i situasjonen 

 

Flere studenter i tredje studieår bruker begrepet tilstedeværelse i sine logger 

når de skriver om hva de er opptatt av når de trener i dans. Her følger to ek-

sempler, hvor tilstedeværelse knyttes spesielt til det å være konsentrert: 

Når jeg trener dans er jeg opptatt av å være tilstede i øyeblikket for å få mest mulig ut 

av det. Derfor prøver jeg å legge andre tanker vekk og kun fokusere på hva jeg skal 

jobbe med der og da. Ida3 Logg1/1 

 

Jeg har forsøkt å komme til timen litt tidligere slik at jeg er klar og mentalt tilstedevæ-

rende fra starten av timen. Jeg har opplevd at dansetimen går mye raskere når tankene 

og oppmerksomheten min er viet fult og helt til det som skjer i rommet. Frøydis3 Logg3/4 

 

Studentene er opptatt av å være tilstede i øyeblikket, og for dem dreier det seg 

her om å legge vekk forstyrrende tanker og ha full oppmerksomhet på det de 

arbeider med, å ha full tilstedeværelse i situasjonen. Disse beskrivelsene har 

ett av kjennetegnene ved en opplevelse av flow, å ha en dyp konsentrasjon om 

aktiviteten, og Frøydis er også inne på en endret tidsoppfatning. Likevel er 

ikke dette beskrivelser av å være i flow, og det har særlig sammenheng med 

at målet ikke er aktiviteten i seg selv, men å få økt læringsutbytte. Ønske om 

å ha tilstedeværelse i situasjonen er en innstilling studentene har til sitt eget 

læringsarbeid, og som anvendes som et redskap for å nå visse mål. I intervju 

ba jeg Ida og Frøydis om å utdype loggsitatene over, og i svarene kom de inn 

på hvilke mål det dreier seg om: 

Det er viktig å være tilstede i øyeblikket, ikke ha tankene et annet sted. Både i forhold til 

det å ta nytt materiale og så har det påvirkning på kvaliteten på bevegelsene, eller på 

utrykket som det gir. Ida3 Int1,5 

 

Det å legge fra seg andre tanker på utsiden av studioet, gjør at man blir mer fokusert. 

Jeg synes det er lettere å få med seg mer detaljer og mer informasjon. Det er noe det 

har vært snakket om siden vi startet, å legge fra seg verden på utsiden av dansestudioet. 

Men jeg har blitt mer bevisst på det, jeg tror også det er en slags skill som man må bygge 

opp. Jeg tror jeg er blitt bedre og hatt mer fokus på det i løpet av årene. Frøydis3 Int4,2  

 

Begge fremhever at å ha tilstedeværelse i situasjonen er en viktig hjelp i læ-

ringssituasjonen, for lettere å lære bevegelser og arbeide detaljert. Ida mener 

i tillegg at det påvirker bevegelsenes kvalitet og uttrykk, og at det dermed har 

estetiske konsekvenser. Frøydis fremhever at det å være fullt ut mentalt til-

stede i aktiviteten er en ferdighet som må øves opp. Det er noe hun er blitt mer 

oppmerksom på betydningen av i løpet av utdanningen, og som hun føler at 

hun mestrer bedre nå i tredje studieår. Denne oppfatningen støttes av at det 
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kun er tredjeårsstudenter som tar opp temaet tilstedeværelse i situasjonen i 

sine logger, det er først her dette er et tema de reflekterer rundt.  

Studentene arbeider aktivt med å ha en konsentrasjon om den foreliggende 

aktiviteten. De arbeider med å styre tankene og å tenke på de rette tingene. 

Dette kan oppleves som en anstrengelse og dermed ikke at de blir oppslukt av 

dansen, eller er i flow. Julies innledende beskrivelse av å være i "en boble", 

kan derimot tolkes som en opplevelse av flow. Dette knytter hun til en annen 

form for styring av tankene: nemlig "å ikke tenke". 

 

"Å ikke tenke"  

 

Slik jeg forstår det handler det "å ikke tenke" for Julie ikke om at hun ikke 

tenker i det hele tatt, men om å tenke på en annen måte, der opplevelsen ikke 

forstyrres av uvedkommende tanker. Flere andre studenter bruker uttrykket "å 

ikke tenke" i forbindelse med tilstedeværelse i dansen:  

[Jeg kjenner at jeg danser] når jeg ikke tenker så mye på hva jeg skal gjøre. At jeg bare 

gjør det, at jeg ikke tenker på: Å, hva er viktig, hva er det jeg må tenke på i denne 

øvelsen? Det skjer oftest når jeg vet hva jeg skal gjøre. Når jeg kan materialet veldig 

bra, sånn at jeg kjenner at nå kan jeg danse det. Hanna3 Int1,4 

 

Jeg tror det er en slags selvsikkerhet, i at nå kan jeg trinnene, så da trenger ikke jeg å 

bekymre meg, eller da trenger jeg ikke å tenke. Jeg tror det er litt den der friheten til å 

kunne danse uten å tenke, som for min del oppleves mer som dans. Frøydis3 Int4,6  

 

Disse to studentene har svart på spørsmål om når de føler at de danser, eller er 

tilstede i dansen. Begge vektlegger det å "ikke tenke", som for dem handler 

om å ikke bekymre seg for å feile eller ikke være bra nok, i tillegg til å ikke 

tenke for mye og heller bare kaste seg ut i opplevelsen av å danse. De ønsker 

å stenge ute forstyrrende tanker for å kunne være tilstede i dansen. Dette for-

står jeg som en tilstand der handling og bevissthet smelter sammen, som er et 

sentralt trekk ved en flowopplevelse. Man klarer da å legge vekk et ytre per-

spektiv på det man gjør og glemme bekymringer for om det man gjør er bra 

nok (Csikszentmihalyi 2000, 38).  

Temaene tilstedeværelse i situasjonen og "å ikke tenke" har en sammen-

heng ved at begge dreier seg om å være konsentrert om oppgaven, legge vekk 

bekymringer og uvedkommende tanker. Forskjellen er at det første innebærer 

en større anstrengelse for studentene, det er noe de bevisst arbeider med for å 

kunne nå sine mål med dansen. I det andre går det derimot mer av seg selv: 
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Når studentene opplever å være i dansen er konsentrasjonen der automatisk, 

bekymringer glemmes til fordel for dansen, som i en flowopplevelse. 

Et tema som går igjen i sitatene over, er å være sikker på hva man skal 

gjøre, å ikke måtte tenke på trinn eller tekniske fokus i utførelsen. For eksem-

pel Hanna som sier at hun kan "danse det" når hun vet hva hun skal gjøre. 

Dette samsvarer med et annet trekk ved flowopplevelsen, å kunne være i kon-

troll over handlingen og omgivelsene, eller ikke bekymre seg for om man ikke 

har kontroll. Dette har sammenheng med å ha tilstrekkelige ferdigheter for å 

mestre den gitte utfordringen (Csikszentmihalyi 2000, 44). Eva er i sitatet un-

der inne på at hva som anses som tilstrekkelige ferdigheter kan være ulikt:  

Å kjenne overskuddet til å jobbe med pusten samtidig som jeg kunne fokusere på beve-

gelsene var litt nytt for meg i en såpass fast øvelse. Det kan billedlig forklares som fri-

heten til å danse og er stort sett noe jeg opplever i mer improvisert dans. Eller generelt 

når jeg lar det som er automatisert i kroppen være bra nok. Eva Logg1/3 

 

Eva beskriver her en opplevelse hvor hun følte frihet i dansen i satt materiale. 

Dette opplever hun oftest i improvisasjon, noe som kan ha sammenheng med 

at det der ofte er mindre eller andre krav til prestasjon og større rom for hva 

som er riktig utførelse. Det vil dermed være en mulighet for selv å ha kontroll 

over situasjonen, og selv vurdere hva som er bra nok. I denne situasjonen med 

satt materiale opplever Eva også frihet fordi hun ikke ønsket å prestere utover 

det hun allerede kunne, men lot det som var inkorporert i kroppen være bra 

nok. Hun bekymrer seg ikke og vurderer sine ferdigheter som tilstrekkelige 

for aktiviteten. Her er det hennes egne vurderinger som er av betydning, uav-

hengig av pedagogens blikk. 

Et annet aspekt ved det "å ikke tenke", er det "å ikke tenke for mye". I sitatet 

under snakker Eva om at det å tenke for mye kan gå på bekostning av opple-

velser av å være i dansen. Hun hadde oftere slike opplevelser av å være tilstede 

i dansen som amatør, enn nå som dansestudent:  

Jo mer man lærer, jo mer blir man bevisst på forskjellige ting. Og da å kunne klare å ha 

det i kroppen, og kaste teknikken vekk fra tankene, at man bare er i nuet. Slik at du klarer 

å fokusere på det som var interessant med det i utgangspunktet. For eksempel å bare 

danse til rytmen og ikke tenke på: Å, jeg må ha foten i den retningen, og… Eva3 Int3,2  

 

Som student er Eva blitt for opptatt av teknikk og intellektuell forståelse av 

dansen. Hun prøver å finne tilbake til øyeblikk av å kunne nyte dansen uten å 

tenke på teknikk eller hvilke trinn som skal utføres. Hun berører her ideen om 

at tanken kan stå i veien for bevegelsen, som ble diskutert i kapittel 3.1. Der 

ble det vist til opplevelsen av at en analytisk og intellektuell forståelse kan stå 
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i veien for kroppens kunnskap. Eva peker her på hvordan dette i tillegg kan 

stå i veien for opplevelsen av å være i dansen. Dette er et dilemma knyttet til 

det å utdanne seg i dans, hvor dans går fra å være en aktivitet som oppsøkes 

for å ha det gøy, til å være et fag som studeres. Dette medfører et annet alvor 

og et prestasjonskrav som kan være en sperre for opplevelser med dans. Sett i 

lys av flowteorien forstår jeg det som at dansen går fra å være en indremotivert 

aktivitet, hvor målet for aktiviteten ligger i dansen selv, til at dansen blir sett 

på som et yrkesvalg, med medfølgende ansvar og mer eksterne mål, som kan 

forstyrre følelsen av å være i dansen.  

Disse opplevelsene av å ha kontroll og å danse uten å måtte tenke på hva 

som skal gjøres, kan også tolkes i lys av Merleau-Pontys forståelse av vaner, 

som diskutert i kapittel 3.1. Når kroppen har inkorporert nye vaner, eier krop-

pen kunnskapen som kan aktiveres uten "omveien" om en bevisst tanke. Vaner 

frigjør oss fra å måtte tenke på hva vi skal gjøre (2012, 154). Og som Leder 

fremhever, innebærer innlæring av nye ferdigheter gjerne en analytisk tilnær-

ming, hvor man eksplisitt må tenke på hva man skal gjøre (1990, 31). Studen-

tenes ønske om "å ikke tenke" og "ikke tenke for mye" forstår jeg som et ønske 

om å komme dit at analytisk refleksjon er overflødig, fordi ferdigheten er in-

korporert i kroppen som en kroppslig kunnskap. I tillegg har det sammenheng 

med en overgang fra en refleksiv bevissthet om bevegelse, til en pre-refleksiv 

kroppslig bevissthet i bevegelse.  

 

Kroppen i dansen  

 

I kapittel 3.1 viste jeg hvordan det å oppøve seg en tilstedeværelse i kroppen 

er et viktig aspekt ved studentenes læring i dans. For flere studenter er tilste-

deværelse i kroppen også viktig for opplevelser av å være tilstede i dansen. 

Jeg fikk nesten en endorfinrus i releaseklassen, jeg bare nøt det og smilte etterpå. Det 

var fordi jeg gjorde noe som min kropp og sjel elsker. Noe skjer med min sinnsstemning 

når jeg får uttrykke meg kroppslig med noe som kjennes organisk og man ikke trenger å 

ta i alt man kan for å få det høyeste kicket. Å gjenbruke kraften fra en annen bevegelse 

er som et lite pirr et sted i magen. Carina1 Logg1/2  

 

Carina beskriver bevegelser hun oppfatter som organiske i kroppen, hvor hun 

jobber med avspenning, flyt og bevegelsesenergi. Hun er fullt ut tilstede i og 

nyter den kroppslige opplevelsen av å danse og sannsynligvis av å mestre be-

vegelsene. Hun beskriver det som en endorfinrus, og at hun føler pirring i ma-

gen. Dette tolker jeg som at hun tar en risiko, som gir henne en forsterket 



155 

opplevelse. Her sees en dobbelthet mellom tryggheten ved å gjøre bevegelser 

som kjennes gode i kroppen, og risikoen ved å ta en sjanse. Risiko er en faktor 

i flowopplevelser, i en stadig utforsking og utvidelse av grensen for egne fer-

digheter (Csikszentmihalyi 2000, 29-30). Carinas opplevelse kan tolkes som 

en slik opplevelse av flow hvor det er en balanse mellom utfordring og ferdig-

het; hun har noe å strekke seg etter, men det er innenfor hva hun mestrer.  

Colombetti skriver at kroppen ofte ansees som skjult i opplevelser av å 

være absorbert i en aktivitet. Absorbsjon i en aktivitet, slik som i flow, anses 

primært som rettet mot verden, hvor kroppen er i bakgrunn for oppmerksom-

heten, eller helt usynlig. Hun er ikke enig i en slik fremstilling, og mener at 

det heller foregår en veksling mellom kroppen som synlig og usynlig, i for-

grunn og i bakgrunn for oppmerksomheten (2014, 128-29). Dette er i mine 

øyne også et kjennetegn ved studentenes erfaringer, hvor kroppen er sterkt 

tilstede i opplevelsen av å være absorbert i dansen. Carinas beskrivelse i sitatet 

over er et eksempel på dette, hvor kroppens følelser, handling og uttrykk er 

sentralt for opplevelsen av å være absorbert i dansen. 

Videre skriver Carina at hun gjør noe hennes "kropp og sjel elsker". Dette 

kan tolkes som en sammensmelting av handling og bevissthet, som i flow. I 

tillegg kan det indikere at en slik kroppslig opplevelse gir en sterk følelse av 

personlig involvering og en kropp og tanke enhet, i en opplevelse av å være et 

kroppssubjekt, framfor å ha en objektiv kropp. Hanna har en lignende beskri-

velse av en sammenheng mellom kroppen og "et jeg":  

Vi utforsket ulik anvendelse av pust for å se hvordan den kunne styre bevegelsene. Jeg 

kjente at det ble lettere å utføre bevegelsene fordi de ble mer avslappede og hele mitt 

"jeg" ble mer integrert i dansen. Det føltes mer organisk i kroppen. Hanna3 Logg3/2 

 

Gjennom en bevisstgjøring av kroppslige prosesser opplevde Hanna at beve-

gelsene ble mer organiske og avslappede, og at hele hennes "jeg" ble integrert 

i dansen. Hun har en økt tilstedeværelse i kroppen og i dansen som styrker 

hennes følelse av et helhetlig "jeg". Dette kan forstås i lys av flow, hvor det å 

gå helt inn i en aktivitet, i en sammensmelting av handling og bevissthet, kan 

gi tap av selvbevissthet. Dette mener Csikszentmihalyi kan føre til selvover-

skridelse og at selvet vender styrket tilbake (2005, 77-79).  

Denne sammenhengen mellom å miste seg selv og finne seg selv kan utdy-

pes av Gadamers forståelse av tilstedeværelse som å være ute-av-seg: For den 

som blir revet med av for eksempel et kunstverk eller et spill, rives ikke bare 

med av en fremmed verden, men "også av den egne verdenen som han på en 

mer egentlig måte blir overlatt til, idet han her oppnår en dypere erkjennelse 

av seg selv" (2012, 165). Ved å miste seg selv til dansen opplever studentene 
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en dypere kontakt med seg selv, med hele sitt "jeg", eller "kropp og sjel". Og 

det er spesielt i sammenheng med bevissthet om de kroppslige opplevelsene i 

dansen at denne dypere kontakten med en selv oppstår. Rouhiainen forklarer 

denne sammenhengen med at ved å lære å lytte til og forstå kroppen, kan vi få 

verdifull innsikt i hvem vi er og hvordan vi relaterer til situasjoner vi er i 

(2008, 242). Studentenes oppdagelser av en enhet mellom kroppen og selvet 

kan også tolkes i lys av Merleau-Pontys forståelse av kroppen som noe vi er 

og ikke bare har. Studentene har en fordypet kontakt med den levde kroppen.  

Csikszentmihalyi poengterer også kroppens særstilling, ved at kroppen har 

en spesiell evne til å fremkalle flow, som ofte ikke utnyttes til fulle. Gjennom 

å få kontroll over hva kroppen kan prestere og å bringe orden i sanseinntrykk, 

kan man oppnå følelse av nytelsesfull harmoni. Han gir eksempler fra sport, 

som gjerne dreier seg om å overskride grenser for det kroppen kan yte: høyere, 

raskere, sterkere. Men også enklere fysiske handlinger kan bli nytelsesfulle 

når formål og konsentrasjon om aktiviteten endres (2005, 111-13). Både 

Hanna og Carina beskriver kroppslige opplevelser av nytelsesfull harmoni, 

men for dem er det ikke det å skulle streve etter høyere, raskere eller sterkere 

som oppleves som godt. Tvert imot er det sentrale heller å kunne lytte til krop-

pen, og la kroppen være i en tilstand som ikke skal drives videre, men bare få 

lov til å være. Bevegelsenes kvalitet og en økt kroppslig bevissthet er det sent-

rale i opplevelsene. Betydningen av en slik bevissthet om bevegelsenes kvali-

tet er Carina inne på i sitatet under:  

[Jeg føler at jeg danser når] det slipper hva jeg gjør og blir hvordan jeg gjør. Hvordan 

det føles i kroppen og at det vekker noe emosjonelt i en. Den følelsen prøver jeg å ta med 

så fort som mulig i en teknikk klasse, selv om det bare er en tendu, forsøker jeg å tenke: 

Hvordan føles det? Ja, gå mer inn i opplevelsen, det gir meg så mye. Men før jeg kan 

gjøre det, må jeg vite hva jeg skal gjøre. Jeg må ta til meg materialet og den nye infor-

masjonen og så kommer belønningen, det går veldig hånd i hånd. Carina1 Int1,7 

 

For å føle at hun danser, må Carina gå fra å tenke på hva hun skal gjøre, til å 

være oppmerksom på kvalitet i bevegelsene, hvordan det kjennes i kroppen 

og hvordan det påvirker henne emosjonelt. Allerede i oppvarmingen i en 

danseklasse prøver hun å omdanne enkle øvelser til en danseopplevelse, gjen-

nom å fokusere på kvalitet i utførelsen og å lytte til kroppen. Her vises igjen 

hvordan en tilsynelatende enkel bevegelse kan medføre en tilstand av flow. 

Nytelsen beror ikke på hva du gjør, men snarere på hvordan du gjør det 

(Csikszentmihalyi 2005, 115). Carina sier videre at hun oppnår følelsen av å 

danse først når hun vet hva hun skal gjøre. Dette innebærer at det er en balanse 

mellom utfordring og ferdighet, og at hun har en følelse av kontroll. Å komme 

dit er for henne en belønning i seg selv. Det er ikke det å mestre bevegelsene 
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i seg selv som er målet, men å komme inn i en tilstand av å danse. Dette kan 

forstås som en indre motivert opplevelse av å være i flow, som oppsøkes uav-

hengig av ytre mål eller belønning.  

Til nå har jeg undersøkt ulike temaer som kan inngå i det å være tilstede i 

dansen: tilstedeværelse i situasjonen, "å ikke tenke" og kroppen i dansen. Nå 

vil jeg se nærmere på studenters beskrivelser av konkrete opplevelser av til-

stedeværelse i dansen, som også kan tolkes som opplevelser å bli lekt av leken 

(Gadamer 2012, 137), eller i denne sammenheng: å bli danset av dansen.  

 

Å bli danset av dansen 

 

I studentenes beskrivelser av å bli danset av dansen er det et skifte i fokus fra 

å ha kontroll og bygge seg opp, til å gi slipp på kontroll og bare være i dansen. 

Dette medfører en økt risiko, hvor de gir seg hen til dansen. Hanna skriver i 

flere logger om hvordan hun arbeider for å komme til en slik tilstand: 

Jeg vil kjenne at jeg går helt inn i dansen, at det er dansen som driver meg og ikke 

motsatt. Jeg vil nesten kunne glemme at jeg er i en teknikk klasse. Hanna3 Logg1/1 

 

Pedagogen utfordret oss på å gå fra det "rette" i en kombinasjon og i stedet gi oss hen 

til dansen og se hva dansen gjorde med oss. Jeg jobbet aktivt med det å virkelig gi meg 

hen til dansen, og for meg handlet det også om å ikke tenke for mye, og ikke bry meg om 

jeg gjorde feil. Det har også hjulpet å se tekniske øvelser som små danser, da har jeg 

kunnet kjenne dansen mer og integrere min personlighet mer i det. Hanna3 Logg2/2  

 

Hanna arbeider med å kunne gi seg hen til dansen, og se hva dansen gjør med 

henne. Hun opplever det som at det er dansen som driver henne og ikke om-

vendt, at hun blir danset av dansen. For å komme dit prøver hun å ikke tenke 

eller bekymre seg. Hun tillater seg risikoen av å gjøre feil og med det glemme 

litt det daglige, kanskje harde, arbeidet fram mot å bli en danser. Hanna har 

med andre ord en strategi for hvordan hun skal oppnå en tilstand der dansen 

tar over styringen. Hun tar et aktivt valg om å gi seg hen og miste seg selv til 

dansen. Dette er også et kjennetegn ved lek, at man aktivt velger å delta i le-

ken, og med det underkaster seg lekens regler (Gadamer 2012, 138). For 

Hanna kan betydningen av en slik hengivelse til dansen være at det oppleves 

som givende og meningsfullt i seg selv, i tillegg til at hun ser dette som en 

estetisk kvalitet i dans, som er viktig for å bli en bedre danser. 

I et annet loggsitat beskriver Hanna en konkret opplevelse hvor hun følte 

at dansen tok over styringen: 
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Jeg og min partner hadde en fin kroppslig kommunikasjon. Vi kjente begge at dansen 

dro oss inn i seg, vi nesten bare var der og lot oss bli forflyttet. Det var en fantastisk 

følelse og opplevelse som viser at vi begge var hengitt til dansen samtidig som vi var 

aktive og lydhøre gjennom kroppen. Hanna3 Logg2/2 

 

I en duett opplevde Hanna å la seg bli forflyttet av dansen, der de to ble hengitt 

til en felles dans, hvor de gikk opp i noe annet enn seg selv. Duetten beskriver 

hun som at det gikk av seg selv, samtidig som de var aktive og lyttende. Her 

sees igjen en sammenbinding av både det å gi seg hen og å være aktiv. Denne 

aktiviteten er derimot ikke styrt mot et mål utenfor dansen, men er et mål i seg 

selv. Hanna legger også vekt på den kroppslige kommunikasjonen og å lytte 

gjennom kroppen. Hun beskriver en sterk tilstedeværelse i kroppen, som in-

nebærer at kroppen kommer i forgrunnen for oppmerksomheten.  

To andre studenter beskriver opplevelser av å bli oppslukt av dansen sam-

men med en partner: 

Jeg forsto ikke at jeg løftet min partners hele kroppsvekt fra bakken før det hadde skjedd, 

fordi vi fant et mykt møtepunkt som forflyttet seg med bevegelsene slik at vi beveget oss 

mer som en kropp, enn to kropper som støttet seg på hverandre. Eva3 Logg3/3 

 

Vi fikk en sånn vanvittig intens kjemi og energi i mellom oss som holdt på. Det var ikke 

noe mening med det, men det var så vakkert fordi vi var så inne i øyeblikket. Det ble en 

helt spesiell både intensjon med selve improen, og følelse på det. For det var akkurat 

som at man var en person, og ikke to individer, vi var liksom oss. Gry3 Int3,3 

 

Eva hadde løftet partneren før hun ble mentalt klar over det, hun måtte ikke 

anstrenge seg for å utføre løftet, det bare gikk av seg selv. Dette forstår jeg 

som et eksempel på kroppens vaner, som "knowledge in our hands" (Merleau-

Ponty 2012, 145), som fremkommer når de er nødvendige, uten en eksplisitt 

bevissthet om å sette bevegelsen i gang. Eva forklarer opplevelsen med at de 

to beveget seg som en felles kropp. Gry snakker også om å bli en person i 

duetten, i et vakkert øyeblikk av å være i dansen. Disse to opplevelsene dreier 

seg om å la seg bli danset av dansen som oppstår mellom to dansere. Studen-

tene er her fullt ut tilstede i dansen og lar seg rive med i et uanstrengt felles-

skap. Dette er sentralt i kontaktimprovisasjon, hvor danseren gjennom å lytte 

til egen og partners kropp, kommer i en tilstand hvor dansen bare kan skje 

(Novack 1990, 152).  

Alle disse opplevelsene av å bli danset av dansen, eller at dansen bare skjer, 

kan tolkes som øyeblikk av å være i flow. I flow skjer det en sammensmelting 

av handling og bevissthet, som kan oppleves som at det går automatisk og 

tilsynelatende uanstrengt. Og det er et tap av en selvbevissthet, hvor man lar 

seg bli dratt inn i noe utenfor seg selv, i en selvoverskridende følelse av enhet 
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med omgivelsene (Csikszentmihalyi 2005, 65, 75-77). Hanna skriver i det inn-

ledende sitatet at hun prøver å glemme at hun er i en teknikk klasse. Dette kan 

bety at hun vil glemme anstrengelsen ved å skulle bli bedre, og unngå en selv-

bevissthet i bekymringen over å ikke være god nok, slik at dansen kan opple-

ves uanstrengt. De tre duettopplevelsene dreier seg alle om at dansen går av 

seg selv, uanstrengt, hvor studentene blir dratt inn i noe utenfor seg selv. Fø-

lelsen av å smelte sammen med partner, å bli til en felles kropp forstår jeg som 

en slik selvoverskridende følelse av enhet med omgivelsene. Disse opplevel-

sene av å bli ett med dansen kan også tolkes ut fra Gadamers forståelse av lek:  

Spillets bevegelse er ikke bare uten formål og hensikt, men også uanstrengt. 

