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TAK	   
-  til 11 studerende på Pædagoguddannelsen i Aarhus for rejsen gennem Grænsehavet. 

VI har fået lov til at bruge og citere fra deres refleksioner og noter i forbindelse med og 

efter undervisningen på modul 9: VM1 Kreative udtryksformer.  

Alle navne på studerende er anonymiserede. 

 

-  til Rebecca Lloyd, Scott Churchill, Maxine Sheets-Johnstone, David Abram og mange 

flere for STOR inspiration og den FEDESTE konference: http://ihsrc2016.weebly.com/  

 

-  til Jean-Francois Durand for lejlighed og spisebord. 

 
 

Sidst men ikke mindst STORT TAK til JOHAN BORGHÄLL og vores rejsekammerater på 

Decenter gennem 4 år for en fantastisk tur gennem vores helt eget Grænsehav! 

… 

 
Forsidefoto (EN2015): GRÆNSEHAVET  
 I Fløjstrup Skov, den sydligst beliggende del af Århus Kommunes skove, knap en halv kilometer syd for 

Giberåens udmunding ved Fiskerhuset, ligger i strandkanten blandt mange andre 23 usædvanlige, men 

tilsyneladende ret anonyme natursten spredt ud over en strækning på godt og vel et par hundrede meter. 

Det er Århus-kunstneren Astrid Gjesing, der har været på færde og tilføjet en ellers urørt natur sin signatur. 

(Groundspeak Inc.)  
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Indledning	  
	  
Vi står i et lokale i uOttowa, Canada. Det er en søndag i juli, og vi skal begynde på en 

uges konference: IHSRC 2016 Life Phenomenology: Movement, Affect & Language.  

Else og jeg skal møde Maxine Sheets-Johnstone, for mit vedkommende for første gang. 

Maxine kommer hen i retning af mig og rækker hånden ud mod den, der står lige ved 

siden af mig. Hun siger ingenting, viser bare med sin hånd, at jeg skal tage den anden i 

hånden og følge med. Maxine går i et fast og vedholdende tempo, vi følger med. Da vi har 

gået et stykke tid, er alle med i kæden. Maxine sætter farten op og begynder at gå ind 

mod midten, så der opstår en spiral. Ingen siger noget, der er stille, vi bare følger med 

denne bestemte og karismatiske kvinde, som helt klart ved, hvad hun vil.  

Oplevelsen af kroppen og kroppene som kommunikerende i rummet fortsætter, da hun får 

os til at danse vores navne. Vi skal møde de andre ved, i stedet for at sige hvem vi er og 

vores navn, danse hvem vi er i mødet med de andre.  

Det bliver for mit vedkommende til et meget nærværende møde med specielt to andre.  

Den ene møder jeg først i et blik, der sætter sig fast i min bevidsthed. Vi er synkrone lige 

fra vores øjne mødes, vi danser vores navne i en synkron bevægelse. Den anden møder 

jeg med en forskudt hilsen, mig først og dernæst den anden. 

Mødet med Maxine bliver en start på en opdagelsesrejse ind i fænomenologiens verden. 

 

We come straight away 

moving into the world  – We 

move in concert  – Familiar 

dynamics are woven into 

our bodies and are played 

out along the lines of our 

bodies; they are 

kinaesthetic/kinetic 

melodies. 
(Sheets-Johnstone, 2016) 
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Hvad vil vi? 
	  
VI vil gerne tage dig med på vores opdagelsesrejse. Den er ca. 60 sider lang. Lige nu. 

Vi vil gerne vise, hvordan vi arbejder med de begreber og erfaringer vi har fra 

uddannelsen i Bevægelseskommunikation på Decenter i Odense. 

Vi skal derfor først ud på en filosofisk tur gennem dele af fænomenologiens land. Til at 

beskrive og begribe væren som levende krop i bevægelse låner vi begreber af Maurice 

Merleau-Ponty, Maxine Sheets-Johnstone og Reinhard Stelter. Vi forbinder os også med 

begreber fra Rudolf Laban, Johan Borghäll og Ulla Thøgersen. Vi vil gerne have dig til 

gribe og begribe, at fænomenologi både er et grundsyn, en indstilling og et metodisk afsæt 

til at nærme os det, der sker med os i verden, når vi kaster os ud i den og – som Stelter 

formulerer det: ’forsøger at (be)gribe dét, kroppen allerede har grebet’. 

 

Opdagelsesrejsen også en dannelsesrejse. Det er én lang kreativ kaste-sig-ud, gribe- og 

begribe-proces. For at forstå de kræfter der slippes løs i en sådan proces, låner vi 

begreber fra Lars Geer Hammershøj og Daniel Stern. 

For ikke at fare vild på rejsen, vil vi gennem hele opgaven benytte os af fortællinger om 

helt konkrete situationer og oplevelser som de faste omdrejningspunkter. Dels vores egne 

oplevelsesfortællinger, dels fortællinger vi har fået lov at låne af 11 studerende på 

Pædagoguddannelsen i Aarhus. De 11 studerende har deltaget i vores undervisning i 

foråret 2016 på modulet: Kreative udtryksformer. I det undervisningsforløb har vi været 

optaget af flg. spørgsmål: 

	  
• Hvordan rammesætter og understøtter vi kropslige og oplivende 

dannelsesprocesser og  

• Hvordan reflektere vi det, der sker, så vi kan anvende dans og bevægelses 
kommunikation i pædagogisk arbejde? 

  

Disse spørgsmål vil vi forfølge og give forskellige eksempler på igennem denne opgave.  

 

Der er to store og gennemgående begreber i spil i opgaven. Relation og kommunikation. 
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Vi forstår disse begreber helt implicit det at være menneske i denne verden: vi er ikke 

alene, vores liv er viklet ind i hinanden, og vi er i konstant samtale. Vores kroppe taler hele 

tiden. Om vi vil det eller ej.  

Måske er hele vores arbejde i bund og grund en fænomenologisk undersøgelse af netop 

disse to fundamentale aspekter af væren? 

 

Hvem er vi? 
	  
VI er begge undervisere og lektorer på Pædagoguddannelsen i Aarhus og har begge 

undervist børn og voksne i forskellige sammenhænge. Vi er begge optaget af musik,  

dans, leg og bevægelse, både i arbejdslivet og i fritiden – og har altid været det. Vi er også 

optaget af hvad der sker mellem mennesker, - hvordan den enkeltes møde med andre 

skaber mulighed for liv og dannelse. Vi er i det hele taget optaget af at være til, og vi er 

nysgerrige på dette fænomenale liv. 

VI er nemlig også Annli og Else, som i dette samarbejde er mødtes i vores forskellighed og 

med vores forskellige tilgange og erfaringer med livet. Vi oplever det sådan som en af 

vores studerende ganske enkelt beskriver det: 

 

Dette danseforløb har flyttet mig mere end noget andet jeg har været 

igennem, både privat og uddannelsesmæssigt. 

 

Selve opgaven her er blevet til ved et spisebord i Canada, oplivet og inspireret af intense 

konference-oplevelser i Ottawa, juli 2016. 
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Hvordan	  gør	  vi?	  
	  

I det konkrete undervisningsforløb, som er denne opgaves undersøgelsesfelt, arbejder vi 

ikke kun efter ’jeg ved, altså er jeg’ men i højere grad ’jeg gør, altså er jeg’. Det vil sige, 

viden er en ’kropssag’.  

Vi danser, leger og bevæger os sammen med de studerende – vi tager afsæt i den 

situerede krop – og med udgangspunkt i den umiddelbare kropslige oplevelse, forsøger vi 

at arbejde os frem til en bevidst erkendelse af det, vores kroppe allerede ved og gør. Deraf 

kan vi udlede teoretiske, faglige og eksistentielle begreber, som vi kan fællesgøre og 

arbejde med i vores pædagogiske praksis. Vores ønske er, at de studerende derefter kan 

overføre indstillingen og metoderne til egen kommende pædagogisk praksis. 

 

Vi vil låne ord af Johan Borghäll og formulere det sådan, at virkeligheden (i denne 

sammenhæng den pædagogiske praksis) er kropslig (embodied). Og for at arbejde i og 

med denne virkelighed på en meningsfuld måde, vil vi arbejde med oplivelse af kroppen 

(empowerment) med henblik på at skabe muligheder for forandring, forvandling og 

tilblivelse (becomming) (Borghäll, 2011).  

Vi opfatter det som en fælles kropslig proces, idet pædagogisk praksis altid sker i et 

fællesskab. Enten én til én med et enkelt andet menneske, eller i større grupper. Vi 

opfatter pædagogisk praksis som ensemblespil med fælles gestisk viden (Ahrenkiel & mfl, 

2012). 
Derfor vil vi, som undervisere, forsøge at skabe rum og rammer for at denne proces kan 

ske for de studerende, men så sandelig også for os selv.  

 

Samtidig vil vi skabe et rum, hvor dans og bevægelse opleves og bruges som kropslige 

udtryk. At danse og bevæge sig er en æstetisk udtryksform. Her tager vi afsæt i Malcolm 

Ross’ tanker om udvikling af æstetisk kompetence (Austring & Sørensen, 2006): 

Skærpelse af sanser (taktil, kinæstetisk/proprioceptiv, vestibulær, hørelsen, syn, lugt, 

smag… sanseintegration, perception og erkendelse) 
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Udvikling af fantasi  - kreativitet (at arbejde med rammer, skabende processer, at koble 

forskellige udtryk – imitere, improvisere, kreere, komponere) 

Udvikling af mediekendskab (et kropssyn og en kropsforståelse med afsæt i Labans og 

Johan Borghälls bevægelsesprincipper) 
Udvikling af håndværk og materialekendskab (kropsbevidsthed, musikforståelse, at 

være i roller som animatør, aktør, fører, følger, formidler og pædagog) 
 
Spørgsmålet er så, om man kan lære af få kropslig-æstetiske kompetencer, eller om man 

allerede er et kropslig-æstetisk kompetent menneske, og at de kompetencer man i 

forvejen har kan komme til udtryk, dannes og formes i kreative, kropslige 

dannelsesprocesser, så de – bevidst og erkendt – kan trækkes på i givne situationer i 

pædagogiske kontekster. 

Vi vil i denne sammenhæng tage det sidste udgangspunkt, at vores kropslig-æstetiske 

(sanselige) kræfter dannes og formes i kreative processer (Hammershøj, 2012) – fx gennem 

øvelser, eksperimenter og lege, og at vi ligeledes gennem øvelser, eksperimenter og lege 

kan øve os, gennem den sansende krop, at komme i kontakt med de umiddelbare 

oplevelser og derigennem opdage kroppens udtryk. Herefter kan vi anvende vores 

kropslig-æstetiske udtryk og kompetencer i konkrete, givne situationer. Vi mener altså, 

man kan lære at skærpe opmærksomheden på de kræfter, der er på spil – på de 

sansninger, følelser, tanker og handleimpulser, den enkelte oplever i en given situation. 

Herved sker en erkendelse og en dannelse af personligheden, udtrykket, fagligheden og 

dømmekraften i pædagogisk praksis. 

 

Når vi her taler om dannelse, forandring og udvikling – eller udtrykt på en lidt anderledes 

måde: forvandling og tilblivelse (Borghäll, 2011), forstår vi det som kropslige, sanselige 

dannelsesprocesser.  

Her tager vi afsæt i Wilhelm von Humboldts dannelsesforståelse  

 

… nemlig at dannelse er en social karakterdannelse, en formning af det 

biologiske væsen, som ethvert menneske er fra fødslen, til et kulturelt væsen. 
(Kemp, 2015, s. 41) 
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samt i begreber hentet fra Lars Geers Hammershøjs bog Kreativitet – et spørgsmål om 

dannelse. 

Iflg. Hammershøj tales der i vores uddannelsestænkning om vigtigheden i at udvikle 

faglige, sociale og personlige kompetencer, så den studerende, på baggrund af tilegnet 

viden og færdigheder, kan  

 

… anvende sin viden, sine færdigheder, sine kvalifikationer, overbevisninger, 

værdier, holdninger og følelser til at håndtere den pågældende udfordring, 

som vedkommende står overfor.  
(Hammershøj, 2012, s. 25) 

 

Og for at kunne det, taler Hammershøj så om nødvendigheden i at være kreativ.  

  

Og hvordan kan vi så på denne baggrund iscenesætte et opdagelsesrum for bevægelse, 

kommunikation, dannelse og kreativitet? 

Johan Borghäll bruger begrebet ”Bevægelseskommunikation”, hvor indholdet bygger på 

leg, dans og bevægelse, hvor imitation, improvisation og kreativitet i øvelser, lege og 

eksperimenter er omdrejningspunkterne. 

Heri ligger der et særligt bevægende livssyn, byggende på en fænomenologisk og 

eksistentiel livsfilosofi samt et gestaltpsykologisk grundsyn. 

