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Introduktion til
evalueringsprojektet

I rapport 2 beskrives dansens læringspotentialer
i forhold til dans i en skolekontekst. Med fokus
på programaktiviteten Dans i skolen bidrager
denne rapport til at videreudvikle dansepraksisser
i skoleregi – specielt i de sammenhænge, hvor
en professionel danseformidler inviteres ind og
varetager forløbet. På samme vis som rapport
1, er rapport 2 funderet i en tæt kombination af
observationer og interviews. Det er danseformidlerne
og deltagerne – i denne sammenhæng skoleeleverne
– der primært observeres og interviewes. Analyserne
i denne rapport er anderledes relateret og diskuteret
i forhold til aktuel dansk forskning og rapporter om
dans i skolen. De forskellige skoler og forløb, der
indgår, udgør cases i et forskningsdesign, der bedst
beskrives som et multiple casestudie. De anbefalinger,
der fremstilles i denne rapport, er således funderet
i forskellige læringsteorier samt aktuel forskning om
dans i en dansk skolekontekst. Rapport 2 rummer
anvisninger og konkrete overvejelser i forhold til,
hvordan danseformidleren såvel som skolen (lærere
og elever) kan etablere en god praksis med og om
dansen.

Rapport 1 er en del af en større forskningsbaseret
evaluering af en række programaktiviteter, der
udfoldes på forskellig vis i det landsdækkende projekt
Ta’ fat om dansen. Evalueringen fremstilles i tre
rapporter. De store mængder empiri, der har dannet
baggrund for analyser, diskussioner og anbefalinger,
er blevet indsamlet over en periode på godt 14
måneder – fra maj 2015 til juni 2016. Hver rapport
har sit eget tematiske fokus, og er ligeledes baseret
på forskellige forskningsmetodiske valg. De kan læses
enkeltvis og/eller i hvilken som helst rækkefølge. Med
andre ord bidrager rapporterne, på hver deres vis, til
det fortsatte arbejde med at udbrede og kvalificere
danseformidling og udviklingen af danseaktiviteter. I
nedenstående ses en kort opsummering af indholdet
i de tre rapporter.
Nærværende rapport 1 er en kvalitativ undersøgelse af dans som social og æstetisk aktivitet – med
fokus på programaktiviteterne Unge på vej og Dans
med din nabo. Analyserne er funderet i en tæt kombination af observationer og interviews med deltagerne - primært. Det er centralt i denne rapport, at
selve beskrivelsen af oplevelserne med at deltage i
programaktiviteterne træder frem. Sagt på anden vis,
så er fremstillingen af empirien i fokus. Denne rapport udgør dermed et meget konkret og praksisnært
grundlag for det videre arbejde, særligt i forhold til at
udvikle anderledes og nyskabende danseaktiviteter –
aktuelt for Dansehallerne såvel som andre og mere
lokalt forankrede danseaktører.

Rapport 3 er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af deltagernes sociale og sundhedsmæssige
udbytte – relateret til programaktiviteterne Dans
med din nabo, Unge på vej og Dans i skolen.
Denne rapport har således taget afsæt i deltagernes
egne vurderinger af oplevelser og deltagelse. Med
de forbehold, der må tages i forbindelse med
spørgeskemaer, har denne rapport en repræsentativ
karakter, og den placerer deltagernes vurdering af
deres oplevelser i forhold til andre undersøgelser af
deltagerudbytte i idrætsaktiviteter.
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I alt har tre forskere (Karsten Elmose-Østerlund;
Thomas Skovgaard og Susanne Ravn), tre videnskabelige medarbejdere (Christina Blicher Johnsen, Sandra
Christiansen og Lise Maria Elkrog-Hansen) og fem specialestuderende (Malene Nørup Mortensen, Mette
Jacobsen & Christine Langebjerg Haslev, Malene
Hess-Petersen & Christina Skovby Nymark Andersen)
været aktivt involveret i evalueringerne. De præcise
opgaver og ansvarsfordelingen fremgår af hver enkel
rapport. Susanne Ravn har i sparring med Thomas
Skovgaard ledet evalueringsprojektet. De involverede
forskere repræsenterer forskellige internationalt anerkendte forskningskompetencer på Institut for Idræt
og Biomekanik (IOB) på Syddansk Universitet.

Alle tilknyttede forskere indgår i forskningsenheden
Bevægelse, Kultur og Samfund (BKS, IOB). Ravn
repræsenterer i sammensætningen den nationale
såvel som internationale danseforskning. ElmoseØsterlund og Skovgaard er henholdsvis tilknyttet og
leder to forskellige forskningscentre på IOB. Centrene
beskæftiger sig fortrinsvis med anvendelsesorienteret
forskning, og de centertilknyttede forskere har
årelang erfaring med at håndtere udviklings- og
evalueringsprogrammer i samspil med og på tværs
af aktører fra relevante sektorer, faglige miljøer og
interessefelter. Centrene er henholdsvis Center for
forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) og
Forsknings- & Innovationscenter for Idræt, Bevægelse
& Læring (FIIBL).
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Resumé

Med udgangspunkt i udvalgte danseforløb inden for
programaktiviteterne Unge på vej og Dans med din
nabo er det denne rapports formål at svare på:

vægelses) potentialer. For de forløb, der afvikles i fritidsregi, spiller danseformidleren en helt afgørende
rolle både i forhold til, hvorledes deltagerne oplever
medskabelse i den praktiske aktivitet, og hvordan den
overordnede organisering inviterer til medejerskab.

Hvordan dans opleves som social og æstetisk
aktivitet af forskellige målgrupper.

Det medskabende aspekt er den centrale ramme, der
inviterer til at helt anderledes bevægelseskommunikerende møder opstår og med disse udviklingen af
nye og anderledes sociale relationer. Rapporten giver
dermed grundlag for at fremhæve, at medskabende
dans kan beskrives som en aktivitet, hvor bevægelseskommunikerende og mellemmenneskelig forhold er i
fokus.

Rapportens analyser er funderet i en meget stor
mængde observationer og interviewmateriale. I alt
er der, af rapportens første forfatter Christina Blicher
Johnsen, foretaget knap 95 timers observationer
fordelt på 27 besøg over hele landet. Dertil kommer
ti fokusgruppeinterviews, hvor i alt 46 personer har
indgået. Analysen bidrager forskningsmæssigt set
med beskrivelser af, hvordan det opleves at deltage
i medskabende danseaktiviteter, når man deltager
i aktiviteterne i fritidsregi. Det er dog væsentligt at
bemærke, at evalueringen også inkluderer forløb, hvor
gymnasieelever stifter bekendtskab med dans som en
del af undervisningen på idræt B-niveau. Rapporten
forfølger evalueringens formål via analysetemaer,
der har fokus på henholdsvis dansepraksis, sociale
relationer og æstetiske processer.

Analysetema 2 fokuserer på at beskrive, hvilke sociale
relationer, der skabes i danseforløbene, og hvordan
deltagerne oplever disse. På tværs af casene er der
tale om mange forskellige grupper af udøvere. Flere
grupper er ikke homogene aldersmæssig, og nogle
af deltagerne har ikke meldt sig frivilligt, og synes i
udgangspunktet, at det er både pinligt og mærkelig at
skulle eksperimentere med bevægelser sammen med
andre. I nogle grupper kender de hinanden godt, og
i andre grupper er alle deltagere nye bekendtskaber.
Uanset gruppens sammensætning spiller udviklingen
af sociale relationer en stor rolle for alle deltagerne.
Den store mængde af data og den forskellighed, der
kendetegner deltagernes alder og tilgang til forløbet
gør, at empirien og analysen får en tilnærmelsesvis
repræsentativ karakter i forhold til at kunne konkludere at: JA, medskabende danseaktiviteter er på
mange måder og på overbevisende vis en aktivitet, hvor
sociale relationer er i centrum for deltagernes oplevelse.

Analysetema 1 fokuserer på at beskrive, hvad der
kendetegner dans som praktisk aktivitet i danseforløbene. Overordnet set var medskabende processer centralt for alle forløb om end på forskellig vis.
De medskabende processer var funderet i forskellige
kombinationer af både imiterende og eksperimenterende aktiviteter. Det er specielt i de eksperimenterende aktiviteter, at deltagerne oplever, de har
medbestemmelse, og at de får mulighed for at bruge
deres kreativitet. Det var i sammenhæng med disse
aktiviteter, at deltagerne oplevede sig selv som, set
af danseformidlerne, individer med hver deres (be9
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Danseforløbet omtales også som et frirum, og de der
deltager i fritidsregi henviser til at mødes på ligeværdig vis i de eksperimenterende bevægelsesaktiviteter.
Fremadrettet er det værd at bemærke sig, at de bevægelseskommunikerende møder, der kan etableres
i forløb som Dans med din nabo, ser ud til at kunne
noget helt særligt i forhold til at etablere møder på
tværs af aldersgrupper – ligesom det netop er i disse
forløb, at der skabes overbevisende mulighed for at
allerede kendte relationer får nye nuancer og dybder
gennem deltagelsen.

benytte kendte former (for bevægelse) kendetegner
alle de forløb, der er præsenteret i rapporten, og
mange af de eksperimenterende aktiviteter er
derudover oplagte at beskrive som aktiviteter, der
netop inviterer deltagerne til at være sanseligt
udforskende og bevægelsesfortolkende. Samtidig
er det dog lige så vigtigt at fremhæve, at én ting er
gode intentioner, noget andet er reel praksis.Nogle
gange - eksempelvis for en del af aktiviteterne blandt
gymnasieeleverne - udfolder aktiviteten sig, trods
alle gode intentioner, som en repetition af relativt
stereotype bevægelsesmåder. Det er dermed så
absolut forskelligt, hvorvidt sanselige udforskende og
bevægelsesfortolkende aspekter af aktiviteter reelt
får plads. Det ser ud som om, at det primært er de
unge, der deltager i fritidsregi, som relaterer sig til
æstetiske aspekter, og præsenterer oplevelser, der
oplagt har et æstetisk fokus. For alle deltagere ser det
ud til at, når det gælder æstetiske oplevelser er det
afgørende, at man føler sig tryg blandt de andre, og
de sociale relationer, som man er en del af.

Analysetema 3 fokuserer på at beskrive, hvordan
de æstetiske læreprocesser udfolder sig i
danseforløbene. Der er i rapporten specielt blevet
fokuseret på at beskrive, hvordan deltagerne taler
om, at de på sanselig vis kommunikerer om sig selv
og verden i deres dans dvs. kommunikerer fra, til
og om følelser (Austring og Sørensen 2006). Med
det udgangspunkt står de æstetiske kvaliteter ved
deltagernes oplevelser langt mindre tydeligt frem end
de sociale og medskabende kvaliteter. Der er ingen
tvivl om, at de æstetiske kvaliteter er anderledes
svære at have med at gøre for deltagerne, blandt
andet fordi det af mange deltagere i begyndelsen
af forløbet opleves som pinligt at vise ”noget”
(bevægelser) for andre. Det kræver tilvænning ”blot”
at være med på de eksperimenterende aktiviteter.
Derudover er de æstetiske oplevelser ganske
anderledes svære at italesætte. Man kan derfor med
rimelighed spørge, om ikke den medskabende dans – i
sit væsen – er en æstetisk aktivitet. Når deltagerne,
der deltog i interviews, ikke rigtig kan få beskrevet
det æstetiske, kan det så være fordi de står midt i
det og ”det æstetiske” i udgangspunktet er tilstede
gennem hele processen? At skabe mening ved at

Evalueringen kan derfor samlende konkludere, at de
medskabende danseaktiviteter danner afsæt for de
bevægelseskommunikerende møder, der er helt fundamentale for de (mimetiske) processer, der ligger til
grund for, at dans kan udfoldes som en æstetisk aktivitet. Samtidig er det væsentligt at være opmærksom
på, at de ”andre deltagere” ikke ”kun” er en kontekst,
der befinder sig uden omkring den aktivitet, den enkelte er optaget af eller rettere: det bevægelseskommunikerende møde den enkelte bevæger sig i. ”De
andre” må forstås som en del af den enkeltes fornemmelse for, hvad der kan foregå i mødet. ”De andre” så
at sige ”sidder i kroppen”, og er med i bevægelserne,
når man søger at skabe nye meninger i og med dansen.
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Indledning til Rapport 1

Den kvalitative del af evalueringsrapporten omhandlende Unge på vej og Dans med din nabo er baseret
på tre cases og har til formål at besvare spørgsmålet:

Evalueringsprojektet bidrager til at skabe viden om,
hvordan forskellige mennesker i forskellige sammenhænge kan opleve og have udbytte af at deltage i
danseaktiviteter. Det har ikke været intentionen at
forstå det enkelte danseforløb til bunds i hele sin kompleksitet og særegenhed i og for sig selv, men at skabe
en viden på tværs af danseforløbene, og ikke mindst at
bidrage til at kaste lys over de mange aspekter og perspektiver, der knytter sig til forskningsspørgsmålene.
Antallet af cases, mængden af observationer og interviews, plus deltagernes forskellighed gør, at svarene
med visse forbehold har en repræsentativ karakter,
når det gælder oplevelser forbundet med at deltage i
medskabende danseaktiviteter i Danmark.

Hvordan opleves dans som social og æstetisk
aktivitet af forskellige målgrupper?
Dette overordnede formål besvares i rapporten ved at
forfølge nedenstående forskningsspørgsmål:
A. Hvad kendetegner dans som praktisk aktivitet i
danseforløbene?
B. Hvilke sociale relationer skabes i danseforløbene,
og hvordan oplever deltagerne disse?
C. Hvordan udfolder de æstetiske læreprocesser sig
i danseforløbene?
D. Hvordan har rammebetingelser betydning for
oplevelsen af danseforløbene?

I analysen besvares forskningsspørgsmålene meget
tæt på empirien. De fire afsnit, der hver især relaterer
sig til et af forskningsspørgsmålene, lader således
deltagernes ord og oplevelser være i centrum for
besvarelsen. Vil man skabe sig et relativt hurtigt
overblik over, hvad det er, der er på spil for deltagerne,
så kan man ”hoppe” fra delkonklusion til delkonklusion
før man læser den samlende diskussion, hvor der
samles op på det overordnede evalueringsspørgsmål.

De tre cases er funderet i ti forskellige danseforløb
(settings) afviklet som en del af programaktiviteterne
Unge på vej og Dans med din nabo. Rapportens analyser er funderet i en meget stor mængde observationer
og interviewmateriale. I alt er der, af rapportens første
forfatter Christina Blicher Johnsen, foretaget knap 95
timers observationer fordelt på 27 besøg over hele
landet. Dertil kommer ti fokusgruppeinterviews, hvor
i alt 46 personer har indgået.

Johnsen har udover at generere den store mængde
empiri, også analyseret, skrevet og gennemarbejdet
de første udkast til rapporten. Hun har i samarbejde
med Ravn viderebearbejdet analyserne. Det er i den
sammenhæng væsentligt at fremhæve, at de citater
og oplevelsesnære beskrivelser, der bærer analyserne, er baseret på et større arbejde med at strukturere og kondensere data. Ravn har ansvaret for den
endelig sammenskrivning og afsluttende diskussion.

12

Overblik over Dansehallernes
projekt Ta’ fat om dansen

2) Unge på vej5
Unge på vej skal sætte fokus på ungekulturen
i Danmark, og tilbyde nye kreative miljøet og
fællesskaber for de unge. Unge på vej tilbyder et
mangfoldigt og moderne udtryk gennem dansen,
som de unge uanset køn og social baggrund let kan
identificere sig med og finde deres egen stemme i.
Programmet tilbyder professionel danseformidling
med vægt på det medskabende i korte og længere
forløb samt forestillingsprojekter, som vises for et
bredt publikum.

Ta’ fat om dansen er et treårigt landsdækkende danseprojekt der, som det største af sin art i Danmark
nogensinde, tilbyder inspirerende og livgivende danseaktiviteter til alle. Dans som udfordrer den enkelte i
et kreativt og kunstnerisk fællesskab.
Ta’ fat om dansen løber fra 2014-20171. Projektet er
støttet af Nordea-fonden med en bevilling på 20,5
millioner kroner, og henvender sig bredt til mange
tusinde mennesker i hele Danmark. Dansehallerne er
projektleder og gennemfører projektet i samarbejde
med seks regionale Dansefyrtårne. Dansehallerne
er en national platform og ledende institution for
ny koreografisk scenekunst2 samt samlingspunkt og
kompetencecenter for dans som kunstart – og dans
som kreativ og kunstnerisk relaterede aktiviteter.
Fra institutionens to afdelinger i Aarhus og København organiseres og ledes Ta’ fat om dansen, mens
de aktiviteter og initiativer de mange deltagere i hele
Danmark møder praktiseres i og af de seks regionale
Dansefyrtårne.

3) Dans med din nabo6
I programmet Dans med din nabo mødes mennesker
i dans for sammen med en professionel danser at
skabe en forestilling. Hermed skabes nye fællesskaber
mellem mennesker af enhver slags med dans som det
centrale omdrejningspunkt.
4) Årets dans7
Som en parallel til fællessang er Årets dans en
fællesskabende og livgivende aktivitet, som alle
i princippet kan være med til. Gennem korte
danseworkshops vil en stor gruppe mennesker
både børn, unge, voksne og gamle, lære den enkle
koreografi og være klar til at danse den sammen ved
lokale events.

Projektets omdrejningspunkt er fire programmer,
der skal give mennesker i alle aldre og samfundslag
mulighed for at møde dans under vejledning af professionelle dansere. De fire programmer er3:

1) Dans i skolen4
Dans i skolen er et indspark til den nye helhedsskole
og skal bidrage til at skabe nye typer læringsrum,
mere bevægelse i hverdagen og etablere samarbejde
med kulturlivet. Dans i skolen tilbyder danseformidling i kortere eller længere forløb.

Denne evalueringsrapport handler, som anført i indledningen, udelukkende om de to programaktiviteter
Unge på vej og Dans med din nabo.
Bortset fra enkelte aktiviteter forbundet med Årets
dans realiseres de fire programaktiviteter i praksis af

1. Projektet Ta’ fat om dansen blev skudt i gang 1. juli 2014.
2. http://www.dansehallerne.dk/dansehallerne/
3. http://www.tafatomdansen.dk/om-tag-fat-om-dansen/
4. http://www.tafatomdansen.dk/dans-i-skolen/

5. http://www.tafatomdansen.dk/unge-pa-vej/
6. http://www.tafatomdansen.dk/dans-med-din-nabo/
7. http://www.tafatomdansen.dk/aarets-dans-2016/arets-dans/
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seks regionale Dansefyrtårne. Et Dansefyrtårn består
af minimum to lokale kommuner og en institution,
der danner partnerskab om at være et Dansefyrtårn.
Tilsammen består Dansefyrtårnene af 26 kommuner
og en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner,
fordelt over hele landet. De seks Dansefyrtårne er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det varierer for det enkelte Dansefyrtårn, hvilke af de
fire programaktiviteter, der tilbydes.
I løbet af projektets levetid på tre år, fra juli 2014 til
juni 2017, vil omkring 47.000 personer møde dans
som en deltagende aktivitet, mens omkring 100.000
vil stifte kendskab med dansen, og projektet som publikummer.

Dansefyrtårn Nord (Nordjylland)
Dansefyrtårn Midt (Midtjylland)
Dansefyrtårn Trekanten (Trekantsområdet)
Dansefyrtårn Fyn (Fyn)
Dansefyrtårn ROK (Midt- og Vestsjælland)
Dansefyrtårn København og Brøndby (Hovedstadsregionen)

I det næstfølgende afsnit præsenteres nærværende
evalueringsrapports definition af æstetik og æstetisk
læring samt centrale resultater fra danske studier og
projekter.