Spillet går av seg selv. […] Spillets orden lar den spillende nærmest gå opp i 

spillet, som dermed fratar ham det initiativet som utgjør eksistensens egentlige 

anstrengelse. (Gadamer 2012, 135) 

 

Leken er, som i flow, uanstrengt og uten andre mål enn leken i seg selv. Den 

gir også en form for lettelse, ved at man gir fra seg eget initiativ og lar seg bli 

lekt av leken: "Spillets tiltrekning og fascinasjon består nettopp i at spillet blir 

herre over den som spiller […] Spillet trollbinder den som spiller, det vikler 

ham inn i spillet, det holder ham i spill" (137). Å bli danset av dansen er til-

trekkende og fascinerende for studentene. Det er en tilstand de ønsker å 

komme i, hvor de kan glemme seg selv og en selvbevissthet. Dette står kanskje 

i kontrast til deres daglige erfaringer med å studere dans, som en ofte målrettet 

og selvvurderende aktivitet. Å kunne la seg rive med av noe utenfor seg selv, 

gjør at de kan gi litt slipp på hverdagslivets anstrengelser og krav til initiativ.  

En student bruker selv begrepet lek når hun beskriver et øyeblikk av å bli 

oppslukt av dansen:  

Når man gir tid til å etablere et bilde og utforske det med bevegelse skapes en stemning 

som jeg nesten husker som når man som barn leker. Man er 100% tilstede og bevegel-

sene jeg lager blir så virkelige. Jeg prøver ikke å imitere en form, men det som skjer, det 

skjer akkurat som det skal. Carina3 Logg1/5 

 

Carina beskriver her en opplevelse med bevegelsesutforsking ut fra mentale 

bilder. Hun er fullstendig oppslukt av dansen og for henne minner det om lek. 

Hun trenger ikke bekymre seg for et ytre blikk, eller om hun utfører riktige 

bevegelser. Hun tillater at det som skjer er bra nok i seg selv, og hun lar seg 

bli dratt med av dansen. At bevegelsene blir "så virkelige" kan tolkes som at 

hun skaper en ny virkelighet, på siden av den dagligdagse. Denne opplevelsen 

utdyper hun i intervju, hvor hun snakker om tvetydigheten i å være i en fanta-

siverden, som på en måte føles ekte og på en annen måte ikke: 
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Det blir liksom en fantasiverden, eller det føles veldig ekte, samtidig som man er i en 

annen verden. Du har på en måte ikke hodet en annen plass, men du er veldig tilstede. 

Det er en følelse som inkluderer hele kroppen. Man går inn i det 100%, du tenker ikke 

på om middagen er klar. Men er inne i denne fantasiverden som man har bygget opp, 

og det som er med i leken, selv om man leker alene. Alt fokus er retter mot det og man 

mister perspektiv på andre ting, på tid og, for man er så inne i det. Carina3 Int5,1 

 

I utforsking av mentale bilder opplever hun en sterk fysisk og mental tilstede-

værelse. Det gir en opplevelse av å være i en annen verden. Hun er oppslukt 

av øyeblikket og mister tidsperspektivet, og har samtidig en sterk følelse av å 

være tilstede i kroppen og i dansen her og nå. Det er som i lek, hvor man vet 

at det er på liksom, men samtidig oppleves det ekte. Styrken i en slik opple-

velse kan forstås med Gadamer som skriver at man i lek ikke bare rives med 

av en fremmed verden, men også av sin egen verden, og dette fører til en dy-

pere erkjennelse av seg selv (2012, 165). Det å la seg rive med av dansen er 

dermed en måte å bli mer kjent med seg selv på, som kan forklare noe av 

betydningen ved slike opplevelser. Studentenes beskrivelser av å gi seg hen 

til dansen har ofte en styrke i seg som indikerer at opplevelsene er betydnings-

fulle for dem, og at de kan være styrkende for dem både personlig og faglig.  

Eva snakker i sitatet under om når hun opplever å være tilstede i dansen, 

og for henne er det en viss ambivalens i opplevelsen: 

Det skjer oftest når jeg improviserer til musikk, for da tenker jeg ikke at her hadde det 

vært kult å hoppe bakover, men at en bare blir ledet av hele stemningen. [Det kan også 

skje med satt materiale], ved at det sitter i kroppen, og jeg har overskudd til å leke litt 

med fraseringer og sånn. Jeg tror egentlig det handler om at jeg må føle meg stødig nok 

i det, å få overskudd til å gå dypere i det. På en måte er alt i balanse, men på en annen 

måte så kan hva som helst skje. Kanskje litt mer "fly på en rosa sky følelsen". Selv om 

du kommer inn i noe som kanskje er litt mørkt, så er det bra eller behagelig allikevel. 

Noe komfortabelt, selv om det er vanskelig. Eva3 Int3,3 

 

Eva er tilstede i dansen når hun ikke må planlegge hva hun skal gjøre, men 

bare kan la seg lede av stemningen. Dette er for henne lettest i improvisasjon, 

men oppstår også i danseklasser, når teknikken er inkorporert. Hun trenger å 

ha kontroll over situasjonen og samtidig ha rom for utforsking, frihet og lek. 

Hun betegner denne følelsen som å "fly på en rosa sky", som jeg tolker at viser 

til en tilstand utenfor det hverdagslige, som en annen verden enn den egne, og 

som har en behagelig følelse av å være oppslukt. Det er i tillegg en form for 

ambivalens i Evas beskrivelser: Hun er i balanse, men alt kan skje, det kan 

være mørkt og allikevel behagelig, komfortabelt og vanskelig.  

At "hva som helst kan skje" kan tolkes som at hun utsetter seg for en risiko. 

Tidligere har jeg sett på risiko i flow, som først og fremst handler om å ut-

fordre egne grenser for mestring, innenfor det man har kontroll over. Mens 
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Eva sine opplevelser forstår jeg som nærmere lek enn flow, hvor det handler 

mer om å gi slipp på kontroll og gå inn i det uforutsette. Det å gi seg hen til 

leken og dens regler innebærer ifølge Gadamer en risiko, som utgjør lekens 

fascinasjon (2012, 137). Her tydeliggjøres en forskjell på flow som ordnet og 

rasjonell, og lek som mer irrasjonell og kaotisk (Steinsholt 1999, 21). Denne 

ambivalensen og spenningen kan være noe av tiltrekningen ved å la seg bli 

danset av dansen. Den som danser hengir seg da til noe den ikke helt vet kon-

sekvensen av, som kan ta en inn i ukjente verdener og som kan føre til ny 

forståelse av seg selv. I tillegg gir man slipp på egen frihet, ved å la seg lede 

av lekens regler og rammer. Dette kommer også fram i Eva sin beskrivelse, i 

en dobbelthet mellom det å ha frihet til å leke med satt materiale, og å la seg 

bli ledet av dansen, hvor hun gir slipp på en frihet og et eget initiativ.  

 

Tilstedeværelse på scenen 

 

I beskrivelser av når studentene opplever tilstedeværelse i dansen, er flere inne 

på tilstedeværelse på scenen, som til dels er annerledes enn i en danseklasse.  

Hvis jeg er på scenen så merker jeg godt hvis jeg ikke er tilstede i øyeblikket. Hvis jeg 

begynner å tenke på: Å nå må jeg huske på å gjøre den bevegelsen rett og ... Når jeg har 

hatt tankene et annet sted, føler jeg at da har det ikke gått noe bra. Hvis jeg er tilstede 

føler jeg at jeg har gjort en bedre jobb, jeg føler meg egentlig litt avslappet. Ida3 Int1,5 

 

Ida merker lettere om hun er tilstede i øyeblikket når hun er på scenen, for da 

har hun ingen forstyrrende tanker og hun føler seg avslappet etterpå. Å kunne 

være fullt ut tilstede i øyeblikket er et kvalitetstegn for henne, hvor hun føler 

at hun har gjort en bedre jobb som danser. For Ida handler det ikke bare om å 

ha gode opplevelser med dans, men også om å ha gode resultater i en scenisk 

sammenheng. Målet er ikke kun i aktiviteten for seg selv, men også for et 

publikum som skal oppleve, og kanskje også bedømme. Hun har her en dobbel 

oppmerksomhet, rettet både mot sin egen og publikums opplevelse. 

En slik dobbel oppmerksomhet snakker Carina også om: 

Når man står på scenen, da er man tilstede! Jeg er tilstede fordi jeg liksom har hode og 

kropp der og da, men fokuset mitt er rettet på en litt annen måte. Jeg tror kanskje jeg 

mister litt av den indre opplevelsen når jeg står på scenen. Jeg opplever at det ligger et 

ansvar hos danseren til å gi publikum noe. Eller jeg skal ha fokus utover også, og jeg 

kan på en måte ikke gi 100% ut og 100% inn. Da må jeg fordele litt. Carina3 Int6,2 
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For Carina er det åpenbart at hun har tilstedeværelse på scenen, som hun knyt-

ter til å være konsentrert om oppgaven. Hun opplever det derimot som en litt 

annen form for tilstedeværelse, hvor hun må kombinere et fokus inn i egen 

kropp med et fokus ut mot publikum. Bevisstheten om et ytre blikk og at målet 

i dansen er for publikum og ikke bare henne selv, gjør noe med opplevelsen.  

Gadamer skriver om skuespill at det blir spilt for publikum, og ikke for 

skuespillerne. Skuespillerne går ikke fullt og helt opp i spillet, fordi de spiller 

sin rolle med henblikk på publikum. Det er publikum som blir lekt av leken 

og ikke skuespilleren (2012, 140). Dette perspektivet kan relaters til Idas og 

Carinas beskrivelser, hvor det å formidle til publikum gjør noe med opplevel-

sen av å være tilstede i dansen. Likevel mener de begge at de er tilstede i dan-

sen, om enn på en litt annen måte enn når de danser kun for seg selv. En tolk-

ning av dette er at det å danse for et publikum ikke er et utenforliggende mål, 

men en del av det indre målet ved å utøve scenisk dans. Det å kunne inkludere 

publikum i opplevelsen, forsterker følelsen av å være oppslukt av dansen. 

Dette synet støttes av Rustad, som i sin diskusjon av danseimprovisasjon po-

engterer at både utøvere og publikum hengir seg til og oppslukes av improvi-

sasjonen og blir lekt av denne (2013, 148). Analysen av studentenes erfaringer 

viser i tillegg at dette ikke bare kan skje i improvisasjon, men også i utøvelse 

av fastlagt koreografi. Her følger et sitat fra Carina om en slik opplevelse av 

å danse en fastlagt koreografi for et publikum: 

Den følelsen som musikken vekker hos meg vil jeg speile i bevegelsene og vise til publi-

kum, og det kjennes helt magisk både i kropp og mentalt! Ulempen ved at jeg forsvinner 

i denne drømme-danseverden er at jeg mister litt teknikk. Men så prøver jeg å huske 

formålet med en forestilling, og det er å nå ut og berøre publikum. Så jeg jobber på 

teknikk i klassene slik at den legger seg automatisk i kroppen, så jeg ikke behøver å tenke 

på det på scenen, men heller kan fokusere på å DANSE dansen! Carina1 Logg4/1 

 

Carina har her en opplevelse av å være fullt ut tilstede i dansen, hun beskriver 

det som en drømmeverden, som kan tolkes som at hun mister seg selv til en 

annen verden, som i lek. Samtidig er hun bekymret for om hun ikke utfører 

dansen godt nok. Hun forteller seg selv at dette ikke er viktig, det viktige er å 

heller klare å formidle noe til et publikum og å være i dansen. For henne er 

det ikke forstyrrende for opplevelsen at hun formidler til et publikum. Det er 

tvert imot et viktig aspekt ved det, som er med på å gi henne denne sterke 

opplevelsen av magien i øyeblikkets formidling.  

Julie, som i det innledende sitatet i dette delkapittelet beskriver en opple-

velse av å komme inn i "den der lille bobla", beskriver videre at for henne er 

det særlig på scenen at hun har slike opplevelser av å være i dansen:  
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Jeg opplever det ikke så mye i klasse, mest på scenen, når jeg er "in the moment". Fordi 

når man er på scenen, da er man som regel litt sånn i mål. Da kan man ha det gøy og 

kose seg, og få publikum til å like det man gjør. Mens i klasse jobber man alltid mot noe, 

man er veldig fokusert på å skulle bli bedre og å gjøre ting riktig. Julie3 Int2,3 

 

For Julie er det lettest å være tilstede i dansen på scenen, fordi hun da er i mål 

og kan kose seg med dansen og med formidling til et publikum. Hun legger 

her vekt både på overgangen fra å arbeide mot et mål til å ha full kontroll over 

situasjonen, og å kunne hengi seg til dansen. I tillegg fremhever hun kommu-

nikasjon med publikum som en viktig del av opplevelsen. Dette samsvarer 

med Rouhiainens undersøkelse av profesjonelle dansere, som viser at deres 

opplevelse av enhet med dansen styrkes i møte med publikum (2003, 342). I 

denne analysen har jeg vist at det ikke nødvendigvis er en motsetning mellom 

å være oppslukt av dansen, som i flow eller lek, og å formidle til et publikum. 

 

Sammenfattende diskusjon: Tilstedeværelse i dansen 

 

Med støtte fra teori om flow og lek har jeg undersøkt ulike sider ved å ha 

tilstedeværelse i dansen, og hvordan det oppleves for studentene. Med ut-

gangspunkt i de fem diskuterte temaene, vil jeg avslutningsvis se nærmere på 

hvilken betydning dette har for studentene.  

Å ha tilstedeværelse i situasjonen handler om å være fullstendig konsentrert 

om det man gjør. Å kunne styre tankene og ha full oppmerksomhet på aktivi-

teten er viktig for studentene i deres daglige dansetrening. De bruker det som 

et redskap for å nå sine mål med dansen, og de anser det som en ferdighet som 

oppøves gjennom utdanningen. I seg selv er dette ikke nok for å ha opplevelser 

av tilstedeværelse i dansen, men er ett skritt på veien.  

"Å ikke tenke" handler om å ikke bekymre seg eller tenke for mye. Å legge 

fra seg uvedkommende tanker er også en form for styring av tankene, som 

særlig berører det å ikke ha for høye forventninger til seg selv. I studentenes 

beskrivelser av å være tilstede i dansen, er et gjennomgangstema at de da "ikke 

tenker". Dette kan indikere at de i det daglige har en del bekymringer for pre-

stasjon og fremgang som det er en lettelse å slippe vekk fra for en stund. Å 

kunne glemme hverdagsbekymringer og tillate seg å bare være i dansen for et 

øyeblikk har en verdi i seg selv. I tillegg kan det "å ikke tenke" vise til et ønske 

om å inkorporere ferdigheter, som medfører en frihet fra å måtte eksplisitt 

tenke på hva man skal gjøre. Dette peker mot en overgang fra en refleksiv 

bevissthet om bevegelse, til en pre-refleksiv bevissthet i bevegelse.  
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Å ha en tilstedeværelse i kroppen er av stor betydning for å oppleve tilste-

deværelse i dansen, i en veksling mellom å la kroppen komme i forgrunnen 

for oppmerksomheten, og å la kroppen pre-refleksivt styre handlingen. Inn-

stilling til bevegelsen og bevegelsens kvalitet er viktig, slik at tilsynelatende 

enkle, hverdagslige bevegelser kan gjøres om til sterke danseopplevelser. Det 

kan dreie seg både om å nyte bevegelser som oppleves som organiske eller 

naturlige i kroppen, og mer risikofylte bevegelser som skaper spenning. Det 

som synes å være vesentlig for studentene er å ha en økt kroppslig bevissthet, 

hvor det mentale og fysiske er tett sammenbundet. Enkelte bruker uttrykk som 

"hele mitt jeg" eller "min kropp og sjel", som kan tolkes som at de får en dy-

pere erkjennelse av seg selv. Det kan i tillegg handle om å ha opplevelser av 

å være en kropp, hvor det er studentens subjektive opplevelse av den levde 

kroppen som er i fokus, framfor å være en objektiv kropp for andre.  

Å bli danset av dansen vil si å ha full tilstedeværelse i dansen. Studentene 

gjør et aktivt valg om å gi seg hen til dansen, som gir en følelse av at dansen 

styrer og at det bare skjer, tilsynelatende uanstrengt. Dette kan forstås som 

opplevelser av å være i flow, hvor det er full sammensmelting av bevissthet 

og handling, man mister en selvbevissthet, og med det også bekymringer og 

uvedkomne tanker. Det er ingen andre mål enn dansen selv, hvor danseren blir 

revet med av situasjonen og glemmer hverdagen og oppfattelsen av tid for-

skyves. Disse opplevelsene kan også forstås som lek, hvor den som leker over-

gir seg til leken og blir lekt av leken. Leken har heller ingen andre mål enn å 

bli lekt, og man glemmer seg selv og blir oppslukt av leken. Å la seg rive med 

av noe annet utenfor seg selv er, ifølge Gadamer, en måte å oppnå en dypere 

erkjennelse av seg selv. Det er en dobbelthet i disse opplevelsene, mellom å 

ha frihet og å la seg lede, mellom å være aktivt tilstede og å miste seg selv. 

Det å være aktiv, fri og selvstendig er sentrale kvaliteter i scenisk dans, og i 

danseutdanningen, og er noe studentene i mange sammenhenger vektlegger. 

Mens her, i forbindelse med å gi seg hen til dansen, oppgis på en måte "kravet" 

til frihet og aktivitet, eller til det å måtte ta initiativ. Når initiativet først er tatt, 

går det av seg selv, uanstrengt. Dette er ifølge Gadamer ved kjernen i lekens 

tiltrekning, fordi det å ta initiativ er "eksistensen egentlige anstrengelse"(2012, 

135). Å tillate seg å bare være i dansen, å ikke skulle noe annet eller mer, er 

dermed en viktig erfaring, som gir en form for fristed.  

Tilstedeværelse på scenen har for flere studenter en litt annen karakter enn 

det å generelt være tilstede i dansen. I tillegg til å være tilstede i sin egen 

aktivitet, er de bevisste på at de danser for et publikum. Å ha et slikt ytre blikk 

på det man gjør, anses i flowteorien som noe som bryter følelsen av flow. 

Gadamer skiller mellom lek som fremstilling for seg selv og for andre, som 
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for eksempel i fremstilling av et skuespill, hvor det er publikum som er de 

egentlige lekende. Analysen av studentenes beskrivelser av å danse for et pub-

likum viser derimot at de fremdeles har opplevelser av å bli danset av dansen, 

som i flow eller lek, selv om de har en bevissthet om et publikum. Dette kan 

blant annet forklares ved at i scenisk dans er det å formidle til et publikum en 

del av selve danseopplevelsen, og ikke et utenforliggende mål.  

 

I denne analysen av studentenes opplevelser av tilstedeværelse i dansen har 

jeg anvendt både flow og lek som teoretisk linse. Begge teorier har vært til 

hjelp for å forstå studentenes erfaringer. Der flow har bidratt med forståelse 

og gjenkjennelse av detaljerte trekk og skritt på veien mot tilstedeværelse i 

dansen, har lek tilført et perspektiv på opplevelsenes dypere betydning for stu-

dentene. Et fellestrekk ved de to teoriene er at opplevelsene ikke har et mål 

utenfor seg selv: å leke gjør man for lekens skyld, å være i flow oppstår når 

man ikke prøver å nå utenforliggende mål.  

Et annet fellestrekk er at begge anser at opplevelsene har en dyptgående 

betydning for personen. Csikszentmihalyi beskriver flow som at det løfter li-

vets gang til et nytt nivå og at "psykisk energi bidrager til styrkelse av selvet i 

stedet for at ødes i ydre måls tjeneste" (2005, 82). Det å ha optimale opplevel-

ser og ikke streve etter å nå mål kan altså bidra til å få en styrket selvfølelse. 

Gadamer på sin side anser lek som noe enda mer grunnleggende; lek ligger 

ved kjernen av vår menneskelige væren, som grunnlag for en dannelsespro-

sess. "Gjennom leken blir vi oss selv ved å eksperimentere med å være noe 

annet enn oss selv. Vi finner oss selv i det fremmede. Lekens dynamikk er 

selve grunnlaget for hvordan danning finner sted" (Steinsholt 2010, 118). Det 

å la seg rive med av dansen kan dermed forstås som et viktig ledd i studentenes 

danning, de blir noe annet og finner seg selv på nytt gjennom opplevelser av 

å glemme seg selv. En slik mer dypgående endring over tid, forstått som dan-

ning eller transformasjon, vil jeg undersøke nærmere i kapittel 4. 

 

Kapittelavslutning: Tilstedeværelse i kroppen og i dansen 

 

I dette kapittelet har jeg undersøkt to beslektede temaer i hvert sitt delkapittel: 

1) Kjennetegn ved studentenes prosess av å oppøve en tilstedeværelse i krop-

pen, og 2) kjennetegn ved studentenes opplevelser av tilstedeværelse i dansen, 

og hvilken betydning dette har for dem.  
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I kapittel 3.1 har jeg identifisert fem temaer som kjennetegner studentenes 

prosess fram mot å oppøve en tilstedeværelse i kroppen: Å lytte til kroppen, å 

sette ord på kroppslige opplevelser, å tilpasse bevegelser til egen kropp, å 

integrere kropp og tanke og å gjenkjenne kroppens kunnskap. Disse temaene 

gir et bidrag til å belyse hvordan profesjonelle danseres kroppslige ekspertise 

kan tilegnes. Med utvalgte temaer fra Merleau-Pontys fenomenologi som ana-

lytisk linse har jeg vist hvordan tilstedeværelse i kroppen innebærer en veks-

ling mellom en pre-refleksiv bevissthet i kroppen og en refleksiv bevissthet 

om kroppen. Studentene øver opp evnen til å la både kroppen og dansen være 

forgrunn for oppmerksomheten. Dette forstår jeg som knyttet til den perfor-

mative kroppen(Legrand 2007, 501), som innebærer å ha en oppmerksomhet 

på kroppen i bevegelse slik den føles, uten å objektivere den. I prosessen opp-

leves bevegelse og bevissthet om bevegelse som ett, og studentene oppdager 

kroppens kunnskap, i form av vaner som er avgjørende for å kunne danse. 

Studentene får mer tilgang til den levde kroppen, som et "jeg kan", som gir 

følelse av meningsfullhet og av økt eierskap til dansen. I tillegg har studentene 

et spesielt fokus på proprioseptiv sansing, noe som er spesielt vektlagt innen-

for samtidsdans. Studentenes arbeid med å opparbeide en økt tilstedeværelse 

i kroppen dreier seg også om å tilegne seg deler av repertoaret innenfor sam-

tidsdanstradisjonen. 

I kapittel 3.2 har jeg, med Csikszentmihalyis teori om flow og Gadamers 

forståelse av lek som teoretisk linse, undersøkt fem temaer som inngår i opp-

levelser av tilstedeværelse i dansen: Tilstedeværelse i situasjonen, "å ikke 

tenke", kroppen i dansen, å bli danset av dansen og tilstedeværelse på scenen. 

Sammenheng mellom kropp og tanke er sentralt også her, hvor studentene ar-

beider med å ikke bekymre seg eller tenke for mye, og å ha en bevissthet om 

og i kroppen. Som i flow smelter handling og bevissthet sammen, uten et ytre 

perspektiv, og med en opplevelse av kontroll over situasjonen og av selvover-

skridelse. Slike optimale opplevelser kan bidra til en styrket selvfølelse 

(Csikszentmihalyi 2005, 82). Opplevelser av å bli danset av dansen kan også 

forstås som lek, hvor den som leker overgir seg til leken og glemmer seg selv, 

noe som kan medføre en dypere erkjennelse av seg selv (Gadamer 2012, 165). 

På scenen opplever studentene å ha en sterk tilstedeværelse, om enn av en litt 

annen karakter enn ellers. Studentenes beskriver ofte det å ha tilstedeværelse 

i dansen som store opplevelser, noe som indikerer at de er betydningsfulle for 

dem. Det å la seg rive med av dansen kan med Gadamer forstås som et viktig 

ledd i studentenes danning, som en mer dyptgående endring over tid. 
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Kapittel 4: Transformasjon – Å bli danser og 

pedagog i moderne- og samtidsdans  

I dette kapittelet tar jeg utgangspunkt i sitater fra logger og intervjuer samlet 

under hovedområdet transformasjon. I analysen av materialet så langt i av-

handlingen har utgangspunktet vært sentrale temaer knyttet til studentenes 

daglige trening i moderne- og samtidsdans, hvor det i tillegg har kommet fram 

tendenser til endringer gjennom studieløpet. I dette kapittelet vil jeg undersøke 

nærmere denne endringen som foregår over tid, som jeg har valgt å betegne 

som transformasjon. Her vil Jarvis' læringsforståelse og Gadamers forståelse 

av tradisjon og danning være teoretisk utgangspunkt for analysen. I tillegg vil 

jeg anvende Mezirows teori om transformativ læring, hvor han, basert på en 

rekke empiriske studier, presenterer en modell for kjennetegn ved voksnes læ-

ring og endring i syn på verden (1997, 5). Forskningsspørsmål i dette kapitte-

let er: Hva kjennetegner studentenes transformasjon fram mot å bli danser og 

pedagog i moderne- og samtidsdans?  

Begrepet transformasjon anvendes noe ulikt av Jarvis og Mezirow, jeg vil 

derfor først se litt nærmere på dette. Deretter ser jeg på hvordan det forholder 

seg til danning, og hvordan jeg vil anvende begrepet. Denne diskusjonen bi-

drar med en teoretisk fordypning av hva det vil si å transformeres, som bak-

grunn for forståelse av studentenes erfaringer. 

Som tidligere vist er læring for Jarvis en livslang prosess, i en kombinasjon 

av det en person lærer og det en person blir. "The changed and more experi-

enced person is the major outcome of learning […] We are people who have 

learned, but more than this, we are the outcomes of our own learning"(2006, 

132). Videre betegner han læring som: "the transformative outcome from our 

experience" (87). Han bruker begrepet transformasjon både om transforma-

sjon av erfaringer og om transformasjon av personen gjennom stadig nye er-

faringer. All læring har dermed et transformativt element i seg ifølge Jarvis.  

Mezirow betegner derimot transformativ læring som en spesiell type læring 

hos voksne. Gjennom en endring av personens referanseramme,29 som består 

av forståelsesvaner (habits of mind) og derav avledede synspunkter (points of 

                                                      
29 Norske begreper brukes her i samsvar med dansk oversettelse av Mezirow (2005, 95). 
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view),30 utvikles autonom tenkning (1997, 5). Han skisserer fire ulike lærings-

prosesser: å lære innenfor eksiterende synspunkter, å lære nye synspunkter, å 

transformere eksisterende synspunkter og å transformere sine forståelsesvaner 

(7). Mezirow skiller med andre ord mellom "ordinær" læring, i de to første 

prosessene, og transformativ læring, i de to siste. Dette korresponderer med 

Jarvis' skille mellom å lære noe og å endres som person. Jarvis kritiserer der-

imot Mezirow for å være for kognitivt orientert, hvor kroppen, personen og 

den sosiale verden ikke får stor nok plass (Jarvis 2006, 175). Jeg forstår det 

som at Mezirow vektlegger utvikling av kritisk refleksjon og autonom tenk-

ning, mens Jarvis har et mer holistisk syn på hva det vil si å endres som person.  