Formålet med ’bevægelseskommunikation’ kan koges ned i tre sætninger:   

Den enkelte/studerende skal: 

 

Få mere fat i sig selv (personlig udvikling) 

Give mere af sig selv (dannelse i fællesskabet) 

Opleve verden som mulig og fri (erkendelse) 
      (Borghäll, 2011) 
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Kroppen	  i	  verden	  –	  et	  fænomenologisk	  grundsyn	  	  
	  
Når vi har fokus på og tager udgangspunkt i ’den umiddelbare oplevelse’ tager vi et 

fænomenologisk perspektiv. Vi gør os umage med at komme bag ved forforståelser og 

forestillinger, vi forsøger at komme så tæt på det umiddelbart oplevede som overhovedet 

muligt. Adgangen hertil er sansningen. Verden (og vi i verden) er her før, vi opdager den, 

før analysen og vurderingen af den.   

Verden (og vi med den) har sit eget liv, en operativ intentionalitet iflg. Maurice Merleau-

Ponty: 

 

Den operative intentionalitet udtrykker den særlige måde at (be)gribe verden 

gennem kroppen: Kroppens rumlige og prærefleksive rettethed mod den 

levede verden. Kroppen ”rækker frem” mod verden, og dermed defineres 

verden gennem kroppens situationsspecifikke intentionalitet.  
(Stelter, Kropslig æstetisk læring - teoretiske refleksioner og anvendelsesperspektiver, 2011, s. 61) 

 

 

Hvilken krop rækker ud? Merleau-Ponty taler om den rumlige og prærefleksive krop. 

Maxine Sheets-Johnstone taler om den ’animerede krop’: 

 

… må vi ende med at sige at alt levende er levende (animated) – der er pustet 

liv i – det er beåndet: blomster vender sig mod solen, lam rejser sig på 

uprøvede ben… alt levende prøver at finde sin vej ind i sit eget mønster af 

koordination/samordning af bevægelse […] 
At være levende/i bevægelse er grundlaget - ”the bedrock of our being and 

feeling alive”.  (Egen oversættelse) 
(Sheets-Johnstone, 2011, s. 453) 

 

Vores udgangspunkt er altså en krop i bevægelse, en krop der viser sig værende i 

bevægelse, en krop der udtrykker sig i og gennem bevægelse. Derfor forstår vi også vores 
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væren i verden som kommunikation, værende i relationer. Vi er her, og vi er i intentionelt 

samspil med verden. Vores liv er viklet ind i hinanden. 

Iflg. Sheets-Johnstone er det affektive det, der binder liv sammen - affectivity is a staple of 

life: I det affektive ligger der en responsivitet på livet (i biologisk forstand) (Sheets-Johnstone, 

2011, s. 454). 

I det helt almindelige levede hverdagsliv er det affektive og det kinæstetiske klart, 

dynamisk sammenfaldende; følelser (emotioner) og bevægelse er samtidige. Det giver 

ikke mening at tale om at udtrykke en ikke-følt følelse. Det giver ikke mening at 

legemliggøre eller kropsliggøre en følelse. Følelsen ER (i) kroppen.  

Man kan prøve IKKE at udtrykke en følt følelse, men den vil vise sig alligevel på en eller 

anden måde som en bevægelse et eller andet sted i kroppen. Dette kalder Daniel Stern 

også for vitalitetsformer (Stern, Vitalitetsformer, 2010) 

 

følelser bevæger sig gennem kroppen på samme tid som de bevæger os til at 

bevæge os. (egen oversættelse) 
(Sheets-Johnstone, 2011, s. 456) 

 

Følelsen af frygt giver kroppen impuls til at flygte, følelsen af glæde giver kroppen impuls 

til at række ud – lyst føles anderledes end ulyst, vrede anderledes end tristhed… og alle 

levende væsener kender, forstår og mærker forskellen (Sheets-Johnstone, 2011) 

 

Dén verden vil vi gøre et forsøg på at være medvidende til. Dén verden vil vi gerne 

reflektere.  

Men når vi nu engang er så viklede ind i hinandens liv som vi er, for det meste uden 

overhovedet at tænke over det, er det umådelig svært – endsige umuligt – at gå til verden, 

at indkredse det enkelte moment helt uforbeholdent og umiddelbart.  

 

Du kan jo... 
… forsøge at se [din] bedste ven bevæge sig, som om det er første gang. Gå 

ud fra, vi ikke har en anelse om, hvilke bevægelser og på hvilken måde 
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vennen vil optræde foran os. Kan du høre, at det nærmest er umuligt at have 

en fænomenologisk tilgang til virkeligheden? 
(Borghäll, Rudolf Laban og jeg - En genial bevægelseslære, 2011, s. 242) 

 

 

I fænomenologien kaldes det ”epoché” (Thøgersen, 2013). Epoché betyder ’at holde tilbage’ 

og dét jeg skal holde tilbage, er alle mine forforståelser og antagelser om min gode ven – 

al min lagrede viden om og erfaring med ham.  

 

Formålet er en indstillingsændring, hvor vi går fra et fortroligt forhold til verden 

til en spørgende indstilling. 
(Thøgersen, 2013) 

 

Det er trygt at være fortrolig med hinanden og verden, og vi har et grundlæggende behov 

for tryghed, og vide at vi er elskede og hører til. Vi tilpasser os, og vi afstemmer os i 

forhold til hinanden. Vi forsøger at skabe mening for os selv – hvorfor og hvordan er vi her 

egentlig? Vi laver strukturer og organiserer. Leder efter og skaber mønstre, og vi forfalder 

ganske ofte til at gøre som vi ’plejer’. Derfor er det godt, når vi forstyrres og forrykkes, så 

der skabes brud på ’plejer’, så vi pludselig kan blive opmærksomme og nysgerrige på det 

der egentlig sker, så vi kan gøre ansats til fænomenologisk refleksion (Thøgersen, 2013). 

 

Vi vil gerne arbejde systematisk med denne indstillingsændring og dermed en 

fænomenologisk refleksion. Derfor opstiller vi en tydelig ramme: Dans, leg og bevægelse 

og arbejder med en styret metode: Refleksionskæden (Borghäll, Få øje på de blinde pletter, 

2015) 

 

I legen, i dans og musik er det forholdsvis let at få kontakt til en umiddelbar oplevelse, og 

gennem refleksionskæden, kan vi arbejde med de tre momenter i den fænomenologiske 

reduktion som Ulla Thøgersen opstiller: 

 

Afsættet i den enkeltes oplevelser, hvor vi med baggrund i epoché orienterer os 

mod fænomenet (sagen), 
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Formuleringen af væsentlige eller almene træk ved et fænomen (en kategorial 

analyse), 

Indsættelse af indsigten i den levede verden. 

 

 Det er en bevægelse fra (levet) eksistens til (begrebslig) essens tilbage til 

eksistensen, hvor eksistens og essens er indlejret i hinanden og belyser 

hinanden.  
(Thøgersen, 2013, s. 136-137) 
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I	  begyndelsen	  er	  bevægelsen	  –	  Laban	  i	  praksis	  
	  

Jeg sidder ved et spisebord i en lejlighed i Canada. Annli og jeg sidder her overfor 

hinanden med musik i ørerne, i hver vores verden. Optaget og koncentrerede. Vi arbejder 

med denne opgave. Jeg trænger til at bevæge mig! Og hvad tænker jeg så på?  

At jeg må have gang i kroppen, op og røre mig, gå en tur, danse… i hvert fald væk her fra 

computeren. Måske tænker jeg egentlig bare, at jeg trænger til at være tilstede, mærke 

min krop. At den stadig er – at JEG stadig er. Jeg får LYST til at mærke stivheden i mine 

muskler og led opløses, mærke mit hjerte slå, mærke blodets varme rundt i kroppen, 

mærke at jeg kan blive lidt forpustet, mærke vinden i håret, dufte blomsterne og regnen 

uden for døren, se solen der næsten er ved at bryde igennem, se himlen og græsset, høre 

fuglene (og trafikken) og lyden af mine fødders skridt i gruset. 

 

Som om jeg ikke var her lige før –  her ved computeren? 

Jo, selv dér var jeg dog i live, i bevægelse. Jeg trak vejret, hjertet slog, mine fødder var 

kolde, maven rumlede…. Jeg var ikke lige opmærksom på det.  Men det var der alt 

sammen alligevel. 

Og et eller andet - en anderledes dynamik i en af bevægelserne i min krop, fik min 

opmærksomhed i tale. Måske strakte jeg langsomt det ene ben, eller armen rakte ud efter 

en kop. Lige nu kan jeg ikke helt huske, hvad der fik opmærksomheden væk fra skærmen 

og ind til min krop. Men med den oplevede dynamiske affekt kom en tanke til mig: Jeg 

trænger da vist til at bevæge mig… 

 

Så i begyndelsen er bevægelsen, ethvert liv bliver til og er til i verden i bevægelse. 

Blomsten vender sig efter solen, fuglen spreder sine vinger for at flyve, hunden løber efter 

min stemme.  

Jeg kommer ud af min mors liv og tager mit første åndedrag. Intet liv er i sig selv, altid er 

jeg i bevægelse i verden, rettet mod verden med en indbygget fornemmelse for 

bevægelse,  ’moving in concert’ i verden. (Sheets-Johnstone, 2011) 
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Den første bevægelse 
	  
Vores første selvstyrede bevægelse er et åndedrag. Ind.  

Jeg trækker luften og verden ind i kroppen – for straks efter at ånde ud igen. Denne 

bevægelse fortsætter gennem hele mit liv. Det er en gentagende, forskudt symmetrisk 

bevægelse, der hele tiden forandrer sig og afstemmer sig i forhold til omgivelserne, men 

altid ind – ud. 

Det sker helt automatisk, kroppen er fuldt ud bevidst om det livsnødvendige i at trække 

vejret, ind – ud. Jeg behøver ikke have min opmærksomhed på det. Det sker med mig. 

Kroppens sansesystemer spiller fint sammen i en egen kinæstetisk melodi, så åndedraget 

sker i en fint flydende rytmisk form (Sheets-Johnstone, 2011), (Borghäll, Rudolf Laban og jeg - En 

genial bevægelseslære, 2011) – langt det meste af tiden. Kun hvis denne dynamik og melodi 

forandrer sig, opdager jeg måske – som før, at der foregår noget, og jeg kan skærpe 

opmærksomheden – mit sanselige, følelsesmæssige og kognitive focus – på denne 

bevægelse. 

 

Bevægelsen i kroppen 
	  
For at kunne begribe kroppens bevægelser og rettethed mod livet udenfor, vil jeg tage 

udgangspunkt i Rudolf Laban og Johan Borghäll, som giver mig en forståelse og et sprog, 

der kan hjælpe mig med at undersøge det det sker, så undersøgelsen og bevidstheden 

skærpes. 

Jeg vil på denne baggrund prøve at følge og undersøge åndedrættet med opmærk-

somhed. Spørgsmålet er først: HVOR er/sker bevægelsen?  

 

Jeg prøver sådan her: 

Hvor mærker jeg åndedrættet bedst, her hvor jeg sidder lige nu – uden at forandre på det? 

Er det i næsen, hvor luften passerer ind (som kold luft) og ud (som varm luft)? Er det i 

halsen? Brystet? Maven? – Det er i maven. 
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Kan jeg trække vejret så jeg bliver bredere? – Højere? Tykkere? Kan jeg trække vejret helt 

ned i hoften? I benene? I fødderne og tæerne? – Eller hvad med ud i arme, hænder og 

fingre? Eller op i hovedet?  

Kan jeg trække vejret som en elevator, der trækker luften ned i maven og derefter op og 

ovenud gennem hovedet – det sidste kræver min fantasi – det er vist det Laban kalder 

virtuel bevægelse. 

 

Bevægelsen i rummet 
	  
Mit udgangspunkt – mit bevægelsescenter er lige nu der, hvor jeg bedst mærker 

vejrtrækningen – i maven. Derfra kan bevægelsen sprede sig ud. Jeg leger med mine 

tanker og sansninger, med min opmærksomhed på åndedrættet: Jeg flytter rundt på det, 

mærker hvordan det føles forskellige steder i kroppen. Jeg kan gøre åndedrættet småt og 

stakåndet - helt oppe i halsen, eller jeg kan gøre åndedrættet dybt og tungt, så hele min 

brystkasse og mave spiler sig ud. 

Ved at lege med tankerne og undersøge mine sansninger af åndedrættet, får jeg 

oplevelsen af, at åndedrættet fylder hele min krop ud. Jeg fylder ud i kinesfæren, mit 

personlige rum, min boble. 

Mit personlige rum er den atmosfære, jeg kan nå i min bevægelse – med mit åndedræt.  

 

Jeg flytter opmærksomheden uden for mig selv, fokuserer min opmærksomhed på det 

generelle rum – rummet omkring mig. Stuen, jeg sidder i.  

Det generelle rum er på ydersiden af min boble. Det generelle rum påvirker mig og mine 

bevægelser (og mit åndedræt) inde i boblen, alt efter om det er et stort eller lille rum, om 

det er varmt eller koldt, om det er smalt eller lavt.  