De enkelte fyrtårne har ud fra lokale forudsætninger
og muligheder fundet deres egen måde at organisere
sig på, og samarbejde med Dansehallerne. Til hvert
af de seks Dansefyrtårne er et danseteam tilknyttet,
der består af professionelle dansere, koreografer og
danseformidlere.
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Æstetik og dans
- danske undersøgelser

Evalueringen anvender Austring & Sørensens definition af æstetik og æstetisk læring. Æstetik defineres
således som ”en sanselig symbolsk form, der rummer
en fortolkning af os selv og verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser” (2006:68). I forhold
til andre vidensorienterede fremstillinger har æstetikkens symbolske kommunikerende form anderledes
mulighed for at være kompleks og helhedsorienteret
samt for at kunne ”sige det usigelige” (ibid. 48, 68).
Dans kan være en måde at udtrykke sig æstetisk på,
ligesom en række andre kunstformer og andre hverdagsaktiviteter kan være det. En æstetisk læreproces
defineres som ”en læringsmåde, hvorved man via
æstetisk mediering omsætter sine indtryk af verden
til æstetiske formudtryk, for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden”
(ibid. 107.) Den æstetiske mediering vil i denne sammenhæng være at udtrykke sig gennem bevægelse.
Den viden, som skabes i denne form for æstetiske
læreprocesser er, udover at være følelsesmæssigt
betonet og omhandlende menneskets forhold til sig
selv og sin omverden (ibid. 101), også på helt særlig
vis kropsligt forankret.

orienterede aktiviteter kan danne udgangspunkt
for erhvervelse af færdigheder og kompetencer, der
senere kan bruges i forbindelse med en æstetisk
læreproces, som har et sanseligt og symbolsk udtryk
som sit formål (ibid.)
Det er i flere studier og projekter i Danmark blevet
fremhævet, at man i dans har unikke muligheder for
netop æstetisk og social læring. I det næstfølgende
ridses nogle af de centrale resultater ganske kort op.
Charlotte Svendler Nielsens ph.d.-afhandling, Ind
i bevægelsen – et performativt fænomenologisk
feltstudie om kropslighed, mening og kreativitet i
børns læreprocesser i bevægelsesundervisning i
skolen (2008), fokuserer på at skabe viden om børns
kropslige læreprocesser i forbindelse med deltagelse
i danse- og idrætsaktiviteter. Studiet er baseret på
fænomenologisk relaterede analyser af observationer
og interviews med elever i en københavnsk 2.
klasse gennem et halvt år. Nielsen fremhæver
dansens potentialer i forhold til at skabe inklusion
og psykosocial sundhed (2008:251-252). Ligeledes
både fremhæver og præciserer hun dansens særlige
potentialer i forhold til at arbejde både kreativt og
æstetisk med bevægelse (2008:253).

Det er væsentligt at hæfte sig ved, at det i æstetiske
læreprocesser fremhæves, at det skabende arbejde
er uløseligt forbundet med en intention om at
udtrykke sig sanseligt og følelsesmæssigt. Der vil, i
Austring & Sørensens forståelse, således ikke være
tale om en æstetisk læreproces, når en danser
præsenterer bestemte færdigheder på meget korrekt
vis. Omvendt forholder det sig dog også sådan, at
færdighedstræning, eksempelvis en fortsat repetition
af bestemte dansetrin eller teknisk fordybelse i en
bestemt piruette-teknik, ikke i sig selv er at forstå som en
æstetisk læreproces, men denne form for færdigheds-

Jens-Ole Jensen aflagde i 2011 rapport om et
aktionsforskningsprojekt udført på en folkeskole i
Aarhusområdet. Formålet var at klarlægge, hvordan
dans rummer potentialer til at skabe æstetiskdemokratisk dannelse hos skolens elever (Jensen,
2011). Jensen fandt seks temaer, som var væsentlige,
hvis dans skulle fremme den æstetisk-demokratiske
dannelse, herunder: samarbejde, medbestemmelse,
flowoplevelser i store fællesskaber, individuelt og
kreativt udtryk, inklusion samt kropslig kommunikation
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(Jensen 2011:37-38). Han sammenfatter, at dans kan
”give eleverne sanselig-æstetiske erfaringer, der sikrer
en åbenhed og nysgerrighed for verden” (Jensen
2011:38). Herudover oplever eleverne ”mestring”
og ”at kunne skabe noget”, hvilket Jensen diskuterer
som eksistentielle erkendelser med betydning for den
enkeltes forståelse af omverdenen og medmennesker
(Jensen 2011:38).

Fælles for alle tre ovennævnte projekter er, at de har
fundet sted i folkeskolen. Det vil sige, at skolen som institutionel kontekst har fungeret som både indgang og
ramme for undervisningen i dans. Eleverne har været
opdelt i aldersmæssigt homogene grupper, og har
i udgangspunktet ikke selv valgt dans som aktivitet.
Aktiviteterne Dans med din nabo og Unge på vej adskiller sig således fra de allerede foretagne undersøgelser, både hvad angår deltagernes aldre og for de
fleste aktivitetsforløbs vedkommende også den måde,
hvorpå deltagerne er kommet ind i aktiviteten. Sagt
på anden vis, vi ved ikke, hvorledes æstetiske læreprocesser udfoldes endsige opleves, når vi bevæger os ud
i det frivillige regi.

Et tredje projekt, som har haft fællestræk med
nærværende projekt, er interventionsprojektet Læring
i bevægelse (Bugge & Froberg 2015). Heri indgår en
kvalitativ del omhandlende Dansematematik, hvor
dans bruges som del af matematikundervisningen hos
børn i syv forskellige 6. klasser på to forskellige skoler.
Den del af rapporten har fokus på at forstå, hvordan
bevægelse kan have betydning for relationer og
interaktionen mellem eleverne samt deres motivation
og læring (Nielsen, Wehner & Herskind, 2015).
Der peges på, at dans kan være understøttende for
matematikundervisningen og i tillæg hertil også være
facilliterende for flere forskellige læreprocesser. Blandt
andet bidrager dans med kropslig-kreativ læring, med
psykosocial læring samt med øget motivation for og
involvering i undervisningen (ibid., 2015:124-125).

Ligeledes ved vi endnu ikke noget om, hvordan
forholdet mellem dans som henholdsvis social og
æstetisk aktivitet er i disse sammenhænge. Rapporten
her søger netop at dække dette hul i vores viden om,
hvad det er de kreativt medskabende danseaktiviteter
”kan”, når de udfoldes i fritidsregi.
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Forskningsdesign

Case 2 omhandler Unge på vej for HF- og gymnasieelever i 2.HF og 3.g. i alderen ca. 17-21 år. I case 2
indgik danseaktiviteterne som et obligatorisk forløb i
idrætsundervisning på tilvalgsniveau. Rammerne for
case 2 minder således en del om Dans i skolen, da
aktiviteterne ikke foregår i det frivillige regi. Vi har
dog valgt at bibeholde case 2, da den inkluderer en
ældre, og mere selekteret aldersgruppe end de unge,
vi finder i folkeskolen.

De udvalgte danseforløb er blevet undersøgt i de
sammenhænge og på de vilkår, som de inkluderede
forløb har udfoldet sig i og på. Det er væsentligt at
bemærke sig, at en case i denne sammenhæng
henviser til en bestemt programaktivitet. Ta’ fat om
dansens to programaktiviteter: Unge på vej og Dans
med din nabo danner dermed baggrund for caseinddelingen, selv om programaktiviteternes forskellige
danseforløb på ingen måde er samlet ét sted. I hver
case indgår der således flere danseforløb. Træning,
prøver, møder, forestillinger m.m. i en bestemt
programaktivitet hos et bestemt dansefyrtårn
betegnes i undersøgelsen som en setting. Det engelske
ord setting anvendes til at referere til et bestemt sted
og en bestemt sammenhæng, hvori et fænomen (i
dette tilfælde aktiviteten) udfolder sig (Hammersley
& Atkinson, 2007:32). Settings i nærværende
evalueringsprojekt er eksempelvis den anden sæson
af Dansefyrtårn Trekantens Unge på vej-forløb i deres
anden sæson eller 3.g.-klassens forløb under Unge på
vej på Brønderslev Gymnasium og HF-kursus.

Case 3 omhandler deltagere, i et vidtrækkende
aldersspænd, i et forløb under Dans med din nabo.
I interviews og observationer var deltagernes alder
mellem 48 og 74 år. De tre cases i den kvalitative
undersøgelse inkluderer således følgende settings:
Case 1 - Unge på vej i fritidsregi som talentudviklingsprogram:
• Dansefyrtårn Trekantens forløb i Fredericia
(første sæson, forår og sommer 2015)
• Dansefyrtårn Trekantens forløb i Fredericia
(anden sæson, efterår og vinter 2015)
• Dansefyrtårn ROK’s forløb i Roskilde og Kalundborg (efterår og vinter 2015)
• Dansefyrtårn ROK’s forløb i Kalundborg (vinter
2015)
• Dansefyrtårns forløb i KBH NV/Brøndby i København NV (forår 2016)

Evalueringsundersøgelsen inkluderer, som tidligere
nævnt, danseforløb fra programaktiviteterne Unge på
vej og Dans med din nabo. Disse udgør to forskellige
cases i undersøgelsen. Undervejs i processen viste det
sig imidlertid, at der var grund til yderligere opsplitning af Unge på vej-gruppen. Der var nemlig markant
forskel på den institutionelle organisering, og dermed
aktiviteterne, for de grupper af unge, der indgik i Unge
på vej danseforløbene. Denne programaktivitet er på
grund af målgruppernes forskellighed opdelt i to.

Deltagerne i Case 1’s settings vil i rapporten også blive
refereret til som ”de unge”.
Case 2 - Unge på vej i gymnasialt skoleregi og i
idrætsundervisning på tilvalgsniveau:
• Dansefyrtårn Nords forløb på Brønderslev Gymnasium og HF-kursus i Idræt på B-niveau for

Case 1 omhandler Unge på vej organiseret som frivillig fritidsaktivitet og som talentudviklingsprogram for
børn og unge i alderen 12-17 år.
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•

•

3.g-elever (kaldes herefter Brønderslev A) (efterår 2015)
Dansefyrtårn Nords forløb på Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus i Idræt på B-niveau
for 3.g-elever og 2.HF-elever (kaldes herefter
Brønderslev B) (efterår 2015)
Dansefyrtårn Nords forløb i Idræt på B-niveau for
2.HF-elever på Vesthimmerlands Gymnasium og
HF (efterår 2015)

•

Dansefyrtårn København & Brøndbys forløb i
København NV (forår 2016)

Deltagerne i Case 3’s settings vil i rapporten
også blive refereret til som ”naboerne”.
Når der er tale om forhold, hvor samtlige målgrupper
omtales, refereres til ”deltagerne”.
Oversigt over datamaterialet
I protokollen er tid, sted og varighed af hvert enkelt
deltagerobservation og interview beskrevet (se bilag
1 for detaljeret protokol) De efterfølgende tabeller
giver en grafisk præsentation af det omfattende
feltarbejde, der ligger til grund for denne rapport.

Deltagerne i Case 2’s settings vil i rapporten også blive
refereret til som ”gymnasieeleverne”.
Case 3 - Dans med din nabo som fritidsprojekt for
borgere i alle aldre:
• Dansefyrtårn Fyns forløb i Svendborg (efterår
2015)

Skematisk opgørelse over deltagerobservationsbesøg inkl. uformelle samtaler
Case

Dansefyrtårn og setting

Antal besøg

Timeantal (ca.)

1 – UPV, fritid

Trekantens første sæson

2

9

1 – UPV, fritid

Trekantens første sæson

4

18

1 – UPV, fritid

ROK (Roskilde)

3

9

1 – UPV, fritid

ROK (Kalundborg)

2

2,5

1 – UPV, fritid

København & Brøndby

3

12

2 – UPV, gymnasium

Nord (Brønderslev A)

4

12,5

2 – UPV, gymnasium

Nord (Brønderslev B)

4a

12,5b

2 – UPV, gymnasium

Nord (Vesthimmerland)

3

9,5

3 – DMDN

Fyn

0

0

3 – DMDN

København & Brøndby

3

12

27 besøg

94,5 timer

Sammenlagt

a) Det sidste besøg hos hver af de to gymnasie- og HF-hold fra Brønderslev Gymnasium og HF-kursus fandt sted i Teater Nordkraft i Aalborg,
hvor begge holdene var til stede samtidigt, så i sammenlægningen tælles besøget kun som ét.
b) Ditto.
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Skematisk opgørelse fokusgruppeinterviews
Case

Dansefyrtårn og setting

Antal deltagere og (aldre)

Interviewdato

1 – UPV, fritid

Trekantens første sæson

7 (14 – 17 år)

03.10.15

1 – UPV, fritid

Trekantens første sæson

6 (14 – 16 år)

28.11.15

1 – UPV, fritid

ROK (Roskilde)

3 (12 – 14 år)

30.11.15

1 – UPV, fritid

ROK (Kalundborg)

1 (13 år)

16.12.15

1 – UPV, fritid

København & Brøndby

2 (14 – 15 år)

30.04.16

2 – UPV, gymnasium

Nord (Brønderslev A)

6 (18 – 19 år)

03.11.15

2 – UPV, gymnasium

Nord (Brønderslev B)

6 (18 – 19 år)

12.11.15

2 – UPV, gymnasium

Nord (Vesthimmerland)

6 (17 – 22 år)

05.11.15

3 – DMDN

Fyn

4 (48 – 70 år)

11.11.15

3 – DMDN

København & Brøndby

5 (63 – 74 år)

31.03.16

Sammenlagt

Interviews fra 10 settings

46 deltagere

c

c) Som omtalt andetsteds var dette interview sat op som et fokusgruppeinterview med tre deltagere, men da kun én mødte op, blev det
et individuelt interview.

På de kommende sider kan du se oversigter over datagenereringen for henholdsvis Unge på vej og Dans med
din nabo.
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Oversigt over datagenerering - Case 1: Unge på vej i fritidsregi som talentudviklingsprogram

Oversigt over datagenerering - Case 2: Unge på vej i gymnasialt regi og i idrætsundervisningen på tilvalgsniveau
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Oversigt over datagenerering - Case 3: Dans med din nabo for borgere i alle aldre
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Udvælgelse af
cases og settings

Evalueringsprojektets tidsperiode satte visse rammer
for, hvilke danseforløb eller settings, det var muligt
at inkludere i datagenereringen. Processen med at
generere og foretage indledende analyser af data
har været udført af én person, Christina Blicher
Johnsen (CBJ). Fem af de i alt seks dansefyrtårne
er inkluderet i undersøgelsen, hver især med én
eller to settings. Det var ikke praktisk muligt, inden
for undersøgelsesperioden, at inkludere Fyrtårn
Midt. Trods disse betingelser er udvælgelsen af
settings informationsorienteret (jf. Flyvbergs (2015)
diskussion om udvælgelsesstrategier). Det har været
den overordnede strategi at inkludere settings med
forskellige geografiske placeringer. De forskellige
forløb udfolder sig dermed i forhold til vidt forskellige
(danse)kulturlandskaber i Danmark.

I hvert dansefyrtårn var der op mod tre tovholdere,
som sad inde med en ofte personbåret viden om,
hvordan deres aktiviteter i de forskellige programmer
var organiseret, og rent praktisk skulle forløbe.
Hertil kom siden også den løbende kommunikation
med de mange danseformidlere og deltagerne for
at få deltagerobservationer og interviews i hus.
Kommunikationen har også typisk været kendetegnet
ved, at en del planer og aftaler har været foreløbige,
og er blevet til undervejs i forløbene. Kontakten er
blevet faciliteret via fysiske møder, telefonsamtaler,
e-mails, SMS’er samt det sociale medie Facebook.
Det er ydermere kendetegnende for størstedelen af
Ta’ fat om dansens programaktiviteter, særligt Unge
på vej og Dans med din nabo, at de er at betegne som
”pionérarbejde”. De er ofte de første af deres art i
det pågældende lokalområde. Programaktiviteterne
har derfor, på hver deres vis, også været præget af
løse idéer og aftaler, problemer med rekruttering
af deltagere, foreløbige beslutninger og ikke mindst
ændrede planer forbundet med organiseringen
af de enkelte danseforløb. Ydermere har der også
i mange tilfælde været tale om sparsomme og
løse kommunikationsveje mellem deltagerne og
eventuelt deres forældre, hvilket også har udfordret
kommunikationen i evalueringsprojektet eksempelvis
i forbindelse med at arrangere interviews.

På trods af, at Ta’ fat om dansen er centralt initieret
og rammesat fra Dansehallernes side, udfolder de
forskellige danseforløb sig væsentligt mere decentreret og lokalt forankret set fra evalueringsundersøgelsens perspektiv. Dette kom blandt andet til udtryk
i den indledende fase af undersøgelsen, hvor det
primære fokus var på at skabe både en detaljeret indsigt i og et overblik over den samlede aktivitetsmængde på tværs af de seks dansefyrtårne og de tre programmer.
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De anvendte kvalitative
metoder

Forskningstypen har været kvalitativ, og denne type
af forskning er velegnet til blandt andet at skabe indsigt i den menneskelige erfaringsverden (Karpatschof,
2015). Tilgangen har været udforskende med henblik
på at skabe indsigt i deltagernes oplevelser. Som det
vil fremgå af de næstfølgende beskrivelser har der
været lagt stor vægt på, at analysen er forløbet så
empirinært som muligt, og først og fremmest giver en
uddybende fremstilling af både deltagernes og også
danseformidlernes oplevelser og erfaringer.

ved hjælp af andre kvalitative metoder samt ikke mindst
6) beskrive en praksis (Bernard in: Szulavicz, 2015:8687). Deltagerobservationerne fandt sted før de mere
formelle interviews, for netop at give mulighed for
at forstå og spørge mere konkret ind til den observerede praksis. Den eneste setting, hvor der ikke har
været deltagerobservation, men kun et interview, var
Dansefyrtårn Fyns Dans med din nabo. Programaktiviteten var afsluttet, inden evalueringsprojektet gik
i gang. Dog var intervieweren til stede under premieren og har dermed set forestillingen Rejsegildet, der var programaktivitetens slutprodukt.

Det etnografisk feltarbejde (Hastrup, 2015) har været
centralt for den måde, hvorpå deltagerobservation,
uformelle samtaler og formelle interviews er
indgået og blevet kombineret. Empirien er således
blevet genereret på baggrund af tilstedeværelse i
deltagernes sociale liv i programaktiviteterne, mens
de har fundet sted.

Man kan som deltagerobservatør indtage en række
positioner imellem den fuldgyldige deltager i en praksis til den helt passive observatør (Kristiansen og Krogstrup, 1999). I de danseforløb, hvor deltagerne arbejdede med allerede kendt bevægelsesmateriale,
sekvenser og koreografier, valgte Johnsen som deltagerobservatør at indtage en mere passiv observerende
rolle. Dette valg begrundes dels med ønsket om at
undgå at blive et ”forstyrrende element” for dansepraksissen og dels skyldtes valget, at hun dermed ikke
risikerede, at hendes fokus skiftede mod at være optaget af bevægelsesmaterialet, og hvad der krævedes
for at lære materialet etc.