Jarvis betegner både det man lærer og det man blir som aspekter ved læring, 

men han foreslår et skille mellom formålsrettet og utilsiktet læring, hvor det 

første er det man fokuserer på å lære, som konkret kunnskap eller ferdigheter, 

og det andre det som skjer med den som lærer, i en selv-læring (2006, 25). En 

slik distinksjon mellom noe formålsrettet og noe som bare skjer er nært Gada-

mers forståelse av danning (Bildung). Han fremhever at "dannelsens resultat 

ikke fremstilles med et teknisk mål for øye, men vokser frem av formingens 

og dannelsens indre prosess og derfor forblir i en tilstand av stadig videreut-

vikling" (2012, 37). Danning har ikke et mål utenfor seg selv, og er en prosess 

som aldri avsluttes, på linje med Jarvis' vektlegging av læring som livslang. I 

Sannhet og metode anvender ikke Gadamer begrepet transformasjon, men om-

taler det å endres som menneske som en forvandling (Vervandlung): "For-

vandling betyr derimot at noe plutselig og som helhet er noe annet" (142). På 

engelsk oversettes Vervandlung til transformation, som knytter danning og 

transformasjon sammen. Dette gjør for eksempel Kranz i sin diskusjon om 

Gadamers forståelse av danning: "It is about making something completely 

one's own, which includes a transformation, a change of oneself "(2014, 75).  

Flere tyske utdanningsforskere har bidratt til en mer eksplisitt kobling mel-

lom det tyske Bildung og det engelske transformative learning: Hans-Chris-

toph Koller foreslår en redefinering av Bildung som en transformativ prosess: 

"Bildung, then, cannot be understood simply as the process of acquiring 

knowledge or competencies, but rather as a transformation of the subject's re-

lation to the world, to others and to itself" (2017, 34). Dette fremhever han at 

er svært nært Mezirows to former for transformativ læring. Og jeg vil legge 

til, beskrivelsen er også nær Jarvis' forståelse av læring som en endring i en 

persons relasjon til seg selv, til andre og til verden.  

                                                      
30 Mezirow har tidligere brukt begrepene meaning perspective og meaning scheme. Se Kitch-

enham (2008) for en oversikt over utviklingen av Mezirows teori. 
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Thomas Neubauer og Annika Lehman bygger videre på Koller og omtaler 

danning som "transformation of self-world-relations" (2017, 57). De skriver 

at danning er en overordnet prosess som ikke bare innebærer læring av et inn-

hold, men en endring i personens "modus operandi", noe som tilsvarer Me-

zirows transformasjon av forståelsesvaner (habits of mind). De fremhever at 

det likevel er en viktig forskjell: Mezirow har en svært rasjonell tilnærming 

med sin vektlegging av kritisk refleksjon og en bevisst søken etter løsninger 

på et problem. Danning er derimot mindre rasjonell, og inkluderer mer fritt-

flytende søken etter nye muligheter (62). Dette samsvarer også med Gadamers 

vektlegging av danning som noe som bare skjer, og som ikke er et resultat av 

en rasjonell og målrettet prosess.  

Gadamer diskuterer danning i sammenheng med tradisjon, hvor det å ta opp 

i seg en tradisjons tankesett er en måte å gjøre noe helt til sitt, som i danning. 

Som tidligere vist er tradisjon et sosialt fellesskap med et repertoar av praksi-

ser, slik som ferdighet, kompetanse, regler, meninger, ambisjoner og roller, 

som en nykommer må tilegne seg for å bli del av tradisjonen (Lindholm 1985, 

105). Dette har likhetstrekk med Jarvis' beskrivelse av kultur som all kunn-

skap, ferdigheter, holdninger, synspunkter, verdier og emosjoner som men-

nesker i et samfunn deler. Læring foregår i krysningen mellom person og ver-

den, og læring handler også om å bli del av kulturer, i en sosialiseringsprosess 

(2006, 55, 60). Mezirows forståelsesvaner peker også mot et slik fellesskap, 

som han betegner som vanemessige måter å tenke, føle og handle på som er 

influert av et sett med koder. "These codes may be cultural, social, educa-

tional, economic, political, or psychological" (1997, 6). Endringen av slike 

forståelsesvaner er det han betegner som transformativ læring.  

Til tross for at Gadamers, Jarvis' og Mezirows prosjekter er ulike, med 

Gadamers filosofiske undersøkelser av forståelse, og Mezirows og Jarvis' em-

pirisk baserte studier av læring, er det likhetstrekk dem imellom. Alle tre peker 

på et skille mellom å lære noe og en endring som person, enten det omtales 

som selv-læring, transformativ læring eller danning. Et slikt skille er relevant 

for studentenes erfaringer, som dreier seg både om det formålsrettede å lære 

dans, og det som skjer med dem som personer. En endring som person kan 

også sies å være et langsiktig mål i en utdanning. I det daglige arbeidet har 

gjerne det formålsrettede et tydeligst fokus, mens endring som person er vans-

keligere å få øye på. Det er altså denne endringen av personen over tid som 

jeg har valgt å betegne som transformasjon. Alle tre vektlegger i tillegg at 

denne endringen har sammenheng med personens relasjon til verden. End-

ringen kan med Jarvis forstås som en sosialiseringsprosess, eller, slik jeg gjør 

her, med Gadamer forstås som en inntreden i en tradisjon.  
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Forskjellene i anvendelse av begrepet transformasjon hos de tre har sam-

menheng både med språkforskjeller (tysk/engelsk), og med tilhørighet til ulike 

forskningstradisjoner. Her anser jeg at Kollers forståelse av danning som en 

transformativ prosess kan fungere som en bro mellom disse, med vekt på end-

ring i personens relasjon til verden, som både kan være målrettet og rasjonell, 

og noe "som bare skjer". Det er slik jeg anvender begrepet transformasjon: 

som en endring i personens relasjon til verden, som rommer både transforma-

tiv læring og danning. Dette er også i tråd med Jarvis' selv-læring som inne-

bærer en endring av hele personen, både kognitivt, emosjonelt og kroppslig. 

Et sentralt spørsmål Neubauer og Lehman stiller, er hvordan transforma-

sjon kan gjøres synlig og hvordan det ser ut (2017, 63). Dette vil jeg gi et 

bidrag til i dette kapittelet, hvor jeg har tre ulike tilnærminger til hvordan 

transformasjon kan gjøres synlig: Gjennom endringer som kommer til syne 

implisitt ved å analysere et avgrenset tema, gjennom studentenes eksplisitte 

refleksjoner rundt egen transformasjon, og gjennom en mer overordnet ana-

lyse av endring i studentenes ordlegging og valg av tema, som er fremkommet 

i de tre øvrige hovedområdene i materialet. 

Disse tre tilnærmingene til å synliggjøre studentenes transformasjon gjen-

nom utdanningen undersøker jeg i hvert sitt delkapittel. I kapittel 4.1 Å tørre 

i dans – en transformativ prosess tas det utgangspunkt i studentenes konkrete 

erfaringer med å tørre i dans, som kan forstås som en transformativ prosess av 

faglig og personlig vekst. I kapittel 4.2 Refleksjoner på vei mot å bli danser 

og pedagog undersøkes studentenes egne refleksjoner rundt deres transforma-

sjon gjennom utdanningen, med vekt på temaer knyttet til det å bli danser og 

pedagog i moderne- og samtidsdans. I kapittel 4.3 Å gjøre dansen til sin sam-

menfattes kjennetegn ved studentenes transformasjon, som har kommet fram 

i avhandlingens øvrige kapitler.  

 

4.1 Å tørre i dans – en transformativ prosess 

 

I dette delkapittelet tar jeg utgangspunkt et lite begrep som har dukket opp 

mange steder i materialet: å tørre. Jeg har valgt å fordype meg i dette temaet 

både fordi det fremkommer hyppig i materialet, og fordi det peker mot en mer 

grunnleggende transformasjon hos studentene. Å undersøke konkrete opple-

velser av å tørre er dermed en tilnærming til å synliggjøre studentenes trans-

formasjon gjennom utdanningen.  
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Materialet det tas utgangspunkt i er sitater fra logger og intervjuer som in-

neholder ordet å tørre, eller relaterte ord som å være redd og å gå ut av kom-

fortsonen. Allerede i analysen av loggene fra første innsamlingsrunde, avgren-

set jeg å tørre å ta plass eller å ta sjanser som et tema i flere logger. Dette 

temaet ble fulgt opp i første runde med intervjuer. Der og i påfølgende logger 

kom i tillegg å gå ut av komfortsonen opp som tema, som ble fulgt opp i andre 

runde med intervjuer. I den innledende analysen av alt materialet ble det tyde-

lig at å tørre er et sentralt tema i studentenes erfaringer, med mye materiale fra 

både logger og intervjuer. Dette var ikke et tema som loggmalen la opp til, 

eller som jeg hadde en forforståelse av at skulle være viktig. Selv om jeg har 

påvirket temaets betydning gjennom å fremheve dette som ett av mange te-

maer på intervjuer, er det å tørre et tema som først og fremst springer ut fra 

studentenes egne erfaringer.  

Etter en tematisk analyse av materialet har jeg kommet fram til at studen-

tenes erfaringer med å tørre i dans er en læreprosess hvor de først identifiserer 

hva de er redd for, de handler for å overkomme redselen og dette gir et resultat 

i form av store opplevelser og faglig og personlig vekst. Ut fra dette har jeg 

avgrenset følgende temaer: 1) Opplevelser av å tørre, 2) å gå inn i en prosess 

og 3) betydningen av å tørre.  

Ved å løfte fram temaet å tørre, tar jeg utgangspunkt i den emosjonelle di-

mensjonen av studentenes læring, som Jarvis fremhever som spesielt viktig 

for personens selvfølelse (2006, 177). I kapittel 2 ble det vist hvordan emo-

sjonell respons på å mestre og å ikke-mestre var sentralt i studentenes daglige, 

formålsrettede arbeid med å lære dans. I dette kapittelet vil jeg undersøke nær-

mere hvordan et slikt daglig læringsarbeid fører til en mer dyptgående trans-

formasjon av studentene som personer. I tillegg vil jeg undersøke hvordan 

studentenes opplevelser også i dette temaet relaterer til tradisjoner i dans.  

 

Opplevelser av å tørre  

 

Studentenes opplevelser av å skulle tørre noe i dans er knyttet både til opple-

velser av egen kropp i bevegelse og av hvordan de fremstår i relasjon til andre. 

Jeg har avgrenset fire undertemaer som identifiserer hva studentene er redde 

for: Å tørre å gi fra seg kontroll over egen vekt, å tørre å utføre uvante og 

vanskelige bevegelser, å tørre å eksponere seg for andre og å tørre å ikke vite 

på forhånd. Alle disse opplevelsene har trekk av det Jarvis betegner som dis-

juncture, av at noe ikke fungerer eller stemmer med tidligere antagelser eller 
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at noe er problematisk i en situasjon. Slike opplevelser kan gi innledende fø-

lelse av ubehag eller disharmoni, men er sentrale for å igangsette læring, som 

en drivkraft for å handle, tenke og planlegge (Jarvis 2006, 77). 

Flere studenter beskriver opplevelser av å tørre å gi fra seg kontroll over 

egen vekt, enten alene eller i par. Opplevelsen betegnes som noe skummelt 

eller noe de er redde for, som kan forstås som en form for disjuncture, med en 

følelse av disharmoni, hvor de blir bevisstgjort det uvante i situasjonen. 

Ny følelse å falle direkte bakover i hopp, det gjelder å tørre og det er kult å ta sjanser! 

Carina1 Logg 1/2 

 

Hvis jeg skal slappe av fra hofta og opp blir det mer skummelt, for da føler jeg at jeg 

mister kontroll. Carina2 Int 3,2 

 

I kontaktimprovisasjon må jeg bli bedre til å gå utenfor komfortsonen min. Jeg blir fort 

redd når jeg mister kontrollen, når jeg skal opp-ned eller når ting blir voldsomt i tempo 

eller kraft. Gry3 Logg1/3 

 

Studentene beskriver opplevelser med releaseteknikk og kontaktimprovisa-

sjon, begge med utspring i postmoderne dans, som har til felles et fokus på 

avspenning, å gi slipp på kontroll og å gi etter for tyngdekraften i ulike former 

for fall. Bales relaterer disse teknikkene til opplevelser med passiv vekt, tillit 

og lekenhet, der et fall ikke ansees som en feil, men anvendes for å skape 

energi og bevegelse (2008c, 157-61). Særlig kontaktimprovisasjon medfører 

risiko på flere plan, fordi i en duett har danseren mindre kontroll over situa-

sjonen enn i soloarbeid, og danserne kan utsette seg for fysisk fare og oppleve 

fysisk desorientering (Rustad 2013, 127), for eksempel ved å bli løftet opp-

ned slik som Gry beskriver. Carinas opplevelse av å falle bakover i en relea-

seklasse tolker jeg også som en form for desorientering.  

Julie beskriver i sitatet under en situasjon fra kontaktimprovisasjon, hvor 

opplevelse av risiko og desorientering er sentralt:  

I en improvisasjon kom en medstudent og bare holdt meg fast, og jeg ble først veldig 

sånn: Å hva skjer nå? Men så begynte han å kaste meg rundt, opp i høye løft og da tenkte 

jeg bare: OK, nå bare lar jeg han styre. Det ble et sånt øyeblikk hvor man valgte å slippe 

seg helt, å tørre å gå for det. Når det var ferdig var det akkurat som om en boble sprakk, 

og jeg var litt sånn: Oi, hva skjedde egentlig nå? Julie3 Int 1,6 

 

Julie har en skepsis mot å bli løftet, men hun velger å ha tillitt til sin partner. 

Hun slipper kontroll over egen kropp og over situasjonen og utsetter seg for 

risikoen i det ukontrollerbare. Hun opplever en kroppslig desorientering i løf-

tene. At hun etterpå lurer på hva som skjedde, indikerer at hun i tillegg opp-

levde en desorientering i situasjonen. Dette kan også tolkes som at hun har 
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hatt en opplevelse av en full tilstedeværelse i dansen. Tilstedeværelse i dansen 

har, som diskutert i kapittel 3, trekk av lek, hvor man gir seg hen til leken og 

lar leken bli herre over den som leker, noe som innebærer en risiko (Gadamer 

2012, 137). Julies opplevelse understreker her risikoen ved en slik hengivelse. 

Å la seg bli revet med av dansen og dansepartneren er noe hun forbinder med 

redsel, hvor hun må tørre å gi slipp på kontroll.  

Felles for studentenes opplevelser av risiko og desorientering ved å gi slipp 

på kontroll over egen vekt, er at de også gir slipp på en visuell orientering. 

Dette kan ifølge Albright oppleves som ubehagelig: "Attending to what we 

cannot see, but can only feel, is not a 'natural' or even comfortable situation 

for many people" (2011, 16). Å bevege seg bakover eller opp ned kan være 

skremmende, men det kan også være tilfredsstillende å åpne opp for nye ki-

nestetiske erfaringer. Med henvisning til Merleau-Ponty argumenterer Al-

bright for at: "we only begin to understand our orientations when we experi-

ence disorientation" (16). Hun viser her til en sammenheng mellom en endret 

fysisk orientering og en endring i hvordan man orienterer seg i verden, som 

jeg forstår som en form for transformasjon eller læring. En slik sammenheng 

viser også Østern (2009, 105) til, hvor hun knytter fysisk desorientering til det 

å gjøre noe nytt og ukjent. Dette er et viktig grunnlag for læring og gir mulig-

het for endring, gjennom å gå i møte med det ukjente og å gjøre det kjente 

ukjent (269). Både Albright og Østern fremhever med andre ord at det å gi seg 

hen kroppslig kan trigge en transformasjon av personens forhold til verden, 

noe som samsvarer med tolkningen av studentenes erfaringer. 

Neste undertema er å tørre å utføre uvante eller vanskelige bevegelser. 

Flere studenter er inne på dette som svar på spørsmålet om når de går ut av 

komfortsonen i dans: 

Jeg går ut av min komfortsone når jeg prøver noe helt nytt, som jeg ikke har gjort tidli-

gere. Når det ser dårlig ut, da er det skummelt å prøve igjen. Carina3 Int2,6 

 

Jeg har fremdeles behov for å gå ut av komfortsonene min, både i bevegelser, tempo og 

stiler. Det går mye på hurtighet i bevegelser og utfordrende sammensetninger av beve-

gelser. Gry3 Logg 3/3 

 

Å gå ut av komfortsonen er også at man virkelig tar bevegelsene fullt ut, og så ser hva 

som skjer. Ikke tenke at man skal ha så mye kontroll hele tiden. Hanna3 Int 2,3  
 

Studentene er engstelige for å prøve ut nye bevegelser, å bevege seg raskt eller 

stort. Dette kan forstås som del av en læringsprosess, hvor det er en overvin-

nelse å utføre bevegelser som ennå ikke er inkorporert. I tillegg kan det å ut-

føre store, kraftfulle eller vanskelige bevegelser forstås i sammenheng med 
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ens selvfølelse: Albright viser til Iris Marion Youngs analyse fra 1990 av hvor-

dan jenter ble lært opp til å ikke oppta rom, ikke bruke hele kroppen og ikke 

tro at de kan gjøre vanskelige bevegelser. Albright mener at selv om dette kan 

være endret i dag, er det fremdeles sammenheng mellom hvordan man bruker 

kroppen og egen myndiggjøring (2011, 10). En student reflekterer selv over 

en slik sammenhengen mellom bevegelse og selvfølelse, og opplever at det å 

tørre å gjøre store bevegelser gir henne følelse av å være "stor i seg selv":  

Det å visualisere at en selv er stor, og samtidig prøve å fylle rommet synes jeg var ut-

fordrende og spennende. Jeg følte i denne perioden at jeg ble større i meg selv. Denne 

følelsen, og tanken, kommer jeg til å ta med meg videre i mitt arbeid. Beate2 Logg 4/4 

 

Studentenes erfaringer med å tørre kroppslig viser til en sammenheng mellom 

bevegelse og selvfølelse. Dette peker fram mot en transformasjon eller end-

ring i studentens relasjon til seg selv, som er et sentralt aspekt ved læring. Et 

annet, og like viktig aspekt, er en endring i ens relasjon til andre (Jarvis 2006, 

15). I to av sitatene over beskrives opplevelser med en partner, her er relasjo-

nen preget av felleskap og av å være to subjekter sammen om en aktivitet. I 

andre sitater derimot, er relasjonen mer preget av engstelse for hvordan de 

fremstår for andre, hvor studenten ser seg selv mer som et objekt for andre. 

Et sentralt tema, som nærmest alle studentene berører, er det å tørre å eks-

ponere seg for andre. Her følger tre sitater med litt ulik vinkling på temaet: 

Jeg har prøvd å tenke på å tørre å ta plass og tørre å gå med impulsene mine. Dette er 

en stor utfordring for meg. Frøydis2 Logg1/1 

 

Jeg synes det er viktig at dansere tør å ta med det personlige inn i det arbeidet man gjør. 

Det er viktig å tørre å gå litt inn i seg selv og hente ut det man har der. Julie4 Int 4,5  

 

Jeg går ut av komfortsonen når jeg ikke bryr meg så mye om hva andre synes eller 

hvordan jeg ser ut når jeg gjør det. Hanna3 Int 2,3  

 

Frøydis ønsker å ta større plass i rommet, noe som innebærer å eksponere seg 

mer for andre. Julie legger vekt på å tørre å være personlig i dansen, som in-

nebærer at hun blir mer synlig. Hanna prøver å ikke tenke på hvordan det hun 

gjør ser ut for andre, hun ønsker å tørre å gjøre feil når andre ser på. Å tørre å 

eksponere seg for andre dreier seg om å tørre å gjøre feil, ta plass og være 

personlig, og i denne eksponeringen ligger en risiko for å bli avvist eller å vise 

seg fram som utilstrekkelig, som en som ikke mestrer.  

Særlig det å tørre å gjøre feil er et tema som går igjen i mange logger, ofte 

i sammenheng med å utføre fastlagte bevegelser. Dette kan tolkes i sammen-

heng med tidligere diskusjoner om danseteknikk, mellom en reproduserende 
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eller utforskende tilnærming, og mellom autoritære eller demokratiske under-

visningsstiler. For eksempel danseforsker Robin Lakes kritiserer autoritære 

undervisningsmetoder i dans, som hun mener skaper frykt og stress og stenger 

for en mer utforskende og lekende tilnærming til læring (2005, 16), og Foster 

som betegner danseteknikk som en kamp om å nå estetiske idealer, og at det 

er en kamp danseren gjerne taper (1997, 237). Som vist i kapittel 1, er et slikt 

syn på teknikk og estetikk i dans noe studentene kjenner seg igjen i, men det 

er også noe de aktivt forhandler med og tar egne valg i forhold til. I dette 

kapittelet, hvor studentene beskriver opplevelser av å tørre, kommer også et 

slikt syn på dans fram som noe de må forholde seg til. Men sitatene viser at 

studentene arbeider aktivt med å overkomme redselen for å være utilstrekke-

lig, blant annet ved å legge mindre vekt på hvordan de ser ut i andres øyne.  

Postmoderne dans har hatt fokus på å komme bort fra en slik tankegang om 

rett og galt, ved å fokusere på danserens selvstendige utforskning i egen kropp, 

gjerne gjennom improvisasjon og partnerarbeid. Enkelte studenter knytter der-

imot redselen for å feile også til skapende arbeid eller improvisasjon: 

Jeg er ikke så trygg på å lage materiale selv. Jeg føler ikke jeg får gjort det så bra, at 

jeg lager bevegelser som er litt trygge, og kanskje ikke like spennende. Ida3 Int2,3  

 

Jeg er redd for å gjøre feil, oppføre meg rart eller bli flau fordi jeg kanskje ikke ender 

opp med å gjøre det som er forventet [i improvisasjon]. Julie3 Logg 2/1 

 

I en skapende prosess opplever Ida det som å feile hvis hun bare lager "kjede-

lige" bevegelser, og Julie opplever et forventningspress med hensyn til hva 

som er riktige handlinger i improvisasjon. Dette indikerer at det finnes normer 

å leve opp til også i dans basert på improvisasjon og eget bevegelsesmateriale. 

Engelsrud diskuterer undervisningsstiler i kontaktimprovisasjon, og hun viser 

hvordan dansere også her har et ønske om å leve opp til forventninger fra pe-

dagogen. "Even if dancers often are polite and nice to their teachers […] anx-

iety and tension also exist. Tension is created in relations that are perceived as 

equal and nonhierarchical" (2007, 71). Til tross for en uttalt idé om ikke-hie-

rarkiske strukturer, oppleves det også i improvisasjonsbasert undervisning 

engstelse for ikke å strekke til.  

Et siste tema knyttet til hva studentene er engstelige for er å tørre å ikke 

vite på forhånd. Dette er særlig fremtredende i improvisasjon, hvor det opple-

ves som utfordrende å ikke planlegge sine handlinger. 

Jeg liker å vite hva som skal skje, og helst ønsker jeg å planlegge hvordan jeg skal takle 

det. Mange ganger har jeg opplevd å føle meg redd for å gjøre nye ting, fordi jeg ikke 

vet hva det vil føre til. Julie3 Logg 2/1 
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[Før var jeg redd for improvisasjon,] nå synes jeg det er spennende å ikke vite på for-

hånd hva jeg skal gjøre, jeg bare koser meg med dansen og stoler på at ting vil skje når 

jeg begynner å bevege meg. Carina 2 Logg4/4 

 

For Julie er det ubehagelig å ikke ha kontroll over situasjonen, noe Carina 

tidligere har vært redd for. Det å ikke vite på forhånd er ifølge Rustad (2013, 

88) et kjennetegn ved danseimprovisasjon, som innebærer en risiko som kan 

være både tiltrekkende og skremmende. I improvisasjon kan det være enkelte 

handlinger som anses som mer passende enn andre, og det kan oppstå redsel 

for å feile og fremstå i et dårlig lys, som vist i studentenes sitater i forrige 

avsnitt. Rustad poengterer at improvisasjon også kan være en måte å takle 

redselen for å feile: "Ved å lære å tenke annerledes om det å feile og hvordan 

man kan omdanne feil til suksess, kan improvisasjon bidra til å gi læring som 

har overføringsverdi til klønete situasjoner også ellers i livet" (2013, 88).  

Det studentene er redde for i dans handler om å tørre å gi seg hen kroppslig 

og å tørre i relasjon til andre, to nært sammenknyttede områder som begge 

dreier seg om risiko: Å risikere å falle, slå seg, feile, ikke vite eller å bli avvist. 

Særlig fremtredende er det å eksponere seg for andre når de fremdeles er i en 

læringsprosess, hvor det er en risiko for å vise seg frem som utilstrekkelig. I 

tillegg dreier opplevelsene seg om å tørre å gi seg hen, til den kinestetiske 

opplevelsen, til partneren og til situasjonen, hvor kroppen og dansen tar ledel-

sen og man kan gi slipp på bekymringer. Det er en form for ambivalens i stu-

dentenes erfaringer, mellom å fremstå som god nok og å ha gode opplevelser 

i dans, noe Frøydis formulerer et tydelig ønske om:  

Å slippe alle bekymringer for et øyeblikk og bare danse. Frøydis Logg1/3  

 

En lignende ambivalens i opplevelser med dans viser flere andre dansefors-

kere til, for eksempel Stinsons, Blumenfield-Jones og van Dykes undersøkelse 

av danseelever som ønsker både å mestre fysiske utfordringer og å bare være 

absorbert i dansen (1990, 17), og Bracey som viser at å utdanne seg til danser 

er en sårbar prosess, der studentene er ”caught in the classic existential di-

lemma between wanting to look good and wanting to feel good” (2004, 19).  

 

Å gå inn i en prosess 

 

Et fellestrekk for alle studentenes opplevelser av å tørre i dans, er at de reflek-

terer over opplevelsene og handler for å overkomme sin redsel. Deres emo-
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sjonelle responser på utrygge situasjoner trigger dem til refleksjon og hand-

ling. Her vises sammenhengen mellom de tre komponentene i den emosjonelle 

dimensjonen: en bedømmende-, en følelses-  og en handlingstendens (Jarvis, 

2006, 109). Det er særlig to temaer som er sentrale for studentene i prosessen 

fram mot å tørre: Å bearbeide egne reaksjonsmønstre og personlighetstrekk, 

og å utsette seg for situasjonen. 