Lige nu sidder jeg ret afslappet, her er så varmt, at jeg sidder med bare ben, men med en 

trøje på og uldne sokker. Jeg sidder ret stille og har gjort det et stykke tid, så mine fødder 

er lidt kolde. For et par dage siden var her meget varmt, og mine fødder var derfor varme 

og hævede efter en gåtur rundt i byen, husker jeg. 

De lyde der kommer til mig, fx pludselig høj musik gennem ørepropperne, eller den 

underlige puslen (er det en fugl?) udenfor vinduet, påvirker mit åndedræt, for nu sidder det 
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helt oppe i halsen, og kan slet ikke komme længere ned. Men da jeg lige før stod i 

altandøren og kunne dufte og mærke fugten fra sommerregnen, trak jeg vejret dybt og 

langt ned i maven.  

Jeg kan endda med min fantasi skabe et rum, der påvirker mit åndedræt – fx hvis jeg 

forestiller mig at hoppe i havet en iskold vinterdag… 

 

Åndedrættet flytter altså på sig, så spørgsmålet jeg nu vil stille, er hvordan åndedrættet 

mærkes i kroppen i forskellige situationer? 

 

Bevægelsens dynamik 
	  
Dynamik er bevægelsens kvalitet – dynamikken giver svar på mit spørgsmål om 

HVORDAN? og i denne sammenhæng er spørgsmålet: Hvordan er/opleves mit åndedræt i 

forskellige situationer. Åndedrættet sker i et kraftfelt mellem modstræbende drivkræfter. 

Der kan være mere eller mindre dynamik i et åndedrag eller i en serie af åndedræt. Al 

bevægelse, også mit åndedræt, foregår i kombination af disse 4 dynamikker, som Laban 

benævner som kraft/styrke, tid, rum og flow.  

 

Så da jeg fx lige før hørte en underlig puslen udenfor vinduet, kunne jeg mærke at mit 

åndedræt blev meget let, med lille volumen, det blev hurtigt, kort, direkte og vogtet.  Mens 

det før, da jeg bare sad helt stille og arbejdede, foregik med lidt større volumen, langsomt, 

udstrakt og i frit flow. 

 

Bevægelsens form  
	  

Vores bevægelser former og formes i relation. Når kroppens form åbner eller 

lukker sig, når den retirerer eller avancerer, når den strækker sig ud eller 

trækker sig sammen er det forskellige grundformer af formforandring  
(Borghäll, Rudolf Laban og jeg - En genial bevægelseslære, 2011, s. 136) 
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Kroppen er en form. Ikke en statisk form, men en dynamisk form, en ’animated form’, som 

Sheets-Johnstone formulerer det. En form, der svinger. En form, der tager form af 

omgivelserne. En form, der udtrykker sig. EN form med fornemmelse for bevægelse. Her 

er spørgsmålet stadig HVORDAN det opleves, og som forlængelse her af, også hvordan 

ser det ud? 

Som Borghäll er også Daniel Stern inspireret af Laban. Stern taler om vitalitetsformer 

(følelser, energier, strømninger) (Stern, Vitalitetsformer, 2010).  

Jeg vil her gå i samme spor og tale om åndedrættes formgivning af kroppen, eller 

kroppens formgivning af åndedrættet – eller åndedrættets formgivning af livet eller livets 

formgivning af åndedrættet…  

 

Annli hiver sine ørepropper ud – lyt! Hun lytter til FastPoHolmen og vil dele, og vi mindes 

sammen en weekend hos Johan, hvor vi hørte netop denne sang: 

 

Andas in, finn den luft som du vet ger dig lust, 

När du andas in 

Ge det mening och le för då finns du lite mer, 

När du andas in 

Fantasin ej ser de gränser som e, 

När du andas in 

[…] 

 

Andas in-betyder at man trækker vejret 

Andas in og prøv at gøre det ubesværet 

Andas in-betyder at man trækker vejret 

Andas in og prøv at mærke en atmosfære 

Livet det trækker dig frem og tilbag’ 

[…] 
(FastPoHolmen, 2013) 
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At fylde kroppen ud 
	  
Vejrtrækningen – at fylde kroppen med luft – at tømme kroppen for luft. 

At centrere – at ekspandere 

At gøre sig stor – lille 

At gøre sig bred – smal,  

At gøre sig høj – lav 

At gøre sig nærværende – fraværende? 

 

Jeg prøver lige selv. Jeg lukker øjnene og mærker, om der er dele af min krop, jeg ikke har 

så god kontakt med. Dele, jeg måske kunne fylde ud med opmærksomhed og energi. Jeg 

trækker vejret derned hvor min numse rører ved stolen, og til der hvor mine fødder rører 

gulvet. Og om i lænden, der er lidt stiv lige nu. 

Når min krop er fyldt ud, får jeg en oplevelse af at være centreret og nærværende. Jeg har 

nu en oplevelse af at være fuldt ud til stede, og herfra får jeg lyst til at omfavne hele 

verden. Jeg må ’nøjes’ med at give Annli et knus. 

Nu kan jeg godt vente lidt med den gåtur.  

 

Jeg ser lige over på Annli. Hvordan trækker hun mon vejret lige nu? Der er ikke særlig stor 

volumen, hendes torso bevæger sig næsten ikke. Hun ser tillukket ud. Hun ser meget 

koncentreret ud. Kigger skiftevis ned i en bog og på sin skærm. Hendes fingre danser på 

tasterne. 

Nu skete der lige noget, hun sukkede, og der kom i en enkelt vejrtrækning lidt mere 

volumen på åndedrættet, og hendes brystkasse åbnede sig en smule, og hun ser lidt mere 

afslappet ud nu – lige her efter det suk. Men hun er ikke selv opmærksom på det. Heller 

ikke nu, hvor hun nyser. Hun fortsætter sit arbejde, men hendes krop gjorde vist lige noget 

godt for hende med det suk og det nys. Godt den kan. 
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Kreative	  udtryksformer	  –	  et	  konkret	  afsæt	  i	  

uddannelsen 

 

Vi vil med ovenstående afsæt bevæge os ind i det konkrete undervisningsforløb. Vi vil 

beskrive og redegøre for udvalgte dele af forløbet, og undervejs vil vi reflektere og 

analysere – dels gennem citater fra de studerendes noter, dels gennem de faglige 

begreber, vi har arbejdet med. 

Men først skal vi kigge nærmere på ’Blomsten’, som illustrerer Valgmodulet Kreative 

udtryksformer: 

 

	  
	  

 

Modulet forløber samlet set over 6 uger i april/maj 2016. Det er udviklet og tilrettelagt i et 

team på i alt 5 undervisere fra Pædagoguddannelsen i Aarhus.  
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Den enkelte studerende har kunnet vælge at gå på opdagelse i 2 ud af de 4 

hovedområder (blomstens kronblade). Det vil sige en fordybelsesperiode på 3 uger til ét 

kronblad. Hertil har vi i underviserteamet valgt, at vi vil lade både de studerende os selv 

inspirere til æstetisk virksomhed af Fjerens rejse (Wenxuan &, 2014), som er en illustreret 

børnebog om en fjers rejse for at finde sig selv.  

 
I modulet arbejder vi ud fra flg. udvalgte videns-og færdighedsmål fra den ministerielle 

bekendtgørelse: 

 

• skabende processers betydning for menneskers udvikling, identitet, livskvalitet 

og dannelse, 

• formsproglige teorier, metoder, grundelementer og virkemidler   

• demonstrere egne færdigheder  [...]  herunder udvælge og anvende metoder og 

teknikker inden for et æstetisk formsprog,  

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162068, 2014) 

 

 

Det er i denne sammenhæng vores 3 ugers forløb med Dans og kommunikation 

(kronbladet Dans og Kropslige udtryk) skal ses. 

VI har valgt at supplere de ovenstående mål fra uddannelsesbekendtgørelsen med 

målsætningerne fra Johan Borghälls undervisning på Decenter: 

 

Du skal få fat på mere af dig selv 

Du skal give mere af dig selv 

Du skal opfatte verden som mulig og fri 

(Borghäll, 2011, s. 194) 

 

Vores ønske er derfor, at de 11 studerende, som fordyber sig i Dans og kommunikation 

sammen med os, skal være medskabende på både form og indhold i forløbet. Oplægget til 

de studerende lød således: 
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Vi vil i fællesskab lave en plan for perioden.	  	  

Vores udgangspunkt er, at for at kunne arbejde med og kommunikere gennem 

dans og kropslige udtryk i pædagogiske sammenhænge, må man også kende 

til og kunne reflektere sig selv og egen indvirkning på andre.  

Undervisningen vil foregå gennem konkret arbejde ”på gulvet”, hvor I 

forhåbentlig har noget at byde ind med - Annli og Else vil her tilbyde 

undervisning i kreativ og improviseret dans, SDS (Sang Dans Spil), ”dans med 

de små”, folkedanse/verdensdans samt argentinsk tango. Desuden teoretiske 

oplæg og refleksionsøvelser samt afprøvning og brug af metoderne i 

pædagogisk arbejde. 

	   	  



Dans	  og	  kommunikation	  i	  Pædagoguddannelsen	  
Annli	  Falk	  &	  Else	  Najbjerg	  

	  
	  
	  

Afsluttende	  opgave	  i	  Bevægelseskommunikation	  Decenter	  2016	  
	  

25 

Leg	  og	  kreativitet	  -‐	  Improvisation	  og	  komposition	  
	  
Vi har igennem hele forløbet arbejdet med leg, improvisation og komposition. I dette afsnit 

vil vi kigge på hvad der sker med de studerende, når de udfordres til at være legende, og 

når de selv skal finde på. Vi vil se på begreber som dannelse og kreativitet med 

Hammershøj, og vi vil se på vitalitet med Stern. 

 

Vi har i begyndelsen af opgaven beskrevet, at vi gerne vil have de studerende til at  

Få mere fat i sig selv (personlig udvikling), give mere af sig selv (dannelse i fællesskabet), 

samt opleve verden som mulig og fri (erkendelse). Hvis vi kigger på Hammershøjs tanker 

omkring dannelse og kreativitet, kan vi få nogle begreber der kan hjælpe os med at 

begribe dette. Når vi kigger på drivkraften i dannelsen og kreativiteten, kan vi hente 

formuleringer og begreber fra Stern omkring vitalitet. 

 

Dannelse 
	  
Vi har taget de studerende med på en dannelsesrejse i bogstavelig og overført betydning 

– på rejse i fremmede meningsverdener. På denne rejse er sigtet eksplicit overskridelsen. 

På denne rejse sker der en smagsdannelse for den enkelte studerende. De vil blive 

optaget af det, de finder mest interessant. De danner deres smag efter et forbilledligt 

mønster, de tager deres valg i forhold til hvad der ligger i deres smag. Indimellem vil de gå 

på opdagelse, de vil være nysgerrige, de vil overskride sig selv og finde nye 

smagsoplevelser. Overskridelsen er implicit, den forandre kriterierne for vores valg 

(Hammershøj, 2012, s. s176/177).  Når personligheden dannes, er der tre vigtige forhold der er i 

spil, nemlig:  

At bryde med eksisterende tanke og handlemåder 

At kunne skelne mellem relevante og irrelevante brud og kombinationer 

At forandre forholdet mellem selv og socialitet 

 

Hvordan foregår denne personlige dannelse så? 
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Individualiteten skabes i en selvoverskridelse i det sociale […] forudsætningen 

for dannelse er således frihed […] i modsætning til opdragelse og socialisering 

kan dannelse ikke virke ved tvang eller bag om ryggen på vedkommende, 

men alene ved at vedkommende selv af egen vilje overskrider sig selv  
(Hammershøj, 2012, s. 55) 

 

Som undervisere kan vi altså ikke bestemme eller planlægge, hvad den studerende skal 

dannes til, men vi kan opstille muligheder og rammer, der giver den studerende rum til 

selv at finde en vej for selvoverskridelse og en vej for at opdage de valg, han/hun finder 

bedst for sig. 

Det samme gælder kreativitet, man kan ikke lære at være kreativ: 

 

fordi den kreative proces ikke primært handler om udøvelsen af evner, men 

derimod om iværksættelse af sanselige kræfter. Evner er karakteriseret ved at 

være noget man har, er bundet til personen og udgør personens relativt 

stabile handlingsberedskab […] sanselige kræfter er hverken bundet til 

personen eller mulige at kontrollere [...] udfoldelsen af og samspilet mellem 

kræfterne er derfor noget, der må dannes 
(Hammershøj, 2012, s. 157) 

 

Ovenstående giver os derfor en forståelse af, at den måde vi må undervise på, er ved at 

inddrage de studerendes egne perspektiver, deres ideer, deres ressourcer. Hvis vi altså vil 

arbejde med kreativitet, og det vil vi, fordi vi synes de skal opleve verden som fri og mulig. 

De skal få øje på mere af sig selv og få øje på de andres ressourcer, og e skal give mere 

af sig selv til hinanden. 