Datakilderne, dvs. feltnoter med beskrivelser af dansepraksisserne, deltagernes og andre aktørers ageren,
de uformelle samtaler samt transskriptioner af interviews, har en komplementerende karakter og supplerer dermed hinanden i beskrivelsen såvel som i
analysen af de forskellige målgruppers oplevelse af at
deltage i Ta’ fat om dansens programaktiviteter Unge
på vej og Dans med din nabo.

Et andet gennemgående element i programaktiviteternes praksis var, at de unge selv arbejdede med at
skabe bevægelsesmateriale, der kunne indgå i deres
koreografier. I den sammenhæng fremstod det umiddelbart problematisk at have en voksen – tilmed en
voksen præsenteret som forsker – gående til og fra de
skabende processer, for at notere feltnoter på sin blok.

Deltagerobservation
Begrundelserne for at vælge netop deltagerobservation var kort fortalt, at metoden giver deltagerobservatøren gode muligheder for at: 1) åbne
feltet op, 2) opbygge en relation til de observerede
aktører, 3) blive i stand til at stille de ”rigtige” spørgsmål, 4) få en intuitiv forståelse for datamaterialet, 5)
indfange og adressere forhold, som er utilgængelige

Der har dog været mere fuldgyldig aktiv deltagelse
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Interviews
Kvalitative interviews er velegnede, når vi vil skabe
viden om menneskers oplevelser, holdninger og
meninger (Tanggaard & Brinckmann, 2015). I deltagerobservationerne træder det frem, hvad deltagerne i
programaktiviteterne gjorde, mens interviewmetoden
tilføjer viden om, hvordan deltagerne oplevede og
selv tænkte, mærkede og følte deres deltagelse. Den
konkrete type af interviews, der blev anvendt, var det
semistrukturerede fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterview er en type af interviews, hvor der ikke
kun er én interviewdeltager til stede, men en gruppe
af informanter, som hver især har viden om det, som
formålet med undersøgelsen har til hensigt at kaste
lys over. Fokusgruppeinterviews er kendetegnet ved,
at de (også) er særligt gode til at skabe viden om ”[…]
sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer” (Halkier, 2015:139). Data produceres her gennem
informanternes samtaler med hinanden, rammesat
og afstedkommet af interviewerens spørgsmål eller
tematikker. En fordel ved metoden er, at informanterne gennem deres udsagn kan lede hinanden til at
uddybe, være uenige, være enige eller huske noget
helt andet i situationen (Halkier, 2015).

fra Johnsens side i for eksempel nogle af gymnasieaktiviteterne (settings for case 2). Danseformidlingen
inviterede i de sammenhænge til, at gymnasieeleverne
udviklede bevægelsesmateriale og koreografi, på flere
måder end de ande Unge på vej forløb. Derudover
var danseformidlingen i store træk en gentagelse
af form og indhold på tværs af de tre deltagende
idrætshold og indbød derved også anderledes til
at prøve forskellige observationsformer af. Endeligt
skal det nævnes, at der var der en enkelt gang med
Unge på vej i Dansefyrtårn ROK, hvor kun én deltager
mødte op, og hvor det var danseformidlerens ønske,
at Johnsen deltog i træningen. Med samtykke fra
deltageren og danseformidleren gjorde hun dette
og optog i stedet træningsgangen på video og skrev
feltnoter på baggrund af den.
De feltnoter, der i overvejende håndskrevet form
hastigt blev skrevet ned under deltagerobservationerne, blev efter besøgene skrevet fuldt ud. Feltnoterne er detaljerede beskrivelser af den oplevede
praksis. De indeholder også citerede eller refererede uformelle samtaler med deltagere, danseformidlere, tovholdere, enkelte forældre til deltagere samt
gymnasieidrætslærere (se tabel s. 18-19 samt bilag
1 for yderligere detaljer). Materialet udgør ca. 90
A4-sider, uden linjeafstand, skrevet i Microsoft Word.
Stort set alle steder har både dansefyrtårnenes tovholdere, danseformidlere, deltagere samt enkelte
deltageres forældre været meget imødekommende i
forhold til deltagerobservationerne og interviews. De
har også velvilligt stillet op til uformelle samtaler før,
under og efter de enkelte observationsbesøg. Deres
velvillighed og interesse har været altafgørende for, at
evalueringsopgaven har kunnet gennemføres.

I det semistrukturerede interview er interviewet på
forhånd pejlet ind på nogle specifikke, tematisk orienterede spørgsmål styret af undersøgelsessinteressen.
Men interviewguiden er også fravigelig i interviewsituationen, når der opstår samtale om emner
eller nuancer, man som interviewer ikke på
forhånd kunne have forudset, var relevante
at forfølge (Tanggaard & Brinckmann, 2015).
Fremgangsmåden i interviewsituationen er forløbet,
som beskrevet for Den blandede tragtmodel. Det vil
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sige, at interviewet starter med meget åbne spørgsmål og slutter af med mere fokuserede og relativt lukkede spørgsmål i slutningen af interviewet
(Halkier, 2015:142). Hensigten hermed var at give
plads til det, som var betydningsfuldt og karakteristisk for deltagernes oplevelse, dog uden at give køb
på undersøgelsens overordnede spørgsmål. Forud
for interviewet havde informanterne udfyldt et kort
spørgeskema, hvori de blev spurgt ind til navn, alder, by og bevægelseserfaring før programaktiviteten.
Afhængigt af konteksten spurgtes der også ind til nogle af følgende ting: klassetrin, uddannelse, (evt. tidligere) beskæftigelse, hvordan de opdagede projektet,
hvorfor de meldte sig, om de kendte andre deltagere
i projektet samt deres forhold til idrætsfaget og færdighedsområdet Musik & bevægelse.

relativt store bogstaver på strimler af papir i tre-seks
eksemplarer pr. interview. Alle informanter havde
interviewet igennem mulighed for at orientere sig i,
hvilket spørgsmål der blev talt ud fra. Formålet var at
hjælpe informanterne til at huske, hvilket spørgsmål
der blev talt om, samt til at holde et nogenlunde
snævert fokus på spørgsmålets tematik.
Rekrutteringen af informanter er enten forgået
mundtligt
under
deltagerobservationerne
(Dansefyrtårnene: Trekanten, Nord, ROK og
København og Brøndby) og/eller skriftligt på de
respektive gruppers interne sider på Facebook
(Dansefyrtårne: Fyn og Trekanten). Rekrutteringen af
informanter har foregået efter frivillighedsprincippet.
Det gik ubesværet at finde tilstrækkeligt mange
informanter i de to cases, som foregik i fritidsregi,
nemlig Unge på vej (case 1), og Dans med din
nabo (case 3). I Unge på vej (case 2) i gymnasialt
skoleregi skete udvælgelsen med stor hjælp fra de tre
ansvarlige gymnasielærere. De var meget behjælpelige med at udvælge eleverne, således at der var
mangfoldighed i både idræts- og bevægelseserfaring
forud for forløbet, samt forudsætninger for og indstilling til at indgå i undervisningen med dans blandt de
seks informanter for hvert interview. Derudover var
både lærerne og de to gymnasier meget velvillige i
forhold til at godskrive fravær fra de to idrætstimer,
hvor de i alt 18 elever deltog i fokusgruppeinterview.
Interviewene er alle blevet optaget på diktafon og
transskriberet i deres fulde længde - dog ikke briefing
og de-briefing. I enkelte tilfælde er der udeladt
passager, hvis indholdet lå langt uden for evalueringsprojektets formål, ligesom talelyde som ”øh” ikke er
konsekvent transskriberet, idet de ikke er tillagt nogen
betydning i analysen og fortolkningen. Sammenlagt

Interviewguiden tog udgangspunkt i den observerede
praksis, men indeholdte også generelle temaer.
Interviewguidens form og indhold tog således altid
farve af det pågældende danseforløb eller setting,
hvor den blev anvendt. Det gennemgående træk ved
spørgsmålene i interviewguiden var, at de fokuserede
på deltagernes oplevelser. På tværs af cases blev de
spurgt ind til de mest kendetegnende oplevelser, de
bedste oplevelser og de værste oplevelser. Herudover
blev de, med åbne spørgsmål, spurgt ind til deres
oplevelser af sociale aspekter, kropslige aspekter,
motivation for deltagelse, æstetiske og kreative
aspekter, deres udbytte samt kønsaspekter. Fra setting
til setting varierede interviewerens opfølgende og
uddybende spørgsmål med afsæt i den observerede
praksis. På forskellig vis søgte Johnsen således at
inddrage spørgsmål, der havde direkte relation
til specifikke episoder og kontekstuelle forhold.
Interviewguidens hovedspørgsmål blev skrevet med
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indgår der ti interviews: Ni fokusgruppeinterviews
samt ét individuelt interview. Sidstnævnte skulle
have været et fokusgruppeinterview med tre af
Dansefyrtårn ROK’s dansere i Kalundborg, men
kun én mødte frem. Dansefyrtårn Trekanten indgår
to gange, idet deltagerne fra den første sæson af
Unge på vej deltog i det ene, mens deltagere, som
først kom med i anden sæson, deltog i det andet.

I alt har 46 personer deltaget i de formelle interviews
(se tabel side 18-19 samt bilag 1 for yderligere detaljer). Materialet udgør ca. 310 A4-sider, uden linjeafstand, skrevet i Microsoft Word.
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Analyseproces

Analysens fokus har været rettet mod at fremstille
det, som skete i undervisningen og blev sagt i interviewene. Kodningen har fungeret som en datadrevet proces. Det vil sige, at der er tale om en åben
kodning (Gibbs, 2007:45), hvor data først og fremmest læses igennem på egne præmisser og uden
at anvende et forhåndsindtaget, teoretisk perspektiv. Analysen tog efterhånden form og udviklede sig
via et kodetræ med over- og undertemaer med i
alt 107 koder. Alle feltnoter og alle interviewtrans-

skriptioner blev derefter kodet og sorteret efter disse
koder i software-programmet Nvivo. Kodetræet undergik småjusteringer undervejs i kodnings- og analyseprocessen. Nogle tekstpassager fik flere koder knyttet til sig, mens meget få slet ingen kode
havde. Efter kodningen skete en kondensering
af meningsindholdet i de enkelte koder, og disse
dannede baggrunden for den tekstlige fremstilling, der udgør størstedelen af
rapporten.
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Etik

Undersøgelsen er gennemført i overensstemmelse
med persondataloven. I alle tilfælde er der således
indhentet underskrevne informerede samtykker fra
deltagerne. I de tilfælde, hvor det var nødvendigt
grundet alder, er der også indhentet samtykke
fra deres forældre eller værge. Alle deltagere er
anonymiserede, og navnene i rapporten er således
ikke deltagernes egne, men opdigtede navne.
Dansefyrtårnene og deres programaktiviteter er ikke
anonymiserede, da de allerede fremgår via Ta’ fat
om dansens hjemmeside. I fokusgruppesituationerne
blev anonymiseringen italesat ved interviewets start. I
overensstemmelse med IOB’s interne retningslinjer for
forskningsaktiviteter er der indhentet børneattest på
feltarbejder Christina Blicher Johnsen. Undersøgelsen
og de genererede data er ikke af en karakter, der
kræver at undersøgelsen meldes til datatilsynet.

Case 1
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Præsentation af deltagerne
og forløbene

Fælles for alle Unge på vej-grupperne var, at de enten
var åbne for nye deltagere og derfor i gang med at
forme sig langt ind i processens opstartsfase eller
reelt åbne meget langt hen i sæsonen. Deltagerne var
i mange uger i tvivl om, hvem deres gruppe bestod
af. Der var en del frafald undervejs, særligt i de første
uger og måneder. Eksempelvis faldt der i København
seks ud af 16 deltagere fra inden slutfasen. Næsten
alle de unge havde danset i flere år – nogle det
meste af livet – inden deres start i Unge på vej,
ligesom flere havde erfaring med gymnastik og en
del med diverse former for idræt. De dansestilarter,
de tidligere havde dyrket, var fortrinsvist Hiphop og
andre streetdance-stilarter, Standard- og Latindans,
Jazzballet, Showdance eller lidt Ballet. Enkelte af de
unge havde andre scenekunstneriske erfaringer fra
skuespil og musik.

i Fredericia. Danseformidlingen blev forestået af to
forskellige danseformidlere, og et par gange undervejs
havde de unge også gæsteundervisere.
Dansefyrtårn ROK’s Unge på vej bestod i Roskilde af
to piger og to drenge og i Kalundborg af tre piger.
Deltagerne var mellem 12-14 år. De fire fra Roskilde
gik alle til dans på et andet hold hos Åben Dans,
og ellers lignede de Trekantens unge, hvad angår
bevægelseserfaring i forhold til dans. Kalundborggruppen stoppede kort efter feltarbejdet var afsluttet
og nåede således at eksistere i tre-fire måneder i
den inkluderede sæson. Danseformidlingen blev i
Roskilde forestået af primært én gennemgående
danseformidler, mens der i Kalundborg var to, der
skiftedes. Begge steder trænede de unge i to timer
den ene gang om ugen, hvor de mødtes. Det var
Dansefyrtårnets intention, at der også skulle være en
gruppe i Nykøbing Sjælland, der trænede på samme
vis som de to andre grupper. Men denne gruppe
opstod aldrig grundet mangel på deltagere. Det var
derudover intentionen, at de tre grupper skulle have
lavet en forestilling sammen, men dette blev ikke
realiseret.

Dansefyrtårn Trekantens Unge på vej bestod i første
sæson af cirka 11 piger og én dreng. I anden sæson
var der cirka 11 piger og en anden dreng, og cirka halvdelen af de unge var gengangere fra første sæson.
Aldersmæssigt spændte de fra cirka 14 – 17 år. Enkelte
deltagere, begge drengene og to af pigerne, startede
uden dansebaggrund. Et krav fra Dansefyrtårnet her
var, at de unge, ud over at passe træningen i Unge på
vej, skulle gå til mindst én anden dansetræning om
ugen forskellige steder i fortrinsvis Trekantsområdet.
Første sæson forløb som en tre en halv måneder lang
proces fra auditions til endelig forestilling. Dertil kom
en forestillingsturné et par måneder efter sæsonafslutningen.

Dansefyrtårn København/Brøndbys Unge på vej bestod af cirka ti piger i alderen 13-15 år. Den samlede
bevægelseserfaring har vi kun sparsom viden om, men
de to, der blev interviewet, havde fire-seks års erfaring med dans, og havde tidligere gået til dans med
størstedelen af de andre deltagere. København og
Brøndbys Unge på vej trænede i knapt fire måneder
frem mod de endelige forestillinger. De trænede som
udgangspunkt hver for sig én gang om ugen i to timer,
i henholdsvis København og Brøndby. Derudover havde de også et par fælles lørdagstræninger á fem timer

Deres anden sæson varede otte måneder fra auditions
til forestillinger. De unge mødtes cirka hver anden
lørdag i tre-fire timer fortrinsvis på Musicalakademiet
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samt en smule mere mødetid i opløbet frem mod premieren. Danseformidlingen med de unge blev forestået af to forskellige danseformidlere.

en enkelt mand, som alle var de over 60 år gamle. De
havde arbejdet som eksempelvis fysioterapeut, kok,
sosu-assistent, forsker, grafiker, folkeskolelærer og
bibliotekar. De fleste havde, i lighed med gruppen af
Unge på vej (case 1), erfaring med danseaktiviteter.
Stilarterne var dog nogle helt andre end de unges.
Her var der ingen streetdance-stilarter at finde, men
til gengæld salsa, tango, folkedans, afrikanske danse,
squaredans samt standard- og latindanse. Frafaldet
hos naboerne lignede frafaldet hos de unge.

Case 2
Eleverne fra de to nordjyske gymnasier var på deres
sidste år af enten STX- eller HF-uddannelse. Alle tre
grupper var idrætshold på tilvalgsniveau (B-niveau).
Omkring to tredjedele af eleverne var unge mænd. To
af holdene var til danseforløbet sammenslået af hver
to idrætshold. Enkelte af eleverne havde erfaring med
dans eller gymnastik fra fritidslivet, men langt de fleste
havde primært erfaring fra boldspils-, svømningssamt fitnessrelaterede aktiviteter. De havde dog alle
i nogen grad erfaring med færdighedsområdet Musik
& bevægelse fra gymnasiet.

København og Brøndbys Dans med din nabo
trænede i knapt fire måneder frem mod de endelige
forestillinger. De trænede som udgangspunkt én
gang om ugen i to timer hver for sig, men havde også
nogle fælles lørdagstræninger á fem timer samt en
smule mere mødetid i opløbet frem mod premieren.
De ældre naboer i København indgik i en forestilling
sammen med de unge, der indgik i Unge på vej
aktiviteterne. Forløbet med de unge blev forestået af
to forskellige danseformidlere, mens de ældre naboer
havde den samme gennemgående danseformidler.

I case 2’s Unge på vej i Nord var der træning i to timer
tre gange pr. hold, fordelt over tre uger. Hertil kom en
fjerde gang, hvor de unge mødte unge fra et andet
gymnasium i Teater Nordkraft i Aalborg. Alle de unge
havde været igennem omtrent samme danseforløb,
og de dansede Årets Dans (2015) Gamestep samt så
en forestilling af belgiske Kabinet K sammen. Danseformidlingen blev forestået af den samme danseformidler alle fire gange.

Fyns Dans med din nabo trænede otte lørdage á tre
timer. Træningen foregik adskilt i tre grupper med
hver deres danseformidler, inden de frem mod premieren mødtes alle tre grupper - nogle gange en hel
dag samt tre aftener á tre timer. Denne case indgår
kun som interviewdata og ikke som observationsdata.

Case 3
I Dansefyrtårn Fyns Dans med din nabo deltog omtrent 40 personer i alderen fra ca. fem år til 70 år.
Naboerne i hovedstadsområdet var ca. 13 kvinder og
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Analysetema 1: Dansepraksis

Afsnittet her besvarer det første af forskningsspørgsmålene: Hvad kendetegner dans som praktisk forløb i
de aktuelle cases? Det præsenterer først og fremmest
de aktiviteter som danseformidleren arbejder med i
de forskellige danseforløb, der afvikles under Unge på
vej og Dans med din nabo. Afsnittet her kan således
læses som en præsentation af, hvad der så rent faktisk
skete – dansemæssigt – i de forskellige forløb. Som
det er betonet i introduktionen, er betingelserne for
forløbet i gymnasieundervisningen (case 2), væsentligt forskellig fra case 1 og 3, der udfolder sig i fritidsregi.

ter i gang. Rapporten her kommer ikke nærmere ind
på, hvad dette specielle læringsrum metaforisk set
henviser til i den aktuelle kontekst. Vi minder om, at
denne rapport (rapport 1) først og fremmest har fokus
på deltagenes oplevelse, mens det er rapport 2, der
har fokus på det komplekse samspil mellem danseformidler, elever og institutionelle forhold, der specielt
kendetegner danseforløbene.
Den næstfølgende præsentation af de forskellige
danserum præsenterer blot de stemninger og
implicitte forhandlinger, der præger rummet, og
dermed karakteriserer konteksten for den praksis, der
udfolder sig.

I de to cases, der udfolder sig i fritidsregi, melder
deltagerne sig selv forventeligt, fordi de har lyst til
at prøve at danse eller ønsker at danse noget mere.
Gymnasieeleverne derimod støder i en eller anden
grad ind i danseaktiviteterne, fordi det er blevet en
del af den undervisning, de har valgt. Ligeledes ligger
der nogle anderledes institutionelle forventninger
til, hvad danseformidleren forventes at inkludere i
forløbet - eksempelvis at forløbet direkte relaterer
sig til den faglige beskrivelse, der er for idrætsfaget
i gymnasiet. Indledningsvis præsenteres kort,
hvordan stemning og engagement helt overordnet
kendetegner de forskellige settings i hver af casene.
Herefter følger en nærmere beskrivelse af, hvordan
henholdsvis imitation og mere eksperimenterende
bevægelsesaktiviteter udfoldes, og endelig en
beskrivelse af, hvorledes det medskabende aspekt
forvaltes i danseforløbene.