Første skritt i prosessen er for alle studentene å bearbeide egne reaksjons-

mønstre og personlighetstrekk, hvor de kritisk analyserer sine egne handlings- 

og tankemønstre. Her følger noen eksempler knyttet til det å tørre å gjøre feil:  

Jeg prøver å tenke at det spiller ingen rolle om noen ser på, for det er ikke fokus på 

hvordan det ser ut. Det er mitt arbeid, hvis noen vil se på så er de kanskje nysgjerrig på 

hvordan jeg arbeider. Carina1 Int 2,6 

 

Hva er det verste som kan skje hvis du hiver deg uti det og bare prøver? Sannheten er 

at det ikke skjer noe som helst. Om du gjør feil, er det helt ubetydelig. Frøydis2 Logg3/2 

 

Jeg prøver å gi litt blaffen i om jeg ikke klarer det med en gang. Det er ingen andre enn 

meg som tenker over at jeg ikke klarer det. Jeg må slutte å være så kritisk til meg selv. 

Gry2 Int2,6 

 

Disse tre studentene arbeider med å tørre å gjøre feil når andre ser på. Gjen-

nom å bearbeide egne tankemønstre prøver de å redusere eget prestasjons-

press. Frøydis og Gry forteller seg selv at det ikke er farlig å gjøre feil, og 

Carina inviterer andre til å se sin prosess framfor et ferdig produkt. Studentene 

orienterer seg mot en mer utforskende tilnærming til egen læring med vekt på 

å være i prosess, framfor å raskt skulle komme fram til korrekt utførelse. Som 

vist i kapittel 2, karakteriseres særlig andreårsstudenters læringsarbeid av en 

økt interesse for utforsking og spørsmålsstilling framfor å få raske svar. I si-

tatene over kommer det fram at en slik tilnærming er en viktig strategi for å 

kunne takle prestasjonspress og å kunne stole mer på egne ferdigheter.  

Flere tredjeårsstudenter er spesielt opptatt av å prøve å endre sine egne re-

aksjonsmønstre:  

Hvis jeg detter ut av en øvelse tenker jeg automatisk at nå er det jeg som har gjort noe 

galt, og det er jo ikke alltid det er sånn. Ida3 Int 1,6 

 

Jeg innså hvor opptatt jeg er av hvordan jeg ser ut når jeg beveger meg og hvor lett jeg 

hopper rett til å kopiere pedagogen. Jeg godtar litt for lett andres meninger i stedet for 

å finne ut hva jeg selv synes. Karin3 Logg3/2 

 

I starten synes jeg improvisasjon var vanskelig fordi jeg hele tiden tenkte på hva peda-

gogen var ute etter. I stedet for å tenke at jeg må improvisere som jeg vil, for pedagogen 

har jo ikke noe fasit. Julie3 Int1,5 
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Ida analyserer sine personlighetstrekk, og mener at hun ofte er for selvkritisk. 

Karin og Julie diskuterer sine forhold til pedagogen, som de går fra å se på 

som en autoritet de skal følge, til at de stoler mer på seg selv. Dette viser til et 

skifte mellom en forståelse av pedagogen som ekspert og som tilrettelegger. 

Forståelsen av pedagogen som tilrettelegger har jeg tidligere vist at er mest 

fremtredende i tredje studieår, noe som også samsvarer med disse sitatene. 

Analysen av studentenes læringsarbeid i kapittel 2 viste hvordan studentene 

utvikler et divergent og subjektivt syn på kunnskap, og at de blir mer auto-

nome i relasjon til pedagogen. Sitatene over, hvor studentene bearbeider seg 

selv for å tørre, gir eksempler på hvordan studentene forhandler med seg selv 

på veien fram mot å stole på seg selv. De lærer å forholde seg mer selvstendig 

til en autoritet, enten det er en pedagog eller et estetisk ideal. Sitatene viser i 

tillegg at de opparbeider evne til kritisk refleksjon. I følge Mezirow er det 

viktig i transformativ læring å kunne reflektere kritisk over egne og andres 

uuttalte antagelser og forventninger (2000, 4). Studentenes bearbeiding av 

egne reaksjoner er en form for kritiske selvrefleksjon. De blir oppmerksomme 

på sine forventninger om at det å gjøre feil er "farlig", eller sine antagelser om 

at andre vet best, noe som medfører at de kan gjøre noe med det. 

Etter en bearbeiding av egne reaksjonsmønstre, er neste skritt å utsette seg 

for situasjonen som de er engstelige for. Ida har i sitatet under en klar strategi 

for hva hun skal gjøre for å tørre å ta større plass i rommet: 

Jeg har behov for å ta større plass i rommet, dette har jeg jobbet bevisst med ved å stille 

meg fremst og prøve å danse mer ut. Jeg har prøvd å stille spørsmål og stilt meg på 

forskjellige steder. Men det er vanskelig å vite hvordan jeg kan gjøre dette uten å ta for 

mye plass, noe som kan være negativt. Ida3 Logg2/2 

 

Ida arbeider aktivt med å tørre å eksponere seg for andre, ved å bevege seg 

stort, bevisst stille spørsmål og endre plassering i rommet. Hun forhandler 

med seg selv om hvor langt hun kan gå. Dette er et eksempel på et selvstendig 

arbeid med utfordring og utprøving av egne og av dansetradisjonens grenser, 

som kan relateres til Gadamer som skriver at tradisjon alltid rommer et mo-

ment av frihet, og den må "bekreftes, tas i besittelse og pleies" (2012, 319). 

Selv i en danseklasse med mange uskrevne regler, viser Ida at hun aktivt ut-

forsker eget handlingsrom innenfor tradisjonen.  

Studentene i sitatene under beskriver opplevelser av å tørre kroppslig, noe 

som trigger en emosjonell respons:  

Når en blir utfordret er det ikke alltid moro i øyeblikket, men jeg synes det er nyttig og 

lærerikt for meg selv som danser. Jeg har måttet hoppe ut i ting jeg normalt sett ville 

nølt med, og det har utrolig nok gått mye bedre enn jeg hadde forventet. Gry3 Logg3/3 
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Hver gang jeg slipper litt mer, så synes jeg: Åh, så skummelt! Ja, det er ikke alltid det 

går, men innimellom så går det og da er det: Oi, oi dette var spennende, og så tør man 

litt mer. Carina3 Int 5,6 

 

Gry har hatt en opplevelse av å tørre å utføre vanskelige bevegelser, som hun 

ikke var helt klar for å gjøre. Selv om det ikke var "moro", oppleves det som 

en lettelse å ha turt å kaste seg ut. For Carina er det å tørre å gi slipp på kontroll 

over egen vekt en god opplevelse. Det å faktisk tørre gir begge en oppdagelse 

av at det ikke var så skummelt som fryktet.  

Julie beskriver en situasjon hvor hun tør å eksponere seg for andre gjennom 

å ta initiativ og ikke vite på forhånd.  

Selv om jeg var engstelig for å improvisere, tok jeg et valg om å ta initiativ. Brått glemte 

jeg å være nervøs og lot meg rive med av det uforutsigbare i improvisasjonen. Og snart 

følte jeg meg fri fra den tidligere tankegangen og redselen. Noe av det som overrasket 

meg mest, var hvor ivrige og positive de andre i gruppa ble til det jeg gjorde. Det bidro 

til å styrke selvtilliten og mestringsfølelsen for faget. Julie3 Logg 2/1 

 

Julie overvinner en redsel for å ta initiativ og gir seg hen til en uforutsigbar 

situasjon i en gruppeimprovisasjon. Å få en positiv respons fra medstudenter 

er viktig for henne, noe som tyder på at hva andre tenker om henne har en 

betydning. Å overskride egne grenser oppleves som stort, og det gir henne 

både faglig trygghet og økt selvtillit. 

Det som er felles for disse opplevelsene av å utsette seg for situasjonen de 

er engstelige for, er at studentene aktivt velger å utfordre seg selv. Deres emo-

sjonelle respons trigger en kritisk selvrefleksjon og vilje til å handle, som gir 

en forsterket opplevelse av å være et handlende subjekt og ikke kun et objekt 

for omstendighetene (Wilhelmsson 1998, 4). Dette peker videre mot siste del 

av prosessen, betydningen av det å tørre for studentene. 

 

Betydningen av å tørre 

 

Analysen av studentenes erfaringer med å tørre i dans har vist til en betydning 

som går forbi den enkelte opplevelsen av å tørre. Det å tørre kroppslig og re-

lasjonelt har sammenheng med egen selvfølelse, det gir læring i form av endret 

relasjon til seg selv og til andre i verden. Gjennom å utsette seg for risiko og 

desorientering, blir studentene vant til å gå inn i noe nytt og ukjent som ifølge 

Albright (211,16) kan gi ny orientering i verden. Gjennom å tørre å eksponere 

seg for andre og feile, blir studentene vant til å stole på seg selv og kunne 

omvende feil til suksess, som Rustad (2013, 88) fremhever.  
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Noen studenter reflekterer selv over at det å tørre i dans har en betydning 

for dem ellers i livet.  

[Å tørre i en danseklasse] er fint å ta med til hvilken som helst annen situasjon også. 

Jeg vokser verken som dansekunstner eller menneske om jeg aldri tør. Frøydis3 Logg3/2 

 

Moderne- og samtidsdans har hjulpet meg til å bli tryggere på meg selv, både sånn 

generelt og innen dans. Å kunne stole på seg selv, og være trygg i seg selv og det man 

har å komme med. Ida3 Int1,3 

 

[Utdanningen har lært meg] å tørre, egentlig, fordi jeg er generelt veldig redd for å 

gjøre feil. Jeg har gjennom de tre årene lært å takle usikkerheten. Og jeg tror igjen at 

det har gjort meg selvsikker. For nå vet jeg at jeg takler å være redd, det er ikke farlig 

å være usikker, man kommer seg igjennom det. Jeg føler absolutt at dansen har lært meg 

at det ikke er farlig, at det bare er en del av prosessen. Julie4 Int4,2 

 

Opplevelser av å tørre i dans har for disse studentene ført til vekst, både faglig 

og personlig. Ved å kaste seg ut i ukjente situasjoner oppdager de at det ikke 

er så farlig, eller at det å være usikker er noe de kan leve med. Å ha overvunnet 

redsel fører til styrket selvtillit, det gir mestringsfølelse for faget og en generell 

trygghet i seg selv. Julie fremhever, i et intervju gjennomført ett år etter utek-

saminering, at det å tørre var det aller viktigste hun lærte i utdanningen. Stu-

dentenes erfaringer med å tørre i dans forstår jeg som en transformativ prosess, 

som gjør noe med dem som personer. Denne transformasjonen vil jeg utdype 

gjennom å relatere til henholdsvis Gadamer, Jarvis og Mezirow:  

For Gadamer er danning ikke et målrettet arbeid, men en tilstand av stadig 

videreutvikling (2012, 37), hvor det er "hjemkomsten til seg selv som utgjør 

dannelsens vesen" (40). Studentenes erfaringer kan tolkes som en slik trans-

formativ prosess som dreier seg om noe annet enn å tilegne seg kunnskap og 

ferdigheter i dans. Gjennom å utsette seg for risiko, gjør de dansen som noe 

fremmed til sin egen og blir i prosessen mer kjent med sider av seg selv og 

sine evner, som kan forstås som en hjemkomst til seg selv.  

Gadamers dannelsesbegrep gir et eksistensielt perspektiv til forståelse av 

studentenes læring. Jarvis på sin side bidrar til forståelse av læringens karak-

ter, gjennom de tre læringsdimensjonene refleksjon, handling og emosjoner. 

Med utgangspunkt i den emosjonelle dimensjonen har jeg vist hvordan stu-

dentenes opplevelser av disjuncture trigger refleksjon og handling, noe som 

fører til selv-læring. Studentene lærer å takle sin egen redsel, som Jarvis skri-

ver at er spesielt viktig for læring: "Anxiety hinders thinking and undermines 

learning itself. Being able to master that anxiety is an important stage in mo-

tivation" (2006, 180). Videre skriver han: "The more we learn to control and 

manage our emotions, the more that we can learn from our experiences"(182).  
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Mezirow, med sin mer kognitive inngang til transformativ læring, bidrar til 

mer konkret å forstå skritt i studentenes læringsprosess. Mezirow skisserer ti 

faser på veien mot transformativ læring (2000, 22), som studentenes erfaringer 

med å tørre har likhetstrekk med: Utgangspunktet er et desorienterende di-

lemma, som tilsvarer Jarvis' disjuncture, og som vises i studentenes opplevel-

ser av å ikke tørre. Mezirow sikter nok her til en form for kognitiv desorien-

tering, mens analysen har vist at også en kroppslig desorientering er sentralt 

for studentene. De neste to fasene dreier seg om selvundersøkelse med følelser 

som frykt, sinne eller skam, og kritisk vurdering av antagelser. Dette relaterer 

til studentenes bearbeiding av egne reaksjonsmønstre og personlighetstrekk, 

slik som når de spør om hva som egentlig skjer hvis de gjør en feil. De neste 

fasene handler om utforsking av muligheter, planlegging av et handlingsforløp 

og utprøving av nye roller. Dette kommer fram i hvordan studentene prøver 

ut strategier for å ta plass i rommet, og i opplevelser hvor de utsetter seg for 

utrygge situasjoner. De siste to fasene dreier seg om oppbygging av kompe-

tanse og selvtillit i nye roller og relasjoner, og å integrere nye perspektiver i 

sitt liv. Og som vist, er det nettopp følelse av økt selvtillit og fagkompetanse 

som er sentralt for studentene, hvor de får et nytt syn på seg selv, både faglig 

og personlig. Studentenes erfaringer med å tørre har med andre ord tydelige 

likhetstrekk med faser i Mezirows teori om transformativ læring.  

 

I dette delkapittelet er en side av studentenes transformasjon gjort synlig, gjen-

nom å undersøke ett konkret tema innenfor den emosjonelle dimensjonen av 

studentenes læring. Analysen av studentenes erfaringer viser en transforma-

sjon i studentenes relasjon til seg selv og til andre, i en felles verden. Analysen 

avdekker at det å utdanne seg til profesjonell danser er en sårbar prosess. Den 

innbefatter både usikkerhet, redsel for å feile eller ikke være god nok, og store 

opplevelser og vekst, der studentene erfarer trygghet i seg selv og sin kompe-

tanse. Denne kompetansen er en praktisk form for kompetanse, som en 

kroppslig-kunnskap-i-handling: Ved å tørre å gi seg hen til tyngdekraften, til 

en partner og til dansen, opparbeides en kroppslig kunnskap, der studentene 

stoler på at de kan takle risiko og desorientering. Ved å tørre i relasjon til 

andre, som å eksponere seg for andre, risikere å gjøre feil eller bli sett på som 

utilstrekkelig, opparbeides en relasjonell kunnskap, der særlig tillitt, trygghet 

og selvstendighet i møte med andre er sentralt. Ved å bearbeide egne reak-

sjonsmønstre og utsette seg for utrygge situasjoner, oppdager studentene hva 

de faktisk kan og de lærer å takle ukjente situasjoner. Dette gir erfaringer som 

er nyttige for livet som danser og i livet for øvrig. Studentene blir kjent med 

seg selv og sine evner, som kan forstås som en dannelsesprosess. 



182 

4.2 Refleksjoner på vei mot å bli danser og pedagog 

 

I forrige delkapittel viste jeg hvordan studentenes erfaringer med å tørre kan 

forstås som en transformativ prosess av både faglig og personlig vekst. Denne 

transformasjonen ble synliggjort gjennom en analyse av ett "lite" tema fra stu-

dentenes daglige trening. I dette delkapittelet vil jeg undersøke utsagn fra stu-

dentene hvor de mer eksplisitt uttaler seg om sin transformasjon gjennom ut-

danningen. Materialet det tas utgangspunkt i er studentenes svar på intervju-

spørsmål knyttet til opplevelse av endring over tid, slik som om de har endret 

sitt syn på moderne- og samtidsdans, og hva de anser som det viktigste de har 

lært i utdanningen. I tillegg undersøker jeg intervju- og loggsitater hvor stu-

dentene reflekterer direkte over egen transformasjon, og hvor de orienterer seg 

mot et yrkesliv som danser og pedagog.  

Jeg har skilt ut tre temaer i materialet: 1) Kompetanse, mening og trygghet, 

2) identifisering med verdier og 3) yrkesorientering. En tett forbindelse mel-

lom det faglige og det personlige er sentralt også i disse temaene, som jeg 

forstår som aspekter ved en transformasjon av studentenes "self-world-relat-

ions" (Neubauer og Lehman 2017, 57) og da særlig deres relasjon til tradisjo-

ner i moderne- og samtidsdans.  

 

Kompetanse, mening og trygghet 

 

I løpet av utdanningen opparbeider studentene seg større kunnskap og ferdig-

heter i dans, de får en økt kompetanse i faget. Denne økte kompetansen forstår 

jeg som å ha betydning for studentene på flere måter: De får en base for egne 

preferanser eller meninger, de får økt forståelse av dansekunst og de opplever 

en økt trygghet i seg selv. Dette indikerer en sammenheng mellom det for-

målsrettede å lære dans og det å endres som person. 

For flere studenter medfører økt kompetanse at de blir mer klar over hva de 

liker og mener. Økt fagkunnskap blir dermed en base for egne preferanser: 

Det er spennende å bli tryggere på hvilke stiler, metoder og bevegelser jeg liker eller 

ikke, og reflektere over hvorfor det er slik. Det er noe jeg synes er viktig å være klar 

over, uten nødvendigvis å forandre på. Gry3 Logg3/3 

 

Ja [jeg har endret mitt syn på moderne- og samtidsdans]. Fordi jeg ikke hadde så mye 

kunnskap om det. Jo mer kunnskap, jo mer kan jeg ha å si om det jeg synes. Ja, mest for 

at jeg ikke visste så mye, jeg visste ikke egentlig hva som er forskjellen på moderne- og 

samtidsdans. Men nå kan jeg diskutere det mer enn hva jeg kunne før. Hanna3 Int1,2 
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Det viktigste [jeg har lært i utdanningen] er at jeg har blitt mye mer kjent med min egen 

dansing. Hvordan det er å jobbe med kroppen min, og hva jeg liker, hva som inspirerer 

meg, motiverer meg. Det tror jeg er det største. Carina3 Int6,8 

 

Disse studentene fremhever at det er en sammenheng mellom økt kunnskap 

om dansekunst og økt trygghet i egne meninger om dansekunst. De har lært å 

diskutere og argumentere og finne sitt ståsted i relasjon til dansetradisjonene. 

Dette kan tolkes som at de opparbeider seg dømmekraft. Georgia Warnke, 

forsker innenfor kritisk teori og hermeneutikk, diskuterer Gadamers syn på 

danning, og viser til at danning har et element av praktisk kunnskap i form av 

dømmekraft og smak. Å ha dømmekraft, eller smak, handler ikke om å gjen-

kjenne fakta, men å kunne skille mellom bra og dårlig, rett og galt, viktig og 

uviktig (Warnke 1987, 160). Hun knytter videre dømmekraft til hvordan man 

lever, til å kunne bedømme hva man skal inkorporere inn i eget liv og selvfor-

ståelse, og hva man skal avvise (160). Sitatene over indikerer at studentene 

opparbeider seg en form for dømmekraft i løpet av utdanningen, noe som er 

viktig for deres selvfølelse. Økt kompetanse medfører at de kan delta aktivt 

og selvstendig i diskusjoner om dans. 

Flere studenter opplever i tillegg at økt kompetanse gir en økt forståelse av 

dansekunst. Studentene i sitatene under svarer på spørsmål om de har endret 

sitt syn på moderne- og samtidsdans gjennom utdanningen: 

Ja, det har bare blitt større etter at jeg begynte her. Særlig Graham, som jeg syntes var 

veldig spesielt, av det jeg husker fra videregående så var det veldig sært, til at jeg nå 

egentlig kunne tenke meg å ha det hele tiden. Anne1 Int1,4  

 

Ja, absolutt. Jeg har jo blitt mer kjent med det, og oppdaget at det er litt flere retninger. 

Så det jeg husker, at man syntes at det var rart før, man har på en måte lært seg å like 

det rare da. Å like det som er uvanlig. Ida3 Int1,2 

 

Ja, det har egentlig det. Jeg snakket med en som ikke er danser som hadde sett på en 

moderne dans forestilling, og han sa: Det var jo veldig mye rulle på gulvet. Og da tenker 

jeg at jeg har fått en bredere forståelse for akkurat det. Det blir mer og mer noe som jeg 

relaterer meg selv til, som jeg kjenner meg igjen i, og som jeg føler at er mitt felt, og 

som jeg kan uttrykke meg med. Jeg føler at jeg ser mer kvaliteter og ser mer teknikken 

og prosessen som ligger bak forestillingen. Det er veldig spennende. Gry2 Int1,3  

 

Disse sitatene kan tolkes i sammenheng med danning, smak og dømmekraft. 

Alle tre studentene har fått en økt forståelse for moderne- og samtidsdans, fra 

å se på det som sært, rart og uforståelig til å være noe de liker og kan argu-

mentere for. De har lært å forstå og like en større bredde av dansekunstuttrykk. 

De har gått fra å avvise noe som fremmed og uforståelig, til å gjøre det til sitt, 

som noe de kjenner seg igjen i, og som gir en opplevelse av mening. Som Ida 
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og Anne som har lært seg å like det "rare", og Gry som gjennom forståelse av 

koreografiske prosesser og teknikk, forstår noe mer i dansekunsten. Gadamer 

diskuterer forståelse av kunstverk, og poengterer at det er noe som må læres: 

"We must realize that every work of art only begins to speak when we have 

already learned to decipher and read it" (1986, 48). Studentenes sitater gir ek-

sempler på at de har lært å dechiffrere dansekunst. Gjennom en utvidelse av 

deres forståelseshorisont forstår de dansekunst på en annen måte. Sitatet til 

Gry gir et konkret eksempel på en slik ny forståelse, som berører diskusjonen 

om virtuositet i dans, som belyst i kapittel 1.3. Tilskueren hun snakket med lar 

seg ikke imponere av "bare ruller", og etterspør kanskje mer kraftfulle eller 

kompliserte bevegelser. Gry har derimot lært å sette pris på små nyanser og 

kvaliteter, som kan vise til samtidsdansens vekt på kinestetisk bevissthet som 

en annen form for virtuositet (Ehrenberg 2015, 53).  

Gry snakker i tillegg om at hun kan relatere seg selv til det hun ser, at hun 

føler at det er hennes eget felt som hun kan uttrykke seg gjennom. Dette tolker 

jeg som at hun har gjort en del av en dansetradisjon til sin, at hun har inkor-

porert deler av dansetradisjonen i sitt liv og selvforståelse, som ifølge Warnke 

(1987, 160) er et aspekt ved danning.  

Dette peker fram mot et siste tema i forbindelse med hva økt kompetanse i 

dans innebærer for studentene, å opparbeide en økt trygghet i seg selv: 

Det viktigste er at jeg har fått kunnskap til å analysere hva jeg driver med. Jeg har større 

forståelse, og det hjelper litt på den uroen, det jaget at man bare: Å, hva skjer nå? Gjør 

jeg noe riktig, gjør jeg noe galt? Karin3 Int2,6 

 

Jeg er i studiet blitt litt mer trygg og avslappet, både i sinnet og i kroppen. Ida3 Int2,6 

 

Jeg har fått masse ut av studiet. Jeg har fått en base til å gå videre. For eksempel en bra 

base for kontaktimprovisasjon og improvisasjon. Og grunnleggende tekniske ting som 

vi gikk igjennom veldig nøye, og det er deilig å kjenne at man kan det. Hanna4 Int4,2 

 

Karin opplever at økt faglig forståelse har gitt henne økt trygghet i seg selv. 

Hennes dømmekraft er styrket, hun stoler nå mer på at det hun kan og gjør er 

riktig, uavhengig av hva andre mener. Ida føler en større faglig trygghet, noe 

som har påvirket henne personlig. Hun viser både til konkrete evner til spen-

ningsregulering i kroppen, og til å være mer avslappet i relasjon til andre, at 

hun er trygg på at hun er bra nok. Hanna snakker, ett år etter uteksaminering, 

om at det er godt å ha en grunnleggende kompetanse som danser og pedagog.  

Disse tre sitatene viser til en sammenheng mellom økt fagkompetanse og 

økt trygghet. Å føle at man kan sitt fag gir en god selvfølelse, og en styrke til 

å takle utfordringer. Dette korresponderer med analysen av å tørre i kapittel 
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4.1, hvor det ble vist at å tørre kroppslig og i relasjon til andre har sammen-

heng med egen selvfølelse. Gjennom å utsette seg for risiko opparbeides evne 

til å takle usikkerhet, noe som Julie betegnet som det viktigste hun hadde lært 

i utdanningen. Selv om studentene i sitatene over ikke bruker begrepet å tørre, 

handler det til dels om det samme, å tørre å stole på at det man kan er bra nok.  

Studentenes erfaringer med økt kompetanse i dans har sammenheng med 

danning og å gjøre dansen til sin. De opparbeider trygghet på egen kunnskap, 

utvikler dømmekraft og får en fordypet forståelse av mening i dansekunst, som 

de ser seg selv i forhold til og føler seg hjemme i. Dette forstår jeg som at de 

inkorporerer deler av dansetradisjonene i sine liv og selvforståelse. 

 

Identifisering med verdier i moderne- og samtidsdans 

 

Neste tema knyttet til studentenes eksplisitte refleksjoner rundt egen transfor-

masjon gjennom utdanningen dreier seg om hvorvidt de identifiserer seg med 

spesifikke verdier i moderne- og samtidsdans, eller ikke. Å identifisere seg 

med verdier i en tradisjon forstår jeg som å gjøre en del av en tradisjons prak-

siser til sitt, noe Gadamer også knytter sammen med danning. 