 

Hvad er det så for sanselige kræfter Hammershøj taler om?  
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De fire sanselige kræfter 
	  
Der er 4 sanselige kræfter på spil i dannelsesprocessen: 

-‐ indbildningskraft 

-‐ afgørelseskraft 

-‐ overskridelseskraft 

-‐ udlevelseskraft 

Hammershøj skriver om kraft. At kraft skal forstås som en påvirkning, der skaber en 

forandring, han skriver videre at de fire kræfter er sanselige i den forstand, at de basere 

sig på sanselighedens instanser: sanser, følelser, stemninger og fornemmelser. Kraften er 

den tilføjelse, der påvirker og skaber en forandring.  

Vi vil her kigge på indbildningskraften som et eksempel på en dybere forståelse af disse 

sanser og kræfter. 

 

Indbildningskraft 
	  
Indbildningskraften er blind og uundværlig – uden den ville vi slet ingen erkendelse have 
(Kant iflg. Hammershøj). 
Den kan ikke styres af regler, og den fremstår som endnu ikke fastlagt, dvs. at den har en 

sanselig karakter. Den er blind i betydningen af ukontrollabel og i den forstand, at den 

enkelte ikke er herre over indbildningskraften. Forestilling opstår spontant. Man slipper 

kraften løs i en bestemt hensigt (fx i drømme). Indbildning/forestilling er en kraft – ikke en 

evne. 

Funktionen er (stadig Kant iflg. Hammershøj) at skabe forbindelse mellem sanselighed og 

forstand. Erkendelse opstår, når indbildningskraften forbinder sig med forstandens 

begreber. Indbildningskraften kan altså skabe syntese, sammensmeltning. Det, at 

syntesen får karakter af erkendelse, svarer til at betydningen får en sproglig karakter. 

I den kreative proces skaber indbildningskraften syntese mellem eller kombination af 

henvisningshelheder eller matrixer af tænkning og/eller praksisser, der hidtil har eksisteret 

adskilt ( (Hammershøj, 2012, s. 79-80). 
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Lad os kigge på nedenstående model, som viser forholdet imellem de 4 sanselige kræfter. 

Udover kræfterne har vi et kort, som viser hvor de fire kræfter befinder sig i forholdet 

mellem det dionysiske – det apollinske, og i forholdet mellem det indadvendte – det 

udadvendte. 

Afgørelseskraften er der, hvor kroppen afgør eller tager stilling til den foreliggende 

handling. Det er en ”kontrolleret” overvejelse og derfor apollinsk.  

Indbildningskraften er af fortællende karakter, det er den der giver vores oplevelser 

mening, derfor er den i det apollinske. Den er også udadvendt, fordi den tit foregår i 

relationen med andre.  

Udlevelseskraften er en kraft, der er fuld af vitalitet. Den indeholder lyst til overskridelse, 

den indeholder også lysten til at udleve os selv, den befinder sig i det dionysiske og er 

indadvendt.  

Overskridelseskræften er den kraft, der får os til at overskride og gå på grænsevandring 

ind i det uvisse. Denne kraft er også dionysisk, men udadvendt da den foregår i relationen 

med andre. 

	  
	  

Kortet er inspireret af Hammershøj, 2012, s. 87. 
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Problemet i at adskille kræfterne og sætte dem i en model er, at det kan se ud som om vi 

bruger de forskellige sanselige kræfter på forskellige tidspunkter, men kræfterne er 

forbundne og komplimentere hinanden og er konstant i samspil.  

 

Både dannelsesprocesser og kreative processer er sanselige processer.  

Lad os derfor kigge videre på vitalitet og vitalitetsformer, som beskrevet af Stern. 

 

Vitalitet og vitalitetsformer 
 

Uden manifestationer af vitalitet ville verden være blottet for meget af det der 

er interessant ved den, og menneskelige samspil ville være digitale snarere 

end analoge, hvordan det så end ville være.  
(Stern, Vitalitetsformer, 2010, s. 10) 

 

Vores animerede kroppe bevæges og bevæger sig konstant. Vitalitet er en livsfølelse, en 

følelse af at få pustet liv i kroppen eller en følelse af at være i live. Stern knytter an til 

Laban, når han beskriver de fem dynamikker, der er indbyrdes forbundne.  Disse fem 

dynamikker - bevægelse, tid, kraft, rum, intention /retningsbestemthed giver samlet en 

oplevelse af vitalitet.  

Vitalitet er en helhed, en gestalt, det emergente (det der dukker frem, det der viser sig): 

 

Den fundamentale dynamiske pentade af bevægelse, tid, rum, kraft og 

intention synes at være en grundlæggende, naturlig gestalt, der gælder for 

den livløse verden, når vi betragter den, for interpersonelle relationer, når vi 

lever dem, og for kulturelle produkter, når vi oplever dem, 
(Stern, Vitalitetsformer, 2010, s. 11) 

 

Med dette citat siger Stern, at vi altid må forholde os til de fem dynamikker. Både når vi 

betragter verden, når vi er i relationer med andre og når vi oplever kulturelle produkter. 
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Vitalitetsdynamik 
	  
Når vi tænker på noget, oplever en følelse eller sansning, er den mentale oplevelse ikke 

statisk. En tanke kan subjektivt set komme stormene ind på den mentale scene og svulme 

op, men den kan også liste sig ind og derpå dø hen. Den har en begyndelse en midte og 

en slutning.  

Når mentale bevægelser og fysiske handlinger knyttes til  arousal1 antager de dynamiske 

vitalitetsformer. Det er det, der giver dem følelsen af flow og liv – følelsen af at være 

menneske. 

Hvis vi kigger på Hammershøjs sanselige kræfter sammen med Stens vitalitetsformer, 

viser der sig en sammenhæng. De forskellige vitalitetsdynamikker opleves i forhold til de 

fire sanselige kræfter. Dette vil vi forsøge at eksemplificere gennem de efterfølgende 

selvfortællinger. 

 

En leg med kroppe 
	  
Vi er i gang med en bevægelsesleg, hvor udfordringen er at kravle under og over 

hinanden. Dette opleves på denne måde: 

	  
Jeg kravler indunder hendes mave og op og udunder hendes arme ved 

hovedet. Hun står med hænderne på scenekanten og fødderne på jorden. Jeg 

snor mig. Det føles lidt trangt. Jeg vrider kroppen lidt så jeg kommer om på 

ryggen. Kigger skråt op på hendes ansigt. Føler mig glad og lidt spændt. Lidt 

fræk måske. Tænker på om det mon er ok for hende. Tænker  ”jeg leger og 

har det sjovt”.  Tænker  ”Er det nu ok det her”. Tænker på de grotter jeg 

kravlede i, i Sverige, for mange år siden. ”Det er fedt det her” .”Kan jeg mon 

det her? Kan jeg komme igennem?” 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Arousal vågenhed modtagelighed, bestemmes af aktiviteten i et netværk af nerver i hjernestammen, 
sideløbende med sanseindtryks påvirkning af hjernebarken og kan til en vis grad defineres ved måling af 
hjernebølger. 
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I første del af fortællingen beskriver den studerende, hvordan hun konkret er i gang med at  

udføre opgaven. Hun er her i afgørelseskraften. Det næste hun reflekterer, er at hun 

kigger op på den, hun leger med. Der er en kontakt. Hun er glad og føler sig fræk (vitalitets 

følelsen og udlevelseskraften), så kommer tanken: ”om det mon er okay for hende”, Hun 

vender tilbage til sig selv og tænker at: ”jeg leger og har det sjovt”, og derefter vender hun 

tilbage til den anden igen: ”er det nu ok det her” - her er hun i overskridelseskraften. Hun 

er ved at forandre sin væren i verden, ved at finde ud af om det er okay, at være fri og 

legende og være kommunikerende på en fræk og legende måde. 

Den studerende er i gang med at afprøve kroppens muligheder i forhold til rum og i forhold 

til den anden. Men der sker også noget med hendes sansninger og kræfter. Hun skifter 

også imellem det dionysiske og det apollinske. Denne skiften sker, når hun er opslugt af at 

være i legen, det dionysiske, og når hun går ud af legen og tænker om det er okay, det 

apollinske. 

 

Tømmerflåden 
	  
Vi introducerede de studerende for en leg, vi kalder Tømmerflåden. Legen handler om at 

vi står alle på en tømmerflåde. Tømmerflåden illustreres af et midtpunkt, som kan være en 

kegle, eller andet der viser at her er midten. Én person står på den ene side af 

tømmerflåden, resten står på den anden side. Den, der står alene, vejer lige så meget 

som alle de andre tilsammen, hvilket betyder at de andre skal være opmærksomme på, 

hvor den ene står på tømmerflåden, så den ikke kæntrer. Den ene er fører og bestemmer 

hvordan de andre skal bevæge sig, de andre er følgere. Samtidig med at følgerne skal 

følge førerens bevægelser, skal de også sørge for at tømmerflåden er i balance. 

 

Her følger en studerendes selvfortælling, - som handler om, hvordan det kan føles at stå i 

’det åbne’ i denne leg: 

 

Jeg kan ikke rigtig være i min krop. Det er som at hoppe ud fra ti meter vippen 

og ikke vide om jeg kan svømme. Jeg hopper. Ind foran de andre på 

tømmerflåden og nu skal de følge mig. Det er som om mit ”jeg” er fløjet op 
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under loftet, hvor det svæver trygt, mens min krop er hoppet ind i en maske og 

laver bevægelser, jeg ikke helt er klar over. Det er ude af kontrol, jeg ved ikke 

hvad der sker? Ruller, hopper, går ind mod midten, ser de andre, får en 

genspejling af det jeg laver, - Svært at blive i min egen krop. Men også lidt 

trygt med deres spejlinger af mig. Et micro-sekund af tryghed giver mig lidt 

mod. 

 

Den studerende hopper ud i verden. Hun skriver “jeg kan ikke rigtig være i min krop”, det 

er usikkert for hende, hun føler sig ikke helt tryg, men tager alligevel springet ud i det 

uvisse. Det er dét, Hammershøj kalder for selvoverskridelse, hun bliver opmærksom på at 

de andre spejler hende. Det gør hende tryg, hun er ikke alene, hun er i en tryg gruppe, 

hvor man bakker hinanden op. I selvoverskridelsen er der altid momenter af utryghed, så 

det er klart nemmere at vandre i grænselandet, når man er i en tryg gruppe. 

 

Kulturrejsen 
	  
Vi skal til at lave en leg, hvor vi skal rejse til en ”kultur”. ”Kulturen” er én person, der danser 

til musik, der er valgt af underviser. Personen danser som hun har lyst til, og som 

musikken kommunikere til hende. De rejsende vælger en rejsefører, som bestemmer 

hvordan gruppen skal bevæge sig (som kongens efterfølger), de rejsende bevæger sig 

fremad, hen mod den der danser en ”kultur”. Når de ankommer til kulturen, skal de 

efterligne den måde der danses/bevæges på. Efter lidt tid løber en fra gruppen ned i 

modsatte hjørne og bliver til en ny kultur. Underviseren sætter et nyt stykke musik på 

(gerne et stykke musik, der er helt anderledes og som udtrykker en anden stemning (en 

anden/ny kultur). 

Hvordan opleves det at deltage i denne leg? Her er et bud fra en studerende: 

 

Jeg føler en oplevelse af at høre til i denne gruppe. Jeg siger jeg gerne vil 

være den første, der er en kultur. Jeg føler musikken den er dejlig. Jeg 

bevæger mig som jeg har lyst og føler mig fri i musikken. Jeg ser de andre 

kommer hen til mig. Jeg tænker på, hvad de synes om min dans? Nu danser 



Dans	  og	  kommunikation	  i	  Pædagoguddannelsen	  
Annli	  Falk	  &	  Else	  Najbjerg	  

	  
	  
	  

Afsluttende	  opgave	  i	  Bevægelseskommunikation	  Decenter	  2016	  
	  

33 

de med mig, og de gør det samme som mig. Det føles dejligt, at alle følger 

mig uden at grine. Jeg ser den næste gå fra gruppen og lave en ”kultur” – jeg 

har lyst til at følge transporten med de andre. Jeg synes det er sjovt, og jeg er 

glad.  

 

Den studerende føler sig tryg og tilpas i gruppen. Det får hende til at sige ” jeg gerne vil 

være den første”, det er et udtryk for afgørelseskraften i situationen. Hun bevæger sig og 

føler sig fri, hun mærker udlevelseskraften virke i sig. Måske er der et frit flow i hendes 

bevægelser, og måske er det er dét, der får hende til at opleve frihed. Men hun er også 

momentvis opmærksom på de andre i gruppen – hvad de mon synes om hendes dans. 

Den apollinske indbildningskraft virker lige her, måske bliver en bevægelser lidt mere 

pludselig og bunden(?), men hun er hurtigt tilbage i det frie flow og oplevelsen af tryghed, 

idet hun ser de andre imitere og følge – uden at grine. Hun bliver grebet af situationen, og 

får lyst til at følge efter de andre, hun er nu på vej ud i overskridelseskraften. 