Hos gymnasieeleverne (case 2) foregik der oftest en
nonverbal forhandling med danseformidleren om,
i hvad og hvordan eleverne deltog i praksissen. Her
krævede danserummets etablering en langt større og
mere konstant forhandling end i de andre to cases. Et
eksempel herpå var, når eleverne skulle lave teknisk
træning i form af floorwork. De bevægede sig i totre rækker og imiterede forskellige floorwork-teknikker, men som tiden skred frem, sværhedsgraden
steg og trætheden meldte sig, faldt flere og flere fra.
Rækkerne skulle ind imellem reetableres med de tilbageværende elever og både underviseren og elevernes idrætslærere brugte en del energi på at forsøge
at holde sammen på aktiviteter og fokus.
Et andet eksempel på den latente forhandling, der
udspilledes sig i alle gymnasieklasserne handlede om
at få eleverne til at arbejde barfodede. Det blev modtaget med en vis undren og nogle lavmælte protester
fra eleverne, at de blev bedt om at have bare tæer i
undervisningen. Danseformidleren forklarede, at det

Forskellige danserum

Danseformidlerne fremhæver selv, at de ikke blot
søger at gennemføre en fælles aktivitet, men at skabe
et fællesrum – et danserum for de aktiviteter, de sæt33

handlede om at mærke og blive gode venner med gulvet, og hvis de beholdte skoene på, ville det svare til
at spille fodbold i bare tæer. For danseformidleren var
det at have bare tæer et spørgsmål om funktionalitet,
men for eleverne var det et spørgsmål om uvanthed
og blufærdighed. Trods forklaringen var der en tendens til, at der for hver gang var flere, der beholdt sko
og/eller strømper på til trods for opfordringen om at
tage det af.

legende stemning, hvor der blev fjollet og grinet,
og hvor samtalerne handlede om andet end det
dansemæssige – også på underviserens foranledning.
Hos de unge i København lignede stemningen i
danseformidlingen Trekantens med en ret intens
fokusering på og engagement i det dansemæssige.
Men der blev også italesat, at det var helt okay at fejle
og det at fejle nærmest var formålet med at træne.
”Vi er her for at lave fejl!” sagde en danseformidler.

Humoren spillede en stor rolle for den stemning, der
var i gymnasieforløbene. Vi kommer specielt ind
på dette i det næstfølgende analysetema 2. Det skal
dog allerede her fremhæves, at humoren spillede en
speciel stor rolle for, hvordan gymnasieeleverne forholdt sig til hinanden og resten af klassen/klasserne
i forløbet, og i mødet med den nye slags bevægelser
som danseformidlerne præsenterede.

Stemningen hos naboerne (case 3) fremstod
roligere. Her var flere smil på læberne, tempoet var
langsommere og den tekniske sværhedsgrad lavere.
Nogle gange foregik træningen i lange passager af
stilhed, andre gange småsnakkede de i par eller
grupper, mens de for eksempel improviserede, og i
enkelte situationer lukkede naboerne øjnene, mens
de var i bevægelse. De så ud til at leve sig meget
ind i det, de gjorde, uden så meget ydre fokus på
danseformidleren eller på bevægelsen, som de unge
ofte havde.

Hos de unge (case 1) føltes stemningen ofte en
smule hektisk. Der var meget, som danseformidlerne
gerne ville, at de skulle nå. Hos Trekantens unge bar
stemningen præg af en stor grad af seriøsitet og intens
fokusering på det dansemæssige. Hyggesnak og mere
løssluppen energi var der meget lidt af i træningen,
men cirka halvvejs i de tre-fire træningstimer, holdte
de unge en frokostpause, hvor de sad sofaer i et
tilstødende lokale. Dér gik snakken lystigt, og der blev
grinet en del. Der blev i starten af anden sæson specifikt
italesat, hvordan danseformidlerne og tovholderen
ønskede, de unge skulle agere. De skulle som udgangspunkt altid møde frem til træningen, og de skulle passe
deres anden ugentlige dansetræning andetsteds. Hos
ROK’s lidt yngre og meget mindre grupper var der
også seriøsitet om opgaven, men der var samtidig
både før, undervejs og efter træningen en mere

Immitation og eksperiment-ation

På tværs af de forskellige cases var der altid,
i hvert enkelt forløb, en eller anden form for
opstartsaktiviteter. Ofte havde opstartsaktiviteterne i
case 1 og case 3 karakter af at være en grundtræning
fokuseret på teknik knyttet til den eller de stilarter,
der var på dagens program. Danseformidleren gik
i de sammenhænge forrest og viste nogle teknisk
specifikke bevægelser, som deltagerne så imiterede
efter bedste evne. Opstartsaktiviteterne fremstod
som meget personbårne. Det vil sige, at den enkelte
danseformidler havde sine egne typer af bevægelser,
de typisk gentog fra gang til gang. Der var ingen eksplicit
overgang fra opstartsaktiviteterne til næste fase i
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træningen. Forløbet med gymnasieeleverne i case 2
adskilte sig væsentligt fra ovenstående beskrivelse
af opstarten. Her var kun en meget kort eller slet
ingen opstartsaktivitet med et bevægelsesteknisk
fokus. I stedet begyndte hver enkelt forløb med
forskellige improviserende og legende aktiviteter.
Resten af den enkelte træning udfoldede sig med
en kombination af imiterende og improviserende/
eksperimenterende tilgange til aktiviteterne. De
næstfølgende beskrivelser trækker forskellige forhold
frem i forhold til de to forskellige tilgange til at arbejde
med danseaktiviteterne.

En anden pige fra samme ungegruppe kunne også
bedst lide den imitationsbårne formidling. Hendes
begrundelse var, at det var ”[…] lidt pinligt at skulle
lave sin egen [koreografi]…” Efter en længere
ordveksling fandt hun frem til, at det handlede om, at
hun var genert og ikke følte sig godt tilpas ved følelsen
af, at hun viste noget af sig selv, når hun selv fandt på
bevægelser og skulle få dem til at hænge sammen.
Der var flere af danseformidlerne, hos især de unge
og naboerne, som på hver deres måde betonede,
at deltagerne ikke behøvede at stræbe efter at gøre
helt nøjagtigt som danseformidleren i imitationen:
”Det skal ikke være helt ens – bare gør det på jeres
egen måde!”, ”I må gerne fortolke bevægelserne,
blive længere i noget af det. Det er ikke en
matematikklasse!”, ”Så meget I nu kan! Vi er alle
sammen smidige på forskellige måder.” Tilskyndelsen
til at bruge imitationen til at finde sin egen måde at
gøre bevægelserne virkede oftest ikke efter hensigten.
Specielt de unge i case 1 var meget optagede af at
gøre tingene helt korrekt. Danseformidleren var
for dem forbilledet til nøje efterligning. Nogle af
danseformidlerne spurgte undervejs, om deltagerne
havde spørgsmål. Men som oftest var der ingen eller
højest ét spørgsmål. Deltagerne fortalte selv, at de
havde så mange spørgsmål, at de ikke vidste, hvor de
skulle starte, eller hvordan de skulle spørge. Når én
alligevel stillede et spørgsmål, var det ofte en af de
deltagere, som var fagligt bedst og som kunne spørge
meget konkret ind til en specifik bevægelses detaljer.

Imitation
I imitationen blev det hurtigt synligt, i hvor høj grad
den enkelte deltager lykkedes med at gøre eller lære
det, som danseformidleren lagde op til. Et hierarki af
niveauforskelle i faglig dygtighed viste sig. Deltagerne
var ikke selv i tvivl om, hvem der var dygtigst, og hvor
de selv lå i feltet, når de ellers havde overskud til at
løfte fokus fra egen forsøg på at imitere og kigge på
de andre deltagere.
Nogle af deltagerne beskrev det at lære koreografier
gennem imitation som noget af det, de var allermest
glade for ved at deltage. Disse deltagere var vant til
og havde megen erfaring med netop dette undervisningsprincip. En ung pige sagde: ”Jeg synes, min
bedste [oplevelse] var sidste gang, da vi lærte lidt af
koreografien. Jeg tror, det var fordi, at vi alle sammen
kunne finde ud af den, og så var alle sammen bare
sådan helt vildt glade, fordi det fungerede bare ret
godt. Og sangen var god, og dansen var sådan oplagt
og god…”

Danseformidleren kom undertiden med de bevægelsessekvenser, de havde valgt til at udfordre deltagerne over evne. Et eksempel herpå var en situation på
et af gymnasierne. Eleverne havde arbejdet med det
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krævede tekniske floorwork-træning i et kvarters tid
i to rækker af elever, som imiterede danseformidlerens bevægelser. De har lavet seks forskellige sekvenser hen over gulvet med forskellige bevægelsesforløb.
”Skal vi sætte nogen af dem her sammen?”, spørger
danseformidleren retorisk og går i gang med at vise
og kommentere den sidste og hidtil mest komplekse
sekvens. Jeg (feltarbejder CBJ) tæller, hvor mange
rotationer der er i alt – fire 360° rotationer i skiftende retninger. Jeg står sammen med nogle af gymnasieeleverne og spørger dem: ”Kan I den? Og kan
I huske den?” ”Nej!!” lyder det samstemmende fra
tre af eleverne. ”Den skal jeg lige have fire gange
mere!” siger én, og en anden siger: ”Måske kan jeg
halvdelen!” Den lethed, kompleksitet og det bevægelsesflow, der var i danseformidlerens bevægelse, havde gymnasieeleverne mere end svært ved at leve op
til i deres forsøg.

skabte bevægelsesmateriale til de afsluttende
forestillingsprodukter. Selvom danseformidleren
ikke stod forrest i disse sammenhænge, så indtog
hun fortsat med eksperiment-ation en central rolle.
Det er således danseformidleren, der strukturerer
opgaverne, og hun eksemplificerede også ofte, hvordan
opgaven kunne løses. Derudover indtog hun en hjælpende rolle, hvis deltagere gik i stå, havde spørgsmål
eller var kommet på vildspor som det også
eksemplificeres i de næstfølgende beskrivelser af,
hvordan eksperiment-ation kan forløbe.
Eksempel 1: Naboerne i København brugte en af
dagene en halv time på at lave forskellige eksperimenterende aktiviteter. I den første aktivitet var de
sammen med en partner, hvor den ene skulle føre
den anden i bevægelse ved at angive retninger med
lette berøringer. Sidstnævnte kunne prøve at lukke
øjnene og fokusere på, hvordan bevægelsen føltes og
ikke hvordan den så ud, foreslog danseformidleren.
De bevægede sig således på langs af rummet og byttede roller i modsatte ende. Stemningen var let og lys,
og naboerne havde mange gange smil på læberne.
De bevægede sig roligt til noget lettere melankolsk
jazzmusik. Nogle blev hurtigere færdige end andre.
Måske hviskede de lidt om deres oplevelse, men
ellers kiggede de meget opmærksomt på dem, der
stadig var i bevægelse. ”Det var en rigtigt god oplevelse for mig at lukke øjnene!” sagde én, og en anden
samtykkede.

En mandlig gymnasieelev beskrev sin oplevelse med
imitation under floorworket med disse ord: ”Og hvis
man så er usikker på det i forvejen, og man har set
det én gang, og hun sidder der lige og vimser rundt og
triller, og så kommer man selv som en stor elefant i en
flyverdragt, der bare klasker rundt på gulvet.”
Eksperiment-ation
Når der ikke er tale om imitation henviser
deltagerne på forskellig vis til improvisation, at
eksperimentere, udforske eller finde på bevægelser.
I analogi med ordlyden i imitation, referer vi i
det følgende til eksperiment-ation som fælles
og samlende betegnelse for disse aktiviteter.
Eksperiment-ation dækker dermed over aktiviteter,
der spænder fra åben udforskning af bevægelser
og til mere målrettede aktiviteter, hvor deltagerne

De laver en ny aktivitet på samme måde i nye par,
hvor den ene igen skal føre den anden, men denne
gang i en mere pardanslignende fatning, hvor den
førtes hoved hvilede på den førendes brystkasse
eller skulder. I sidste aktivitet skulle den førte have
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en ugidelig energi ”som et barn der ikke gider i
sin flyverdragt” og modsætte sig den førendes
anvisninger. Naboerne grinede meget undervejs
i denne aktivitet – også med hinanden, når de blev
færdige og betragtede de andre. Herefter samlede
gruppen sig og improviserede i en samlet klump
ud fra nogle enkelte dessiner fra danseformidleren
såsom at trippe af sted med kropskontakt, at svaje, at
bruge armene til at svaje med etc.

virkede ustruktureret på mig, ikk’? Men hvis man
æder den præmis og går ind på den, så er [legen] jo
skideskæg!”
En mandlig nabo beskrev den eksperimenterende
tilgang som sin foretrukne måde at bevæge sig på.
”Nogle gange når vi improviserer – det er det, jeg
bedst kan lide… hvor man bare skal lave et eller andet,
der falder én ind. Det, synes jeg, er så dejligt. Så
tænker man ikke… og det er egentligt det, jeg godt vil
have ud af at danse. Det er den der anden del af én
selv, der kommer i aktion, og som ikke er kontrolleret,
og [man er] bare nødt til at give sig hen til et eller
andet, der sker i én. Det synes jeg er fedt! Det er nok
derfor, jeg er med.”

Eksempel 2: Hos en gruppe unge fik de til opgave at
improvisere med en gaga-inspireret tilgang8 alene til
strygermusik. Undervejs fik de inputs dels til inspiration
og dels til progression. ”Begynd at flytte på gulvet…
prøv at lave slowmotion… og så kører I op i tempo
lidt ad gangen igen…” var nogle af danseformidlerens
inputs. ”Har I fået varmen?” spurgte hun så. De unge
bekræftede. ”Det er også en fed måde at udforske
bevægelser på… [man kan finde] nogle yndlingsting,
som man så arbejder videre på.” Herefter fik de en
opgave, hvor de skulle være selvskabende alene eller
i grupper til et stykke musik, som de hørte igennem,
læste teksten til og talte om associationer ud fra.
Her blev den improviserende indgang anvendt til at
udforske og skabe bevægelse til en fælles koreografi.

De eksperimenterende tilgange skabte også store
udfordringer for nogle af deltagerne, særligt i starten.
En ung pige sagde eksempelvis: ”Improvisation er for
mig… jeg er ikke så god til det. Det er noget, jeg er ved
at lære. Det der med, at man bare skal give slip og lave
det, som falder én ind – det tror jeg er lidt nyt for mig,
og det skal jeg lige komme ind i.” En nabo sagde, at hun
fra sin første sæson til anden sæson havde lært sig at
improvisere. ”Sidste år var det grænseoverskridende
svært! Men nu har vi jo øvet os, så i år var sådan: Nå,
skal vi være et dyr? Jamen, så er vi et dyr!”

Kendetegnende for deltageroplevelserne af de eksperimenterende tilgange var, at der skete brud med
det, som deltagerne allerede kendte. En af naboerne
italesatte de eksperimenterende aktiviteter og deres
til tider legende karakter som noget, der kunne være
udfordrende. Hendes tilbøjelighed til at være resultatorienteret spændte nogle gange ben for, at hun
kunne deltage uden skepsis i eksperimentationerne.
Hun sagde: ”Jeg tænkte: Øj, hvor vi leger meget! Det

Som den unge pige eksemplificerer, var det for de
fleste deltagere forbundet med en tilvænningsproces
at skulle improvisere og eksperimentere med bevægelse. Paradoksalt nok bevæger de sig ikke uden videre
”frit”. At gå i gang med at improvisere og eksperimentere er noget, de fortæller, de skal lære at kaste sig ud
i. Endelig er det værd at notere sig, at der var en udbredt usikkerhed blandt deltagerne om, hvornår det,

8. Dansesprog eller -teknik funderet i israelske Ohad Naharins
arbejde
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de lavede, havde kvalitet. Flere savnede, at danseformidleren gav en mere specifik og gerne individuel
feedback i disse sammenhænge. Fremadrettet er det
således væsentligt at være opmærksom på, at når
man inkluderer de eksperimenterende og improviserende aktiviteter, bliver det forventeligt mere uklart for
deltagerne, hvilken faglighed der er på spil.

bliver det til en opgave, der handler om at producere bevægelsesmateriale som respons på temaet. De unge sidder, skriver, står, bevæger sig
og taler sammen. I løbet af de næstfølgende cirka 50 minutter får de efterhånden produceret en
del bevægelser og sekvenser parvis. Herefter bliver to-tre af parrene sat sammen, og de får herefter til opgave at lave én koreografi ud af det materiale, som parrene har skabt. Til sidst viser grupperne
koreografierne for hinanden og danseformidleren.

Medskabende aktivitet

Alle de forløb, der blev observeret, inkluderede på
forskellig vis medskabende processer i forhold til den
forestilling eller mindre forevisning, som man i fællesskab arbejdede frem mod at få til at lykkes. I det
samlede forløb var imitation og tekniktræning en stor
del af at skabe en forestilling sammen. Sagt på anden
vis, det er væsentligt at notere sig, at de medskabende
processer på forskellig vis inkluderede både imitation
og eksperiment-ation.

Eksemplet viser to måder at være medskabende på,
dels i forhold til det overordnede tema for det afsluttende produkt, dels i forhold til at anvende en problemløsende tilgang til en afgrænset og relativt åben,
gruppebaseret opgave. Bevægelsesmaterialet, der
blev skabt på baggrund af ord, indgik senere i viderebearbejdede versioner, og som dele af de unges
endelige forestilling.

De medskabende processer udspillede sig på flere
måder. Én af disse måder var, da danseformidlerne og
tovholderen i Trekanten havde en snak med de unge
i starten af sæsonen om, hvad der optog de unge i
deres liv. Det talte de om i plenum i nogle minutter, og
de unge fik så til opgave inden længe at skrive en mail
til tovholderen med mindst ét ord, men gerne flere
ord og sætninger, som beskrev, hvad de var optagede
af. Disse notater tog danseformidlerne og tovholderen derefter udgangspunkt i, da de valgte tematikkerne for den forestilling, som de skulle skabes i løbet
af sæsonen.

En tredje måde at invitere til medskabelse gik
igen hos alle fyrtårnsaktiviteter og handlede først
om, hvorledes danseformidleren lagde vægt på,
at bevægelserne ikke skulle være nøjagtigt ens.
Deltagerne accepterede eller blev opfordret eksplicit
til at nuancere bevægelserne på deres egen måde,
og at de nuancerede bevægelser var en del af det
ønskede udtryk i forestillingen. Her handlede det
medskabende i høj grad om at tage ejerskab for de
bevægelser den enkelte udførte.
Der er uden tvivl en uendelig antal variationer
på, hvordan der kan inviteres til medskabelse.
Grundlæggende indikerer de praksisser, der er blevet
observeret, at medskabelse handler om at invitere
til og skabe mulighed for, at deltagerne byder ind

Træningsgangen efter, hos Trekantens unge, tog
danseformidleren udgangspunkt i de ord, som de
unge havde sendt. Efter et kort oplæg fra danseformidleren om, hvad temaet kunne betyde for ham,
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med egne bevægelser, ideer og tanker. Som det
bliver berørt i det næstfølgende afsnit betyder det
medskabende aspekt noget for den ejerfornemmelse,
og det ansvar den enkelt deltager får overfor det
fælles produkt, og for den gruppe af deltager, som de
skaber dansen sammen med.

optagede af, ikke kun at gøre det godt, men at gøre
det rigtig godt. De ville derfor gerne have danseformidlerens besyv med, som kunne skærpe materialets
kvalitet eller også danseformidlerens anerkendelse af,
at deres løsninger var gode.
En mandlig nabo sagde om det medskabende: ”Der er
en eller anden klog mand, der har sagt: ”Vejen findes
ikke. Den skabes ved at gå!” Det passer utroligt godt
til det her. [… danseformidleren] skaber en vej ved at
lade os gå den. Altså, jeg synes, det var et meget godt
billede.” En mednabo følger op: ”Vi er alle sammen
brolæggere.”