Flere studenter er inne på identifisering med verdier når de svarer på spørs-

mål om hvilken betydning moderne- og samtidsdans har for dem. Her følger 

først sitater fra to førsteårsstudenter som har litt ulike syn på dette:  

Jeg har fått drastisk økt kunnskap om moderne- og samtidsdans etter å ha lest om relea-

seteknikk. Etter mye relevant innsikt har jeg sett på klassene med nye øyne. Og jeg er 

lykkelig overrasket over hvor mye teorien stemmer overens med hvordan jeg ønsker å 

se på dans som kunstform og trening. Carina1 Logg 4/1 

 

Moderne dans har mer betydning for meg enn samtidsdans. Jeg synes moderne dans i 

form av release og Graham er kjempegøy. Men hvis jeg står på en scene og ikke føler 

meg fornøyd med et samtidsdansstykke, som jeg mest sannsynlig kommer til å gjøre, så 

er det ikke helt der jeg vil. Dina1 Int1,4 

 

Carina har lest teori om releaseteknikk, og gjenkjenner der tanker om dans 

som hun identifiserer seg med. Hun blir lykkelig og føler at hun har oppdaget 

noe som gjør at hun forstår mer og føler seg mer hjemme i tradisjonen. Dina 

har derimot ikke den samme gjenkjennelsen. Hun liker å trene teknikkene, 

men er redd for hva hun kan risikere å gjøre på scenen som samtidsdanser. 

Hun har liten forståelse for samtidsdanskoreografier hun har sett, og identifi-

serer seg ikke med dette. Hun har ikke nok forforståelse til å dechiffrere og 

lese samtidsdansen, slik at den kan "snakke til henne" (Gadamer 1986, 48). 
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Lindholm poengterer at å tilegne seg en tradisjon er "a no option purchase", 

hvis man ikke aksepterer tradisjonens praksiser forblir man værende en outsi-

der (1985, 107). Samtidsdans er noe fremmed for Dina, som hun ikke har tro 

på at hun kan gjøre til sitt. Hun velger derfor senere å gå videre med jazzdans 

fordypning. Dette er et eksempel som understreker betydningen av å kunne 

indentifisere seg med dansetradisjonens verdier. 

Andre studenter knytter spørsmålet om hvilken betydning moderne- og 

samtidsdans har for dem, til sitt fordypningsvalg:  

Det er veldig viktig for meg. Det er en måte å uttrykke seg på, det er noe jeg er veldig 

klar for å lære videre. Det betyr mye for meg, og det er noe jeg føler jeg kan stå mer for, 

enn om jeg hadde valgt jazz. Jeg blir stolt, på et vis. Jeg føler at jeg kan stå for prinsip-

pene, og for hvordan man jobber, og begrunne hvorfor dette er smarte måter å jobbe 

på. Og ikke bare komme og få materiale og så er man ferdige. Jeg føler at det skaper 

tenkende dansere, i motsetning til dansere som bare danser for å danse. Gry2 Int1,4 

 

Det er veldig viktig, og jeg kjenner at jeg har valgt det som passer meg best. Jeg kjenner 

meg trygg i det, og jeg trives med å trene det og utføre det, og det finnes mange verdier 

i det som jeg står for. Jeg kjenner at jeg passer inn der på et vis, med hele personligheten. 

Det er noe der som jeg trives med, som jeg vil jobbe med. Som forholdet mellom pedagog 

og student, og at man kan ha mer rom for improvisasjon. Hanna3 Int1,3 

 

Begge studentene er fornøyde med sitt fordypningsvalg, og de opplever at for-

dypningen har noen verdier som passer dem og som de setter pris på. Gry 

nevner spesielt koreografiske metoder hvor danseren er medskapende og må 

bidra med egen refleksjon. Hanna fremhever relasjonen mellom pedagog og 

student i tillegg til improvisasjon. Og Carina, i sitatet over, la vekt på tanker 

om trening og koreografi fra postmoderne dans. Jeg forstår det som at alle tre 

identifiserer seg særlig med verdier knyttet til samtidsdansen i kjølvannet av 

den postmoderne dansen. En slik indentifisering berører studentene også per-

sonlig; Carina skriver at hun blir lykkelig, Gry er stolt og Hanna føler at hun 

passer inn med hele seg. Dette indikerer at studentene speiler seg selv i verdi-

ene i dansetradisjonen. De gjenkjenner noe av seg selv i dansen, og de bedøm-

mer hva de skal inkorporere i sine egne liv (Warnke 1987, 160).  

Julie, i sitatet under, identifiserer seg også med verdier i moderne- og sam-

tidsdans. Her kommer det enda tydeligere fram at de berører henne som per-

son, og at dette har en stor betydning i hennes liv.  

For meg betyr det en mulighet til å kunne uttrykke seg, en måte å få lov til å være på, en 

måte å kunne fremstå på uten å være nervøs eller bekymra, et sted man trives. Man har 

alt det som gjør dans slitsomt, det kan også gjøre at resten av hverdagen blir slitsom. 

Men så opplever man kanskje noe som gjør at man tenker: "OK det er verdt det." Og da 

blir man påminnet om hvor mye det faktisk betyr. Når jeg opplever ting med dansen, så 

føler jeg at jeg har en plass, at jeg er til nytte, at jeg bidrar da, rett og slett. Julie3 Int1,3  
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Ved å omtale moderne- og samtidsdans som "et sted hun trives", antyder Julie 

at hun anser det ikke bare som ulike danseteknikker, men mer som en tradisjon 

med spesifikke verdier og holdninger hun kjenner seg igjen i, og som hun føler 

eierskap til. Hun føler seg hjemme i dansen, både faglig og personlig. Hun 

fremhever både hvordan hun kan være som person, og hvordan hun kan ut-

trykke noe kunstnerisk. Det å kunne bidra med dansekunst i samfunnet opple-

ves som meningsfylt for henne som person.  

For alle disse studentene er det av stor betydning at de kjenner seg igjen i 

verdier i dansen. De har tatt egne valg om at dansen er noe de ønsker å inkor-

porere i sitt eget liv, og som blir noe de føler seg hjemme i. Lindholm skriver 

at det er to muligheter i tradisjon: "to comply and make one's own or to stay 

untouched and disowned" (1985, 107). Studentene har valgt å tre inn i en tra-

disjon og gjøre den til sin, og dette berører dem som personer. Julie er inne på 

en slik personlig betydning når hun snakker om å slippe å være nervøs og 

bekymret. Å ha en følelse av trygghet har vært et gjennomgangstema så langt 

i dette kapittelet, knyttet til både det å tørre kroppslig og relasjonelt, og det å 

ha økt fagkompetanse. En slik trygghetsfølelse har også sammenheng med å 

bli del av en tradisjon:  

Tradition not only bind people but enable them, in respect of what may be done, 

said, made, experienced on some occasion […] a tradition situates its recipients, 

providing them with a specific repertory of interpretations, responses and 

courses of action which are spontaneously at hand. (Lindholm 1985, 110) 

 

Det repertoaret av praksiser som studentene oppøver og tilegner seg i utdan-

ningen, som kunnskap, ferdigheter, verdier og ambisjoner, kan forstås som 

redskap eller verktøy som situerer dem i en tradisjon, og setter dem i stand til 

å kunne være aktører i dansefeltet.  

 

Yrkesorientering 

 

I forlengelse av å reflektere over egen transformasjon, reflekterer studentene 

også over hvordan innholdet i utdanningen er relevant i en profesjonell sam-

menheng. De orienterer seg mot et yrkesliv som danser og pedagog gjennom 

å reflektere over hvilke konkrete redskap de trenger for å være aktører i danse-

feltet. Jeg vil nå først se på temaer knyttet til studentenes yrkesorientering som 

pedagog, hvor studentene gjør didaktiske analyser av danseklasser og har re-
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fleksjoner rundt pedagogrollen. Deretter ser jeg på studentenes yrkesoriente-

ring som danser og deres forventninger om hva som kreves av en utøvende 

danser. Temaer som vektlegges her er tekniske ferdigheter, personlig stil og 

allsidighet. Disse forventningene synliggjør i tillegg studentenes tanker om 

estetiske idealer i dansefeltet i dag. 

 

I studentenes yrkesorientering som pedagog er første tema didaktiske analyser 

av danseklasser, noe som kommer fram i logger fra studenter i alle tre år: 

Fra hver ny klasse, er det tydelig at øvelser som vi har jobbet med tidligere avanseres, 

og det blir lett for meg som student å se hvordan en bevegelse eller teknikk kan videre-

utvikles med ganske små justeringer. Dina1 Logg3/2 

 

Jeg liker veldig godt musikken vi har brukt. Det har vært veldig variert musikk, det er 

noe jeg sette pris på og som jeg kommer til å tenke mye på når jeg skal undervise selv. 

Jeg liker at det gir rom til å tolke bevegelser på egen måte og med musikalitet. Variasjon 

i dette gir og trening i det å danse i sammenheng med musikken. Frøydis2 Logg1/1 

 

Det er spennende å følge med på hvordan de forskjellige lærerne bygger opp klassene, 

og hvordan de underviser. Det inspirerer meg veldig til hvordan jeg selv vil undervise, 

og hvordan man kan variere ett undervisningsopplegg. Gry3 Logg2/3 

 

Disse studentene gjenkjenner didaktiske valg som deres pedagoger har tatt, og 

de anvender dette til å samle verktøy til egen fremtidig praksis som pedagog. 

Førsteårsstudenten Dina reflekterer over danseklassens oppbygging, og legger 

merke til hvordan små endringer gir store forandringer. Hun øver opp en di-

daktisk tenkning, men skriver ikke direkte at det er det hun gjør. Hun setter 

det heller ikke i sammenheng med hva hun selv ønsker, liker eller trenger. 

Andreårsstudent Frøydis har derimot mer egne meninger. Hun analyserer hen-

sikten med de didaktiske grepene, og ser det i sammenheng med hva hun selv 

ønsker å vektlegge som pedagog, og hun lagrer opp "triks" til egen undervis-

ning. Dette gjør også tredjeårsstudent Gry, i danseklassene fokuserer hun ikke 

bare på hva hun trenger selv som danser, men analyserer hvordan dette er an-

vendelig for hennes pedagogiske praksis. Mens Dina har en begynnende be-

vissthet om didaktiske temaer er Frøydis og Gry mer tydelig på at disse didak-

tiske analysene har direkte yrkesrelevans for dem. Dette viser hvordan studen-

tene opparbeider seg en dømmekraft også i forbindelse med didaktiske spørs-

mål. Gjennom økt kompetanse utvikler de evner til å gjøre egne vurderinger 

og ta egne valg i relasjon til ulike undervisningsmetoder som anvendes innen-

for moderne- og samtidsdanstradisjonene.  

Flere studenter i andre og tredje studieår har refleksjoner rundt pedagog-

rollen, relatert til pedagoger de har på høyskolen.  
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Pedagogen var ganske, ikke streng, men hun ville ha det på en spesiell måte. Krevde 

mer: Gi maks! Ikke liksom: Prøv å slappe av, men mer: Nå må dere slappe av! Og det 

fungerer for meg når det er ting som krever kraft. Men fordi jeg sliter med spenningsre-

guleringen, så fungerer det bedre for meg å ikke ha en streng tilnærming. Men samtidig 

tenker jeg at det er en kjempegod erfaring, for når man kommer ut i verden, så er det jo 

liksom 100% direkte, da har du ikke plass til å prøve ut. Carina2 Int4,2  

 

Jeg gjør meg ofte refleksjoner på utvikling av egen pedagogrolle. Jeg registrerer ele-

menter i klassene jeg deltar i og bemerker om jeg som elev opplever det i en positiv/ne-

gativ forstand, i forhold til hva jeg tolker at hensikten er. Det er en fin måte å kjenne 

etter hvordan man liker å jobbe, og hvilke metoder man ønsker å mestre. Eva3 Logg2/4 

 

Alle har jo sin egen måte å undervise på, men fordi dette er praksis-semesteret, er jeg 

veldig obs på det. Det var mange ting jeg hang meg opp i, og tenkte at sånn ville jeg ikke 

gjort det selv. Da blir man jo gjerne litt avlukket, og jeg bestemte meg for at jeg ikke er 

enig i måten hun gjør det på. Og det blir jo bare dumt. Jeg går inn i meg selv og sier at 

dette er tåpelig tenkt, det er ikke noen vits. Jeg får jo ingenting ut av det. Frøydis3 Int3,4 

 

Felles for disse tre studentene er at de har et kritisk blikk på rollen til de peda-

gogene de har, som de vurderer i sammenheng med hva de selv ønsker for 

egen pedagogisk virksomhet. De klargjør egne preferanser, samtidig som de 

arbeider med å være åpne for andre ideer, og de prøver å forstå hva som kom-

mer ut av de aktuelle didaktiske valgene. Carina er uenig med pedagogens 

formidlingsmetoder, men ser likevel for seg hvordan dette kan være relevant 

for henne som danser. Eva bruker egne reaksjoner i danseklassen som grunn-

lag for analyse av pedagogrollen. Frøydis er kritisk til en pedagogs undervis-

ningsmetoder, men analyserer det også i sammenheng med egne reaksjons-

mønstre, som hun prøver å forandre. Studentene viser med andre ord evne til 

kritisk tenkning, både overfor pedagoger de har og overfor egne reaksjoner 

som student i en danseklasse. De opparbeider evne både til kritisk refleksjon 

og til å kunne stå for egne meninger, i tillegg til en åpenhet for at de ikke vet 

alt best selv, at andres tilnærminger og kunnskap også har en verdi. Som tid-

ligere nevnt, er det å kunne reflektere kritisk over egne og andres uuttalte an-

tagelser og forventninger, sentralt i transformativ læring (Mezirow 2000, 4). 

Å orientere seg mot et yrkesliv som pedagog er et tema som er mer sentralt 

i tredje enn i første studieår, noe som indikerer at studentene får en styrket 

interesse for yrkesfaglige temaer som pedagog underveis i studieløpet. Dette 

henger sammen med utdanningens oppbygging, med gradvis mer praksis og 

pedagogiske fag utover i studieløpet, i tillegg til at yrkeslivet da nærmer seg. 

Dette var ikke et tema jeg har spurt eksplisitt om i loggmalen, men likevel 

velger flere studenter å skrive om det i sine logger. 
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Sitatene viser en viss endring over tid, i form av at studentene blir mer ana-

lytiske og opparbeider seg et kritisk blikk på danseklassens innhold og hen-

sikt, og på pedagogens rolle og metodevalg. De arbeider med å finne sin egen 

stemme og egne preferanser, som de tester ut mot pedagoger de møter. Stu-

dentene er i tillegg bevisste på å være åpne for ulikheter; selv om de ikke er 

helt enige i alt, anser de at undervisningen sannsynligvis har en verdi. Denne 

endringen samsvarer med endringen i studentenes tilnærming til eget lærings-

arbeid og forståelse av pedagogroller, som vist i kapittel 2: Studentene har 

opparbeidet en egen kunnskapsbase og har en større autonomi i forholdet til 

pedagogen, som de forstår mer som en veileder enn som en ekspert. Utgangs-

punkt for arbeidet er egne behov og utfordringer, sett i forhold til relevans for 

seg selv og fagfeltet. Studentene er på vei mot å oppnå en profesjonell innsikt, 

hvor man framfor bare å følge regler kommer fram til og utvikler egne meto-

der og forståelser (Schön 2000, 268). 

I tillegg kan denne endringen forstås i lys av danning og tradisjon. Danning 

har, som tidligere vist, sammenheng med en oppøvelse av dømmekraft, og å 

ha en åpenhet i møte med det som er fremmed. Gjennom kritisk refleksjon og 

utprøving av egne meninger, oppøver studentene dømmekraft. Gjennom å 

være åpen for det de er uenige i, gir de seg selv muligheter til å lære noe nytt, 

og å gjøre noe fremmed til sitt. Warnke understreker at inntreden i en tradisjon 

ikke innebærer en ukritisk aksept av et tankesett, men å inkorporere kritikk 

som en side ved det å forstå (1987, 157). Å ha et kritisk blikk og utvikle egne 

meninger om undervisning, er viktige skritt fram mot å bli pedagog.  

 

Studentenes yrkesorientering som danser kommer først og fremst til syne 

gjennom deres tanker om hva som kreves av en danser. Her berøres lignende 

temaer som i diskusjonen om hva som er en god danser i kapittel 1.3, mens 

her ser studentene temaene mer ut fra seg selv og hva de trenger som danser. 

Flere studenter vektlegger at visse tekniske ferdigheter skal være på plass: 

Hvis man skal jobbe med en forestilling, er det fint om man tar materialet så raskt som 

mulig, så man ikke trenger å øve og øve. Mens i en utdanning er det fremdeles en prosess 

for å bli kjent med kroppen. Jo mer du lærer, desto mer har du i ryggsekken. En lagrer 

opp erfaringer i sin egen kropp, slik at man kan få til ting raskere. Carina2 Int3,3 

 

Å bli oppmerksom på og kunne bevisst beherske flest mulig muskler vil jo bare være 

nyttig i yrket som danser. Det gir flere bevegelsesmuligheter i kroppen. Da er det kun 

tankene som kan hindre kreativiteten. Eva3 Logg3/3 

 

Disse to studentene ser på sammenheng mellom eget danseteknisk arbeid og 

hva som er nødvendig kompetanse for en danser i en koreografisk prosess. 
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Carina forventer at det vil være viktig å ta materiale raskt og at hun dermed 

trenger en god danseteknisk base, som et lager av vaner eller ferdigheter som 

er klar til anvendelse. Eva vektlegger kroppsbeherskelse for kunne å ha flere 

bevegelsesmuligheter som danser, og fordi en mangelfull teknikk kan stå i 

veien for kreativitet og utførelse. Begge ønsker å forberede kroppen til det 

som vil komme av utfordringer. Studentene viser her til et syn på teknikk som 

et grunnlagsarbeid, som setter danseren i stand til å gjøre hva som helst. De 

orienterer seg mot det nyere paradigme for danseteknikk med vekt på en funk-

sjonell teknikk og bevissthet i egen kropp, framfor mestring av et konkret vo-

kabular (Dyer 2009, 119). 

Flere studenter fremhever at å utvikle en personlig stil er spesielt viktig for 

en danser i dag, og at det er noe de selv trenger å utvikle: 

Jeg vil utvikle og finne min egen stil når jeg danser. Jeg vil vite hvem jeg er når jeg 

danser moderne- og samtidsdans. Jeg er redd for at når jeg er ferdig med utdanningen 

her, så blir det et lite sjokk å komme ut og danse med andre dansere som kanskje allerede 

har en veldig utviklet og sterk personlig stil. Hanna3 Logg 4/1 

 

Som en utøvende danser tror jeg det med personlighet har veldig mye å si, og det at du 

på en måte danser som deg selv, og er klar over din personlige stil, og kan bruke det til 

din fordel. Og så er det jo bevissthet, å være klar over hvordan sin egen kropp fungerer. 

For det er jo på en måte en slags soloverden der ute. Frøydis3 Int4,7 

 

Jeg tror at det handler om å ta masse materiale veldig fort, men så handler det om å gi 

koreografene noe mer. De er jo ikke ute etter materiale, de er ute etter hva du kan gjøre 

med det. Karin3 Int2,6 

 

Disse studentene fremhever alle at personlig stil er etterspurt i danseverden i 

dag, at det er nødvendig for å kunne skille seg ut og få jobb som danser. Hanna 

er bekymret for om hun har et sterkt nok særpreg, noe som indikerer at per-

sonlig stil er en ferdighet som må oppøves. Frøydis knytter personlig stil til å 

ha en funksjonell teknikk, som et viktig redskap for å kunne klare seg som 

danser. For henne handler personlig stil dermed ikke bare om et bevegelses-

messig særpreg, men også om personliggjøring av teknikk. Karin fremhever 

det å ta materiale fort som en viktig teknisk ferdighet, i tillegg til at danseren 

selv må gjøre noe ut av materialet. Dette handler også om å finne måter å 

personliggjøre materialet, og gjøre det til sitt. Disse studentene vektlegger fri-

het og individualitet, som jeg tidligere har vist at er sentralt for en medska-

pende danser i dagens samtidsdans. Dette opplever studentene at er til hjelp 

for å gjøre dansen til sin og ta eierskap over materialet, men de knytter det 

også til et visst press om å klare å bli lagt merke til i samtidsdansfeltet.  

Allsidighet er viktig for enkelte studenter, hvor tekniske ferdigheter og per-

sonlig stil sees i sammenheng:  
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Nå nærmer vi oss slutten, så jeg føler jeg må jobbe med alt. Man må jo bli mykere og 

sterke og bedre koordinasjon for å forstå flere ting fortere. Det går mye på det å være 

allsidig, at man kan mestre mange ting. Det er ikke stort nok marked til at en kan jobbe 

bare med en ting, så man må være litt kameleon. Men samtidig tror jeg det er nødvendig 

at en jobber mye med en ting. Jeg vil ikke bare gå på audition til koreografer, men starte 

ting selv. Jeg har lyst til å integrere alt jeg har lært, prøve å få det til å bli en helhet, og 

jobber videre med hva slags danser jeg er og hvordan jeg kan bruke det. Eva3 Int3,10  

 

Eva diskuterer hva hun selv trenger å arbeide med den siste perioden på høy-

skolen, og hun legger vekt på både tekniske ferdigheter og å finne sin egen 

stil. Hun forventer at for å klare seg i danseverden må man være allsidig, for 

å kunne tilpasse seg til ulike felt og ulike behov. I tillegg mener hun det er 

viktig å ha et særpreg og kunne arbeide på egenhånd.  

Julie snakker i sitatet under om hva hun mener er viktige ferdigheter for en 

utøvende danser, og reflekterer rundt forholdet mellom allsidighet og særpreg:  

Jeg tror allsidighet er en viktig overlevelsesfaktor, samtidig som det handler litt om den 

ærligheten jeg har vært inne på før. Man skal ikke gå så langt i allsidigheten, at man 

ikke vet hva som er seg selv. Det er mange som sier at det er lurt å velge seg ut en sjanger 

og gå for det. Jeg tenker at man trenger ikke å være ekstrem i noen av retningene, men 

at man har allsidigheten, samtidig som man har en ting som man er skikkelig god på. Så 

man kan satse litt på det, samtidig som man har det andre. Julie3 Int2,6 

 

For å kunne overleve som danser vektlegger Julie både allsidighet og å ha en 

spesialisering for å kunne skille seg ut. Hun snakker om "ærlighet", som jeg 

tolker at dreier seg om integritet, å vite hva man vil og hvem man er, og å 

kunne står for det. For henne er det en balansegang mellom å kunne tilpasse 

seg til ulike stiler og å ha en tydelig base i hvem hun er som danser.  

I forlengelse av å være en allsidig danser, er det en student som også legger 

vekt på mer relasjonelle ferdigheter hos en danser, å ha evne til samarbeid:  

Jeg har tenkt mye på hvordan man viser respekt for medstudenter og lærere. I dans som 

yrke vil det aldri bare handle om deg som enkeltperson, man vil alltid være involvert i 

andre mennesker enten det er koreografen, musikeren eller en annen kollega. Det er 

mange som ikke klarer å forstå at de båndene man skaper med medstudenter og peda-

goger er de båndene du kommer til å ha med kolleger og arbeidsgivere. Man vil nesten 

aldri få en vellykket prosess eller produkt hvis du ikke lytter til eller respekterer andres 

meninger og legger vekk egne ønsker for å skape et godt samarbeid. Karin3 Logg2/1 

 

For Karin er dialog og samarbeid viktige aspekter ved yrkesfeltet. Allerede i 

studieløpet mener hun det knyttes bånd som har betydning for en profesjonell 

virksomhet. Mens andre studenter legger vekt på individuelle ferdigheter dan-

sere trenger for å hevde seg i konkurranse med andre, er Karin mer orientert 

mot dansefeltet som en samarbeidsarena, der man bidrar mer på like fot.  
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I studentenes refleksjoner over hva de trenger som utøvende danser, er det 

en dobbelthet i mellom det å være teknisk god, allsidig og med evne til å til-

passe seg til arbeidsfeltets krav, og det å finne sin egen vei og sin egen per-

sonlige stemme i arbeidet. Det dreier seg både om å tilpasse seg til andres 

behov, og å finne ut av sine egne behov. Å kunne stå sterkt i seg selv, på 

egenhånd, og å kunne fungere i samarbeid med andre. Disse ulike forvent-

ningene har sammenheng med hvilke danserroller og koreografiske prosesser 

som studentene ser for seg: Skal de arbeide reproduserende, med en koreograf 

som ekspert som tar de fleste valg i prosessen, som i Butterworths (2004) 

første koreografiske prosess, trenger de kroppsbeherskelse, presisjon og å ta 

bevegelser fort. Skal de arbeide i medskapende koreografiske prosesser, med 

koreografen som tilrettelegger for egen utforsking, blir personliggjøring av 

materiale og personlig stil spesielt viktig. Studentene ser også for seg å initiere 

egne prosjekter i samarbeid med andre, hvor de selv har rollen som initiativ-

tager og koreograf. Dette korresponderer med Butterworths femte koreogra-

fiske prosess, som jeg tidligere ikke har utdypet. Her er danser og koreograf 

likeverdige partnere i et samarbeidsprosjekt med delt eierskap (2004, 62). I 

relasjon til disse ulike forventningene, er personlig stil og selvstendighet et 

sentralt bindeledd: Det er både noe studentene tror at koreografer etterspør, og 

noe de trenger i eget arbeid.  

 

I dette delkapittelet har flere aspekter ved studentenes transformasjon blitt 

synliggjort gjennom analyse av studentenes eksplisitte refleksjoner rundt egen 

transformasjon, og deres forventninger om yrkeslivet som danser og pedagog. 

Analysen viser også her at faglig vekst er nært knyttet til personlig vekst, at 

studentene transformerer sin "self-world-relation" (Neubauer og Lehman 

2017, 57). Økt kompetanse i dans medfører at studentene opparbeider økt 

trygghet og selvtillit. Studentene utvikler sin dømmekraft, som gir økt forstå-

else av dansekunst, og som de ser seg selv i forhold til og identifiserer seg 

med. Studentene identifiserer seg særlig med verdier knyttet til samtidsdansen 

i kjølvannet av den postmoderne dansen. Her nevnes utforskende undervis-

ningsmetoder, oppfordring til refleksjon og mer likeverdige forhold mellom 

pedagog og student. Lignende tanker kom fram i kapittel 1.3, mens her tyde-

liggjøres en personlig og emosjonell påvirkning, ved at studentene bruker be-

greper som å være lykkelig, stolt og å passe inn med hele seg. Dette forstår 

jeg som at de inkorporerer deler av dansetradisjonene i eget liv og selvforstå-

else, som blir noe de føler seg hjemme i.  