Vi kan her se, at de 4 kræfter har indflydelse på hinanden og virker sammen. Vi kan også 

se, hvordan de kommer til udtryk – hvordan de opleves som lynhurtige forskellige 

kropslige fornemmelser, forskellige vitalitetsformer. 

 

Komposition af fællesdanse i to grupper 
	  
De studerende er blevet stillet en opgave, hvor de skal komponere en fællesdans. Dette 

skal de gøre i deres studietid. De har delt sig i to grupper.  

Her er en fortælling fra en studerende omkring oplevelsen af at være improviserende og 

komponerende i samarbejde med de andre i gruppen: 

	  
Jeg synes det er næsten overdrevent sjovt og kan ikke lade være med at 

grine. Vi er blevet	  stillet til opgave at lave en dans selv. Vi er delt i to grupper 

og min gruppe danser til Holla’ back Girl. Jeg giver den gas, jeg kan mærke at 

det gør mig glad at danse uden form. Jeg kan godt lide at udtrykke mig på den 

måde. Jeg har lukkede øjne og hopper på stedet. Mine bukser begynder at 

glide ned, så jeg stopper op og åbner øjnene for at trække dem på plads igen. 
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Men i det øjeblik får jeg øjenkontakt med en af de andre fra gruppen, hun 

smiler til mig. Jeg tænker, at jeg nok har set sjov ud og griner tilbage.  

 

Den studerende er fyldt med en følelse af glæde. Stern beskriver det som vitalitet, som en 

dynamisk tilstand der opleves. Det ses i ovenstående som, ”overdrevent sjovt” som en 

sprudlen, en stormende følelse af glæde, der udtrykkes i grin. Understregningerne ovenfor 

er mine, og med dem vil jeg fremhæve glæden i den legende frie tilgang til dansen. Hun 

skriver ”jeg giver den gas” ; det er et tegn på energi og vitalitet i kroppen, der er noget 

oplivende i at danse frit til et stykke musik man godt kan lide og selv har valgt. Hun skriver 

endvidere ”det	  gør mig glad at danse uden form”. Igen viser det en frigørelse, en følelse af 

glæde ved sin egen krop, der bevæger sig til musikken. Hun beskriver ”jeg har lukkede 

øjne” hun giver sig hen til følelsen og bevægelsen, og da hun ikke skal efterligne andre, 

kan hun nyde sig selv og den audiotive kommunikation med musikken. 

 

Nu har vi set og reflekteret på 4 forskellige studerendes selvfortællinger med begreber fra 

Hammershøj og Stern. Undersøgelse har handlet om at finde ud af, hvad der forgår og 

opleves, når man kaster sig ud i det åbne i leg og improvisation.  

 

Vores ønske har også været at få de studerende til at gå på opdagelse i deres 

selvfortællinger. Derfor har vi forsøgt at udvikle en systematik til dette. 
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Refleksionskæden	  -‐	  en	  metodebeskrivelse	  
	  
Gennem hele forløbet har vi benyttet os af en fænomenologisk refleksionsmetode. Med 

inspiration fra Ulla Thøgersen, Reinhard Stelter og Johan Borghäll har vi formuleret en 

’guide til en refleksionskæde’.  

Gennem den guider vi de studerende til at sætte ord og begreb på deres oplevelser. For at 

kunne begribe det, kroppen allerede har grebet. Så vi kan tale sammen om det, vi oplever 

– de oplevede fænomener – i dans og bevægelseskommunikation i ’udstrakt arm’, uden at 

sætte sig selv og sin helt personlige oplevelse i spil.  

Så vi kan analysere, udveksle og reflektere med hinanden på et kognitivt og/eller et 

eksistentielt begrebsligt plan.  

Refleksionskæden som model 
 

 
 

En	  specifik	  situaDon,	  
kroppen	  griber	  

Oplevelsen	  udtrykt	  
umiddelbart	  i	  ord	  

En	  ny	  og	  reflekteret	  
forståelse/erkendelse	  

af	  oplevelsen	  

Første refleksionsposition: 
Selvfortællingen skrevet i nutid, 1.person ental. 
 
Anden refleksionsposition: 
Undersøgelse af oplevelsen  
– træde et skridt til siden – ved at dele oplevelsen med 
en anden person. 
 
Tredje refleksionsposition: 
Refleksion ved hjælp af kognitive og/eller eksistentielle 
begreber. 
Et 3. persons perspektiv, der kan generalisere 
fortællingen. 
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En eksemplarisk gennemgang  
	  
Vi har brugt en eftermiddag på at danse forskellige europæiske folkedanse: kredsdanse 

og rækkedanse. Holdet har på den baggrund fået til opgave at dele sig i 2 grupper, og 

hver gruppe skal på en formiddag komponere en fællesdans, som de skal formidle til den 

anden gruppe og til den underviser, der er tilstede den følgende eftermiddag.  

VI vil nu følge en studerende gennem sin refleksionskæde med afsæt i en oplevelse fra 

denne formiddags gruppearbejde.  

 

1. refleksionsposition  
	  

 
Jeg står i salen. Er glad. Jeg skaber sammen med de andre kvinder. Det er 

som om alt udvider sig. Jeg siger mine ideer. De siger deres. Jeg ser en i 

gruppen ikke rigtig er med. Hendes ansigt er lukket. Hendes bevægelser fyldt 

med modstand. Som om de ikke vil være med. Hendes mund siger, at hun 

slet ikke kan være med til denne dans. Jeg hører hende sige, at hun hellere vil 

danse frit til dansen. Jeg kan også godt lide at danse frit, men lige nu er jeg 

helt opsat på at lære at danse trin og lave koreografier. Jeg føler, jeg bliver 

overmandet af hendes modstand. Det falder sammen inden I mig. Det er som 

om jeg ikke kan skærme mig fra den. Jeg har så meget lyst til det her. Jeg vil 

så gerne lære det. Jeg ser på de andre. De virker ikke som om de lader sig 

påvirke af hendes stemning. Jeg ser, at de forbliver positive. Jeg ved ikke 

hvorfor, jeg ikke kan holde fast på mit. 

 

Sæt	  dig	  ned	  med	  dig	  selv	  og	  noget	  at	  skrive	  med	  og	  på	  -‐	  luk	  øjnene,	  tænk	  tilbage	  på	  det	  

vi	  lige	  har	  lavet.	  Fokusér	  på	  en	  bestemt	  situation	  eller	  hændelse.	  Måske	  har	  den	  gjort	  et	  

særligt	  indtryk	  på	  dig…..	  beskriv	  nu	  så	  nøjagtigt	  du	  kan,	  hvordan	  og	  hvor	  du	  er.	  Nedskriv	  

din	  oplevelse	  i	  nutid	  og	  i	  1.	  person	  ental	  (jeg-‐form).	  Beskriv	  de	  sansninger,	  følelser,	  

tanker	  der	  er	  i	  situationen.	  Fortællingen	  kan	  godt	  være	  springende.	  
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Vi kalder denne fortælling for en ’selvfortælling’ for at pointere, at fortællingen omhandler 

og beskriver den selvoplevede situation. Den studerende giver sin oplevelse en første 

stemme.  

 

2. refleksionsposition 
	  

	  
	  
	  
Den studerende går nu i dialog med sin egen fortælling/sig selv, med hjælp fra sin 

medstuderende. Hun får hjælp til at træde udenfor – ved siden af sin egen fortælling. 

Situationen, hun ønsker at se nærmere på, gøres mere eksplicit, og der viser sig at være 

mere i situationen end først beskrevet. Hun føjer nu dette mere/nye til sin fortælling: 

 

Når jeg fortæller videre på min selvfortælling til min makker, bliver jeg klar 

over, at jeg er meget  oppe i mit hoved. Et kæmpe analyseapparat. Hvorfor er 

jeg det? Hvordan kommer jeg mere ned i kroppen? [...] Samtidig med den 

sprudlende boblende glæde, er der også en skamfølelse. Som om jeg ikke 

helt er i min krop. Trægt prøver jeg at genkalde mig mine sansninger (tænker 

Del din udvalgte oplevelse med en anden person.  

Se spørgende og undrende på din fortælling, se med nye øjne. Hvad står der egentlig? 

Hvad er der på spil? Er der mere end det, der umiddelbart er skrevet ned?  

 

� Var der flere sansninger? Hvor skete det henne i rummet? Hvor var du i 

rummet? Hvor var den anden i forhold til dig? Var der flere mennesker 

involveret? Var der flere følelser? Hvor mærkedes det i kroppen? Hvordan 

opfattede du den anden? Skete der nogen forandringer i situationen? Var der 

flere handleimpulser? Var der flere tanker/overvejelser? Handlinger?  

 

� Var der noget i situationen, som havde særlig indflydelse på dine afgørelser, på 

det, der skete, på det, der blev sagt/gjort? Var der dilemmaer? 
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teksten her bliver for lang, men ”so what”? Det er sindssygt svært at få 

adgang til kroppen. Jeg har brug for tid). Tempoet var 

hurtigt. Min krop boblede. Armene gestikulerede mest ind foran kroppen ud for 

hjertet. Jeg talte hurtigt. Mærkede at jeg rødmede lidt. En sitren i huden. 

En forandring i situationen, der hvor jeg ser på de andre. Ser deres ro [...] 

Kommer ud af mit anstrengte dilemma – hendes modstand eller min 

sprudlende lyst  [...] 

Spørgsmål der optager mig: Hvorfor er det sådan en kamp for mig at holde 

fast på mit? Og holder jeg egentlig ikke fast på mit? Hvorfor tvivler jeg på om 

det er ok? Hvad er jeg bange for? Hvad ønsker jeg? Hvor er poesien i min 

tekst? Er der liv i den eller er den bare endnu en afspejling af mit analytiske 

sind? Hvorfor er jeg så meget oppe i mit hoved? 

 

3. refleksionsposition 
	  

 

 

På dette tidspunkt i processen indtager den studerende nu en mere distanceret, 

fagspecifik (kognitiv) refleksionsposition, den tredje stemme, hvor hun med egne udvalgte 

faglige begreber (kontakt, at føre og animere, relation, musikanalyse, komposition) kan 

spejle og analysere situationen i fortællingen: 

 

Hvilke	  begreber	  kan	  du	  se?	  Hvad	  handler	  det	  om?	  Noget	  fagligt	  –	  noget	  eksistentielt?	  

Brug	  nogle	  af	  de	  begreber	  vi	  har	  arbejdet	  med	  i	  forløbet	  –	  og	  i	  uddannelsen	  i	  det	  hele	  

taget.	  

Dette	  led	  giver	  dig	  mulighed	  for	  at	  tale	  om	  fænomenet	  i	  ’udstrakt	  arm’,	  uden	  at	  sætte	  

dig	  selv	  og	  din	  helt	  personlige	  oplevelse	  i	  spil.	  Fra	  denne	  position	  kan	  du	  analysere,	  

udveksle	  og	  reflektere	  med	  kollegaer,	  medstuderende	  og	  undervisere	  på	  et	  fagligt	  og	  

personligt	  meta-‐plan.	  
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En af de erfaringer jeg igen og igen gør mig i relationer fx i mine praktikker i 

relationerne til børnene er, at før alt andet skal der være KONTAKT. Kontakt 

før jeg arbejder med at animere eller føre. I min selvfortælling er der ingen reel 

kontakt mellem mig og den kvinde, jeg opfatter har modstand. Der er meget 

lidt responsivitet til stede mellem os [...] 

I relationen til hende tror jeg, at jeg kommer ind i det, Martin Buber benævner 

som en ’Jeg – Det relation’. Jeg forholder mig til hende og de andre i gruppen 

som en slags objekter for min proces med at lære og nørde med musiklytning, 

høre rytme, takter og inddele i A, B og C stykker og arbejde med at konstruere 

en dans [...] 

 

Den studerende reflekterer fagspecifikt i dette klip, men hun fortsætter og reflekterer videre 

ud fra en berørthed eller en grebethed i situationen af mere eksistentiel karakter. Her 

følger uddrag fra hendes eksistentielle refleksionsposition. 

Eksempel på nærværende refleksion: 

 

Jeg bliver helt trist over al den kamp for berettigelse jeg læser i min fortælling. 

Brudstykker af minder dukker op. Lyst og glæde jeg har ledt efter. Tilbagehold 

sprudlende energi, fordi jeg er bange for ”at være for meget”. Det er som om 

mine tanker fører krig. Finder først ro når jeg accepterer, at det er ok at være 

mig. Og ok at være en der trækker sig væk. En form for tryghed breder sig 

som en ro indeni: Den livskraft som insistere på glæden, lysten til at lære, 

forme, skabe, sprudler som en drivkraft jeg har ligeså lidt kontrol over som alt 

det dunkle der har været i mit liv. Ja! Den synger et stort JA til livet. 