Følelsen af at skabe noget sammen og have
medejerskab over både proces og produkt er noget,
som mange af deltagerne beskriver som noget af det
allerbedste ved forløbet. En nabo beskrev følelsen af
at være en del af et skabende fællesskab, at føle sig
inkluderet som hun var, dvs. uden en vurdering af, om
hun gjorde det helt rigtigt eller forkert, som en meget
stor kvalitet. De unge beskrev, at de ikke var så bange
for at lave fejl eller komme med forslag, fordi der netop
ikke var denne skarpe skelnen eller vurdering af rigtigt
og forkert i tilgangen til dans. Og endelig var der flere
naboer, der pegede på, at det medskabende element
var med til at skabe en inklusion og værdsættelse af
den mangfoldighed, som deltagerne udgjorde. De
blev set som individer med hver deres kvaliteter, og
danseformidlerne formåede at få disse kvaliteter
frem i lyset til værdi for både processen og for forestillingen.

Praksis - I et spændingsfelt mellem erfaring
og ambitioner

Som det både implicit og eksplicit er fremgået af
beskrivelserne af praksis indtil nu, spiller danseformidleren en stor rolle i forhold til, hvilke aktiviteter,
der reelt kommer til at kendetegne forløbet. Det er
hende eller ham, der justerer balancen mellem imiterende og eksperimenterende aktiviteter, ligesom
det i udgangspunktet er danseformidleren, der sætter
scenen for, hvordan medskabelse kan udfoldes. Men
danseformidlerens valg er, selvfølgelig, ikke hendes/
hans alene. Hendes/hans valg inkluderer adskillige andre overvejelser end, hvordan medskabelse bedst kan
udfoldes for den aktuelle gruppe af deltagere.

Mange deltagere beskrev desuden, at danseformidlerne havde stor betydning for, hvordan de agerede
eller havde succes med det medskabende. Hvis de
gik i stå, kunne de få hjælp fra danseformidleren. I
sådanne situationer kom danseformidleren sjældent
med en færdig løsning, men lyttede til deltagernes
ord og kiggede på deres hidtidige materiale for så
derefter at foreslå flere muligheder. Denne konstruktive feedback var meget betydningsfuld for at lykkes,
sagde deltagerne. Nogle af de unge var ydermere

Både deltagere og danseformidlere i alle tre cases
beskrev på forskellig vis, at det var en udfordring at
holde balancen mellem proces (læring og udvikling
hos deltagerne) på den ene side, og produkt (visning
og danseforestilling) på den anden. Mange gav udtryk
for, at tiden var for knap til, at de kunne indfri deres
ambitioner på begge områder. ”Det er svært både
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at nå at lære en dans og arbejde med improvisation
og dygtiggøre sig på begge dele”, sagde en formidler.
En ung pige fra et andet forløb sagde: ”Det var lidt
stressende sidste år, fordi vi havde så kort tid, men vi
ville gerne så meget alle sammen.”

de stilarter, de kendte, såsom eksempelvis folkedans
og pardans. Den store mulighedspalet af bevægelser
og udtryk, de oplevede, var for en del af dem helt ny
og derfor forbundet med vis usikkerhed. Som en pige
sagde: ”Jeg synes også, at det handlede meget om […]
at kende sin krop […] Man brugte sin krop på en helt
anden måde, end man er vant til.” Samtidig var det
deres opfattelse, at man ikke kunne gøre noget rigtigt og forkert i det meste af undervisningen, og at det
gjorde undervisningen inkluderende. ”Det gav også
mulighed for dem, der havde to venstreben […] rent
faktisk være med til et eller andet uden, at man kan
sige, at man fucker det helt fuldstændigt op!” sagde
en mandlig elev, mens han pegede på sig selv. ”Også
det der med, at der ikke rigtigt er noget resultat. Vi
kan godt stille os op og lave et volleyballslag, fordi vi
ved, hvordan det skal se ud, men: Find på din egen
dans! Øøøh…!”

Det faktum at danseformidlerne, for de flestes
vedkommende, er professionelle dansere og
koreografer, og derfor gerne vil kunne vedkende sig
forestillingernes tekniske og kunstneriske kvalitet
gjorde bestemt ikke spændingsfeltet mellem
proces og produkt mindre. Denne spænding blev
ydermere accentueret af, at deltagerne for manges
vedkommende var relativt uerfarne i forhold til at
varetage medskabende forløb som disse, men også
af, at det tekniske niveau i grupperne ofte var meget
forskelligt. En danseformidler sagde eksempelvis: ”Jeg
er i tvivl om, om det er det værd at få alle med, fordi
jeg samtidigt føler, at jeg svigter de bedste.”

For de deltagere, der havde erfaring med dans, var det
de oplevede, som mest anderledes, de eksperimenterende og medskabende aktiviteter. De der havde en
gymnastisk baggrund beskrev, at de var vant til at få
præsenteret en koreografi skabt af gymnastikinstruktøren, som de så lærte sig gennem imitation og repetition. En gymnasieelev, der havde gået på efterskole,
hvor hun havde gymnastik to timer om dagen, sagde
om danseformidlingen: ”Det her er ligesom taget til
next level!”

I gymnasiet var der ydermere et spændingsforhold i
forhold til den aftale, der var indgået med gymnasiet.
I den var det aftalt, at forløbet skulle inkludere noget
teknisk træning med eleverne sådan, at forløbet
opfyldte bestemte krav i forhold til gymnasiets
læreplaner for idræt. En af danseformidlerne sagde
i den sammenhæng, at hun oplevede, at den aftale
stred imod hendes intentioner om at arbejde med
den mere procesorienterede undervisning, som hun
kaldte creative dance.

For en stor del af de unge, der selv havde meldt sig til
et forløb, var formsproget eller stilarten – som de oftest refererede til som ”moderne dans” – det attraktive
ved forløbet. De opfattede den moderne dans som
en gavnlig grundtræning, som de ville kunne bruge i
mange andre dansesammenhænge.

Mødet med en dans – som en ny praksis
Hos de fleste deltagere var mødet med henholdsvis det
formsprog, der blev arbejdet med i imitation og i den
eksperimenterende tilgang, nyt. Gymnasieeleverne
opfattede den dans, de mødte, som mere ”fri” end
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Deltagerne beskrev på tværs af de tre cases, at de
oplevede, at fællesskabet kunne få langt mere plads i
dans end i de andre idrætssammenhænge, de kendte
til. ”Hvis man ikke er særligt god til at spille volleyball,
så kan det godt være sådan noget med: Uh, du er så
dårlig. Lad være med at komme med på teamet! eksemplificerede en ung pige om oplevelser af eksklusion. ”Men sådan er det ikke rigtigt her.” En mandlig
gymnasieelev samtykkede, da han om deres øvrige
idrætsundervisning sagde: ”Det er altid konkurrence!
Det var det ikke her. Her er man sammen, og her er vi
ét hold!”

Idrætslærerne var over en bred kam enige, også
med deres elever, om, at de danseuddannede
danseformidlere, de havde haft besøg af, var rigtig
dygtige. Flere af dem beskrev, at de var meget
imponerede over dansernes kompetencer, ikke mindst
hvordan de evnede, at få eleverne til at engagere sig i
undervisningen. De beskrev danseformidlernes faglige
baggrund og erfaring som skelsættende anderledes
end deres egne, og at dette havde stor betydning for
den troværdighed og overbevisning, som de kunne
agere med sammen med eleverne. Én beskrev også
sin klasse som mere aktive i dansetimerne, end når
de for eksempel spillede fodbold, selv om klassen så
sig selv som en ”fodboldklasse”, og er meget dygtig til
det. Så ifølge deres oplevelser var danseformidlernes
faglige kompetencer overordentligt vigtige for, at
dansen kunne fungere så godt i gymnasiekonteksten.
Afslutningsvis kan man derfor, specielt for case 2,
overveje den betydning det har for at opleve noget
nyt - ”en ny slags dans”, at danseformidlerne kommer
udefra og tydeligvis manifesterer en dansefaglig
troværdighed. Dansepraksis er ikke bare noget, de
sætter i gang, men noget de kropsliggør via deres
fremtoning og engagement.

Der er ikke megen tvivl om, at det medskabende aspekt – og i den sammenhæng særligt de eksperimenterende tilgange til bevægelse – spiller en stor rolle for
deltagernes oplevelse. Set i forhold til danseformidlernes oplevelse af at skulle manøvrere i et spændingsfelt mellem (egne) ambitioner, deltagernes forventninger og aftaler om fagligt indhold, er der ikke
nogen tvivl om, at de lykkes med at få introduceret
dans som en ”ny slags aktivitet”, hvor der er anderledes plads til alle.

42

Delkonklusion på
analysetema 1

I de ti undersøgte danseforløb var indholdet og formen meget forskellig, men fælles for alle var, at danseformidleren spillede en centrale rolle for den praksis,
der blev udfoldet. Hos de unge i case 1 og naboerne
i case 3 var der i udgangspunkt et fokus på at danse,
mens der med gymnasieeleverne i case 2 foregik uudtalte forhandlinger undervejs i forhold til den praksis
danseformidleren søgte at sætte i gang.

I de eksperimenterende og improviserende måder
at danse på, fandt deltagerne selv på bevægelser,
som kunne indgå i visninger og forestillinger. I
case 1 (naboerne) og case 3 (unge på vej), fyldte
denne tilgang til dans relativt set mindre end i
case 2 med gymnasieeleverne. At eksperimentere
med bevægelser var nyt for de fleste deltagere
og krævede en vis tilvænning. Sagt på anden
vis: man bevæger sig ikke uden videre ”frit”.

Medskabende processer og medskabelse, i forhold
til den forestilling eller forevisning man arbejder henimod, var overordnet set helt centralt for forløbene.
Medskabelse var funderet i forskellige kombinationer
af både imiterende og eksperimenterende aktiviteter.
I imitationen bliver mestringen af specifikke dansebevægelser meget synlig, og dermed både glæden
over at kunne, men også oplevelsen af ikke at kunne
og føle sig inkompetent. Det er værd at bemærke, at
selv om danseformidleren betoner, at deltagerne ikke
skal gengive bevægelserne præcist havde det ikke nogen særlig effekt. Er der tale om imitation går deltagerne efter at ligne den danseformidler, der står foran
og som de ser op til. Først senere, når der arbejdes
med de fælles bevægelser i andre sammenhænge,
giver det mening for deltagerne at nuancere bevægelserne, så de arbejder med deres egen version.

Det er specielt i de eksperimenterende aktiviteter,
at deltagerne oplever, at de har medbestemmelse,
og at de får mulighed for at bruge deres kreativitet.
Samtidig er det dog også værd at bemærke sig, at
de eksperimenterende aktiviteter stiller anderledes
krav til danseformidleren om at tydeliggøre,
hvad der er kvalitet(en) i de forskellige eksperiment-ationer.
Mødet med den dans, der blev præsenteret i forløbene,
var ny for mange – også de danseerfarne deltagere.
”moderne dans” var den betegnelse, som deltagerne
oftest brugte til at henvise til den dans, som de
mødte. De beskrev de eksperimenterende aktiviteter
som mere ”frie” end andre danseaktiviteter. Det var
i sammenhæng med disse aktiviteter, at deltagerne
oplevede sig selv som set af danseformidlerne og som
individer med hver deres (bevægelses)potentialer.
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Analysetema 2:
Sociale relationer

Dette analysetema har til hensigt at besvare
undersøgelsesspørgsmålet: Hvilke sociale relationer
skabes i danseforløbene, og hvordan oplever
deltagerne disse? Som det vil fremgå af analyserne,
kan spørgsmålet kun besvares ved også at være
opmærksom på, hvilke sociale relationer deltagerne
har (eller ikke har) ved forløbets start. Deltagerne
mødtes ikke i et åbent rum af muligheder. Deltagelse
og mødet med de andre udfoldede sig derimod i
forhold til et socialt spillerum, hvor forskellige baner
så at sige allerede var ”kridtet op”.

skabe relationer på tværs af aldersgrupperinger.

Case 2 - Gymnasieeleverne

I danseforløbet med gymnasieeleverne holdt eleverne
sig, i størstedelen af tiden, til de elever, som de kendte
i forvejen. En kvindelig elev beskrev det således: ”Når
man skulle gå sammen fire og fire, så gik man alligevel
sammen med dem, man kendte rigtig godt, så man
ikke følte, man skulle gøre sig til grin foran andre,
man ikke rigtigt kendte”. Eleverne beskrev dog også,
at deres præferencer for at holde sig til dem, som
de kendte bedst, blev mindre undervejs i forløbet.
Deres engagement var derudover meget påvirket af,
om holdkammeraterne opførte sig engageret, fjollede
rundt eller var modvillige. Som en elev udtrykte det
i forhold til engagementets smittende effekt: ”Det er
også lidt vildt i den sammenhæng at opleve, hvordan
man selv blev influeret af, hvordan de andre agerede,
fordi lige så snart alle andre begyndte at åbne op, så
kunne jeg også godt selv begynde at fjolle rundt på
gulvet og gøre noget ud af det”.

Igen skal det fremhæves, at mulighederne for at
skabe (nye) og udvikle eksisterende sociale relationer
i udgangspunktet er meget forskellige, når man
sammenligner de unge (case 1) og naboerne (case
3) med gymnasieeleverne (case 2). Størstedelen
af fokus vil i dette tema ligge på de unge (case
1) og naboerne (case 3). Det vil sige, hvorledes
sociale relationer skabes og opleves i de forløb, der
udfolder sig i det frivillige regi. Vi fokuserer dog først
på gymnasieeleverne (case 2). De repræsenterer,
som skrevet, forløb der afvikles i uddannelsesregi,
men med en helt anden aldersgruppe end de der i
tidligere studier og rapporter har været fokuseret
på (Nielsen 2008; Jensen 2011 og Wehner, Herskind
og Nielsen 2015). Som det vil fremgå af det
næstfølgende, ser humor ud til at spille en ganske
særlig rolle, når denne aldersgruppe skal vænne sig
til at improvisere og eksperimentere med bevægelse.
I analyserne af de unge og naboerne udfoldes,
hvorfor deltagerne oplever samværet og udviklingen
af sociale relationer som noget af det bedste ved
deltagelsen i danseforløbet. Det fremstår i den
sammenhæng meget tydeligt, hvorledes specielt
nabo-forløbet tilbyder helt specielle muligheder for at

Eleverne beskrev, at jo større social status en elev
havde på holdet, desto større påvirkning havde
eleven også på de andre elever. Eksempelsvis, på et
af gymnasieholdene var en gruppe på seks mandlige
elever med høj social status i gruppen ikke til stede
under holdets første undervisning, men dukkede så
op til den anden. De udviste åbenlys skepsis mod
danseformidlingen, og der opstod mere uro og
mindre fagligt fokus end i første undervisningsgang i
elevgruppen, på trods af, at de øvrige elever i større
eller mindre grad faktisk forsøgte at opretholde fokus.
Danseformidleren og idrætslærerne talte lidt om det
efterfølgende og ærgrede sig over, at eleverne denne
dag havde været langt vanskeligere at undervise. ”Og
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så lige nøjagtigt de drenge. […] Det er lidt nogen af
dem, der er bange for at tabe ansigt, så de begynder
at lave alt muligt sjov i stedet for” sagde den ene
idrætslærer. Om de sociale relationer, der skabes i
danseforløbet i gymnasiet, er det væsentligt at notere
sig, at forløbet så at sige ikke bare kom ind ”fra højre”
og skabte nye sociale relationer. Helt afhængig af
de fællesskaber og de forskellige sociale statusser,
der er i spil forstærkede, forstyrrede eller forskød
danseforløbet den sociale orden, der fandtes på
forhånd.

altid var tilfældet og altså en del af deres idrætsholdskultur. I de tilfælde, hvor gymnasieeleverne havde
skabt en lille koreografi og viste det for holdkammeraterne, skærpede de deres engagement og
seriøsitet mod det dansefaglige. I de sammenhænge
var der også forsøg på at være morsom, ikke mindst
morsom over for tilskuerne, men det foregik alt sammen på en måde, så aktiviteterne stadig blev afviklet
med fokus på det faglige. Det er derudover væsentligt
at bemærke, at når eleverne var sammen i par eller
grupper og skulle samarbejde i en aktivitet, fjernedes
deres fokus sig fra den egenkrop, og skiftede over på
at få samarbejdet til at fungere samt at skabe noget
sammen. I de samarbejdende dele af danseformidlingen beskrev eleverne også, at det dér var lettere at
se meningen med aktiviteten – særligt hvis der knyttede sig en form for visning til opgaven.

Gymnasieelevernes sociale relationer
– humorens rolle
I gymnasieelevernes forløb fyldte humor generelt
meget. En mandlig elev sagde: ”Også det her at vi
kunne være fælles om at grine ad hinanden – man
havde det sjovt!” En anden gruppe elever havde
følgende udveksling om samme fænomen. Kvindelig
elev: ”Der var jo heller ikke nogen, der grinte ad én
– man grinte jo sammen!” Anden kvindelig elev: ”Ja!
Med hinanden.” Mandlig elev: ”Eller ad hinanden på
en god måde.” Humoren løste således op og virkede
inkluderende. Det at have det sjovt med dansen
betød samtidig, at de oplevede et fællesskab omkring
dansen. Det humorbetingede fællesskab inkluderede
også andre holdkammerater end dem, eleverne
kendte og foretrak, når de skulle vælge partnere etc.
En kvindelig elev sagde: ”[…] det der med, at vi er
sammen på udebane gjorde, at så blev det komisk, og
så kunne man få lov til at grine sammen med nogen,
man ikke normalt griner sammen med.”