Studentenes yrkesorientering som pedagog preges også av en sammenheng 

mellom faglig og personlig vekst. Studentene oppøver både et analytisk blikk 
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for å samle nyttige verktøy til egen pedagogisk praksis, og et kritisk blikk på 

pedagogens rolle og valg av innhold og metode. Dette viser hvordan økt fag-

kunnskap medfører økt selvsikkerhet i relasjon til pedagoger og fagfeltet. I 

studentenes yrkesorientering som danser, blir personlig vekst enda mer sen-

tralt. Det å ha en personlig stil og å være trygg på seg selv fremheves som 

viktig både for å kunne hevde seg i konkurranse med andre dansere, og for å 

kunne ta initiativ til egne prosjekter. Studentene anser med andre ord personlig 

stil og personlige egenskaper som helt sentralt for livet som danser. 

 

4.3. Å gjøre dansen til sin 

 

I de forrige to delkapitlene har jeg vist hvordan studentenes transformasjon 

fram mot å bli danser og pedagog kjennetegnes av at personlig og faglig vekst 

er nært knyttet sammen og at deres relasjon til tradisjoner i moderne- og sam-

tidsdans endres til å bli noe de føler seg hjemme i og identifiserer seg med. 

Denne transformasjonen ble gjort synlig gjennom først å gå i dybden av et lite 

tema fra studentenes daglige trening, å tørre, deretter gjennom analyse av stu-

dentenes eksplisitte refleksjoner rundt sin egen transformasjon gjennom ut-

danningen. I dette delkapittelet vil jeg gjøre en mer overordnet analyse av ten-

denser til transformasjon som er kommet fram i analysen av avhandlingens 

øvrige hovedtemaer. Jeg vil her undersøke forbindelser mellom de foregående 

kapitlene og ikke introdusere nye studentsitater. 

I sin diskusjon om danning nevner Gadamer yrkesdanning, som handler om 

at man gjør yrket "fullt ut til sin egen sak" (2012, 39). Nettopp det å gjøre 

dansen "til sin egen sak" er et tema som har dukket opp gjentatte ganger i 

avhandlingen. Jeg har identifisert det å gjøre dansen til sin som det mest sent-

rale kjennetegnet på studentenes transformasjon fram mot å gjøre dans til sitt 

yrke. Jeg har videre avgrenset tre temaer, eller nivåer, i hvordan studentene 

gjør dansen til sin: 1) Å inkorporere bevegelse, teknikk og stil, 2) å føle eier-

skap til dansen, kroppen og egen fagkunnskap og 3) å gjøre et repertoar av 

praksiser til sitt. Det første temaet dreier seg om studentenes daglige arbeid 

med å lære dans, og det andre viser til en mer dyptgående endring over tid. 

Disse to temaene har sammenheng med henholdsvis å lære noe og å endres 

som person (Jarvis, 2006). Det siste temaet handler også om å endres som 

person, men her er fokuset på endringen av studentenes relasjon til "verden", 

til moderne- og samtidsdanstradisjonene (Gadamer 2012, Koller 2017). 
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Å inkorporere bevegelse, teknikk og stil 

 

Det første nivået av hvordan studentene gjør dansen til sin er knyttet til deres 

daglige arbeid med å lære dans, som dreier seg om å inkorporere bevegelse, 

teknikk og stil. Dette arbeider de konkret med både i presis reproduksjon og i 

egne tolkninger av fastlagt materiale, og i utvikling av en personlig stil. 

Med utgangspunkt i Jarvis' (2006) læringsforståelse har analysen av stu-

dentenes eget læringsarbeid vist hvordan også det å skulle mestre fastlagte 

bevegelser dreier seg om å gjøre dansen til sin. Gjennom repetisjon, utprøving 

og utforsking av hvordan bevegelsene fungerer i egen kropp oppøves et eier-

skap til bevegelsene og teknikken. Refleksjoner i form av å analysere prinsip-

per, evaluere egen utførelse og å sette seg mål er også sentralt for å ha et eier-

skap til egen læringsprosess. I tillegg til handling og refleksjon, er den emo-

sjonelle dimensjonen av betydning. Når bevegelser og teknikk er inkorporert, 

får studentene en emosjonell respons som påvirker deres selvfølelse og moti-

vasjon til videre arbeid. Kjennetegn ved studentenes læringsarbeid endres i 

løpet av utdanningen fra å dreie seg om å gjenkjenne og anvende, via å ut-

forske og overføre, til i tredje studieår å utvikle og personliggjøre. Denne per-

sonliggjøringen dreier seg om en følelse av at bevegelsene og teknikken er 

noe de har eierskap til, og som de kan anvende mer selvstendig. 

Opplevelsen av eierskap til dansen er knyttet særlig til kroppen. Studentene 

arbeider med å tilpasse bevegelser til egen kropp med vekt på funksjonalitet 

og kinestetisk bevisstgjøring. De opparbeider en økt bevissthet om forholdet 

mellom teknikken og kroppen. Bevegelser og teknikk inkorporeres, og går fra 

å føles uvant til å bli en del av kroppens vaner, som kunnskap, klar til anven-

delse ved behov. Teknikken blir en del av kroppens "jeg kan", som gir en fø-

lelse av eierskap (Merleau-Ponty 2012; Leder 1990).  

Videre har analysen av studentsitatene vist at det å ha en utforskende inn-

stilling er viktig for å kunne gjøre teknikken til sin. Dette fremmes spesielt når 

det gis muligheter for individuell tolkning av bevegelse i utforskende metoder 

og i improvisasjon. Det å få mulighet til å ta egne valg er sentralt for å finne 

fram til svarene på egen hånd, noe som gir en sterkere følelse av eierskap 

(Mosston og Ashworth 2008). I tillegg viser studentene i tredje studieår hvor-

dan reproduserende arbeid også kan møtes med en utforskende innstilling.  

Studentene legger gjennomgående vekt på betydningen av å ha mulighet til 

å sette personlig preg på dansen. Noen fremhever at dette er viktig for å kunne 

gjøre teknikken til sin, mens andre anser det som skritt på veien til å utvikle 

en personlig stil. Personlig stil er en annet viktig aspekt ved å føle eierskap til 

dansen. Her fremheves et ønske om å fremstå som individer, og å tørre å by 
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på seg selv og å eksponere seg i dansen. Det å bringe noe av seg selv inn i 

dansen, være personlig og "ekte", fremheves i tillegg som viktige uttrykks-

messige kvaliteter som gir dansen innhold. Personlig stil handler dermed både 

om estetiske idealer og om å gjøre dansen til sin.  

 

Å føle eierskap til dansen, kroppen og egen fagkunnskap 

 

Det neste nivået av hvordan studentene gjør dansen til sin, dreier seg om en 

transformasjon over tid, hvor studentene endres som personer. En slik endring 

er diskutert i kapittel 4.1 og 4.2. I kapittel 2 har det også kommet fram tenden-

ser til endring over tid, i analysen av studentenes læring gjennom tre år. I til-

legg til å belyse kjennetegn ved studentenes konkrete daglige arbeid med å 

lære dans, viste analysen til en endring i studentenes tilnærming til eget læ-

ringsarbeid, til pedagogens roller og til undervisningsmetoder. Studentenes 

læringsarbeid går fra et ønske om å få klare svar og oppnå rask mestring, til 

en økt interesse for å finne svar selv, med en økt selvstendighet i arbeidet. 

Dette har sammenheng med en endring i forståelsen av pedagogen, fra å skulle 

være en ekspert som har svaret på rett og galt, til å være en tilrettelegger for 

eget arbeid, der studenten stoler mer på egne erfaringer og egne meninger. På 

samme måte endres studentenes innstilling til undervisningsmetoder: Gjen-

nom en økt interesse for utforskende arbeid, går studentene fra å lete etter et 

rett svar på for eksempel utførelse av en bevegelsessekvens, til å ønske å selv 

kunne være med på å finne og definere svaret. 

Disse endringene viser alle til et økt eierskap til dans som fagfelt, og en 

endring i studentenes syn på kunnskap. De går fra å se på kunnskap som ob-

jektiv og mottatt av autoriteter, til å se kunnskap som mer divergent og sub-

jektivt, hvor de selv kan være medskapere av fagkunnskap (Wilhelmsson 

1998, 7). Dette er et uttrykk for økt eierskap til fagkunnskap, noe som gir økt 

selvsikkerhet og en trygghet på at en selv er god nok. Økt selvsikkerhet kom-

mer også til syne gjennom at studentene gjør sine egne estetiske vurderinger, 

hvor de tar valg om hvilke estetiske idealer de liker og vil forholde seg til. 

Dette er en hjelp for å kunne leve med til dels uoppnåelige idealer i dans.  

Den kunnskapen som oppøves er i stor grad praktisk, som kunnskap-i-

handling (Schön 2000). Studentene arbeider med å ta valg og finne egne løs-

ninger ut fra sine behov og utfordringer. Dette kan forstås som at de er på vei 

mot å opparbeide seg en profesjonell innsikt, hvor de går utover formulerte 

regler, ved å tenke ut nye metoder, forståelser og strategier (268). Å ta ut-

gangspunkt i og finne løsninger ut fra sin egen kropp blir spesielt viktig utover 
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i studieløpet. Studentenes refleksjoner og erfaringer er kroppslig fundert; de 

reflekterer både om og i kroppen, noe jeg forstår som at de oppøver seg en 

kroppslig-kunnskap-i-handling. 

Denne formen for kroppskunnskap er, som tidligere nevnt, sentral i det dag-

lige arbeidet med å lære bevegelser, teknikk og stil. I tillegg har analysen vist 

at studentene over tid oppøver en økt tilstedeværelse i kroppen. De lærer å 

lytte til kroppen, å kunne anvende flere sanser mer bevisst og å kunne sette 

ord på kroppslige opplevelser. Dette gir ny tilnærming til eget læringsarbeid 

og er til hjelp for å gjenkjenne framgang. Det er også sentralt for opplevelsen 

av eierskap til dansen og egen fagkunnskap, som en følelse av "jeg kan".  

Følelsen av eierskap har videre sammenheng med tre former for kroppslig 

refleksivitet: I innlæring av dans inkorporeres bevegelse som vaner, som er 

tilgjengelig pre-refleksivt. Dette kan oppleves som at en eier dansen kroppslig. 

I løpet av utdanningen læres også en refleksiv kunnskap, som en mer analytisk 

fagkunnskap om kropp, bevegelse og dans. I tillegg oppøves en pre-refleksiv 

performativ oppmerksomhet om kroppen (Legrand 2007), hvor studentene får 

tilgang til den levde kroppen, uten å objektivere den. Dette fremhever Legrand 

at er en kroppslig ekspertise som særlig profesjonelle dansere har, som hun 

omtaler som "body experts" (505). Studentenes opplevelser viser eksempler 

på noe av veien fram mot en slik ekspertise, som gir følelse av eierskap til 

egen kropp og til dansen. 

I forlengelse av å ha en tilstedeværelse i kroppen, har studentene konkrete 

opplevelser av å være tilstede i dansen, noe som også har sammenheng med å 

gjøre dansen til sin. Gjennom å slippe kontrollen gir de seg hen til dansen, og 

blir "eid av dansen". Dette kan forstås som at de gjør det fremmede ved dansen 

til sitt, hvor de blir mer kjent med seg selv og sine evner, som i danning (Gada-

mer 2012). Kroppens følelser, handling og uttrykk er sentralt for opplevelsen 

av å være oppslukt av dansen. Opplevelse av en enhet mellom kropp og tanke, 

og en subjektiv opplevelse av den levde kroppen, viser igjen til en forbindelse 

mellom følelse av eierskap til egen kropp og til dansen.  

 

Å gjøre et repertoar av praksiser til sitt  

 

Det tredje og siste nivået i hvordan studentene gjør dansen til sin dreier seg 

om en endring over tid i studentenes relasjon til moderne- og samtidsdanstra-

disjonene. I studentenes daglige arbeid med å lære seg dans, har jeg vist hvor-

dan de stadig gjør forhandlinger med verdier, idealer og tankesett knyttet til 



198 

moderne- og samtidsdans. Gjennom diskusjoner, refleksjoner og handlinger 

er studentene i en transformativ prosess hvor de gjør et repertoar av tradisjo-

nens praksiser til sitt. Og, som tidligere nevnt, fungerer et slikt repertoar som 

"håndtak" eller redskap som hjelp for å kunne delta i en tradisjon (Lindholm 

1985, 110). Dette gir en følelse av å passe inn og å være hjemme. 

De to nivåene som er diskutert over, hvor studentene arbeider konkret med 

å inkorporere bevegelse, teknikk og stil og hvor de opparbeider en kroppslig-

kunnskap-i-handling, kan også forstås som deler av et repertoar av praksiser 

som dansere og pedagoger trenger generelt. I studentsitatene synliggjøres i 

tillegg hvordan studentene orienterer seg mot ferdigheter, verdier og idealer 

spesifikt for samtidsdans. Det er særlig tre temaer som skiller seg ut som spe-

sielt sentrale, og som også er tilstede i de øvrige nivåene: Å arbeide utfors-

kende, å utvikle en personlig stil og å ha en spesifikk innstilling til egen kropp. 

Et stadig tilbakevendende tema er det å arbeide utforskende, noe som stu-

dentene blir mer vant til i løpet av utdanningen. Det blir som et verktøy de 

gjør til sitt, båre ved å opparbeide en utforskende innstilling til eget arbeid, og 

ved å ha en økt interesse for utforskende undervisningsmetoder. Det å kunne 

ta egne valg, være selvstendig og ha en undersøkende innstilling er sentralt for 

å utvikle profesjonell innsikt generelt. I tillegg er det mer konkret rettet mot 

spesifikke idealer i samtidsdansen som vektlegger prosessorientering, indivi-

dualitet, samarbeid og danseren som bidragsyter. Det å bli vant til å arbeide 

utforskende er dermed et konkret redskap for å kunne være utøvende danser i 

ulike koreografiske prosesser som anvendes i samtidsdans.  

Et annet sentralt tema, som henger tett sammen med å arbeide utforskende, 

er det å utvikle en personlig stil. Dette er studentene stadig inne på i sitt arbeid 

med å gjøre dansen til sin, men det er også noe de anser som et estetisk ideal 

i dansen i dag. I forlengelse av at danseren er medskapende i den koreografiske 

prosessen, er det ikke lenger bare koreografens individualitet og særpreg som 

er i fokus, men også danserens. Dette er det knyttet et visst prestasjonspress 

til, hvor enkelte studenter er redd for om de ikke har et tilstrekkelig særpreg 

for å hevde seg som danser. Som hjelp for å utvikle en personlig stil anvender 

studentene konkrete redskap, slik som å tørre å ta sjanser og eksponere seg for 

andre, og å finne personlig motivasjon for å uttrykke i dans.  

Et siste gjennomgående tema er å ha en spesifikk innstilling til egen kropp. 

Å bli vant til å lytte til kroppen og å gjenkjenne kroppens kunnskap er sentralt 

i studentenes læringsarbeid. I tillegg fremheves en spesifikk innstilling til 

kroppen som er typisk for dansen i kjølvannet av den postmoderne dansen: 

Her ble det lagt økt vekt på kinestetisk bevisstgjøring, sammenheng mellom 

kropp og tanke, kroppens funksjonalitet og en vending mot propriosepsjon 
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framfor synssansen. I tillegg ble det arbeidet med avspenning, passiv vekt og 

å gi slipp på kontroll. Når studentene oppøver en økt tilstedeværelse i kroppen, 

gjør de et konkret redskap i samtidsdansens repertoar av praksiser til sitt.  

Arbeidet med disse tre temaene handler altså om å gjøre deler av samtids-

dansens repertoar av praksiser til sitt. Dette skjer ikke kun som en passiv over-

tagelse, men som en aktiv oversettelse (Gadamer 1986, 49), hvor studentene 

deltar i diskusjoner om sentrale spørsmål i tradisjonen. Dette vises særlig i 

diskusjonen om "ikke bare form", hvor form settes i motsetning til funksjona-

litet, frihet eller innhold. Her blir også en funksjonell teknikk, en utforskende 

innstilling og danserens individuelle bidrag vektlagt. Studentenes refleksjoner 

speiler motsetninger mellom en moderne dans- og en samtidsdanstradisjon, 

hvor de orienterer seg mer mot samtidsdans og det nyere paradigme for dan-

seteknikk med vekt på utforsking i egen kropp framfor å tilpasse seg til et 

estetisk ideal (Dyer 2009). Framfor kun å akseptere idealer, forhandler stu-

dentene med dem og ser på tilnærminger mellom dikotomier. Denne forhand-

lingen kan også forstås som et redskap i tradisjonens repertoar av praksiser, 

hvor studentene finner sin plass i forhold til idealene og i tradisjonen.  

 

Kapittelavslutning: Transformasjon – å bli danser og 

pedagog i moderne- og samtidsdans 

 

I dette kapittelet har jeg undersøkt kjennetegn ved studentenes transformasjon 

fram mot å bli danser og pedagog i moderne- og samtidsdans. Innledningsvis 

har jeg diskutert begrepet transformasjon sett i lys av Jarvis' læringsforståelse, 

Gadamers syn på danning og Mezirows transformativ læring. I tillegg har jeg 

introdusert Kollers forståelse av danning som en transformativ prosess, som 

fungerer som en bro mellom disse. Studentenes transformasjon gjennom ut-

danningen har jeg synliggjort gjennom tre tilnærminger, som er diskutert i 

hvert sitt delkapittel: 

I kapittel 4.1 har jeg undersøkt transformasjon som kommer til syne impli-

sitt, gjennom å gå i dybden at ett lite tema, å tørre. Studentenes opplevelser 

av å tørre handler om å tørre å gi seg hen kroppslig og å tørre i relasjon til 

andre. Dette dreier seg om å utsette seg for en risiko, for å falle, feile, ikke vite 

eller å vise seg fram som utilstrekkelig. Felles for alle studentene er at de vel-

ger å gå inn i en prosess, hvor de bearbeider egne reaksjonsmønstre og utsetter 
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seg for utrygge situasjoner. Betydningen av å tørre er større enn den enkelte 

opplevelsen, det fører til vekst, både personlig og faglig.  

I kapittel 4.2 har jeg analysert studentenes mer eksplisitte refleksjoner på 

vei mot å bli danser og pedagog, som omhandler temaene kompetanse, mening 

og trygghet, identifisering med verdier og yrkesorientering. Også her kommer 

det fram at studentenes transformasjon kjennetegnes av at faglig vekst er nært 

knyttet til personlig vekst: Økt kompetanse medfører økt trygghet og selvtillit. 

Utvikling av dømmekraft fører til økt forståelse av dansekunst, som studen-

tene identifiserer seg med og føler seg hjemme i. Studentene inkorporerer med 

dette deler av dansetradisjonene i eget liv og selvforståelse. 

I kapittel 4.3 har jeg gjort en overordnet analyse av tendenser til transfor-

masjon som er kommet fram i analysen av avhandlingens øvrige hovedområ-

der. Her har jeg identifisert det å gjøre dansen til sin som det mest sentrale 

kjennetegnet ved studentenes transformasjon. Dette foregår på tre nivåer. Det 

første nivået å inkorporere bevegelse, teknikk og stil, dreier seg om studente-

nes daglige arbeid med å lære dans. Det andre nivået å føle eierskap til dansen, 

kroppen og egen fagkunnskap, viser til en mer dyptgående endring over tid, 

hvor studentene opparbeider seg en kroppslig-kunnskap-i-handling. Disse to 

temaene har sammenheng med henholdsvis å lære noe og å forandres som 

person. Det siste nivået, å gjøre et repertoar av praksiser til sitt, handler også 

om å forandres som person, mens her er fokuset mer på en endring av studen-

tenes relasjon til "verden", til moderne- og samtidsdans tradisjonene. Studen-

tene orienterer seg spesielt mot ferdigheter, verdier og idealer i samtidsdans, 

hvor de mest fremtredende temaene er: Å arbeide utforskende, å utvikle en 

personlig stil og å ha en spesifikk innstilling til egen kropp. 

 

Transformasjon innebærer en endring i en persons relasjon til seg selv, til 

andre og til verden (Koller 2017, 34). I dette kapittelet har jeg vist hvordan 

endring i disse tre formene for relasjoner er nært knyttet sammen. Med fokus 

på moderne- og samtidsdans som en spesifikk "verden", har jeg vist hvordan 

studentenes transformasjon på veien fram mot å bli danser og pedagog kjen-

netegnes av at faglig vekst er nært knyttet til personlig vekst og av å gjøre 

dansen til sin.   
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Konklusjon 

Denne avhandlingen har undersøkt problemstillingen: Hva kjennetegner dan-

sestudenters levde erfaringer i møte med ulike tradisjoner innenfor moderne- 

og samtidsdans i en bachelorutdanning fram mot å bli danser og pedagog. 

Basert i hermeneutisk fenomenologi (van Manen 1997) har jeg gjort en tema-

tisk analyse av 11 studenters logger og intervjuer. Jeg har analysert frem fire 

hovedområder som utgjør avhandlingens fire hovedkapitler, med hver sine 

forskningsspørsmål og teoretiske perspektiv. Herunder har jeg identifisert 10 

hovedtemaer som utgjør avhandlingens forskningsbidrag. 

Jeg vil nå sammenfatte avhandlingens forskningsbidrag i hvert av de fire 

hovedkapitlene og diskutere dem i lys av tidligere nordisk forskning om levd 

erfaring med scenisk dans, og nordisk og internasjonal forskning om (levd) 

erfaring i en profesjonsutdanning i scenisk dans. Deretter vil jeg diskutere av-

handlingens forskningsbidrag ut fra enkelte metodiske spørsmål. 

 

Diskusjon om avhandlingens forskningsbidrag 

 

I Kapittel 1: Tradisjoner i moderne- og samtidsdans er hovedtemaene 1) 

danseteknikk – betydning og anvendelse og 2) forhandlinger med tradisjo-

nene. 

Med utgangspunkt i Gadamers (2012) tradisjonsforståelse og danseviten-

skapelige tekster har jeg undersøkt studentenes erfaringer i møte med ulike 

tradisjoner innenfor moderne- og samtidsdans, med vekt på sammenheng mel-

lom estetiske spørsmål og danseteknikk. Studentenes refleksjoner rundt be-

grepet danseteknikk synliggjør ulikheter mellom tradisjonene moderne dans 

og samtidsdans. To distinkte paradigmer i danseundervisning synliggjøres; det 

ene har fokus på et estetisk vokabular og det andre på å sanse og forstå egen 

kropp. Studentenes møter med tradisjonene kjennetegnes av at de forhandler 

aktivt med estetiske idealer og sentrale spørsmål knyttet til tradisjonens reper-

toarer av praksiser. Dette kommer fram gjennom studentenes diskusjoner om 
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"ikke bare form" i motsetning til funksjonalitet, frihet eller innhold, om hva 

de anser som en god danser, og om uttrykk forstått som følelse, bevegelse eller 

å være seg selv. I tillegg kommer studentenes forhandlinger med tradisjonene 

fram i deres konkrete opplevelser i møter med ulike danseteknikker.  

Rustads (2013) teoretiske utgangspunkt i Gadamers tradisjonsforståelse har 

vært en viktig inspirasjon for denne avhandlingen. Hun viser hvordan danse-

improvisasjon og kontaktimprovisasjon både kan forstås som del av en post-

moderne dans tradisjon, og som separate tradisjoner (70). Hun belyser sentrale 

momenter i tilegnelse, opprettholdelse og videreutvikling av tradisjonene, ba-

sert i egne levde erfaringer og fra litterære kilder fra profesjonelle aktører. Jeg 

bidrar med utvidet kunnskap om hva det vil si å tilegne seg en tradisjon. Ana-

lysen har vist hvordan studentene forhandler aktivt med idealer og verdier i 

tradisjonene, og at de finner strategier for å leve med estetiske idealer.  

Rouhiainen (2003) viser at freelance dansekunstnere i Finland har en sterk 

bevissthet om at de deler en felles internasjonal og lokal dansearv med andre 

(172). Jeg har vist at studentenes erfaringer også har forbindelser til tradisjo-

ner i dans, men at særlig førsteårsstudentene ikke er så oppmerksomme på 

dette selv. Utover i studieløpet, med økt fagkunnskap og egenerfaring, oppda-

ger studentene at danseteknikkene de tilegner seg tilhører ulike tradisjoner. 

Dette indikerer at det å bli oppmerksom på tilhørighet til tradisjoner er en del 

av prosessen fram mot å bli profesjonell danser.  

Østern (2017) relaterer også til tradisjon i sin analyse av tidligere dansestu-

denters opplevelser med sin utdanning. Hun knytter moderne dans og postmo-

derne dans til ulike pedagogiske og estetiske paradigmer (6). Disse paradig-

mene eksisterer side om side, noe hun kritiserer danseutdanningene for å ha et 

uavklart forhold til (7). Min forskning har bidratt med en utdypning av hvor-

dan moderne dans og postmoderne dans kan forstås som ulike tradisjoner, med 

ulike syn på estetikk, teknikk og undervisningsmetoder. Jeg har også under-

søkt hvordan det oppleves å møte to tradisjoner i samme utdanning. Analysen 

viser at studentene gradvis blir mer oppmerksomme på at danseteknikker til-

hører ulike tradisjoner, mens kun to studenter beskriver overgangene mellom 

dem som problematiske. De øvrige studentene beskriver det ikke som proble-

matiske brudd, men flere fremhever heller at de finner en helhet i egen kropp. 

Dette kan forstås i sammenheng med Bales' (2008a) syn på dagens dansetek-

nikk som preget av både dekonstruksjon (å bli kjent med egen kropp) og bri-

colage (allsidighet). I tillegg har det sammenheng med at studentenes herme-

neutiske nåtidshorisont farger hvordan de møter teknikker fra tidligere tider. 
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I Kapittel 2: Læring i moderne- og samtidsdans er hovedtemaene 1) stu-

dentens eget læringsarbeid, 2) samspill med pedagog og 3) metodens og dan-

setradisjonens betydning.  

Med utgangspunkt i Jarvis' (2006) modell for helhetlig læring har jeg un-

dersøkt kjennetegn ved studentenes læring og hvordan dette endres gjennom 

tre år. Studentenes eget læringsarbeid kjennetegnes i alle tre år av at handling, 

refleksjoner og emosjoner er nært knyttet sammen. Studentene er gjennomgå-

ende aktive i sitt arbeid med å mestre og forstå vokabular, prinsipper og stil, 

med tilpasning til egen kropp og med å planlegge og vurdere egen utførelse. 