 

Eksempel på medlevende refleksion: 

 

Jeg blev berørt af min studiekammerats modstand. Den gav mig lyst til at stå 

fast som en klippe med min glæde. Den gav mig også lyst til at vende mig om 

og gå. Mine tanker fortæller mig, at det ikke er en særlig medlevende 

holdning. Men min krop har talt. Måske er det en medleven i forhold til mig 
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selv. 

 

Ved at følge med i de 3 trin i denne studerendes refleksionskæde, springer de tre 

momenter i den fænomenologiske reduktion som Ulla Thøgersen opstiller, tydeligt i 

øjnene: 

 

1. Afsættet i den enkeltes oplevelse, hvor vi orienterer os mod fænomenet (sagen). 

 

Her er sagen et særligt møde i en situation, bestående af en lille gruppe kvinder, der i 

fællesskab er i gang med at undersøge og løse en opgave: Hvordan skaber vi en 

fællesdans. De er i en skabende proces sammen, hvor de gennem æstetisk virksomhed 

omsætter deres forskellige indtryk af verden til et medieret udtryk som her er fællesdansen 

(Austring & Sørensen, 2006, s. 144). 

I den konkrete skabende proces får den studerende øje på noget relationelt og at det 

relationelle, at have kontakt, har stor betydning for hende.  

 

2. Formuleringen af væsentlige eller almene træk ved et fænomen (en kategorial 

analyse) 

 

Ved hjælp af Johan Borghälls beskrivelser af ’responsivitet’ og Martin Bubers tanker om 

’Jeg-Det forhold’ undersøger den studerende helt konkret det at have kontakt gennem 

nogle faglige og eksistentielle begreber. som hun oplever at have stor betydning for 

hendes virke som pædagog.  

 

3. Indsættelse af indsigten i den levede verden  

Det er en bevægelse fra (levet) eksistens til (begrebslig) essens tilbage til 

eksistensen, hvor eksistens og essens er indlejret i hinanden og belyser hinanden.  

 

Ved hjælp af denne fænomenologiske undersøgelsesmetode, har den studerende 

begrebet det kroppen allerede havde grebet.  
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Nu kan hun tale med andre – medstuderende, kollegaer – om sit oplevede fænomen i 

’udstrakt arm’, uden at sætte sig selv og sin helt personlige oplevelse i spil.  

Helt konkret har den studerende her begrebet/erkendt/forstået noget, som hun oplever at 

have stor betydning for hendes virke som pædagog.  

Den studerende opdager også, at hun har fået kontakt til sit ’vitalitetsbarometer’, at 

hendes krop taler, og hun nu er medvidende til noget af det, der sker i hende.  

Hun får øje på et par blinde pletter. 

 

Efter at have været tæt på denne studerendes refleksionskæde, er det tydeligt for os, at 

det er en svær øvelse, som kræver tid, mod og selvoverskridelse. Vi synes også, det er 

tydeligt, at det kan lade sig gøre at opstille rammer for at reflektere og blive medvidende til 

kroppens intentionalitet og dens vitalitetsformer.  
	  

Vi vil nu tage dig med på en rejse ind i to studerendes arbejde med at reflektere 

systematisk efter ovenstående guide på konkrete oplevelser fra to forskellige 

undervisningssituationer.  
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Kan	  jeg?	  –	  danse	  salsa	  
	  

Jeg elsker at danse, kroppen bevæger sig, når den hører musik. Jeg sanser 

musik i hver eneste celle og reagerer på disse impulser ved at bevæge mig.  

Jeg har rejst i mange lande, hvor jeg har danset forskellige folkedanse og hvor 

jeg har fået undervisning i forskellige stilarter. Da jeg i 1992 rejste til Cuba, 

lærte jeg at danse nye salsatrin og nye måder at lege i stilarten salsa. Jeg har 

haft det svært med at danse pardans, jeg syntes det var svært at stå så tæt på 

andre, at skulle give mig hen til, at lade andre føre mig, jeg ville hellere føre 

selv. Jeg syntes også det var svært, når jeg havde fået en partner, at skulle 

være sammen med den samme hele tiden.  

Jeg var på kursus i Havanna, Cuba, hvor jeg blev introduceret til Casino, som 

er en måde at danse salsa på, hvor man hele tiden skifter partner. Dette blev 

for mig en mere legende form, den gav mig vitalitet og spænding – hvem er 

den næste jeg skal danse med?  

Den anden ting i Casino som jeg blev grebet af, var at alle par skulle gøre de 

samme bevægelser på samme tid, idet en opråber (en af deltagerne i dansen) 

var den der bestemte, hvilken variation der blev den næste. Alt dette til 

sammen gav en oplevelse af at være i et større socialt fællesskab, en 

forståelse af at være menneske sammen med andre mennesker i et legende 

fællesskab, hvor alle gav sig hen i dansen som en leg.  

	  

Hele undervisningsforløbet har Else og jeg planlagt som en veksling imellem indlæring af 

færdigheder og afprøvning af egne ideer og eksperimenter, hvor kroppen frit kan bevæge 

sig til musikken. 

Jeg er i denne fortælling optaget af at få de studerendes refleksioner af, hvordan det 

henholdsvis sanses og føles at skulle lære noget bestemt i modsætning til det at være i et 

friere rum, hvor de selv kan finde på, lege/eksperimentere og gøre sig tanker om dette. 
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At være underviseren 
	  
Først vil jeg kigge på undervisningen i salsadans ud fra mit underviser-perspektiv, min 

egen rolle som underviser: 

Jeg starter ud med at gå til salsamusikken, fornemme pulsen og rytmen i musikken, jeg 

har valgt et stykke musik som har et godt gå tempo. Efter et stykke tid fornemmer jeg, at 

de studerende er ved at have fornemmelsen af musikken og går videre til selve 

salsatrinnet. Jeg tæller ”1-2-3 pause”, vi går rundt i rummet med denne rytme i kroppen.  

Jeg fornemmer, at de studerende har svært ved at ramme rytmen, så jeg forsøger at 

ændre vores gåen fremad, til at stå på stedet. Her veksler vi i mellem at træde bagud med 

den ene fod og derefter med den anden. Vi følger musikken ved at træde bagud på 

1.slaget. Jeg fornemmer, at det begynder at gå bedre for de studerende. Vi står nu på 

rækker, jeg står foran de studerende og bevæger mig i trinnet, jeg laver nogle variationer 

ved at gå frem, til siden og bagud, jeg klapper i hænderne på fremad trinnet, og jeg kan 

høre at de klapper med.  

Jeg ændre formationen til en rundkreds, og vi står nu med ansigterne vendt mod 

hinanden. Det er en rar følelse at kunne se dem, at jeg ikke står med ryggen til dem, jeg 

smiler og kan mærke at de løsner lidt op. 

Jeg beder dem om at gå sammen 2 og 2, nu skal de danse pardans.  

Jeg fornemmer, at de studerende er trætte og vi skal arbejde mere frit, lave noget der er 

legende.  

 

Når jeg kigger på min beskrivelse ovenfor, bliver jeg bevidst om, at jeg gentagende gange 

skriver at jeg fornemmer det ene og det andet. Hvad går denne fornemmelse ud på? 

Hvordan kan jeg vide at min fornemmelse er rigtig? Hvad er det, der sker i kroppen, når 

jeg fornemmer de andres kroppe? Kan jeg være sikker på, at det jeg fornemmer er det der 

foregår i rummet og hos de andre kroppe?  

Stern beskriver, at en fornemmelse er en sansning mellem flere sanser. I ovenstående 

fortælling beskriver jeg, hvordan jeg hører de klapper med, hvordan jeg ser, at de ikke helt 

kan finde rytmen, jeg kommer med overvejelser om, hvordan jeg kan forandre situationen 

(afgørelseskraften). Min afgørelse bunder i mange års erfaringer og mange års 
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indsamlede variations muligheder, der findes i min krop som muligheder jeg kan gøre brug 

af. 

Så her spiller vitalitetsdynamikken sammen med afgørelseskraften.  

 

At være den studerende  
Nu skal vi se på en refleksionskæde om hvordan det føles at være studerende i denne 

undervisning, hvor der er fokus på at lære et trin og en måde at danse på.  

Den studerende fortæller her i 1.refleksionsposition: 

 
Jeg mærker mine ører blive varme. Vi er i gang med at lære at danse Salsa, 

men jeg kan ikke få arme- og benbevægelserne til at hænge sammen. Hende 

ved siden af begynder højt at råbe; ‘Højre og Venstre’. Jeg tænker, at det er 

for at hjælpe mig med igen at komme i takt, men det eneste det gør, er at give 

mig en følelse af mindreværd. Jeg har to venstre-fødder og ingen rytme, det 

ved jeg godt, lad være med at gøre mere opmærksom på det, så alle andre 

også begynder at lægge mærke til det. Jeg fornemmer ikke at stemningen er 

til at lave skæg, jeg kan ikke fjolle mig ud af den pinlige situation. Gid hun dog 

bare ville tie stille! 

 

Jeg vil tage fat i den allerførste sætning i fortællingen: ”jeg mærker mine øre blive varme”. 

Denne sætning beskriver kroppens sansning; hun skriver ”giver mig en følelse af mindre 

værd”, der ligger altså en følelse i denne sansning. 

 

Det er tydeligt, at det er svært når der skal læres noget nyt, Vil kroppen gøre det, den får 

besked på? Er jeg dårlig til rytme og koordination? Hvad tænker de andre? Det er 

spørgsmål, der lægger sig op ad en selvforståelse omkring at kunne eller ikke at kunne, et 

ubehag over at blive set som den, der ikke kan finde ind i bevægelsen. Det bliver tydeligt 

at det kan være problematisk at ville hjælpe andre. 

Den studerende skriver:  
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Hende ved siden af begynder højt at råbe; ‘Højre og Venstre’. Jeg tænker, at 

det er for at hjælpe mig med igen at komme i takt, men det eneste, det gør er 

at give mig en følelse af mindreværd. 

 

Her kan det ses, hvordan den studerende føler, når en anden vil hjælpe. Intentionen bliver 

forstået men følelsen af at blive trukket frem som en, der ikke kan finde ind i rytmen og 

bevægelsen er ikke god. 

Lad os kigge på den studerendes videre refleksion, der hvor hun læser sin fortælling højt 

for en anden eller for sig selv: 

 

Jeg undrer mig over, at jeg blev så pinligt berørt i situationen, når jeg ser på 

teksten nu og husker tilbage i situationen, var det kun ment som en hjælp. 

Den virkede endda dobbelt, da jeg selv fangede rytmen og talte højt for 

hende, de steder hun havde det svært i dansen. 

 

Her er den studerende blevet klogere på situationen, hun har ikke længere de følelser, der 

stoppede hende fra at være bevidst om situationen. Hun får også nye perspektiver, da hun 

ser, at de andre heller ikke har så let ved trinnet, og at hun kan bruge den taktik, som hun 

fik vist - ”højre og venstre” - til selv at støtte den anden i dansen. 

Hun reflektere videre og sætter flere ord på den sansning hun får i situationen: 

 

I teksten sanser jeg varme i ørene som tegn på flovhed, jeg hører side-damen 

råbe højt i et forsøg på at hjælpe og til sidst fornemmer jeg rummet i 

situationen, hvor jeg vurderer, at jeg ikke kan fjolle mig ud af situationen. Som 

jeg beskriver situationen, stod jeg som centralt omdrejningspunkt, de andre i 

rummet var i en sfære uden for mig, de var sammen i dansen, mens jeg var 

alene. Så selvom vi alle dansede som en enhed, forsvandt sammenholdet lige 

så snart en af os faldt fra, det værende mig i situationen. 

 

Her beskriver den studerende den sansning og den følelse, der kommer ved ikke at være 

synkron med de andre. Hun føler sig alene, hun bevæger sig ikke synkront med de andre. 
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Hun beskriver det som en følelse af at være det centrale omdrejningspunkt, de andre er i 

en sfære for sig. De er i bevægelse sammen på samme tid. Er hendes krop ikke med? 

Eller er hun i en usynkroniseret krop, der skiller sig ud og derved giver de andre kroppe et 

modspil?  

Hvornår bevæger vi os egentlig i koncert? Kan vi være udenfor denne koncert? Sheets-

Johnstone taler om ’moving in concert’, som noget vi gør i afstemte bevægelser med alt 

levende. Vi er alle i bevægelse og bevæger os med kroppe, der kommunikere med 

hinanden. Nogle er nede ved jorden, andre er oppe i luften, alle er vi i en fælles 

bevægelse, hvor vi fylder rummet ud, leger med de rum der er, skifter plads, og samles i 

flok.  

I fortællingen ovenfor lyder det ikke til, at den studerende oplever at bevæge sig ”in 

concert” med de andre. Men måske gør hun? 

Lad os herunder se på hvad den studerende, her i en refleksion med en anden 

studerende, kommer frem til i 3. refleksionsposition. 