Overordnet var humoren båret af deltagernes bevidste
valg af sjove bevægelser og selvironisk distance.
Særligt de mandlige elever greb chancen til bevidst
at underholde med deres valg af bevægelser. En del
af bevægelserne havde en parodierende karakter.
Det vil sige, de lavede karikerede dansebevægelser
fra for eksempel ballet eller technodans, krydrede
deres bevægelser med underholdende mimik, eller
udførte bevægelser med seksuelle undertoner. En
ung pige udtrykte det også således: ”Vi kan gøre lidt
grin med os selv, hvis vi gjorde et eller andet, der så
lidt mærkeligt ud. Vi er ikke for selvhøjtidelige. Og
så selvfølgelig hvis andre griner af sig selv, så kan
man godt grine med, men det er ikke sådan: ”Arh,
hvor så du dum ud!” Man griner med, ikke af.” Eller
som en mandlig gymnasieelev fortalte, så kunne en
øjenkontakt på tværs af rummet med en kammerat
betyde, at de begyndte at grine lidt sammen og følte,

Blandt gymnasieeleverne var der megen småsnak undervejs i alle små ventepauser eller samtidigt med aktiviteterne – noget deres idrætslærere sagde, næsten
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at de var i samme akavede situation, og så blev det
lettere for ham at være med i danseaktiviteterne.

som ukomplicerede, og at det var en stor kvalitet for
hende: ”Man behøver ikke give eller tage mere, end
man har lyst til. Man er her bare og er med, og det er
bare behageligt at være med nogle rare mennesker.”
Hun fortsætter med at beskrive, hvordan relationen
adskiller sig positivt fra de relationer, hun i øvrigt
oftest indgik i: ”Altså, tit bliver man jo præsenteret
med sin uddannelse eller job. Vi havde [i starten af
Dans med din nabo] kun præsenteret os ved vores
deltagelse i rummet, og det synes jeg faktisk var rigtig,
rigtig skønt. Det var en flot måde at møde så mange
andre mennesker på, som også giver noget positivt i
opfattelsen af hinanden, tror jeg. […] Man vurderer
heller ikke hinanden, når man danser. Man er her
bare. Alt er okay.” Flere af deltagerne beskrev deres
fælles rum som ”vurderingsfrit”, og det oplevede de
som noget positivt. Det er værd at notere sig, at det
sociale fællesskab forbundet med danseforløbene for
flere af deltagerne også fungerede som et frirum. I en
samtale mellem de unge beskrev de, hvordan Unge på
vej var et frirum i forhold til at skulle have make-up på,
ikke at måtte lugte af sved og i øvrigt tage sig godt ud.
”Man er bare fælles om at være klam om morgenen!”
En anden pige samtykkede: ”Når alle er klamme, er
der ingen, der er klamme, vel?!” Her blev fællesskabet
et frirum fra skolen og andre sammenhænge til bare
at være den, man er. En kvindelig nabo beskrev
frirummets karakter anderledes, men værdien lige så
stor: ”Jeg har det lidt ligesom, når jeg rejser. Så køber
jeg en billet langt, langt væk, og så helt derude lader
jeg bare som om, at jeg er en anden. Så alt det der
derhjemme, jeg ikke kan finde ud af – det smider
jeg væk, og så rejser jeg rundt som om, at der ikke
er nogen problemer i mit liv. Og så når jeg kommer
hjem og møder verden, så tænker jeg: Shit mand, den
er her endnu! Sådan har jeg også haft det her – at

Humoren blev et redskab til at tackle den ofte uvante,
grænseoverskridende eller pinlige fornemmelse.
Eleverne brugte således ikke humoren som en form
for skjold til at obstruere eller vægre sig i forhold
til undervisningen. Humoren var snarere både et
redskab og, metaforisk beskrevet, en formildende
ingrediens, der ofte gjorde det muligt at deltage, så
det bevægelseseksperimenterende var til at håndtere
for gymnasieeleverne.

Case 1 og 3 - De unge og naboerne

Naboerne (case 3) oplevede det sociale fællesskab som
meget rummeligt. En kvindelig nabo sammenlignede
det med end andre dansemiljøer, hvor det handler om
folke- og pardans: ”Her er vi jo et fællesskab, og det
er lige meget, om vi er kvinder eller mænd, eller om vi
har en partner… der er ikke noget med, at vi skal sidde
dér og vente på, at der kommer en hen [og byder en
op], og det er en meget vigtig ting for mig! At vi er
mænd, og vi er kvinder, og vi skal ikke være partnere!”
Fra naboerne i København ankom, gik hyggesnakken
lystigt, både før og efter danseformidlingen. I
danseformidlingen var der også nogle gange mulighed
for at hyggesnakke lidt, men snakken udsprang af og
havde oftest fokus på dansen. Naboerne fortalte, at
de kunne finde på at tage småkager og kaffe med
eller gå på en lokal restaurant for at hygge sig efter
danseformidlingen. Som en af kvinderne sagde: ”Jeg
har sådan en fornemmelse af, at vi egentlig godt kan
lide hinanden. […] det er ikke sådan, at man bare fiser
ud af døren. Man siger: Øv, jeg er nødt til at gå.” En
anden kvinde beskrev, at hun oplevede relationerne
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Sammenhæng mellem praksis organisering og
udvikling af nye sociale relationer
De unge fra Trekanten var næsten alle fremmede
for hinanden i første sæson. I anden sæson var
der en gruppe, som kendte hinanden fra året før,
men der kom også mange nye deltagere med. Så
grundlæggende var de sociale relationer overvejende
nye og skabt i kraft af Unge på vej. Overordnet set
udviklede deltagerne i case 1 (de unge) og case
3 (naboerne) nye sociale relationer med andre
deltagere. De fleste beskriver netop disse relationer
som noget af det allerbedste ved danseforløbet. Selv
om de første par mødegange i større eller mindre grad
var præget af generthed, usikkerhed eller tavshed,
fremstod de forskellige grupper i case 1 og 3 som
imødekommende og inkluderende. Nogle af pigerne
fra Trekanten beskrev selv, at Unge på vej-gruppen for
dem var et unikt og kærkomment socialt fællesskab

det var et fristed, hvor jeg ikke skulle leve op til mine
forventninger om, hvad jeg troede andre ville have.”
Der er ingen tvivl om, at specielt hos de unge (case
1) og naboerne (case 3) var de sociale relationer, som
udvikledes i forløbene, vigtige for deltagerne. Alligevel
udfoldede relationerne sig næsten udelukkende i
forbindelse med forløbet. Ingen deltagere berettede,
at de sås eller havde opbygget aktive venskaber med
deltagere uden for Ta’ fat om dansen-kontekst – kun
hvis de i forvejen gik på samme skole, gik til andre
danseaktiviteter sammen eller havde andre relationer.
En undtagelse fandtes dog hos naboerne i København.
De havde med afsæt i deres første sæson formået at
få Dansekapellet, hvor forløbet havde til huse, til at
oprette et ugentligt hold for 60+’ere, som omtrent
halvdelen af deltagerne også gik på. Et eksempel på et
konkret, lokalt forankret resultat af Ta’ fat om dansen.
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sammenlignet med andre dansemiljøer, de kendte
til. ”Det var lidt stort med alle de her nye mennesker,
og jeg har altid syntes, at dansere var sådan lidt
snobbede […]” Hendes meddeltager fulgte op: ”Ja,
der kan godt være sådan en danseskolekultur, hvor
de er virkelig reserverede, hvis ikke man har gået der
siden 3. klasse!”

De arbejdede i tre grupper, som først mødte hinanden
i opløbsfasen en uges tid før premieren. Hver enkelt
af disse grupper spændte imidlertid aldersmæssigt i
næsten hele spektret. De var altså ikke aldersopdelte
som i København. Det er værd at bemærke sig, at
deltagerne søgte dem, de kendte i egen gruppe
upåagtet af de store aldersforskelle inden for gruppen.
Sagt på anden vis, det væsentligste var, at man kendte
hinanden fremfor at man var nogenlunde samme alder.

Blandt de københavnske naboer og de forskellige
unge-grupper i Dansefyrtårn København og Brøndby
var der, ligesom i gymnasiesammenhængen i case
2, en tendens til at søge dem, man i forvejen havde
relationer til, når man skulle arbejde sammen.
Relationer var dog oftest nogle, som deltagerne havde
etableret i selve danseforløbene. I forestillingen
skulle de unge og ældre, der deltog i Dans med din
nabo i København-Brøndby stort set kun performe
hver for sig. Rammesætningen fra danseformidlerne
understøttede den opdeling, der i forvejen var mellem
henholdsvis de unge og de ældre grupper af deltagere.
Deltagerne beskrev, at de oplevede deres sociale
interaktion med de andre grupper - henholdsvis unge
og 60+, som næsten ikke eksisterende. De havde en
oplevelse af, at den samlede forestillingsgruppe var
meget opdelt i denne fase. ”Men det tror jeg også er
svært, for vi har så få dage sammen, og vi har hver
vores dans […]” sagde en pige. De naboer, som var
med i første sæson, sammenlignede deres oplevelse i
dette forløb med det tidligere, hvor der var langt mere
interaktion og samvær på tværs af grupperne både i
processen og i produktet. De beskrev, at de foretrak,
at der var en større interaktion i grupperne fremfor at
arbejde mere opdelt.

Et par af naboerne pegede på, at det at kroppen og
bevægelse var så stor en del af det, de var sammen
om, i sig selv var afgørende for, at den sociale omgang
var så åben og inkluderende, som de oplevede den.
Det gjorde noget ved dem psykisk og det var positivt
befordrende for samværet i gruppen. En kvindelig
nabo udtrykte det således: ”Altså, jeg synes, det åbner
meget med dansen. For mig betyder det meget, at
det er dans og bevægelse [vi er sammen om]. Jeg
bliver mere fri, hvis jeg står sådan her med armene
i ti minutter (bevæger armene). Så påvirker det mig
også psykisk ift. at være mere åben over for mine
omgivelser […] hvordan jeg går til andre folk.”
Berøringer mellem deltagerne indgik ikke som en
væsentlig del af indholdet eller formen i forløbene, og
hvis den var der, havde den en overvejende funktionel
hensigt, eksempelvis at berøringen skulle guide en
bevægelsesretning eller arbejde med at føre og blive
ført. Det var meget karakteristisk, at de kropslige
områder, som blev berørt i disse sammenhænge mest
var hænder, arme, skuldre og ryg. Andre kropsdele
blev sjældent berørt.

Også hos naboerne på Fyn var der en udbredt
oplevelse af, at grupperne i forløbet var meget opdelte.

Deltageroplevelserne af at arbejde med berøringer,
som del af aktiviteterne, var delte. En kvindelig nabo
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fandt det grænseoverskridende at være i så intim
kropslig kontakt med relativt fremmede mennesker
og sagde: ”Det er måske bare mig, der har det
sådan […] man har fået en overdosis af alle de der
tillidsøvelser gennem årene, ikk’? […] Jeg er kun tæt
og intim med folk, jeg har en intimitet med, ikk’?
Altså min mand.” Andre naboer beskrev berøringerne
langt mere positivt, efter den grænseoverskridende
del var ”overstået” – vel at mærke. ”Jeg synes, det
var dejligt at have en ramme og en præmis for at
være tæt på hinanden uden, at det var for intimt,”
sagde en anden kvindelig nabo. Denne nabo beskrev
endvidere, at berøring for hende som single og uden
børn var noget, hun godt kunne savne til hverdag, og
at Dans med din nabo var en mulighed for at få en
tilpas intim og kropslig kontakt med andre mennesker.
En anden kvindelige nabo fortalte: ”Jeg bliver kun rørt
ved to gange, og det er, når jeg er hos tandlægen, og
når jeg er hos fodterapeuten. Og så er det jo rart at
være her!” Selv om berøringen således var sparsom
og organiseret af danseformidleren, er det værd at
hæfte sig ved, at den havde meget stor betydning for
især de ældre deltagere.

følelse af forbundethed til og engagement i gruppen.
Det samme gjorde sig gældende hos naboerne på Fyn.
Forventningerne til deltagernes fremmøde var store
fra danseformidlernes side, og de lagde ikke skjul på,
at det virkelig var et problem for resten af gruppen,
hvis nogen ikke var tilstede. En kvinde beskrev det
således: ”Det var også sådan: Altså: ”Hey! Vi har et
fælles mål! Vi har brug for dig, vi kan ikke undvære
dig, du er vigtig! Det var noget som jeg også ligesom
voksede af.” Det forpligtende fællesskab var således
med til at fremme en ejerskabs- og ansvarsfølelse hos
deltagerne.
I gruppen af unge (case 1) var der også mønstre
af, at de unge tog uformelt lederskab inden for
fællesskabet. Det kunne enten være dansefagligt eller
socialt lederskab. Når danseformidlerne trådte tilbage
for at lade de unge danse uden deres hjælp, tog en
af de unge uopfordret et uformelt lederskab i forhold
til den aktuelle opgave eller aktivtiet. Det skete for
eksempel i repetitioner af koreografier i imitation,
hvor en af de erfarne og dygtigste deltagere trådte ind
på midten forrest, så de andre kunne få hjælp ved at
imitere hende. Det skete også i gruppearbejdet, hvor
de unge sammen skulle skabe sekvenser, og hvor en, to
eller tre af de unge tog ansvar for at processen forløb
konstruktivt, men hvor de andre havde mulighed for
at byde ind. De, der tog dansefagligt lederskab, var
ofte nogle af dem med mest erfaring og kunnen i
forhold til det dansefaglige.

Forpligtende fællesskaber
Hos de unge i Trekanten og både de fynske og
københavnske naboer blev fællesskabet specifikt
italesat som forpligtende. Her var afbud ugleset,
med mindre der var meget vigtige ting i vejen
for fremmøde, og det var danseformidlerne og
tovholdere helt eksplicitte omkring. Samstemmende
beskrev deltagerne fra disse tre eksplicit forpligtende
fællesskaber netop det forpligtende som noget
positivt. De unge beskrev, at den forpligtende karakter
for dem betød, at de selv tog deres deltagelse mere
seriøst, og at de andre også gjorde det, øgede deres

En anden nævneværdig episode i forhold til temaet
omkring fællesskabet og det uformelle lederskab
var en episode, der fandt sted hos Trekantens unge,
da de var på turné efter første sæson. De havde vist
deres forestilling på tre skoler i Trekantsområdet, men
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under den fjerde visning faldt en af pigerne undervejs
i forestillingen, og slog sig meget slemt. Hun dansede
umiddelbart videre, men efter at være gået af scenen
som planlagt, kom hun ikke ind igen. Faktisk var skaden
så alvorlig, at hun senere blev hentet af en ambulance
og ikke kunne være med til den afsluttende forestilling
på Teater Mungo Park i Kolding. Gruppen var på turné
med deres tovholder, som var travlt beskæftiget
med den skadede pige. Ingen af danseformidlerne,
som havde haft det overordnede ansvar for deres
koreografier, var tilstede, og det var et potentielt
problem for den sidste forestilling, da pigens rolle
ikke var mulig bare at fjerne, uden konsekvens for
de andres roller, og dermed koreografien samlet.
Gruppen samlede sig, og efter at have sundet sig lidt
oven på uheldet gik de af egen kraft i gang med at
finde koreografiske løsninger på pigens udtræden
af forestillingen. Efter kort tid havde de sammen
og under uformelt lederskab af to af deltagerne
fundet løsninger på alle de problematiske dele af
koreografien.

og efter danseformidlingen. Det virkede som om,
at de virkelig ville deltagerne det godt. Selv om de
mødtes relativt sjældent eller relativt få gange med
de forskellige deltagere, brugte de megen energi
på at lære deltagernes navne at kende og at kunne
bruge navnene i forbindelse med danseformidlingen.
Derudover var de i deres tilgang generelt meget
gode til at inkludere deltagerne med de specielle
karakteristika, som de hver især havde. Det betyder
også, at formidlerne dermed får en væsentlig rolle
i forhold til at fællesskaber og relationer virker
inkluderende. De går, så at sige, selv forrest ved at
sætte rammerne, ligesom de generelt set er gode til
aktivt at vise, hvordan hver enkelt har potentiale.
Flere af deltagerne beskrev således deres danseformidlere som dygtige til at se og fremhæve det, som
deltagerne hver især gjorde godt eller havde særligt
gode forudsætninger for. De var gode til at bruge den
enkeltes kvaliteter kreativt. I et eksempel var en ældre
mand i et naboforløb så udfordret af sin nedsatte
lungefunktion, at han efter to gange faktisk meldte
fra til forløbet. Men danseformidleren formåede, i en
dialog med ham, at finde en måde, hvorpå han kunne
deltage på sine egne fysiske præmisser. En kvindelig nabo oplevede at have problemer med balancen
generelt, men særligt i en del af koreografien, og
det fortalte hun til danseformidleren. Kort efter bad
danseformidleren deltagerne om at holde hinanden
på skuldrene, i den del af koreografien. Det oplevede
den balanceudfordrede nabo som en måde, hvorpå
danseformidleren tog hensyn til hende og var inkluderende. Som en kvindelig nabo fra Fyn udtrykte det:
”Det er virkelig en fantastisk pædagogik, de har kørt
dér. På den ene side forpligtelsen og: Du er nødvendig,
og på den anden side: Okay, det er det, du kan, men

Eksemplerne viser, at ejerskabet for danseforløbet
også oplagt inviterer til at tage reelt ansvar for både
de andre og det fælles produkt – danseforestillingen.
Ligeledes viser andre observationer, at de unge
i Trekanten også tager socialt ansvar i forhold til
inkludere de nye, der begynder i forløbet et halvt år
senere, i fællesskabet.
Deltager-underviser-relationer
Danseformidlerne var som personer ret forskellige
og opleves – ikke overraskende – også meget
forskelligt af deltagerne. De fremstod oftest positive
og imødekommende, og med masser af energi,
som de delte ud af til deltagerne både før, under,
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det er også lige nøjagtigt dét, vi skal bruge!” En nabo
fra København beskrev også det med at deltage, på
egne præmisser, som en motiverende kvalitet, men
på denne måde: ”Vi er jo ikke så bøjelige, som da man
var ung, men at man har et liv bagved sig […] og kan
give udtryk for det liv, og det synes jeg, at [underviseren] giver god plads til." "Det skal ikke nødvendigvis
være synkront, men prøv på en eller anden måde at få
dit liv ud igennem de ting, du gør. […] det er dette, jeg
kan tilbyde på grund af et langt liv. Jeg kan ikke tilbyde
akrobatik eller…”

at de havde meget respekt for de ældre naboer på
60+ i deres dansefyrtårn. ”Det er bare VILDT sejt,
at de er her og de kommer, og de er over 60 år!”
Børnenes deltagelse i Dans med din nabo på Fyn gjorde
legen og det eksperimenterende og improviserende i
danseformidlingen lettere for de voksne at etablere
og gå med på. ”For vi ligger jo ikke derhjemme og
ruller rundt på gulvet og leger, hvis det ikke er fordi,
at der ligger et barn, vel? Desværre…” Noget andet,
som børnene gjorde lettere for de voksne var, at de
beroligede de voksne, hvis tingene ikke helt stod så
snorlige som aftalt under prøver og forestillinger. ”Det
gør ikke noget, at bordet ikke står dér, hvor vi havde
aftalt – vi skal nok finde ud af det, Anne-Marie!”
sagde et barn til en bekymret midaldrende nabo. Den
samme nabo, som ikke selv havde børn, fortalte, at
hun gennem deltagelsen havde lært rigtig meget om,
hvordan børn lytter efter, koncentrerer sig, gør sig klar
og lærer på helt andre måder end hun og de andre
voksne. Hun fortalte også, at hun gentagne gange blev
rørt over, hvor åbne og uforbeholdne hun oplevede
børnene, som eksempelvis helt selvfølgeligt tog
hende, et helt fremmed menneske, i hånden.

I alle cases havde deltagerne megen respekt for
danseformidleren – dels for deres faglighed og dels
for den måde, de rammesatte forløbet herunder
de forskellige eksperimenterende processer og det
medskabende aspekt. Specielt de unge så generelt
meget op til deres danseformidlere og havde dem
som forbilleder i forhold til det dansefaglige. Samtidig
var de også meget glade for at være en slags ven
med danseformidlerne. Hvis, eller måske rettere
når, danseformidlerne lavede fejl i eksempelvis
koreografien havde det en positiv effekt på
deltagernes oplevelse af dem. Det, at de også viste,
at de ikke var ufejlbarlige gjorde, at deltagerne bedre
kunne identificere sig med dem, og at de bedre kunne
acceptere fejl hos sig selv.