Det som endres er deres tilnærming til egen læring som i første studieår kjen-

netegnes av å gjenkjenne bevegelser og prinsipper og anvende dem i lignende 

sammenhenger, via i andre studieår å utforske og stille spørsmål med vekt på 

å overføre mellom fag, til i tredje studieår å utvikle sin egne kunnskapsbase i 

en prosess der dansen personliggjøres. Dette korresponderer med forståelsen 

av pedagogen som henholdsvis ekspert, veileder eller tilrettelegger, og med 

en endring fra å se på kunnskap som noe man mottar fra autoriteter, til å ha et 

mer divergent og subjektivt syn på kunnskap. Videre viser analysen at studen-

tene blir mer interessert i utforskende metode og improvisasjon utover i stu-

dieløpet, og at de får en mer undersøkende innstilling til reproduserende me-

tode. Dette har sammenheng med økt fagkunnskap, selvstendighet og evne til 

divergent tenkning. Denne prosessen gjennom tre år forstår jeg som at studen-

tene opparbeider seg en profesjonell innsikt, hvor de framfor å følge regler 

utvikler egne metoder og forståelser. 

Av tidligere forskning på levd erfaring i en profesjonsutdanning i dans, er 

det enkelte som belyser lignende endringer i BA studenters læringsprosesser: 

Dyer (2010, 122) undersøker dansestudenters erfaringer med demokratiske 

læreprosesser. Hun viser at studenter på høyere nivå har utbytte av likeverdige 

student- og pedagogroller, mens studenter på et lavere nivå foretrekker en mer 

autoritær undervisningsstil, der pedagogen forteller hva som er rett og galt. 

Bracey (2004, 16) gir eksempler på tre studenter på ulike nivå: Den minst er-

farne er svært lærersentrert, den noe mer erfarne balanserer arbeid med egne 

mål med innspill fra læreren og den mest erfarne arbeider mer selvstendig. 

Harbonnier-Topin og Barbier (2012, 315) analyserer imitasjon i danseklasser, 

og viser at studenter på lavere nivå oftere gjør det samme som lærer, mens de 

på høyere nivå arbeider mer med observasjon og å utføre alene. Disse tre ar-

tiklene peker på en endring over tid i forståelse av pedagogrollen og i eget 

læringsarbeid. Dette samsvarer med min forskning, som i tillegg bidrar med 

ny kunnskap om de komplekse forbindelsene mellom studenters læringsar-

beid, pedagogroller og undervisningsmetoder over lengre tid.  
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Denne analysen bidrar også med nyanseringer av enkelte dikotomier i dans: 

Østern (2016) spør om norske danseutdanninger har vekt på å utdanne "nik-

kedukkedansere", som kopierer andres bevegelser, er velvillige og ikke yter 

motstand mot autoriteter (283), eller dansekunstnere, som er selvstendige og 

koreografisk og dialogisk tenkende (279). Østern belyser i artikkelen viktige 

spørsmål om utdanning i dans. Men ved å velge begrepet "nikkedukkedanser", 

indikerer hun at det å utføre fastlagte bevegelser er knyttet til å ikke yte mot-

stand og ikke være selvstendig. En slik direkte korrespondanse mellom hvil-

ken type bevegelse som utføres og relasjon til pedagog eller koreograf, gir 

avhandlingens analyse av studentenes læringsarbeid et bidrag til å nyansere  

Butterworth (2004) viser også til en direkte korrespondanse mellom under-

visningsmetoder og koreografroller, for eksempel at reproduserende metode 

knyttes til koreografen som ekspert. I avhandlingen samsvarer dette kun med 

studenter i første studieår. I de øvrige årene forstås pedagogen som en veileder 

eller tilrettelegger også i reproduserende metode. Butterworth omtaler videre 

danseren som passiv i reproduserende metoder og aktiv i utforskende metoder. 

En slik aktiv/passiv dikotomi, som også Østerns "nikkedukkedanser" indike-

rer, samsvarer ikke med denne avhandlingens funn. Selv i tilegnelse av fast-

lagt materiale, er studentene aktivt deltagende gjennom handling, refleksjoner 

og emosjonell involvering. De er imidlertid aktive på ulike måter, og de blir 

mer selvstendige utover i utdanningen. Dette støttes av Harbonnier-Topin og 

Barbier (2012) som viser hvordan reproduksjon av fastlagt materiale er en 

kompleks og variert aktivitet, som blant annet inkluderer studenters egenakti-

vitet, selvstendig utprøving (315) og å finne sin egen vei inn i materialet (319). 

Dyer (2009) etterspør mulighet for en mellomposisjon i danseundervisning 

ved å kombinere undervisning av et fastlagt bevegelsesmateriale med erfa-

ringsorienterte og mer demokratiske undervisningsprinsipper. Analysen av 

studentenes logger bekrefter Dyers ideer, og gir en utdyping av hvilket utbytte 

dette kan gi. Studentenes læring innebærer både tilegnelse og deltagelse, uav-

hengig av undervisningsmetode, og deres deltagelse blir gradvis mer autonom. 

Det er likevel noen sentrale forskjeller i utbyttet av metodene: Muligheter til 

å ta flere valg gir økt følelse av eierskap, og improvisasjon synes mer å fremme 

en menneskelig faktor og personlig vekst.  

 

I Kapittel 3: Tilstedeværelse i kroppen og i dansen er hovedtemaene 1) til-

stedeværelse i kroppen og 2) tilstedeværelse i dansen. Et fellestrekk ved disse 

hovedtemaene er opplevelsen av kropp og tanke som sammenflettet. 

Tilstedeværelse i kroppen er et sentralt kjennetegn ved teknikken som stu-

dentene opparbeider seg i løpet av utdanningen. Jeg har identifisert fem temaer 
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i denne prosessen: Å lytte til kroppen, å sette ord på kroppslige opplevelser, å 

tilpasse bevegelser til egen kropp, å integrere kropp og tanke og å gjenkjenne 

kroppens kunnskap. Med utvalgte temaer fra Merleau-Pontys (2012) fenome-

nologi som analytisk linse har jeg vist hvordan tilstedeværelse i kroppen in-

nebærer en veksling mellom en pre-refleksiv bevissthet i kroppen og en re-

fleksiv bevissthet om kroppen. Studentene øver opp evnen til å la både krop-

pen og dansen være forgrunn for oppmerksomheten, og dette kan knyttes til 

den performative kroppen(Legrand 2007). I prosessen oppleves bevegelse og 

bevissthet om bevegelse som ett, og studentene oppdager kroppens kunnskap 

i form av vaner som er avgjørende for å kunne danse.  

Rouhiainens (2003) og Ravns (2008) anvendelse av Merleau-Pontys feno-

menologi for å tolke empirisk materiale fra profesjonelle dansere har vært til 

inspirasjon i min analyse. Deres forskning berører i tillegg flere lignende te-

maer som denne avhandlingen tar opp: Rouhiainen (2003, 290-95) viser at 

arbeid med egen kropp er sentralt for dansekunstnere i Finland. Hun diskuterer 

temaer som å kultivere kroppen, være bevisst kroppen, kroppen som kilde til 

kunnskap og forhold mellom kropp og tanke. Ravn (2008, 228) undersøker 

ulike danseres levde erfaringer med bevegelse, hvorav sansning er ett sentralt 

tema. Hun viser hvordan dansere innenfor moderne- og samtidsdans vektleg-

ger propriosepsjon, sansing av vekt og å undersøke kroppens egen logikk. 

Ravn og Rouhiainen belyser profesjonelle danseres kroppslige ekspertise, 

mens mitt bidrag belyser selve prosessen fram mot å opparbeide seg en slik 

ekspertise. 

Potter (2008) og Torgersen (2018) undersøker studenters erfaringer med 

kropp og dans, med ulike innfallsvinkler. Potters (2008) etnografiske under-

søkelse av sanser peker på at det å ha en forhøyet kontakt med den kinestetiske 

sans, eller propriosepsjon, er en viktig del av studenters sosialisering inn i 

samtidsdansen (459). Hun viser hvordan sansning er kulturelt formet, mens 

mitt bidrag er en utdyping av hvordan det oppleves å tilegne seg en slik for-

høyet kontakt med kroppen. Torgersen (2018), som undersøker ballettstuden-

ters erfaringer med Kinetic Awareness, belyser hvordan studentene får kon-

takt med egen kropp og utvikler årvåken tilstedeværelse (169). Andre temaer 

som berøres er å oppdage læring i egen kropp, problemer med å verbalisere 

opplevelsene (190), emosjonell involvering og selvkorrigering (226). Torger-

sen belyser sentrale prosesser og utbytte av et somatisk, utforskende arbeid. 

Min forskning er et supplement til Torgersens forskning ved at den belyser 

hvordan studentene opparbeider en økt tilstedeværelse i kroppen, både gjen-

nom utforskende arbeid og i reproduksjon av fastlagte bevegelser. 
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Neste hovedtema, tilstedeværelse i dansen, dreier seg om å være i en spesiell 

tilstand av å bli ett med dansen. Med Csikszentmihalyis (2000) teori om flow 

og Gadamers (2012) forståelse av lek som teoretisk linse, har jeg undersøkt 

fem temaer knyttet til dette hovedtemaet: Tilstedeværelse i situasjonen, "å ikke 

tenke", kroppen i dansen, å bli danset av dansen og tilstedeværelse på scenen. 

Sammenheng mellom kropp og tanke er sentralt også her, hvor studentene ar-

beider med å ikke bekymre seg eller tenke for mye, og å ha en bevissthet om 

og i kroppen. På samme måte som i flow smelter handling og bevissthet sam-

men, uten et ytre perspektiv, og med en opplevelse av kontroll over situasjo-

nen og av selvoverskridelse. Slike optimale opplevelser kan bidra til styrket 

selvfølelse. Opplevelser av å bli danset av dansen kan også forstås som lek, 

hvor den som leker overgir seg til leken og glemmer seg selv, noe som igjen 

kan medføre en dypere erkjennelse av seg selv, som i danning.  

Rouhiainen (2003) diskuterer opplevelser der tanke, kropp og bevegelse er 

nært sammenbundet (321), som "an integrated motional style of being"(338). 

Slike opplevelser tolker hun ved hjelp av fenomenologi, og beskriver dem som 

en kvalitativ annerledes tilstand som danserne ønsker å oppnå. Ravn (2008), 

som bygger videre på Rouhiainen, knytter en slik tilstand til dansernes unike 

sensoriske landskap, som del av deres teknikk (273). Torgersen (2018) over-

setter Rouhiainens "integrated motional style of being" til bevegelsesnærvær, 

som er et mål for hennes undervisning i Kinetic Awareness (288). Rouhiainen, 

Ravn og Torgersen tar alle utgangspunkt i fenomenologi, og har særlig vekt-

lagt betydningen av tilstedeværelse i kroppen. Mitt valg av flow og lek som 

analytisk linse bidrar med et annet perspektiv på slike opplevelser, og får fram 

andre detaljer i opplevelsene, slik som betydningen av å ikke bekymre seg, at 

ferdigheter er inkorporert i kroppen, og at opplevelsene viser til en mer eksis-

tensiell betydning. Her bygger jeg blant annet videre på Rustad (2013, 145) 

som undersøker danseimprovisasjon ut fra Gadamers lekteori. 

 

I Kapittel 4: Transformasjon – å bli danser og pedagog i moderne- og 

samtidsdans er hovedtemaene 1) å tørre i dans – en transformativ prosess, 2) 

refleksjoner på vei mot å bli danser og pedagog og 3) å gjøre dansen til sin.  

Disse hovedtemaene utgjør tre tilnærminger til hvordan transformasjon kan 

gjøres synlig, henholdsvis gjennom å gå i dybden av et lite tema i materialet, 

gjennom studentenes eksplisitte refleksjoner rundt egen transformasjon, og 

gjennom en overordet analyse av endringer i studentenes ordlegging og valg 

av tema, som er belyst i de øvrige hovedtemaene i avhandlingen. Begrepet 

transformasjon er diskutert i lys av Jarvis' (2006) læringsforståelse, Gadamers 

(2012) danning og Mezirows (1997) transformativ læring, som jeg i tråd med 
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Koller (2017) sammenfatter som en endring i en persons relasjon til seg selv, 

til andre, og til verden.  

Felles for de to første hovedtemaene er at de på ulike måter viser hvordan 

studentenes transformasjon kjennetegnes ved at personlig vekst er nært knyttet 

til faglig vekst. Gjennom opplevelser av å tørre, hvor studentene utsetter seg 

for risiko både kroppslig og i relasjon til andre, lærer de noe om dans og om 

seg selv. Videre viser studentenes refleksjoner hvordan økt kompetanse med-

fører økt trygghet og selvtillit. Utvikling av dømmekraft fører til økt forståelse 

av dansekunst, som studentene identifiserer seg med og føler seg hjemme i.  

I tidligere forskning på levd erfaring i dans belyser flere en lignende sam-

menheng mellom det faglige og det personlige: Krantz' (2014, 225) avhand-

ling om danseelever viser at dans er en arena for å bli kjent med seg selv, der 

man lærer å løse problemer og takle følelser og situasjoner som er anvendelige 

i livet. Østerns (2009, 228-29) avhandling om ulik-kroppede dansere i et im-

provisasjonsbasert prosjekt viser at dans kan åpne opp for ny innsikt om seg 

selv, og at dans har eksistensiell betydning for individet. Bracey (2004, 19) 

beskriver utdanning i dans som en reise i selv-oppdagelse, hvor studentene 

gjenkjenne styrker og svakheter og utvikler strategier for å navigere i sine per-

sonlige utfordringer. Higdon og Stevens (2017, 315) undersøker studenters 

forventninger til yrkeslivet, og disse studentene vektlegger først og fremst per-

sonlige egenskaper: det å tørre å ta sjanser, være fleksibel, kunne stole på seg 

selv og ha en egen stemme. Disse fire forskningsprosjektene omhandler dan-

sere av ulik alder og nivå, fra amatører til profesjonelle, og ulike retninger 

innenfor moderne- og samtidsdans. Et fellestrekk for alle er at erfaring med 

dans over lengre tid har en betydning som går utover selve dansen. Min forsk-

ning er dermed både en bekreftelse og et supplement til tidligere forskning. I 

tillegg belyser jeg hvordan utdanning i dans er både en sårbar prosess, med 

usikkerhet for om man er god nok og redsel for å eksponere seg for andre, og 

en myndiggjørende prosess, som fører til økt selvtillit og trygghet i seg selv.  

Det siste hovedtemaet, å gjøre dansen til sin, har jeg identifisert som det 

mest sentrale kjennetegnet ved studentenes transformasjon gjennom utdan-

ningen. Avhandlingen viser i tillegg hvordan det å gjøre dansen til sin er et 

sentralt kjennetegn ved de øvrige hovedområdene, og er med det ved kjernen 

i besvarelsen av avhandlingens problemstilling. Dette siste hovedtemaet fung-

erer dermed som en sammenfatning av avhandlingen som sådan.  

Jeg har identifisert tre nivåer i hvordan studentene gjør dansen til sin: Det 

første nivået å inkorporere bevegelse, teknikk og stil, dreier seg om studente-

nes daglige arbeid med å lære dans. Det andre nivået å føle eierskap til dansen, 

kroppen og egen fagkunnskap, viser til en mer dyptgående endring over tid, 
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hvor studentene opparbeider seg en kroppslig-kunnskap-i-handling. Disse to 

temaene har sammenheng med henholdsvis å lære noe og å forandres som 

person. Det siste nivået å gjøre et repertoar av praksiser til sitt, handler også 

om å forandres som person, mens her er fokuset på endringen av studentenes 

relasjon til "verden", til moderne- og samtidsdanstradisjonene. Studentene ori-

enterer seg spesielt mot ferdigheter, verdier og idealer i samtidsdans, hvor de 

mest fremtredende temaene er: Å arbeide utforskende, å utvikle en personlig 

stil og å ha en spesifikk innstilling til egen kropp. Studentene inkorporerer 

med dette deler av samtidsdanstradisjonen i eget liv og selvforståelse. 

Det å få eierskap til dansen, er et tema som fremkommer i tidligere forsk-

ning om levd erfaring i dans: Rouhiainen (2003) beskriver dansernes arbeid 

med å inkorporere bevegelse, som hun omtaler som "making dance one's own" 

(315). Harbonnier-Topin og Barbier (2012) viser til pedagoger som oppford-

rer studenter "to claim the sequence their own" (320), som jeg tolker at handler 

om å sette personlig preg på bevegelsessekvenser. Disse to forstår jeg som at 

de relaterer til første nivå i min analyse. Torgersen (2018, 256) viser at stu-

dentene får eierskap til egen bevegelseskunnen, Bracey (2004, 19) skriver at 

studentene får eierskap til egen læreprosess, gjennom økt selvstendighet i for-

holdet til pedagogen. Disse to relaterer til nivå to i min analyse. Krantz (2014, 

237) skriver at dans kan være et hjem hvor man føler sikkerhet og frihet, noe 

han mener er eksistensielle kvaliteter for individet, hvilket relaterer mer til 

tredje nivå i min analyse. Denne gjennomgangen viser at selv om det å få ei-

erskap til dansen fremkommer i noe tidligere forskning, relaterer hver enkelt 

kun til ett av de tre nivåene jeg har identifisert. Mitt bidrag går dypere inn i 

hva det vil si å gjøre dansen til sin, noe som handler både om episodisk læring, 

læring over tid og det å bli del av en tradisjon. 

 

Denne diskusjonen viser hvordan avhandlingen bidrar med ny kunnskap som 

gir økt forståelse av studentenes prosesser i en profesjonsutdanning i dans, 

med vekt på hvordan studenters erfaringer og transformasjon gjennom utdan-

ningen kommer til uttrykk. Studentenes stemme i en utdanningskontekst løftes 

frem, som er et område det er forsket lite på tidligere. I tillegg belyser avhand-

lingen hvordan moderne dans, postmoderne dans og samtidsdans kan forstås 

som til dels ulike tradisjoner, med forskjellige syn blant annet på dansetek-

nikk, kropp og estetiske idealer. Avhandlingen peker på flere dikotomier i 

dans, men framfor å bekrefte dikotomiene, viser den til nyanseringer og til-

nærminger mellom dem. Dette synliggjøres blant annet gjennom studentenes 

forhandlinger med estetiske idealer og andre sentrale spørsmål i tradisjonene, 

og gjennom deres opplevelser i møte med ulike danseteknikker.  
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Diskusjon om metode 

 

Jeg vil nå vende tilbake til avhandlingens metodologiske utgangspunkt i her-

meneutisk fenomenologi. Van Manen fremhever at for å forstå levd erfaring 

er det sentralt å ha en holdning av undring, åpenhet og kritisk bevissthet om 

egen forforståelse (2014, 224). Jeg vil derfor gjøre noen avsluttende betrakt-

ninger rundt tre temaer som har vært med på å påvirke avhandlingens resulta-

ter: Høyskolen som kontekst, deltagelsens konsekvens og forskerens rolle og 

bidrag i forskningsprosessen. Til slutt diskuteres mulige bidrag til metode-

utvikling. 

 

Det første temaet dreier seg om hvordan høyskolen som kontekst er med på å 

forme studentenes erfaringer. Fordypningen i moderne- og samtidsdans ved 

NDH består av en kombinasjon av moderne dans, postmoderne dans og sam-

tidsdans. I tillegg har studentene klassisk ballett gjennomgående i alle de tre 

årene og jazzdans i første studieår. Denne blandingen av tradisjoner i en ut-

danning kan betegnes som eklektisk, noe Monten (2008, 61) skriver om som 

kjennetegnende for formell danseutdanning i det 21. århundre. Studiestruktu-

ren i innsamlingsperioden var i første år preget av å ha mest vekt på reprodu-

serende arbeid, mens den i andre og tredje år var preget mer av utforskende 

arbeid og improvisasjon. En annen type utdanning med en annen fordeling av 

fag og undervisningsmetoder, ville kunne gitt andre resultater. Avhandlingens 

forskningsbidrag er med andre ord knyttet til en spesifikk kontekst, men som 

van Manen fremhever, er målet for hermeneutisk fenomenologi å samle ek-

sempler på mulige menneskelige erfaringer som kan være relevante også for 

andre (2014, 313). Ved å sammenstille studentenes utsagn med annen forsk-

ning om scenisk dans, har jeg vist hvordan individuelle studenterfaringer gjort 

i en spesifikk kontekst er eksempler på erfaringer som kan samsvare med and-

res erfaringer.  

Videre har utdanningens overordnede mål betydning for studentenes erfa-

ringer. Fordypning i moderne- og samtidsdans har vekt på å utdanne "danse-

kunstnere som selvstendig kan skape, utvikle og formidle samtidsdans" (NDH 

2018b). Fordypningen vektlegger altså den selvstendige, (med-) skapende 

dansekunstneren, noe avhandlingen har vist at også studentene legger vekt på. 

Dette kan tolkes som at jeg har funnet det jeg lette etter, som en bekreftelse på 

at utdanningen når sitt mål. Jeg vil derfor fremheve at avhandlingens forsk-

ningsbidrag handler om å undersøke hva som kjennetegner studentenes trans-

formasjon fram mot å nå et slikt mål, og hvordan studentene opplever dette.  
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Et siste moment knyttet til høyskolen som kontekst, er betydningen av at 

studentene får både en utøvende og en pedagogisk kompetanse. Den pedago-

giske siden av utdanningen har, som nevnt innledningsvis, ikke vært et tema i 

denne avhandlingen. Jeg vil likevel understreke at de pedagogiske, didaktiske 

og andre teoretiske fagene har hatt betydning for studentenes erfaringer og 

transformasjon gjennom utdanningen. Dette er mest fremtredende i temaet yr-

kesorientering som pedagog, men også studentenes endrede forståelse av pe-

dagogroller gjennom studieløpet kan ha sammenheng med en økt pedagogisk 

kompetanse.  

 

Det neste temaet som kan ha betydning for avhandlingens resultater er delta-

gelsens konsekvens. Van Manen poengterer at det er viktig å være klar over at 

deltagelse i et fenomenologisk prosjekt kan være med på å trigge en transfor-

masjon, det kan føre til en ny selvbevissthet og endringer i prioriteringer i livet 

(1997, 163). Dette er et viktig poeng som må tas med i betraktning i undersø-

kelsen av studentenes transformasjon gjennom utdanningen. Jeg ba derfor stu-

dentene om å beskrive hvordan det hadde vært å delta i prosjektet i deres siste 

logg. Alle var positive, og flere fremhevet at de hadde lært noe av å være med. 

Enkelte la vekt på en personlig betydning, slik som bevisstgjøring av egne 

holdninger, arbeidsinnstilling og relasjon til andre. Andre fremhevet økt be-

vissthet om faglige temaer. Dette kan forstås på to måter: at deltagelse i pro-

sjektet har styrket studentenes bevissthet om egen transformasjon i utdan-

ningen, eller at deltagelsen har trigget en transformasjon i seg selv. Dette syn-

liggjør avhandlingens dobbelt-hermeneutiske karakter; både studentene og jeg 

har fått ny forståelseshorisont med gjennomføringen av forskningsprosjektet. 

Det er i tillegg et betydelig poeng at avhandlingen fokus er på hvordan trans-

formasjonen kommer til uttrykk, ikke bare hvorvidt det skjer.  

 

Det tredje og siste temaet som i stor grad påvirker avhandlingens resultater, 

og som ble grundig diskutert i avhandlingens innledning, er forskerens rolle 

og bidrag i forskningsprosessen. Her vil jeg se nærmere på hvordan jeg har 

håndtert utfordringer knyttet til mine roller som pedagog og forsker i relasjon 

til studentene, i tillegg til min rolle i konstruksjon og tolkning av materialet. 

Det har vært spesielt viktig å ha en bevissthet om mine ulike roller som 

pedagog og forsker i relasjon til studentene. I prosjektets oppstartsfase gjorde 

jeg studentene oppmerksomme på at både jeg og de hadde flere roller, som 

henholdsvis pedagog eller forsker, student eller forskningsdeltager. For å 

holde disse rollende adskilt, ble aldri praktiske temaer knyttet til utdanningen 
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diskutert i intervjuer. Dette skillet opplever jeg at studentene forholdt seg for-

holdsvis enkelt til. De tok heller ikke selv opp temaer knyttet til forsknings-

prosjektet i undervisning. Skillet ble tydeliggjort ytterligere ved at alt forsk-

ningsmaterialet er generert spesifikt for prosjektet og inngår ikke i studieløpet. 

Studentenes bevissthet rundt sine ulike roller kom også til syne i logger og 

intervjuer når de omtalte min undervisning: De fleste omtalte meg i tredje per-

son, som pedagogen eller Irene, framfor å bruke direkte tiltaleform, du.  

Jeg opplever at studentene satte pris på denne nye formen for relasjon mel-

lom dem og meg, hvor de fikk mulighet til å uttale seg om temaer de vanligvis 

ikke ble spurt om. Det er likevel en utfordring med disse ulike rollene: Det er 

mulig at studentene ville ha uttalt seg mer kritisk om enkelte temaer til en 

utenforstående. De kan for eksempel av høflighet ha unngått å utale seg kritisk 

til meg om min eller mine kollegaers undervisning, eller om studiestrukturen. 

Dette prøvde jeg å løse ved å stille spørsmål hvor de ble oppmuntret til å være 

kritiske. Noe kritisk refleksjon har kommet fram i avhandlingen, blant annet i 

tredjeårsstudenters refleksjoner rundt pedagogroller og undervisningsmeto-

der. Noe kritikk av studieløpet kom også fram i materialet, blant annet et ønske 

om en annen vektlegging av fag. Dette har jeg valgt å ikke løfte fram som et 

eget tema i avhandlingen, fordi avhandlingens fokus ikke har vært å analysere 

selve studieløpet, men å forstå prosesser som foregår underveis i en utdanning. 

Avhandlingens fokus innebærer dermed at min dobbeltrolle er noe mindre 

problematisk, og kanskje også en fordel, for å kunne forstå disse prosessene.  

Ett siste moment jeg vil fremheve i forbindelse med forskerrollen, er min 

betydning for konstruksjon og tolkning av materialet. Her har også dobbelt-

rollen som forsker og pedagog hatt betydning: Utforming av loggmalene var 

preget av min forforståelse som pedagog, hvor jeg antok at tredjeårsstudentene 

kunne svare på mer overordnende, reflekterende spørsmål. Videre anså jeg at 

temaer fra loggene først og fremst var temaer studentene la vekt på. Underveis 

i prosjektet har jeg imidlertid blitt gradvis mer bevisst på min betydning med 

hensyn til hvilke temaer som fremkommer i loggene. Dette gjelder både hvilke 

spørsmål jeg stilte i loggmalen, og det at studentene kan ha tilpasset det de 

skriver til at det er jeg som er leseren.  