 

Den faglige og eksistentielle forståelse 
 

I begge fortællinger (den vi har kendskab til og en anden som ikke er taget 

med) kommer en vis grad af stress over, at føle sig utilstrækkelig til syne. Og 

derud fra en lignende kropslig reaktion, vi bliver begge varmet op af den 

hurtigere puls og usikkerhed. Som aktør ligger der for det meste et skjult 

ønske om, på bedst mulig vis, at følge animatøren, som det fremgår af begge 

teksters udsagn. Hvis vi opstiller disse iagttagelser ift. Labans teori omkring 

bevægelsens fænomenologi, kan vi måske tale om en vis forskudthed ift. 

begges oplevelse af kroppen i rummet. Begge arbejder vi indenfor den 

personlige sfære, og det forekommer os begge som en faktor for stress, når vi 

bliver tvunget ud over vores vante grænser. 

 

Parentesen i citatet er min tilføjelse. Her fortæller de studerende om deres forståelse af 

hvad de oplever. De bruger her Labans og Borghälls teori om kroppens fænomenologi. 
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Hvad menes der med det? De taler om en forskudthed i forhold til oplevelsen af at være i 

rummet, de snakker om at befinde sig i den personlige sfære, det giver dem en form for 

stress, når de bliver tvunget ud over deres grænser. Hvem tvinger dem til at gå over deres 

grænser? Er det ikke dem selv der er på rejse ud til grænsen? 

 

Også Vygotsky kan her drages ind, da han med sin teori omkring NUZO også 

er relevant. De zoner, vi begge føler os ubehageligt til mode i, er zonen lige 

uden for rækkevidde, som man kun kan nå med en vis hjælp, fx af gruppen 

eller læreren, at vi kan mestre denne nye og ukendte zone. 

 

Her får de inddraget Vygotsky og ’zonen for nærmeste udvikling’. De er presset til deres 

yderste  grænse, hvor de skal have hjælp for at kunne magte opgaven. Det er svært at 

være i, og de føler ubehag ved at være der. 

Til sidst tager de udgangs punkt i Fjerens rejse, som kan fortælle dem noget eksistentielt 

om det at lede efter sig selv: 

 

Men lad os nu igen til slut vende tilbage til Fjerens Rejse, da dens 

handlingsforløb så smukt illustrerer vores opfattelse af os selv ud i dansen. 

Fjeren føler ikke at den kan finde det sted hvor den høre til. Den blæser fra 

sted til sted, lidt lige som vi begge giver udtryk for det i teksterne. Fjeren bliver 

ved med at spørge alle den møder på sin vej “Er jeg din? Er jeg din?” Men der 

var ingen der ville kendes ved fjeren lige meget, hvor meget den spurgte eller 

prøvede, men en dag møder fjeren en sanglærke med hjertet på det rette 

sted, som hjælper fjeren videre. Og i sidste ende finder den ud af, at den er 

sin egen og sagtens kan være sig selv og faktisk ikke behøver andre. Ligesom 

vi, til slut i forløbet måske også vil lære det. 

 

Denne afsluttende refleksion fortæller, hvor vigtigt det er at møde nogen, der har hjertet på 

det rette sted og kan/vil guide os i den rigtige retning ved at møde os der hvor vi er, ved at 

se os, som dem vi er. Hvis vi kigger på situationen med relations- og kommunikations-

brillerne på, ser det ud til at det er vigtigt, at der er gode relationer mellem de implicerede, 
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at relationer er rummelige og accepterende, at det er okay at være den du er, og det er 

okay at være den jeg er. At jeg som underviser skal være opmærksom på og kunne 

etablere denne stemthed. Men det er ikke noget jeg kan gøre alene, det er et fælles 

ansvar for alle i gruppen.  
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Tør	  jeg?	  –	  at	  danse	  argentinsk	  tango	  	  
	  

Jeg gør mig mange tanker om hvordan jeg skal rammesætte denne indføring i 

argentinsk tango. Jeg er lige kommet hjem fra Buenos Aires, og min krop er 

stadig fyldt op af musik og oplevelser af at være i kontakt med mig selv og den 

anden og rummet og musikken – på samme tid. Oplevelser af samhørighed 

og samtaler i dansen, at de roller vi mødes i udviskes, så vi sammen 

forsvinder.. at vi bare danser hinanden, musikken og livet - ’El tango es la 

vida’, har jeg bare hørt sagt så mange gange. JA! Det er sådan det føles! 

Men nu bliver jeg forstyrret af mine erindringer fra min egen tango-

begyndelse. Jeg var rædselsslagen over at være så tæt på et andet 

menneske, at skulle bevæge mig så tæt sammen med et andet menneske. 

Min stærke vilje til og mit ønske om at kunne følge den anden, så den anden 

ville synes det var dejligt at danse med mig, ødelagde det hele, og min egen 

angst og følelse af ikke være god nok…. Sådan forestiller jeg mig at de 

studerende også vil opleve det, så jeg må finde en vej ind… 

 

Denne mandag morgen er jeg stadig stemt af oplevelserne fra Buenos Aires, af min egen 

vitalitet. Jeg vil gerne dele nogle af de boblende, sitrende, legende og dansende 

fornemmelser i min krop med de studerende. Jeg sætter musik på – og begynder på en 

leg med hele gruppen. Vi leger med ærteposer - kaster til os selv og til hinanden, vi griner 

og går rundt mellem hinanden, mens vi kaster. Vi ender i en kreds, og kaster til hinanden 

på kryds og tværs af kredsen – vi er optaget af at have kontakt med den anden inden 

kastet – og måden at forberede kastet på, så den anden er klar til at gribe. Mit fokus i 

legen er rettethed, intention, at forberede – være tydelig. 

Jeg lægger nu op til at vi skal være sammen parvis: Føre-følge-princippet. Improvisationer 

over det at gå sammen i rummet: gangtrin forlæns, baglæns, til siden, rundt…. Uden at 

have fysisk kontakt, men fornemme den energi, der flyder mellem de to kroppe, og 

samtidig med en opmærksomhed på de andre par i rummet (Borghäll, Rudolf Laban og jeg - En 

genial bevægelseslære, 2011). 
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Nu går vi parvis ved siden af hinanden: holder om hinandens liv, hofte mod hofte – at 

mærke kontakten og hvor den andens og egen akse er. Vi leger med temposkift, 

retningsskift, at sætte i gang og at standse. En studerende oplever det således: 

 

Min dansepartner har et fast greb om min talje. Jeg kan mærke hendes 

tydelighed i hendes hånd. Hendes kropsholdning er rank og vi står tæt indtil 

hinanden. Vi venter på hinanden. Jeg glæder mig til at danse tango. Jeg kan 

godt lide tango. Jeg kikker hende ind i øjnene og hun i mine. Det føles som 

om vi forsøger at finde balancen sammen. Vi har aldrig danset sammen før. 

Inden vi danser, tager hun nogle skridt til siden, og derefter frem. Jeg følger 

efter…. 

 

Nu fortsætter vi i dansefatning – vi leger med de samme elementer fra før, og nu prøver vi 

at danse det til musikken. Det er svært – det med dansefatningen, man kommer lige 

pludselig meget tæt på hinanden. Man støder frontalt ind i hinandens nærzone. 

Vi skiftes til at føre og følge – og udveksle oplevelser imellem dansene. Gennemgående 

handler det om at bevare kontakten og se hvordan - og hvad man kan få den anden med 

til, uden at miste kontakt.  

Karsten og jeg har besluttet, at vi skal danse til 3 forskellige tangonumre for at opleve 

musikkens forskellige udtryk. Pludselig bliver det at lytte til musikken vigtigt. Også det at 

følge musikken med gangtrinnene.  

En anden studerende oplever det sådan: 

 

Jeg står med Karsten, han vil danse rytmen i tango sammen med mig. 1-2-3-4 

tæller jeg hurtigt.  Han er helt tæt på mig, og han holder fast i min side. Jeg 

synes det er grænseoverskridende at han står så tæt på mig. Jeg har hele 

tiden en frygt indeni mig, selvom jeg er glad. Jeg når at tænke alt for meget, 

over hvad de andre tænker og hvad han tænker – om mig og det jeg gør. Jeg 

har svært ved at give slip. Han viser mig, hvordan jeg kan gå på 1 og 3, igen 

og igen. Det synes jeg er svært. Jeg griner, og prøver at give slip på mine 
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frustrationer over, at det er så svært. Karsten smiler til mig. Han virker rar, og 

jeg føler mig tryg i det utrygge endnu engang.  

 

Idet jeg læser begge disse fortællinger, bliver jeg opmærksom på begrebet ’tydelighed’ i 

bevægelseskommunikationen. Jeg bliver nysgerrig på, hvordan tydelighed viser sig og 

hvordan tydeligheden opleves?  

Når jeg bruger begreber fra Borghäll og Laban (Borghäll, Rudolf Laban og jeg - En genial 

bevægelseslære, 2011) kan jeg komme lidt tættere på en kognitiv forståelse af oplevelserne. 

Det ser ud til, at når føreren er rolig i den fælles nærzone, i det det fælles personlige rum: 

”hendes kropsholdning er rank og vi står tæt indtil hinanden” og ”han er helt tæt på mig”, 

når førerens bevægelser er direkte, faste og kraftfulde: ” et fast greb” og ”han holder fast i 

min side”, når føreren giver en direkte retning for bevægelsen i rummet: hun tager ”nogle 

skridt til siden, og derefter frem” viser tydelighed sig og opleves som ”tryg i det utrygge”. At 

opleve tydelighed og tryghed i det utrygge giver lyst til og gør det tilsyneladende lettere at 

give slip og bare danse/være.  

Hvis jeg benytter mig af begreberne fra Hammershøj og Stern, tænker jeg, at der i de 

direkte, faste og kraftfulde bevægelser viser sig en vital handlekraft og træfsikkerhed. Det 

er afgørelseskraften, der bevirker den forandring, der gør det trygt at være i det utrygge.  

 

Hvad er der på spil? 
	  
Den studerende her over har delt sin oplevelse, sit 1.persons perspektiv, med en 

medstuderende. Hun prøver nu – nysgerrigt – at grave sig længere ned i sin selvfortælling 

fra før for at finde ud af, hvad der egentlig er på spil. Hun oplever, hun er glad og mærker 

lysten til at ”give slip” men har svært ved det. Hun kommer til at tænke på, hvad andre 

mon tænker om hende. Hun skifter hermed perspektiv fra ’det indre’ til ’det ydre’. 

Forestiller sig selv set gennem andres blikke, og hun kan ikke holde fast i sin egen 

oplevelse af glæde og lyst til at danse og give slip. Men hun opdager også sig selv 

stående i et dilemma, fordi hun i ’det indre’ føler sig fortabt i de følelser, hun mærker i sin 

egen krop, så hun ikke kan mærke det, der kommer fra Karsten. Hun skriver bla: 
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Et afgørende punkt var, da Karsten tog om mig. Der var et dilemma for mig, at 

vælge mellem dansen eller være i følelserne, jeg har indeni. Idet Karsten rører 

ved mig, føler jeg negative ting om mig selv, og føler at alle de andre kan se 

de ting, jeg selv tænker. Jeg tænker han synes jeg er tyk og lugter. Jeg føler 

alle de andre kan se det også. Jeg føler afsky ved mig selv og bliver ked af 

det indeni. Jeg føler mig fortabt i alle følelserne, og har svært ved at fokusere 

på det Karsten og jeg sammen gør. Derfor bliver jeg ved med at tælle højt i 

forsøget på at holde mit fokus der…. 

…Jeg oplever næsten hans henvendelse til mig, som kærlighed i kroppen. 

Jeg er bange, samtidig med, at jeg blomstrer. Jeg føler ikke kærligheden som 

kærlighed mellem elskende, men en kærlighed i den forstand, at han ser mig 

uden at dømme mig.  

 

De impulser og sansninger hun modtager fra Karstens krop giver hende vitale oplevelser 

af kærlighed og vitalitetsformen er ’at blomstre’. I denne kropslige konstitution oplever hun 

at bevæge sig i en flydende kinæstetisk melodi. Jeg tænker, at det må opleves sådan, når 

man er i det som Maxine Sheets-Johnstone beskriver, når hun skriver og taler om at være 

’animated bodies moving in concert’.  

Men melodien bliver brutalt afbrudt – ’jeg har svært ved at holde fokus’ - af kontakten til 

andre følelser som sorg, tristhed og afsky, der samtidig vækkes i kroppen. Den kærlighed 

hun kortvarigt bevægede sig i, skubbes i baggrunden. Den kropslige og følelsesmæssige 

erindring af tidligere oplevelser kommer nu i forgrunden og får hende til at følge tankerne 

ud i et ’set udefra perspektiv’, en projicering, der får hende til at tænke, at alle andre nok 

også tænker på hende med afsky.  