De, der havde familiemedlemmer blandt deltagerne, beskrev, at deres familiære forhold havde fået
nye dybder, idet de nu havde delt en masse oplevelser sammen. I det følgende bringes to eksempler
på, hvordan de familiære relationer mellem nogle af
naboerne på Fyn udviklede sig gennem deres fælles
deltagelse i Dans med din nabo.

Relationer og fællesskaber på
tværs af aldersgrupper
Specielt naboerne fremhævede relationer på tværs
af aldersgrupper som betydningsfulde og lærerige for
dem. Der deltog kun voksne i interviewet, og det er
derfor væsentligt at gøre opmærksom på, at vi kun
har denne oplevelse set fra de voksnes perspektiv.
Det skal dog nævnes, at de unge i København beskrev,

En yngre far og gymnast, som det meste af datterens
liv havde haft hende med til gymnastik, hvor han var i
en slags underviserrolle i forhold til sin datter, beskrev,
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hvordan de for første gang havde været ligeværdige
samarbejdspartnere. Det havde rørt ham meget og
givet ham en endnu tættere relation til sin datter, og
det var han taknemmelig for. En midaldrende kvinde
beskrev, hvorledes hendes og datterens forhold havde
udviklet sig. I starten havde det været meget præget
af, at datteren, som snart var teenager, næsten hele
tiden syntes, at hendes mor var pinlig. Moderen
beskrev, at datterens grænser for, hvad der var pinligt
havde rykket sig gennem forløbet, og at hun var blevet
mere afslappet i forhold til, hvad der var moderens
personlige ansvar, og hvad der var hendes. Det havde
gavnet deres relation.

pigerne og kvinderne været i markant overtal i forhold
til drenge og mænd. Eneste undtagelse herfra var de
to piger og de to drenge fra ROK’s Unge på vej, hvor
drengene udgjorde halvdelen relationelt set. Regner
man sammen på tværs af forløbene i case 1 og 3
henholdsvis unge og naboer, er kønsfordelingen 50
piger/kvinder og fem drenge/mænd9. Der er således
ti kvindelige deltagere, hver gang der er én mandlig i
Unge på vej og Dans med din nabo.
Helt overordnet var den mest udbredte opfattelse
blandt deltagerne, at kønnet ikke betød noget – eller
ikke betød særligt meget, når de først var i gang med
at danse. I de relationer de arbejdede med i dansen,
fremstod den enkelte først og fremmest som en person
fremfor en kvindelig eller mandelig person. Når de
unge og naboerne blev spurgt, hvorfor de troede, at
der var så skæv en kønsfordeling, gik en del af svarene
på, at det handlede om en selvforstærkende effekt.
En ung pige sagde: ”[…] det fraholder nogle drenge
fra at starte, fordi der ligesom ikke er andre drenge,
der starter”, og en anden pige supplerede: ”Så skal
man nok finde nogen at starte sammen med.” De
unge talte også om, at de oplevede, at der var nogle
meget stereotype kønsrolleforventninger, når det
kom til dans. ”Dans er for piger”, sagde en ung pige
om de holdninger, hun mødte, men som hun dog ikke
selv tilsluttede sig. En anden beskrev, hvordan hun
hos andre mødte fordomme, der handlede om, at
alle drenge, der dansede, var homoseksuelle. Det er
værd at bemærke og understrege, at disse fordomme
og stereotyper ikke var deltagernes egne, men nogen
de refererede til, at de stødte på i andre kontekster.
En ung dreng havde sågar oplevet disse holdninger på
egen krop, da han fortalte i skolen, at han var begyndt

De voksne naboers forhold til børnene var dog ikke
ubetinget rosenrødt, fortalte de to af naboerne,
som ikke selv havde børn. Det skyldtes den aktuelle
opmærksomhed og bevågenhed, som pædofili har i
samfundet, og at denne bevågenhed havde sat sig i
de voksne som noget, de var bange for at blive misforstået i forhold til, når de med uskyldige intentioner interagerede med børnene. Derfor udøvede de,
hvad de kaldte en slags selvcensur. En mandlig nabo
sagde herom: ”Altså der var af og til, når vi varmede
op, hvor jeg tænkte: Jeg må hellere få en anden [end
et barn] at stå sammen med […]. Og den form for tilstedeværelse er sgu væmmelig!” En kvindelig nabo havde det på samme måde med frygten for at blive misforstået, og hun bremsede derfor også sig selv nogle
gange i sin måde at interagere med børnene, ”for den
er jo ikke kun møntet på mænd!”
Deltagernes oplevelse af kønnets betydninger
Hos gymnasieeleverne (case 2) var cirka 2/3 af
eleverne unge mænd, men i hvert af de resterende
syv settings, der er observeret i evalueringen, har

9. Dansefyrtårn Fyn er ikke inkluderet i Unge på vej, da de ikke
indgik i deltagerobservationsundersøgelserne
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til dans. ”Da jeg startede herovre med at danse, så
oplevede jeg også, at de [nogle drenge i klassen]
begyndte at drille mig med, at jeg var bøsse og sådan
noget…[…] Jeg blev måske lidt ked af det i starten, men
så tænkte jeg: ”Fuck det!” […] Vi er ikke venner – de
er bare i min klasse.” Selv syntes de unge piger, at det
var fedt med dansende drenge, at de var virkelig seje,
og at seksuelle orienteringer ikke hang sammen med
dansen på den måde, som beskrevet i fordommene.
En pige sagde om en mandlig danseven fra et andet
dansemiljø, at han var ikke homoseksuel. Han var,
med hendes ord ”lidt piget”, men det var fordi han så
bedre kunne interagere med alle de mange piger, han
dansede med. Nogle af de kvindelige naboer fortalte
om deres danseformidler, som var åbent homoseksuel,
at han havde fået kvinderne til at få en langt større
kontakt til deres feminine sider. Én sagde grinende
og kærligt: ”Så kommer der sådan en lille bøsse og
lærer én at være kvinde igen!” og beskrev, hvordan
hun havde opdaget sine hofters bevægelighed og
former på en helt ny måde. En anden, med lignende
oplevelse sagde, at hun var begyndt at gå i højhælede
sko som konsekvens af denne udvikling.

vejen igennem… og det, vi laver, er meget feminint
i forvejen”, sagde en mandlig nabo. Hans kvindelige
nabo fulgte op: ”Jeg synes også, at det er for feminint
at lave sådan noget vuggevisesang. Det er ikke noget,
der trækker for mænd. Der er slet ikke tænkt i køn i
det her setup. Det her er meget kønnet i den feminine
retning, og det udelukker mænd.”
Overordnet set var drengene og mændene ofte
undrende og lidt skuffede over, at de var eller næsten
var de eneste af hankøn. Men det var ikke noget, de
lod sig mærke med, når de deltog. Mennesket syntes
at komme før kønnet blandt deltagerne i langt de fleste
relationer, der blev etableret i praksisforløbene. Hvis
vi trækker på foregående afsnit om at skabe relationer
på tværs af alder, kunne man sige, at i den praksis, der
er forbundet med forløbene, kommer kønnet først ind
som en overvejelse og en mulig hindring, når voksne
eller ældre (specielt mænd) skal danse sammen med
børn. Sagt på anden vis, der er rigtig god grund til
at tro, at de medskabende danseforløb har unikke
potentialer for at skabe nye og anderledes møder
på tværs af alder og køn. Disse potentialer udfoldes
dog også altid i en politisk virkelighed, der har reel og
forventelig begrænsende virkning på, hvordan de rent
praktisk håndteres af deltagerne.

Naboerne i København mente, at den skæve kønsfordeling havde med årets tema for forestillingen Lullaby
at gøre. ”Lullaby er en meget feminin opsætning hele

55

Delkonklusion på
analysetema 2

De sociale relationer og oplevelsen af fællesskab var
overordnet set af meget stor betydning for deltagerne
i alle tre cases. Af mange blev netop fællesskabet
beskrevet som det bedste ved deres deltagelse.

agelse. Det til trods, udfoldede de sociale relationer
sig næsten udelukkende i forbindelse med danseformidlingen. Deltagerne mødtes kun uden for danseformidlingen med dem, de forud for forløbet havde
relationer til. I ét af forløbene i case 1 (de unge) og
i begge forløb i case 3 (naboerne) var det italesat
fra danseformidlernes og tovholdernes side, at deltagelsen var forpligtende, og der forventedes noget nær fuldstændig deltagerfremmøde. Deltagerne
oplevede dette som positivt for deres engagement
i forløbene. Det var med til, at de unge tog ansvar og ejerskab, både socialt og dansefagligt i forløbene. Specielt i det fynske Dans med din nabo-forløb
beskrev de voksne deltagere relationerne på tværs af
aldersgrupperne som meget værdifulde. Relationer
til deltagende familiemedlemmer fik nye nuancer og
dybder gennem deltagelsen, og er gode eksempler på,
at de medskabende danseforløb giver helt specielle
muligheder for et anderledes ligeværdigt møde mellem deltagerne. Netop nabo-forløbene indikerede og
gjorde det tydeligt, at danseforløbene har et helt unikt
potentiale i forhold til at skabe nye møder på tværs
af aldersgrupper. Danseformidlerne ser ud til at have
en meget central rolle i forhold til at give mulighed
for at møderne udfoldes og relationer udvikles. Både
organiseringen af forløbet såvel som inkluderingen af
relationelt betingede aktiviteter i praksis ser ud til at
have betydning for, hvordan sociale relationer kan få
mulighed for at udvikle sig undervejs.

Gymnasieeleverne deltog i danseforløbene som en
del af deres gymnasiale uddannelse, mens de unge og
naboerne stort set ikke kendte hinanden før forløbets
start. Sagt på anden vis, for gymnasieeleverne blev
nye sociale relationer til på baggrund af allerede
etablerede relationer, mens de unge og naboernes
relationer i høj grad blev skabt i kraft af deres
deltagelse i danseforløbene.
Gymnasieeleverne lod sig, særligt i starten af deres
forløb, påvirke af de andre deltagere i forhold til deres
engagement. Humoren spillede i den sammenhæng
en stor rolle i form af distanceskabende selvironi. Den
bidrog til fællesskabsfølelsen, men humoren gjorde
det også anderledes muligt for eleverne at deltage og
mere aktivt forholde sig til fornemmelsen af usikkerhed i forbindelse med de mere eksperimenterende og
improviserende aktiviteter.
Deltagerne i de unge og naboerne, som alle selv havde meldt sig til danseforløbene, udviklede undervejs
nye sociale relationer. For de fleste af disse deltagere
var de sociale relationer og det fællesskab, der opstod
undervejs i forløbet, det allerbedste ved deres delt-
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Analysetema 3: Dansefagligt
læringsudbytte og personlig
udvikling
Som overskriften angiver, fokuserer dette afsnit på
at beskrive, hvilke former for personlig læringsudbytte, som deltagerne tog med sig – og som ligger
ud over de sociale relationer og fællesskaberne,
der blev præsenteret i foregående afsnit. Som det
vil fremgå undervejs, så forholder hverken danseformidlere eller deltagere sig i praksis eller i interviews, i nogen særlig eksplicit grad, til æstetiske
læreprocesser. Afsnittet her har derfor en tematisk
overskrift, der først og fremmest forholder sig til
empirien. Det er dog samtidig den del af empirien,
der danner et væsentligt udgangspunkt for at besvare forskningsspørgsmålet: Hvordan udfolder de
æstetiske læreprocesser sig i danseforløbene? Forskningsspørgsmålet besvares således delvist i afsnittet
her, og tages også op igen i den samlende diskussion.

I fortsat overensstemmelse med empirien indledes
afsnittet her således med en beskrivelse af de
dansetekniske færdigheder og den kropsbevidsthed,
som udøverne oplevede at udvikle. Derefter følger
et afsnit om læringsudbytte forbundet til kreative
og æstetiske processer og endelig en kortere
præsentation af, hvorledes forløbene også har betydet
noget personligt for deltagerne, når det gælder deres
selvtillid, selvaccept og lignende aspekter forbundet
med personlig udvikling.

Kropsbevidsthed og dansetekniske færdigheder

Igennem deres deltagelse oplevede deltagerne, at de
udvidede deres bevægelsesrepertoire. Oplevelserne
af at lære nye bevægelser at kende og mestre dem
gjaldt i højere grad deltagerne i det længere forløb
end i de relativt korte – som i eksempelvis case 2
(gymnasieeleverne). For de unge i case 1 var den
tekniske udvikling en vigtig årsag til, at de var med i
forløbet.

Når deltagerne blev spurgt om, hvad de oplevede at
have lært, fyldte svarene om, at de var blevet bedre
til at danse utrolig meget. Dvælede man lidt længere
ved spørgsmålet, dukkede der flere nuancer op.
For rigtig mange deltagere var Ta’ fat om dansen et
møde med noget nyt, nemlig dansen som en kreativ
skabende aktivitet. En ung pige med megen erfaring
fra gymnastik og andre dansestilarter sagde: ”For mig
i starten var det rigtig svært at skulle lave de her ting,
fordi jeg forstod ikke en skid af, hvad [underviseren]
egentlig sagde, og jeg forstod slet ikke, hvad jeg
skulle gøre, og når jeg kiggede på de andre, så kunne
de så godt det der.” Den unge piges beskrivelse
eksemplificerer meget godt, at selv unge med megen
erfaring fra relaterede bevægelsesfelter oplevede
både de eksperimenterende tilgange og formsproget
i de koreograferede sekvensers som noget nyt og
fremmed.

Der var bevægelsesmæssigt vidt forskellige udgangspunkter blandt deltagerne, men uanset udgangspunkt oplevede stort set alle en meget stor udvikling
af deres kropsbevidsthed. Denne udvikling fremstod
ofte meget præsent for deltagerne og var ret lige til
at sætte ord på. De unge beskrev for eksempel: ”Altså,
jeg er bare blevet meget mere… bevidst om min krop,
og hvad jeg gør” sagde en pige, og en anden beskrev
noget lignende: ”Jeg tror, jeg er blevet lidt mere bevidst om, hvad kroppen kan og hvad jeg kan gøre med
den – hvordan jeg kan styre den.” En af de unge drenge
beskrev, hvordan han tidligere havde noget, som de
på holdet kaldte ”håndværkerhæle”: ”Jeg tror selv,
jeg er blevet mere elegant. Jeg trampede ret meget
[…] nu er det blevet lidt bedre. En mandlig nabo for58

talte, hvordan den kropsbevidsthed, han fik med fra
dans, manifesterede sig mere generelt i hans liv: ”Jeg
bliver meget mere bevidst om, hvordan jeg bevæger
min krop og hvordan jeg står og… jeg bliver mere åben
og jeg bliver mere fri på en eller anden måde, fordi
man lærer sin krop at kende gennem dans. Så den lige
pludselig begynder at eksistere. For man er heroppe
[peger på sit hoved], og lige pludselig så har man også
en krop, og man kan udtrykke sig med den, og man
nyder at udtrykke sig med den. Så jeg tager et eller
andet med dér også i min hverdag, hvor jeg begynder
at udtrykke mig kropsligt på en anden måde.” Hans
kvindelige mednabo fulgte op: ”Nogle gange når man
går herfra, så går man altså på en anden måde fra
bygningen.” En tredje nabo betonede også den værdi, som udbyttet havde på tværs af livets forskellige
sammenhænge: ”Jeg går anderledes, når jeg er ude at
vandre, fordi min balance og min måde at bruge min
krop på er anderledes.”

beskrev: ”[…] jeg kunne ikke gå op på tå, jeg kunne
ikke hoppe, jeg kunne ikke lave de der gadedrengehop
– det har jeg jo været nødt til at træne, for jeg bliver
nødt til at gøre det. Sidste gang, hvor vi skulle, så sagde jeg bare: Det kan jeg godt! Og så gjorde jeg det.
Altså, det var jo lidt en sejr […] men hvis man øver sig,
så kan man faktisk genoptræne de her færdigheder.”
En cirka 15 år yngre nabo end denne 60+’er fortalte,
at hun var begyndt at bruge sin krop og træne noget
mere også efter forløbet var slut “for jeg savnede det
helt sindssygt, da vi sluttede. Dér havde jeg det sådan:
Hov, hvor blev kroppen lige pludseligt af?! […] jeg genfandt også noget kropsbevidsthed, som jeg var lige
ved at tabe et eller andet sted.”
At erhverve sig tekniske færdigheder kan være
en udfordrende proces. Nogle gange oplevede
deltagerne, at de ikke fik tilstrækkelig tid til at arbejde
med bevægelserne, så de kunne mestre dem. Mange
af de unge berettede, at de først uger eller måneder
senere ved udførelse af de samme bevægelser kunne
mærke, at de faktisk havde udviklet sig teknisk i forhold
til de specifikke bevægelser. Men vejen derhen var
både lang og smertefuld. ”Det giver SÅ meget, når
man har lært det, men det er SÅ forfærdeligt, når
man gør det!” sagde en pige i Unge på vej. En anden
fulgte op: ”Og gør SÅ ondt [i kroppen]”, mens en
tredje sagde: ”Det er svært at lære!” De unge fandt
god brug af deres tekniske færdigheder, når de først
var erhvervet. “Og det [bevægelsesmaterialet] er bare
heller ikke naturligt, så man skal bare igennem det en
million gange før det sidder. […] In the moment kan
man ikke bruge det til en skid! Du skal have lært det
først, og så kan du bruge det til alt muligt bagefter. Så
det er sådan lidt… langtrukken en gang imellem. Og
man får blå mærker…“ De unge ville gerne udfordres

Andre deltagere beskrev, hvordan de havde opdaget
noget om deres kroppe, som de ikke vidste tidligere.
En ung pige genfortalte, hvordan hun nogle gange
med overraskelse havde sagt til sig selv: ”Det vidste
jeg ikke, at jeg kunne gøre, det der!”, når hun havde
lavet nogle nye, ukendte bevægelser. En mandlig
gymnasieelev beskrev, hvordan han havde opdaget,
at det stod endnu ringere til med smidigheden hos
ham selv: ”Der er i hvert fald nogle ting, man er blevet mere bevidst om, når man står og skal bukke sig
ned til tæerne, og der var kraftedme alligevel langt!
Man kunne mærke, det trak lidt ekstra i baglårene,
og man var bange for lige at trække en fiber[sprængning]!” De ældre naboer talte ikke om at udvikle, men
om ”at generobre kropsbevidsthed” og ”genetablere
kontakten til kroppen”. Som en af de ældre deltagere
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teknisk og forstod det langt hen ad vejen den tekniske
udfordring og de blå mærker som en præmis for
dansefaglig udvikling.

Mens smidighed og styrke var de (potentielle)
fysiske udbytter, som de unge og eleverne beskrev
at stifte bekendtskab med eller erhverve sig mest
udtalt, var billedet noget anderledes hos naboerne.
Her var også eksempler på udvikling af bl.a. styrke
og smidighed, men aspekter relateret til sundhed
og velvære fyldte mere hos de ældre naboer. Her
blev ofte taget individuelle hensyn til naboernes
fysiske forudsætninger, som tidligere beskrevet,
i de sociale relationer mellem deltagerne og
danseformidleren. ”Hvor langt ned i knæene skal vi
gå?” spurgte en deltager. ”Bare deromkring” svarede
danseformidleren og pegede på et område omkring
knæet. ”Er det med strittende bagdel eller rund ryg?”
spurgte en anden deltager. ”Det der er rarest for jer!”
svarede danseformidleren.