I analyseprosessen har det vært en utfordring at materialet er så velkjent for 

meg. Det har derfor vært viktig å prøve å balansere en fremmedhet og fortro-

lighet i tolkningsarbeidet. For å hanskes med dette har jeg gjort flere grep: Jeg 

har etterstrebet å sette til side informasjon jeg hadde om den enkelte student, 

de berørte pedagogene og høyskolen, og så langt det har vært mulig å forholde 

meg til selve teksten. Dette gjelder også sitater fra min undervisning, hvor jeg 

har prøvd å sette til side mitt perspektiv på situasjonen. Jeg har hele veien 
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etterstrebet å ikke vurdere studentenes utsagn, men heller forstå dem som 

unike erfaringer som kan ha relevans for andre. Anonymiseringen av studen-

tene, og den forholdsvis lange tidsavstanden mellom innsamling og ferdigstil-

ling av analysen, har også hjulpet meg med å sette pedagogrollen til side, og 

la forskeren ta over. Til slutt vil jeg understreke at for å kunne være åpen for 

teksten og møte den med undring, har det vært nødvendig å anvende en for-

holdsvis stram prosedyre i gjennomføringen av den tematiske analysen, i til-

legg til å tolke materialet i relasjon til teori.  

 

Som en avslutning av denne diskusjonen om metode, vil jeg fremheve to me-

todiske grep jeg har tatt i avhandlingen, som kan sees som et bidrag til meto-

deutvikling: Det første grepet er at prosjektets forskningsdesign legger opp til 

en stadig veksling mellom beskrivelser av konkrete opplevelser og refleksjo-

ner over opplevelsene. Dette samsvarer med formålet med et hermeneutisk 

fenomenologisk intervju, som ifølge van Manen er å samle levd erfaringsma-

teriale og å reflektere over erfaringen i etterkant (1997, 66). Van Manen knyt-

ter denne vekslingen til gjennomføring av enkelte intervjuer, mens jeg har vi-

dereført dette som et grunnprinsipp i mitt forskningsdesign. Dette grunnprin-

sippet anvendes med ulike tilnærminger: En tilnærming er at studentene skrev 

logger som de deretter reflekterte over i intervjuer i inneværende semester. En 

annen tilnærming er at levd erfaringsmateriale også ble samlet i intervjuer, 

hvor jeg oppfordret studentene til å beskrive konkrete opplevelser. Disse be-

skrivelsene ble ofte reflektert rundt på nytt i etterfølgende intervjuer. En tredje 

tilnærming er at studentene i siste intervju ble oppfordret til å reflektere rundt 

logger de hadde skrevet langt tilbake i tid. Den gjentagende vekslingen mel-

lom beskrivelse og refleksjon har vært viktig for å undersøke sentrale temaer 

i studentenes erfaringer. Dette metodiske grepet har også gitt studentene en 

mulighet til å diskutere mine foreløpige analyser og resultater, og de har der-

med hatt en aktiv stemme i forskningsprosessen forholdsvis lenge. I tillegg til 

å la studentene reflektere over sine egne erfaringer, har jeg involvert dem i 

mer diskuterende spørsmål om tradisjoner i dans. Jeg har dermed lagt til et 

tredje nivå, som et supplement til van Manens to nivåer. Dette har bidratt til å 

belyse forbindelser mellom studentenes erfaringer og tradisjoner i dans.  

Det andre metodiske grepet jeg vil fremheve berører analyseprosessen og 

har sammenheng med Neubauers og Lehmans (2017, 63) spørsmål om hvor-

dan transformasjon kan gjøres synlig. Dette spørsmålet kan like gjerne dreie 

seg om hvordan læring kan gjøres synlig, eller tilstedeværelse i kroppen, eller 

inntreden i en tradisjon. Min løsning på denne utfordringen har vært å veksle 

mellom tre tilnærminger til analysen av materialet: Gjennom 1) å analysere 
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studentenes eksplisitte refleksjoner rundt de valgte temaene, 2) å analysere 

endringer over lengre tid i hvilke temaer som vektlegges og hvordan studen-

tene ordlegger seg og 3) å gå i dybden av et lite, avgrenset tema, som også sier 

noe om en større sammenheng. Dette er diskutert spesielt i kapittel 4, men 

også i de øvrige kapitlene har jeg anvendt en eller flere av disse tilnærminger. 

For eksempel temaene ikke bare form og tilstedeværelse i dansen er "små" 

temaer som sier noe om en større sammenheng.  

Begge disse metodiske grepene er konkretiseringer av hvordan en herme-

neutisk forskningsprosess kan foregå i praksis. Vekslingen mellom å la delta-

gerne beskrive detaljerte opplevelser og reflektere over større sammenhenger, 

og mellom å analysere detaljerte temaer eller overgripende linjer, tilsvarer en 

hermeneutisk veksling mellom helhet og deler, forforståelse og forståelse. Av-

handlingen bidrar med andre ord med ny kunnskap både når det gjelder kjen-

netegn ved studentenes erfaringer og transformasjon i en profesjonsutdanning 

i dans, og ved å utvikle metoder for å gjøre dette synlig.  
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Summary in English 

To make the dance one's own  
Bachelor students' lived experiences in modern- and contemporary dance 

 

The aim of this thesis is to explore what characterises bachelor students' lived 

experiences with different traditions in modern- and contemporary dance in a 

vocational dance education at the Norwegian University College of Dance. 

The purpose of the thesis is to develop knowledge about processes in a voca-

tional education in dance, upon which there is little existing research, by mak-

ing the students' voices heard. Emphasising the students' experiences in their 

daily dance training, the thesis also sheds light on some central themes within 

traditions in modern- and contemporary dance, such as dance technique, aes-

thetic ideals, the body, teaching methods and choreographic processes.  

The project is informed by Hans-Georg Gadamer's philosophical herme-

neutics and Max van Manen's hermeneutic phenomenological method. Gada-

mer discusses how understanding is fundamental to being, and that being sit-

uated in tradition gives us prejudices that are preconditions for understanding. 

Van Manen also emphasises the connection between the individual and the 

communal, stating that the goal for hermeneutic phenomenology is to collect 

examples of possible human experiences and to reflect on their meanings. In 

this project the focus is thus not on the individual student as such, but on how 

the students' experiences can be regarded as possible experiences for others, 

and how this can be relevant for other actors in the dance field.  

The participants in the project are 11 female students from all three years 

of study, majoring in modern- and contemporary dance. Six of the students 

participated one year, four two years, and one three years. The empirical ma-

terial consists of logbooks and interviews, generated especially for the project. 

Three to four times during each semester, the students delivered logs detailing 

experiences from their daily training. At the end of each semester, I conducted 

semi-structured interviews, asking questions about themes from the logs and 

earlier interviews, as well as involving the students in discussions about tradi-

tions in dance. This research design combines descriptions and interpretation, 

involving the students in an ongoing hermeneutic process over time. 
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Both Gadamer and van Manen emphasise the importance of the researcher 

being aware of his or her prejudices, or pre-understanding. My pre-under-

standing is formed by my background as a dancer and dance teacher of many 

years, including the last 11 years at the institution where the project is situated. 

My bodily based knowledge is an important asset for recognising and under-

standing the students' experiences. However, it has also been important to be 

able to maintain a critical distance and to have an open attitude of wonder 

towards the material. Following van Manen's hermeneutic phenomenological 

method and interpreting the material with different theoretical lenses have 

been two important ways of keeping an openness to the material. 

The material was interpreted by following, and slightly adjusting, van 

Manen's procedure of thematic analysis, combining a holistic, a selective and 

a line-by-line approach. The process consisted of looking for emergent themes 

across the material, writing condensed descriptions and organising levels of 

themes. This process was repeated several times, and resulted in an organisa-

tion of the material in four main areas. These four areas are discussed in the 

four main chapters of the thesis, and interpreted with different theoretical 

lenses. Within these chapters there are in total 10 main themes, which concern 

central characteristics of the students' lived experiences during the education, 

and constitute the contribution of the research. 

 

Chapter 1: Traditions in modern- and contemporary dance, begins with a 

historical introduction to modern dance, postmodern dance and contemporary 

dance, emphasising changes in the purpose and content of dance technique. 

The chapter continues with a discussion of two main themes: 1) Dance tech-

nique – meanings and applications, and 2) negotiations with the traditions.  

Based in Gadamer's understanding of tradition, as well as other research on 

dance, I have analysed the students' experiences with different traditions 

within modern- and contemporary dance, with an emphasis on connections 

between aesthetic ideals and dance technique. The students' reflections on the 

term dance technique highlights differences between the modern dance and 

contemporary dance traditions and to two paradigms in dance teaching: One 

focussing on an aesthetic vocabulary and the other on sensing and understand-

ing the dancers' own body. The student's encounters with the traditions are 

characterised by not just accepting them, but by their active negotiations with 

aesthetic ideals and other central questions connected to the traditions' reper-

tory of practices. This is shown by the students' discussions about "not just 

form", where form is opposed to functionality, freedom or content, about what 
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they consider to be a good dancer, about expression understood as either feel-

ings, movement or being oneself, and finally it is shown in the students' con-

crete experiences in their daily encounters with different dance techniques.  

By interpreting the students' experiences within the framework of Gada-

mer's understanding of tradition, set in relation to international research on 

dance, this research gives a contribution to understanding what it can be like 

to acquire a tradition. The research shows how modern dance, postmodern 

dance and contemporary dance can be considered as partly different traditions, 

and that this is something the students gradually become more aware of. The 

students actively negotiate with ideals and values in the traditions, and they 

find strategies to live with the ideals. They orient themselves mostly towards 

ideals connected to contemporary dance, with an emphasis on process, kin-

aesthetic awareness, diversity and individuality, as well as versatility. 

 

In Chapter 2: Learning in modern- and contemporary dance, the main 

themes are: 1) The student's own learning strategy, 2) interaction with the 

teacher, and 3) the method's and the dance tradition's impact.  

Based on Peter Jarvis' model for human learning I have analysed the char-

acteristics of the students' learning processes and how these change during the 

three years of study. The students' own learning strategies are in all three years 

characterized by action, reflection and emotion being closely connected. The 

students are active in their own work with mastering and understanding dance 

vocabulary, principles and style, with adjusting the dance to their own body 

and with planning and evaluating their own performance. However, their ap-

proach to their own learning changes during the three years: In the first year 

they mostly work on recognising movements and principles and on applying 

them in similar contexts. In the second year they explore and ask questions 

and focus on transference between techniques. In the third year they develop 

their own base of knowledge in a process of personalising the dance. This 

corresponds with their interaction with the teacher whom they understand as 

respectively an expert, supervisor or facilitator, and with a change from seeing 

knowledge as received from authorities, to having a more divergent and sub-

jective view on knowledge. The students become more interested in explora-

tive methods and improvisation during the education, and they develop a more 

exploring approach to reproduction methods. This is connected to an increased 

expertise, independence and ability for divergent thinking. This division be-

tween the three years is an analytical simplification. However, the research 

shows that there is a substantial change during the three years. This can be 
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understood as the students' gaining a professional insight, where they, instead 

of following rules, develop their own methods and understanding.  

There are a few examples on earlier research on dance students' learning 

processes, with some corresponding findings. This research gives a supple-

mentary contribution by elucidating the complex and changing connections 

between students' own learning strategies, the interaction with the teacher and 

the teaching methods. In addition, this research contributes to nuancing certain 

dichotomies in dance, such as the view of the dancer as being passive in work-

ing with reproducing set material. By using Jarvis' model for learning this re-

search shows how the students are actively participating through action, re-

flection and emotional involvement, also when working with set material. 

However, different methods give different outcomes: The possibility to make 

own choices gives an increased feeling of ownership, and improvisation seems 

more to foster personal growth. 

 

In Chapter 3: Being present in the body and in the dance, the main themes 

are: 1) Bodily presence and 2) being one with the dance, both detailing expe-

riences of body and thought as intertwined.  

Having a heightened bodily presence is a central part of the dance technique 

the students are gaining during the education. I have identified five themes in 

this process: Listening to the body, verbalising bodily experiences, adjusting 

movements to one's own body, integrating body and thought and recognising 

a bodily knowledge. Based in Maurice Merleau-Pontys' phenomenology, the 

analysis shows that having a bodily presence relates to an ongoing interchange 

between having a pre-reflective consciousness in the body and a reflective 

consciousness about the body. The students train their ability to let both the 

body and the dance be in the foreground of their attention. In the process, 

movement and consciousness of movement are experienced as one, and the 

students discover the body's own knowledge. This gives a feeling of meaning-

fulness and ownership of the dance.  

This analysis sheds light on concrete steps in the process towards gaining 

the bodily expertise of professional dancers. It also contributes by showing 

how this expertise is not only gained through somatic work or improvisation, 

but also through reproduction of set material.  

The next main theme being one with the dance, is analysed based on Mihaly 

Csikszentmihalyi's theory of flow and Gadamer's understanding of play. I have 

discussed five themes related to this experience of being fully present, or ab-

sorbed, in the dance: Presence in the situation, "to not-think", the body in the 

dance, to be danced by the dance, and presence on the stage. The connection 
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between body and thought is central to the experiences. The students try not 

to worry or think too much, and to have a consciousness both in and about the 

body. This can be interpreted as experiences of flow, with a merging of action 

and awareness, loss of reflective self-consciousness, a sense of control of the 

situation and of exceeding one's own borders. This kind of optimal experi-

ences can give a strengthened self-confidence. The experiences can also be 

understood as play: The person giving in to play forgets oneself, which can 

lead to a deeper understanding of oneself. This dynamic is the basis for a more 

existential transformation over time, which Gadamer relates to as Bildung.  

Building on earlier dance research, this research gives a supplementary 

contribution to understanding the meaning of experiences of being one with 

the dance. In addition to emphasizing a bodily presence, this research high-

lights other details in the experiences: Like the importance of not worrying 

and that the movements are incorporated in the body, as well as revealing the 

more existential meaning of such experiences for the students.  

 

Chapter 4: Transformation – Becoming a dancer and teacher in modern- 

and contemporary dance, has three main themes: 1) Daring in dance – a 

transformative process, 2) reflections on the way of becoming a dancer and 

dance teacher, and 3) to make the dance one's own.  

These main themes constitute three approaches to how transformation can 

be made visible, by respectively digging into one "little" theme in the material 

that can say something about a bigger context, by the students' explicit reflec-

tions on their own transformation, and by an overall analysis of changes in the 

students' choice of words and themes as shown in the other main themes in 

the thesis. The term transformation is discussed in light of Jarvis' understand-

ing of learning, Gadamer's understanding of Bildung and Jack Mezirow's the-

ory of transformative learning. I suggest that these three theories can be con-

joined by Hans-Christoph Koller's conception of Bildung as a transformative 

process; as a change in the person's relation to oneself, to others, and to the 

world.  

The first two main themes have in common that they, in different ways, 

shed light on how the students' transformation entails both professional and 

personal growth. Through experiences of daring in dance, where the students 

expose themselves to bodily and relational risks, they learn something about 

dance as well as about themselves. The students' reflections also show how 

increased competency in dance gives increased self-confidence and self-reli-

ance. The development of taste and judgment gives an increased understand-

ing of the art of dance, which the students identify with and feel at home in.  
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The last main theme, to make the dance one's own, characterises the stu-

dents' transformation during the education. This is also central to the other 

main themes, and is to be considered at the core of the whole thesis. I have 

identified three themes, or levels, in how the students make the dance their 

own: The first level, incorporating movements, technique and style, details the 

students' daily practice of learning dance. The second level, feeling ownership 

of the dance, the body and one's own expertise, concerns a deeper change over 

time where the students develop their own bodily knowledge in dance. These 

two levels correspond respectively to learning something and changing as a 

person. The third level, making a repertory of practices one's own, is also 

about changing as a person, but this is more focused on the change in the stu-

dents' relation to the "world", to traditions in modern- and contemporary 

dance. The students are mainly orienting towards skills, values and ideals in 

contemporary dance, where the most prominent themes are to work explora-

tively, to develop a personal style, and to attain a specific attentive bodily 

awareness. Through these processes the students are incorporating parts of the 

contemporary dance tradition into their own lives and self-understanding.  

To gain ownership of the dance is a theme that is mentioned in some earlier 

research on dance. However, none of it relates to more than one of the three 

levels I have identified. The present research thus gives a contribution to un-

derstanding the complexity of what it means to make the dance one's own, a 

process which has to do with episodic learning, lifelong learning and becom-

ing part of a tradition.  

 

This thesis contributes to new knowledge about processes in vocational dance 

education, with a special emphasis on how the students' experiences and trans-

formation throughout the education are expressed. By lifting up the students' 

own perspective, this research contributes to an area with little existing re-

search. In addition, the thesis sheds light on how modern dance, postmodern 

dance and contemporary dance can be understood as partly separate traditions, 

with different views on dance technique, the body and aesthetic ideals, but it 

also shows that there are similarities and approaches between them. The thesis 

also contributes to suggesting concrete methods for how to make the students' 

experiences and transformation visible. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

 

          Oslo, 8.10.20XX31 

 

Informasjonsskriv om deltagelse i forskningsprosjekt:  

Erfaring i moderne- og samtidsdans 

 
Jeg er nå i gang med doktorgradsarbeid ved Stockholms Universitet som 

dreier seg om moderne- og samtidsdans, både som tradisjon og som erfaring. 

I forbindelse med dette gjør jeg nå et prosjekt som har som formål å undersøke 

studenters erfaringer med moderne- og samtidsdans i løpet av en treårig 

bachelorutdanning ved Norges dansehøyskole.  

 

Å delta i prosjektet innebærer å føre logg som leveres elektronisk på its lear-

ning 2-3 ganger i semesteret. Det gjennomføres også 1 intervju på ca 30-45 

minutter i hvert semester. For studenter i 1. og 2. år er prosjektet planlagt å gå 

over to år, fra høst 20XX og fram til vår 20XX. For studenter i 3.år er prosjek-

tet planlagt [å gå over ett år] fra høst 20XX fram til vår 20XX. 

 

Opplysninger fra det innsamlede materialet vil bli anonymisert før det anven-

des offentlig. Transkripsjon av intervjuer kan leses og kommenteres hvis øns-

kelig. Det innsamlede materialet arkiveres hos meg og vil ikke bli anvendt 

uten tillatelse fra deg og meg. Opplysninger som gis i materialet vil ikke ha 

påvirkning på vurderinger av fag i studiet ved NDH.  

 

Det er frivillig å delta på prosjektet, og du kan avbryte din medvirkning hvis 

du ønsker det. For å bekrefte deltagelse i prosjektet bes du undertegne vedlagte 

samtykkeerklæring. 

 

Hvis du har spørsmål om prosjektet underveis i perioden, ikke nøl med å ta 

kontakt, enten på itslearning, eller på mail: XXXX eller mobil: XXXX. 

 

Med vennlig hilsen Irene Velten Rothmund 

                                                      
31 Årstall er fjernet for å hindre identifisering av studentgrupper. 
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Samtykkeerklæring for deltagelse i forskningsprosjekt: 

Erfaring i moderne og samtidsdans 

 
 

Denne erklæringen gjelder tillatelse til å bruke sitater fra logger og intervjuer 

gitt fra studenter ved Norges dansehøyskole i forbindelse med Irene Velten 

Rothmund sitt doktorgradsprosjekt ved Stockholms Universitet. 

 

Formålet med prosjektet er å undersøke studenters erfaringer med moderne- 

og samtidsdans i en treårig bachelorutdanning ved Norges dansehøyskole. Det 

innsamlede materialet vil anvendes i Irene Velten Rothmund sitt doktorgrads-

arbeid ved Stockholms universitet. 

 

Opplysninger fra det innsamlede materialet vil bli anonymisert før det anven-

des offentlig. 

 

 

 

Navn: _________________________________________________ 

 

 

 

Jeg har lest informasjonsskrivet og samtykker til bruk av sitater fra logger og 

intervjuer. 

 

 

 

Sted og dato: __________________  

 

 

 

Underskrift: _________________________________ 
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Vedlegg 2: Loggmaler for første innsamlingssemester 

 
Loggmal for førsteårs studenter  Navn:  

Ta utgangspunkt i erfaringer gjort i forbindelse med moderne- og samtidsdans teknikk klasser 

de siste to ukene. Lengde på loggen er litt opp til deg, men 1- 3 sider kan være et veiledende 

omfang. Innlevering elektronisk på itslearning, mandag kl 8.15 i ukene 43,45 og 47. 

 

1. Nevn noen temaer du har fokusert på i klasse i disse to ukene. Hvordan har du ar-

beidet med dem? Har du lært noe nytt i forbindelse med temaene? 

2. Nevn noen temaer læreren har fokusert på. Hvordan har du arbeidet med disse te-

maene? Har du lært noe nytt i forbindelse med temaene? 

3. Kan du beskrive et øyeblikk eller situasjon fra klasser gitt disse siste to ukene? Hva 

husker du fra situasjonen? Hva var dine umiddelbare erfaringer og tanker? Var øye-

blikket viktig/ utfordrende/vanskelig/spennende? Lærte du noe av situasjonen?  

4. Skriv gjerne om andre ting du synes er interessante! 

 

Loggmal for andreårs studenter  Navn:  

Ta utgangspunkt i erfaringer gjort i forbindelse med ulike klasser på moderne- og samtidsdans 

fordypning. (Både teknikk klasser, kontaktimprovisasjon, improvisasjon og pilates). Lengde på 

loggen er litt opp til deg, men 1- 3 sider kan være et veiledende omfang. Innlevering elektronisk 

på itslearning, mandag kl 8.15 i ukene 44 og 48. 

 

1. Nevn noen temaer du selv har fokusert på i klasse i perioden. Hvordan har du arbei-

det med dem? Har du lært noe nytt i forbindelse med temaene? 

2. Nevn noen temaer lærerne har fokusert på. Hvordan har du arbeidet med disse te-

maene? Har du lært noe nytt i forbindelse med temaene? 

3. Kan du beskrive et øyeblikk eller situasjon fra klasser gitt i perioden? Hva husker 

du fra situasjonen? Hva var dine umiddelbare erfaringer og tanker? Var øyeblikket 

viktig/ utfordrende/vanskelig/spennende? Lærte du noe av situasjonen?  

4. Skriv gjerne om andre ting du synes er interessante! 

 

Loggmal for tredjeårs studenter  Navn:  

Ta utgangspunkt i erfaringer gjort i forbindelse med ulike klasser på moderne- og samtidsdans 

fordypning. (Både teknikk klasser, kontaktimprovisasjon, improvisasjon, pilates, workshops). 

Lengde på loggen er litt opp til deg, men 1- 3 sider kan være et veiledende omfang. Innlevering 

elektronisk på itslearning mandag kl 8.15 i ukene 44 og 48. 

 

Spørsmålene under er veiledende, du kan velge å fordype deg i noen av dem: 

1. Beskriv hva du mener du har behov for å arbeid med innenfor moderne fordypning. 

Reflekter rundt hvordan du har arbeidet med dette i perioden. 

2. Nevn noen temaer lærerne har fokusert på i perioden. Reflekter rundt dine erfa-

ringer med disse temaene. 

3. Beskriv et øyeblikk eller situasjon fra klasser gitt den siste perioden. Hva var dine 

umiddelbare erfaringer og tanker rundt situasjonen? Lærte du noe av situasjonen?  

4. Hva er du opptatt av når du trener dans? 

5. Skriv gjerne om andre temaer du synes er interessante! 
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Vedlegg 3: Temaer etter innledende analyser 
 

Dette er en oversikt over temaer slik de var organisert etter den innledende analyseprosessen 

(se side 22). I etterkant ble temaene omorganisert og noen valgt vekk. Temaer i kursiv indikerer 

de endelige 10 hovedtemaene i avhandlingen, hvor de fleste er noe omformulert.  

 

Hoved- 

område 

Hovedtema Undertemaer 

Didak-

tisk 

Læringsar-

beid  

Forså og mestre prinsipper, vokabular, øvelser, stil 

Anvende prinsipper, overføring mellom fag 

Tilpasning til egen kropp, gjøre til sitt eget 

Målrettet arbeid, strategi. Analyse egne behov og utfordringer 

Bearbeide egne reaksjoner og arbeidsinnstilling 

Inspirasjon fra teori, forestilling, video og lignende 

Opplevelser 

av å lære 

Ikke-mestring, mestring, emosjoner og motivasjon 

Aha øyeblikk 

Å gjenkjenne læring, analyse av læringsopplevelser 

Metoder Reproduserende, utforskende og skapende arbeid  

Improvisasjon og partnerarbeid 

Forhold til musikk, tellinger, tid, rom 

Relasjoner Syn på pedagogens roller, i relasjon til students roller  

Syn på koreografens roller, i relasjon til danserens roller 

Relasjoner til medstudenter  

Kropp-

slig  

Kropp og 

tanke  

Tilstedeværelse i dansen, frihet 

Sammenheng kropp og tanke, indre/ytre, å lytte til kroppen 

Kropp og 

kunnskap 

Inkorporering av teknikker, tilpasning til egen kropp 

Kroppens minne, vaner/uvaner, kroppslig kunnskap  

Estetisk Normer og 

idealer  

Estetiske idealer: virtuositet, individualitet, form eller funksjon 

Identifisering med normer og estetiske idealer 

Prestasjon, rett og galt 

Opplevelser 

med tradi-

sjoner 

Første møte med moderne- og samtidsdans 

Særpreg ved moderne- og samtidsdans 

Opplevelser med ulike teknikker  

Tilpasning til nye teknikker og omstilling mellom teknikkene 

Pedagogens rolle og danserens rolle i ulike teknikker 

Opplevelser med koreografiske prosesser 

Teknikk, ut-

trykk, inn-

studering 

Teknikkens betydning for innstudering og koreografi 

Å glemme teknikken når en står på scenen 

Studentenes syn på uttrykk i sammenheng med ulike teknikker  

Begreper Moderne dans, samtidsdans, danseteknikk 

Trans-

forma-

sjon 

Personlig 

vekst 

Å tørre i dans 

Bearbeide egne reaksjonsmønstre, klargjøre preferanser 

Å føle at man kan noe 

Profesjonell 

vekst 

Yrkesorientering som pedagog og som danser 

Faglig trygghet og forståelse av dansekunst 

Identitet som danser  

Ambisjoner for dansen i samfunnet 

Endring  Prosess gjennom utdanningen, resultat av analyse av materialet  

Andre temaer Om deltagelse i prosjektet  

Om å være student 
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