 

En kognitiv refleksionsposition  
	  
Den studerende arbejder sig videre i sin refleksionskæde. Her kommer et eksempel på en 

3.refleksionsposition, hvor hun analyserer fortællingen med nogle af de begreber som vi 

arbejder med på modulet: ’føre-følge’ samt ’aktør-animatør’, ’imitation’ og ’spejling’ hentet 
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fra Johan Borghäll og æstetisk fordobling fra Austring og Sørensen. Den studerende 

beskriver nu situationen 

 

[...] som en fører-følge begivenhed, idet Karsten fører mig. Imens han fører, 

følger jeg hans krop... Idet Karsten har sine hænder på mig imens han fører 

mig, er han animatøren der står til rådighed for mig, som aktør. Han hjælper 

mig som aktør med at mærke min egen krop (og hans) [...] 

Jeg imiterer Karsens bevægelser igen og igen og forsøger at reproducere 

dem. Jeg forsøger også at spejle Karsten og identificere os med det han gør.  

Refleksionen bygger også over en æstetisk fordobling, idet jeg går ind i en 

rolle, samtidig med at jeg er mig selv. Jeg går ind i rollen som danser, hvor 

Karsten går ind i rollen som min danselærer.  

 

I den 3. refleksionsposition, kan den studerende holde situationen ud ’i strakt arm’. Hun 

kan kigge på den sammen med en medstuderende eller en kollega og tale generelt om det 

at arbejde med føre-følge princippet, eller hvordan en animatør kan animere en aktør til at 

opleve nye sider af tilværelsen. Og som den studerende også viser, hvordan man kan 

forholde sig til sig selv og situationen gennem en slags samtale gennem det at være i 

forskellige roller – at indtage forskellige positioner i handling. 

 

En eksistentiel refleksionsposition 
	  
Ved at blive animeret af Karsten i denne føre-følge begivenhed, og ved at bevæge sig ind 

og ud af rollerne som danser og sig selv og kommunikationen med Karsten som hhv. 

danselærer og manden Karsten, opdager den studerende et eksistentielt tema: 

 

Da jeg læser min udvidede fortælling, kan jeg se, at der er mange følelser i 

spil. Jeg føler mig glad, men er ubevidst meget optaget af tristhed og sorg… 

Når jeg læser min beskrivelse, bliver jeg virkeligt konfronteret med hvem jeg 

er. Jeg bliver ked af det og tænker ”sådan vil jeg ikke være”. Jeg vil ikke 

styres af frygt og ked-af-det-hed resten af mit liv. Samtidig ved jeg også at det 
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er følelser, der ikke bare kan gå væk med det samme. Følelserne sidder i min 

krop …. det skal være der, men det skal ikke styre mig.  

 

Det at bevæge sig så afstemt, så intenst og intimt sammen med et andet menneske, at 

være i fuld opmærksomhed, at alle sansesystemer åbner sig, vækker samtidig en masse 

modsatrettede følelser, tanker og dermed erindringer. 

Den studerende er blevet medvidende netop til dét, og hun bliver opmærksom på at hun 

selv kan være medbestemmende på hvad der skal være forgrund og baggrund i hendes 

oplevelser. (Borghäll, Rudolf Laban og jeg - En genial bevægelseslære, 2011, s. 232-234) Det har 

krævet høj grad af selvoverskridelse at komme hertil. Den studerende har vitterligt fået fat i 

mere af sig selv, givet mere af sig selv, og til sidst – fordi hun oplever sig som 

medbestemmende  - opleve verden (og sig selv) som mere mulig og fri.  
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Opsamling	  	  
Overskriften på hele denne opgave er Dans og kommunikation.  Disse to begreber har vi 

haft med os i hele forløbet, dels i opgaven, dels i vores undervisningsforløb med de 

studerende. Derudover har opgaven to undersøgelsesspørgsmål, som vi nu vil samle op 

på. 

 

• Hvordan rammesætter og understøtter vi kropslige og oplivende 
dannelsesprocesser og  

• Hvordan reflektere vi det, der sker, så vi kan anvende dans og bevægelses- 
kommunikation i pædagogisk arbejde? 

 

Dans 
	  
Det første spørgsmål vil vi svare på ved at vende tilbage til begyndelsen af opgaven, hvor 

vi præsenterer Malcolm Ross’ model om æstetiske kompetencer.  

Vi har planlagt vores forløb ud fra kompetenceområderne ved at arbejde med henholdsvis 

Media: dans og viden om kroppen og bevægelsen; Håndværk: forskellige legeformer, 

dansetrin, stilarter, bevægelseslege, rytme og formationer; Fantasi: imitation, 

improvisation, kreation og komposition; Sansning: ved at sanse og bevæge sig.  

Alt dette med en legende tilgang og impulser, der både kommer fra de studerende og fra 

os. I denne ramme har vi fået de studerende til at udtrykke sig i æstetisk virksomhed.  

 

Vi har benyttet os af Johan Borghäll/Labans bevægelseslære, som vi har brugt til at 

beskrive åndedrættets bevægelse i og med kroppen.  

Vi har taget udgangspunkt i egne kropsoplevelser, og vi har inddraget eksempler fra de 

studerendes selvfortællinger, hvor det bliver tydeligt, hvordan denne bevægelseslære kan 

reflektere det, der sker med og mellem kroppene.  
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Kommunikation og medinddragelse 
	  
Vi har fra den første dag inddraget de studerende i planlægningen. Først da vi lægger os 

fast på de 3 ugers form og indhold. Her har de studerende fået medbestemmelse, hvilket 

har givet os en fornemmelse af, at de har følt sig hørt og set fra den allerførste dag.  

Det er dog ikke dem der har bestemt det hele, og det skulle de heller ikke, for vi havde 

noget, vi gerne ville med dem.  

Vi ville, som vi har beskrevet, arbejde med refleksionskæden, for at give dem en metode til 

erkendelse af det, de oplever.  

Vi har også tilbudt dem nogle konkrete dansestilarter (Salsa og Tango). Dette gjorde vi, 

fordi det er stilarter, som vi selv er optaget af og har viden om samt færdigheder i. Vi 

foreslog også, at vi skulle arbejde med improvisation og bevægelseslege, fordi vi gerne 

ville være i det legende og få de studerende til at have en kreativ tilgang igennem hele 

forløbet.  

En af de studerende bød endvidere ind med et to dages forløb om ’kropsbevidsthed og 

mindfulness’. Dette var et emne, som mange af de studerende var interesseret i, og det 

blev godt modtaget af de andre. Vi fik hermed lagt en plan, som alle kunne sige god for. 

 

Refleksion og dannelse 
	  
I selve undervisningen er der tidspunkter, hvor vi lader de studerende undersøge, deres 

egne, andres og livets kræfter, og vi lader dem reflektere kropslig væren. Vi lader dem 

lege, være kreative og improviserende. Vi lader dem øve sig i bla. salsatrin og 

eksperimentere med f.eks. tango. Alt dette er foregået i en proces, hvor vi er gået på 

opdagelse i kommunikation og relationer med egen kropslighed, kroppene, musikken, 

rummet, tiden, sansningerne, kræfterne, vitaliteten, følelserne, ressourcer, færdigheder, 

forståelser, sprog, forvandlinger ………………….. 

 

I hele dette forløb har vi fulgt de studerendes dannelsesrejse. Dannelsesrejsen har vist sig 

for både de studerende og for os, ved at de har reflekteret systematisk i det, vi kalder den 

fænomenologiske reduktion, og som helt konkret har taget form i refleksionskæden.  
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Herigennem har det vist sig, hvordan sanselige kræfter og vitalitet kommer til syne, og 

dermed viser sig som kommunikation i relationer.  

 

Og hvad kan det så bruges til? 
	  
Vi har stillet spørgsmålet, hvordan vi kan anvende dans og bevægelseskommunikation i 

pædagoguddannelsen og dermed også i pædagogisk praksis.  

Vi har selv oplevet at blive bedre formidlere og animatører ved at arbejde med fokuseret 

bevægelseskommunikation. Vi har selv fået meget mere greb om os selv – vi har opdaget 

mere af os selv, og vi har oplevet, at vi derfra kan give mere af os selv i vores eget 

professionelle virke som undervisere i pædagoguddannelsen.  

Vi oplever rigtig ofte uddannelsessammenhængen som kaotisk, meningsløs og 

modsatrettet, men vi oplever netop gennem arbejdet med dans og bevægelses-

kommunikation, at vi bedre kan fokusere på og være mere nærværende, konkrete og vitalt 

tilstede i relationerne mellem os, vores kollegaer og vores studerende. Vi oplever derfor 

også hverdagen som mere mulig og fri og dermed meningsfuld. 

Fx bliver vi glade og stolte, når vi læser de studerendes refleksioner og notater. Vi kan se 

de bruger nogle af de begreber, vi har introduceret og arbejdet med, og det gør os glade, 

at de kan reflektere egne oplevelser med passende faglige begreber, og at de begreber, vi 

introducerer dem for i uddannelsen kan give mening, når de skal forstå sig selv i praksis.  

 

Efter afslutningen af modulet, stod de 11 studerende foran deres sidste praktik i 

uddannelsen, inden de skal afslutte deres professionsbacheloruddannelse og bliver 

pædagoger. I skrivende stund ved vi ikke hvordan de arbejder i deres praktikker. Vi 

glæder os til at møde dem igen til december og høre deres fortællinger fra praksis.  

 

VI vil derfor slutte af med et lille udvalg af studerendes tanker om, hvordan de kan bruge 

dans og bevægelseskommunikation i deres kommende pædagogiske praksis:  

 

Jeg har fået en større åbenhed overfor at være tæt på andre, fordi jeg også 

har mærket, at relationer er nemmere at opbygge efter man har rørt ved 
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hinanden – fx holde i hånd, skulder mod skulder eller få et kram. Det kan jeg 

tage med i mit videre arbejde som pædagog, på den måde at jeg nu ikke vil 

være så tilbageholdende overfor at røre og komme tæt på borgerne, jeg skal 

arbejde med. 

Studerende A 

 

Da jeg skal i vuggestue i min praktik, så vil jeg også gerne arbejde med at 

sætte ord/lyd på børnenes og mine egne handlinger. Jeg vil gerne give 

børnene en følelse af at blive set. Derudover vil jeg også gribe barnets 

kropslige udtryk, f.eks. hvis barnet bryder ud i dans, så vil jeg prøve at spejle 

bevægelserne og muligvis prøve at udfordre barnet med nogle nye 

bevægelser.  

Studerende B 

 

Jeg mener, at refleksionskæden kan være et nyttigt redskab for mig i 

praktikken til at fordybe mig i praktikkens læreprocesser. Jeg kunne fx arbejde 

med refleksioner ud fra selvfortællinger, som kan fungere som en case fra 

praksis for at få øje på mine refleksioner og handlinger og evt. 

handlemuligheder i praksis. Dans er bevægelse og kommunikation, derfor er 

relationsarbejde i høj grad betinget af bevægelse, kropsholdning og den måde 

mennesker udtrykker sig på. For mig har forløbet været medvirkende til en 

mere kropslig bevidstgørelse netop ved fysisk at skulle forholde mig til mig 

selv og andre gennem bevægelse… 

For at føreren skal kunne føre, og for at følgeren skal kunne følge, er 

kontakten i samspillet altafgørende. Dette kræver et særligt nærvær og en 

parathed i situationen med den anden. Netop dette er, for mig kernen i 

pædagogisk relationsarbejde med alle målgrupper. 

Studerende C 
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Og hvad så med os? 
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Livet	  leves	  forlæns	  men	  forstås	  baglæns	  
Vores intention har været at skrive denne opgave i et filosofisk - poetisk sprog. Ligesom vi 

har oplevet det på Decenter. Og ligesom vi har oplevet det på IHSRC 2016.  

Sproget er med til at skabe virkeligheden, derfor mener vi, det er vigtigt at vi beslutter os 

for, hvordan vi bruger sproget, hvilke begreber vi anvender, og hvilken forståelse vi tager 

udgangspunkt i. 

Metoden har været at kigge på fænomener, der viser sig i  - på den ene side, et 1. persons 

perspektiv – hvor vi har taget udgangspunkt i vores egne oplevelser, og dermed vores 

forståelser af krop, musik og de sansninger, følelser og tanker, der er forbundet med det – 

og på den anden side et 3. persons perspektiv, hvor vi har reflekteret sammen med de 

studerende, igennem deres oplevelser og forståelser i konkrete situationer. 

 

Kritikken af denne metode? 

Det vil blive en kritik af fænomenologien og den fænomenologiske refleksion. En kritik af 

den kvalitative undersøgelse. I vores undersøgelse har vi kun 11 studerende med og så er 

der os, to undervisere, i alt 13 subjekter. Dette giver muligvis et meget snævert syn på 

verden, og det bliver samtidigt et subjektivt syn…. 

 

Det kunne også være en kritik af et holistisk – ja nærmest spirituelt syn på livet på jorden. 

At vi er én stor og sammenhængende organisme, en fælles levende, dansende 

bevidsthed, ’moving in concert’ som er her langt før, og som er langt større, end vi 

nogensinde har mulighed for at opdage og erkende. 

 

For vi erkender stykkevis … 

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som 

et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et 

spejl, i en gåde […] Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, 

ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. 
Paulus i 1. Korintherbrev. 
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