Især de unge oplevede også, i kraft af deres relativt
lange og teknisk udfordrende forløb, at de også udviklede deres smidighed og styrke. En pige fortalte:
”For eksempel er jeg blevet mere smidig. Jeg har altid
syntes, det var mega sejt, hvis man kunne sådan gå
split og sådan noget. Og så lige pludselige en dag – så
kunne jeg bare! […] Wow! og jeg blev helt glad, og
man kunne bare se, at det [danseformidlingen] virkelig havde gjort noget!” Særligt hos Trekantens unge var
den fysiske intensitet høj og det deraf følgende fysiske
udbytte stort. ”Man er blevet meget udviklet og mega
meget udfordret… ekstremt meget på det fysiske altså
rent styrkemæssigt” sagde en ung pige. En anden ung
pige beskrev, hvordan hun som konsekvens heraf var
blevet stærkere og mere udholdende styrkemæssigt.
”Og jeg kan da også se på min krop, at jeg faktisk har
fået overarme!” sagde en anden ung pige.

De ældre deltagere i Dans med din Nabo levede
med en del fysiske skavanker fra deres livshistorier,
og dette kom frem i interviewene. ”Det fylder kun
inde i ens eget hoved. Vi sidder jo ikke: Uh, hvor gør
det ondt, og i dag var den rigtig slem… det kommer
ikke de andre ved i virkeligheden” sagde en kvindelig
nabo. En anden kvindelig nabo beskrev sin deltagelse
som en slags ”lindrende medicin” mod sine store
smerter således: ”Altså, jeg har ondt alle vegne, og
det er bivirkninger af nogle piller, jeg spiser, så jeg
kan næsten ikke bevæge mig om morgenen, men det
går så over i løbet af timerne, når det smertestillende
virker, og det at få bevæget mig er den eneste vej, der
er. Og det er jo fint, og de dage jeg ikke går til noget,
er det svært at komme op på så meget bevægelse,
så jeg bliver smertefri.” Med bevægelsesaktiviteterne
i danseforløbene oplevede de ældre at deres kroniske
smerter mindskedes og deres livskvalitet blev øget.

En del af gymnasieeleverne beskrev, at de havde fået
et andet syn på dans, da de havde oplevet det som
meget fysisk og teknisk krævende at deltage. Som
en mandlig elev udtrykte det: ”Jeg blev overrasket
over… nu tænker jeg selv, at jeg er i rimelig god fysisk
form, men hold nu kæft, jeg havde ondt i maven af
at ligge og rulle rundt! Man skulle satme bruge de
mavemuskler – det var helt vildt! […] Jeg spiller meget
fodbold og træner [fitness] og sådan noget, men dét
der – der blev man satme godt nok sat til vægs! […]
man havde aldrig tænkt over, at man skulle have ondt
i nogle muskler af at gå ind og danse, da! Det skal jeg
lige love for, at det kom!”
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Æstetisk og kreativ læring

er tusind måder at lave floorwork på…” Rachel: ”Ja, og
ens personlighed kommer lidt mere til udtryk.” En ung
pige fra Trekanten fortalte samstemmende, at dansen
kunne opleves meget personligt, især i de mere
eksperimenterende og improviserende aktiviteter.
At blive synlig og set på den måde forekom hende
ubekvemt og ”pinligt”. Hendes meddeltager fulgte op:
”Altså, det er ligesom sådan, øhm… exposed, hvad de
nu end er, at ordet på dansk er… […] det viser sådan,
hvem man er, og det vil man ligesom ikke helt. Så det
er sådan lidt: Argh, man vil hellere have koreografien
[af underviseren], fordi så er der ligesom ikke én selv
så meget inde i den…”

Æstetisk læring forstås i denne sammenhæng, og som
beskrevet i afsnittet om Æstetik og dans, som at kunne
udtrykke sig intentionelt i en ”sanselig symbolsk form,
der rummer en fortolkning af os selv og verden, og
som kan kommunikere fra, til og om følelser” (Austring & Sørensen, 2006:68). I de forskellige forløb var
det meget sjældent, at der blev talt om at udtrykke
følelser eller om dans som symbolsk form. Omdrejningspunkterne for danseaktiviteterne var i langt højere grad det tekniske og kropslige.
Samtidig var der flere forhold, der gjorde det svært for
deltagerne at involvere sig i æstetiske læreprocesser.
Det var især tydeligt blandt gymnasieeleverne, men
også blandt de frivilligt dansende, at helt andre forhold
var i fokus og på sin vis hæmmede for, at deltagerne
kunne være involveret i en kommunikation til, fra og
om følelser – og dermed involveret i at omsætte deres
indtryk af verden til et æstetisk formudtryk gennem
bevægelse.

Deltagernes beskrivelser af deres æstetiske oplevelser
udfoldede sig oftest på et overordnet eller mere
abstrakt plan. Som allerede nævnt har det forventeligt
noget at gøre med, at der meget sjældent blev talt
eksplicit om at udtrykke sig æstetisk og intentionelt
i løbet af danseformidlingen. Dertil kommer, at
deltagerne var relativt unge og/eller ofte fremmede
for dansen, og at æstetiske aspekter per se blot er
vanskelige at finde ord for. Æstetikkens symbolsk
kommunikerende form åbner netop mulighed for at
udtrykke det komplekse og helhedsorienterede, og
det er dermed per definition ikke sådan lige til at få
udtrykt sprogligt. Det ligger netop udover det sprog,
vi plejer at bruge og udover de forhold, vi plejer
at italesætte. I det følgende er der eksempler på,
hvordan deltagerne alligevel formåede at beskrive
æstetisk relaterede læringsoplevelser. En ung pige fra
Trekanten beskrev, hvordan hun lagde de følelser, som
hun havde i øjeblikket, ind i dansen således: ”[…] jeg
danser med følelser. Jeg bruger, at hvis jeg er ked af
det, så lægger jeg de følelser ind i dansen, og hvis jeg
er megaglad, så er jeg megahyper og alt muligt… det,

En mandlig gymnasieelev sagde: ”Det er virkelig
svært at acceptere, at man har lov til at udtrykke sig
på den måde. Det er ikke noget, vi gør normalt til
hverdag.” Hans kvindelige holdkammerat supplerede:
”Man er ikke så personlig for hele klassen nærmest,
og så når man skal stå der og man blotter sig jo bare
fuldstændigt, fordi man bare skal leve sig ind i det.
Det er altså ikke… min branche!” Det er altså ikke bare
enkelt og ligetil at gå ind i de æstetiske processer,
særligt ikke for eleverne, som var mest uvant med
dette. De oplevede, at det var langt mere komplekst
og personligt for dem at danse end at lave anden
idræt, som denne ordveksling viser. Julius: ”Der er én
måde, man laver baggerslag [i volleyball] på… og der
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jeg fokuserer på, er at lægge mine følelser i dansen.”
En københavnsk pige beskrev noget lignende, men
fremhævede dansens potentiale til at forløse og give
afløb for følelser, og at det for hende kunne fungere
som en slags terapi. Hendes oplevelser gik således
ikke så meget på det at udtrykke sig i dans, men på
den gavnlige virkning, det havde for hende efter dans:
”[…] man kan få følelserne ud, hvis der er noget, man
går og gemmer på, men ikke rigtigt ved, om man kan
sige til folk eller ikke har lyst til at tale med folk om,
så synes jeg, at jeg ligesom kan give slip på det på en
eller anden måde. […] jeg ved fra andre danse [end
såkaldt ”glade danse”] at man bagefter bare kan…
[hun ånder kraftigt ud], fordi man føler, at man har
fået løftet et eller andet tungt af sig.” Den unge piges
meddeltager fortalte, hvordan hun ikke oplevede,
at det var følelser, hun udtrykte noget fra: ”[…] jeg
tror, jeg bare finder på en eller anden karakter, og
så tænker jeg: Okay, nu er jeg denne her person!" Til
trods for, at hun ikke direkte intenderede at udtrykke
sig æstetisk, kan hendes udtryk muligvis opleves som
talende til og om følelser af en tilskuer. Det samme
kan siges om følgende eksempel, hvor en af de unge
piger fortalte, hvordan hun blev mobbet meget i sine
første seks års skolegang. Det var ovre nu, men hun
oplevede, at dansen havde hjulpet hende: ”Jeg føler,
jeg kan udtrykke mig, og at det er noget, jeg faktisk er
god til, hvor der ikke er nogen, der bare kan komme
og blive bedre end mig til alting [og] det er bare noget,
der gør mig glad”.

skabe æstetiske udtryk, som også inkluderede ”den
onde side af verden […].” Hendes holdkammerat,
som havde mange års erfaring med standard- og
latindanse samt rytmisk gymnastik beskrev derefter,
hvordan hun i disse stilarter havde lært: ”[…] der
skal man bare smile og sådan, men altså det var
bare at være glad. Og her var det på en helt anden
måde, hvor man skulle være sårbar eller bange
eller… altså… det var bare sådan mega fedt, fordi
nu kan jeg bruge det til en masse andre ting.”
Deltagerne havde en klar forståelse af, at de
improviserende og medskabende dele af aktiviteterne
var forbundet med at arbejde kreativt, og dermed
med kreativ læring. Omvendt, når de blot imiterede
deres underviser, oplevede de ikke, at de arbejdede
kreativt. En ung fra Trekanten beskrev, hvordan
hun oplevede idéudvikling som et af sine vigtige
læringsudbytter fra deltagelsen. Hun underviste ved
siden af Unge på vej i en idrætsforening i forskellige
slags danse. ”Da jeg begyndte her, begyndte jeg lige
så stille at tænke anderledes på dans også. Nu kan
jeg faktisk godt finde ud af at lave koreografier… til…
noget andet musik og til nogle andre ting og sådan
noget, så nu er jeg begyndt at lave rytmeserier med
bolde og alt muligt – det kunne jeg heller ikke finde
ud af før. Det havde jeg slet ikke hjernen til.” Hos
Trekantens Unge på vej havde de dog ikke arbejdet
med bolde overhovedet, men ”det smittede ligesom
af på det, hvor jeg fik nogle ting… så hvis jeg ligesom
tænker bolden ind i det, så kunne jeg… det hjalp mig
bare til at sige, at det var sådan, man gjorde det.” Altså
var det ikke kun et spørgsmål om at direkte overføre
det lærte fra eksempelvis Unge på vej til en anden
kontekst, som skete i deltagernes læreprocesser.
Deltagelsen skabte en erfaring og viden om at tænke

I Unge på vej oplevede flere deltagere, at deres
bevægelser fik langt flere facetter i løbet af deres
deltagelse og at de i den forstand udviklede deres
æstetiske udtryksmuligheder. En af de unge piger
fra Trekanten fortalt om, hvordan hun havde lært at
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Involvering i æstetiske læreprocesser opleves
som grænseoverskridende
Som beskrevet i analysetema 1 var mødet med
dansen for manges vedkommende mødet med en
anderledes bevægelsesaktivitet. Når eleverne blev
spurgt, hvordan det var at være med i danseforløbet,
var deres gennemgående beskrivelse: ”Anderledes!”
og ”Grænseoverskridende!”. Svarene var ikke helt så
gennemgribende og karakteristiske for de unges eller
naboernes oplevelser, men de fandtes. For mange af
deltagerne var det grænseoverskridende overhovedet
at turde at leve sig ind i dansen. Tydeligst kom det til
udtryk hos eleverne, for hvem dans var mest fremmed.
En kvindelig elev beskrev, hvordan det havde været
det sværeste for hende ”at give slip på sig selv […]
altså på hæmningerne” og leve sig ind i dansen. En
mandlig holdkammerat udtrykte noget lignende på
denne måde: ”Det var også svært for mig, det der
med: Kan jeg nu tillade mig at leve mig ind i det på den
her måde? Det er selvfølgelig også svært det her med
at give slip første gang. Men anden gang syntes jeg,
det var nemmere at give slip i forhold til første gang.”

og skabe nyt, som hun kunne bruge i andre kontekster.
En kvindelig nabo fra forløbet på Fyn beskrev: ”Jeg
har faktisk også tænkt over noget, som faktisk først
er begyndt at slå mig nu, nemlig den kreative proces,
jeg har været en del af, som starter sådan heeelt
udflydende og så… bliver snævret mere og mere ind
og der bliver simpelthen sorteret fra, sorteret fra,
sorteret fra, sorteret fra og det bliver meget, meget
smalt, og så kører det. Hvor meget der ligger herude,
som ikke bliver brugt til noget – dén indsigt, den tager
jeg med mig nu. Og det – måske har jeg fået det at
vide mange gange før, men fordi jeg har oplevet det
rent kropsligt, tror jeg, så har jeg forstået noget,
som jeg ikke har forstået oppe i hjernen før nu…”
Også blandt gymnasieeleverne, hvor danseforløb var
relativt kort sammenlignet med de unge og naboerne,
beskrev nogle, at de havde lært at tænke og arbejde
mere kreativt som et udbytte af Ta’ fat om dansen. En
af pigerne var eksempelvis, undervejs i danseforløbet,
i en kort praktik på Idrætsstudiet på Aalborg Universitet, og ”der skulle vi danse. Vi skulle hurtigt lave en
koreografi, og så skulle vi opføre den. Og der kom jeg
sammen med nogle piger, der var fuldstændigt passive og slet ikke kunne finde på noget og havde det
svært ved at gøre det, og det var lige pludselig mega
naturligt for mig! Og det er helt klart noget, jeg har
lært ved det her, at man skal bare gøre noget eller
prøve at gøre noget. Hvor der var de meget som jeg
var i starten. Hvor jeg sådan kunne mærke, at jeg var
lige som videre fra det skridt, hvor jeg syntes, det var
pinligt. Eller ja, grænseoverskridende.”

Selv om det var svært for nærmest samtlige elever
og krævede en overvindelse af sig selv, og nogle af
de følelser beskrevet ovenfor, var det også noget,
som de generelt oplevede blev mindre svært jo
flere gange, de blev eksponeret for dansen. En stor
del af det grænseoverskridende for deltagerne hang
sammen med, at dansen foregik i et socialt rum, hvor
de blev (kunne blive) kigget på af de andre deltagere
og danseformidlerne, mens de dansede. En kvindelig
elev udtrykte det således: ”Jeg synes, det har været
grænseoverskridende, når man så alle de der, der bare
sad og stirrede på én.” Opsummerende for mange
elevers oplevelser kan det siges, at de oplevede det
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som værende grænseoverskridende at blive kigget på
i dansen. Generelt beskrev de, at jo flere der kiggede
på dem, og jo tidligere i forløbet det fandt sted, jo
mere grænseoverskridende oplevede de det. Det, som
de var bange for, var eksempelvis, som en kvindelig
elev sagde: ”[…] at jeg er den, der bliver lagt mærke til
på et tidspunkt, hvor jeg ikke føler… mig særligt tryg,
eller hvor jeg er ude i en eller anden situation, som jeg
overhovedet ikke føler, jeg har styr på, eller som jeg
ikke er god til.” Hun beskrev videre, at det, som hun
var bange for i den situation var holdkammeraternes
opfattelser af hende og deres reaktion, og at hun skulle
blive til grin. Opsamlende kan det siges, at deltagernes
oplevelse i danseforløbene først og fremmest var,
at deltagelsen var grænseoverskridende. Disse
oplevelser af at overskride grænser kom oftest
forud for og var mere fremtrædende i deltagernes
beskrivelser end de
æstetiske
oplevelser.

som oplevede det, blev det også oplevet som noget,
som man med vilje opsøgte, og ligefrem brugte som
en drivkraft for sit liv. En kvindelig fynsk nabo beskrev:
”Jeg lever ikke godt, hvis jeg ikke et par gange om
året kaster mig ud i noget, hvor jeg tænker: Shit!
Det kan jeg ikke, det der! Så skal jeg gøre det. […] jeg
tænder på en idé, hvis jeg lige ser: Hov, det der, det
er sjovt! Det turde jeg ikke – dét melder jeg mig til!”
De grænseoverskridende oplevelser var forbundet
med følelser som nervøsitet og pinlighed. På
forskellig vis fungerede disse følelser som en slags
”mellemregninger” i deltagernes mere æstetisk
orienterede oplevelser. Jo mere erfarne deltagerne
var, jo mindre fyldte nervøsitet og pinlighed i
oplevelsesbeskrivelserne, og desto mere trygge følte
deltagerne sig i danseaktiviteterne. En kvindelig
gymnasieelev beskrev, hvordan hun reagerede, når
det snart var hendes tur til at komme ind og bevæge
sig foran holdkammeraterne i den fælles cirkel:
”Altså, jeg slår fra heroppe”, pegede på hovedet og
fortsatte: ”Jeg synes, man kunne stå og tænke: ”Okay,
jeg gør det her!” Og så når det blev ens tur, så kan
man bare overhovedet ikke huske, hvad det så var,
man havde tænkt sig at gøre, og så gør man bare et
eller andet […] Så vil ens krop bare ikke samarbejde!”

Sammenlignet med gymnasieeleverne i case 2 oplevede naboerne og de unge ikke, i så høj grad, at den
dansefaglige formidling var grænseoverskridende.
I stedet oplevede de fremvisningen af forløbenes
afsluttende forestillinger eller helt andre, eksempelvis mere organisatoriske forhold som grænseoverskridende. En fynsk nabo fandt det eksempelvis mest
grænseoverskridende, at hun ikke på forhånd vidste,
hvad der skulle ske og dermed ikke havde kontrol over
sin deltagelse i forløbet. For en anden fynsk nabo
var det mest grænseoverskridende ”at være sammen med så mange forskellige mennesker og deres
energier og virkelig sådan prøve at være rummelig
og prøve at sige: Nå, men sådan er hun, og sådan er
han… det er jo fint nok.” Selv om det grænseoverskridende, i næsten alle tilfælde, blev beskrevet som
noget ubehageligt og negativt i situationen for den,

Denne reaktion delte en anden elev og beskrev,
hvordan det føltes som at gå lidt i panik, og hvor
hun, efter hendes tur var overstået, slet ikke kunne
huske, hvad hun faktisk endte med at gøre. En
københavnsk nabo beskrev, hvordan forrige års
afsluttende proces frem mod forestillingen havde
endt med at gøre hende nervøs og stresse hende:
”Sidste år skulle vi lige til sidst pludseligt lære en
helt masse […] jeg troede aldrig, jeg ville kunne. Dér
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tabte jeg helt lysten, fordi det blev uoverskueligt.
[…] Jamen, nu er det ikke sjovt mere, for jeg kan
ikke følge med!” I disse oplevelser overskyggede
nervøsiteten oplevelsen og begrænsede deltagerens
mulighed for at indgå i en æstetisk læreproces.
For mange af de mere forestillingserfarne deltagere
fremstod nervøsiteten i en mere afmålt og konstruktiv
størrelse end hos de mere uerfarne, som for eksempel
gymnasieeleverne. Nervøsitet var i den rette ”dosis”
befordrende for oplevelsen og resultatet af dansen,
oplevede flere. En af de københavnske unge sagde:
”[…] vi har haft opvisninger før, så det [nervøsiteten]
har vi måske vænnet os til. Okay, jeg ved godt, jeg
er nervøs nu, men jeg har prøvet det her før, og
jeg kan godt finde ud af det, og jeg glemmer ikke
hele dansen, bare fordi jeg går på gulvet” Hendes
meddeltager fulgte op: ”Man præsterer bedre, når
man optræder, fordi man virkelig tænker over, hvad
man gør.” Den samme nabo, som ovenfor beskrev
det grænseoverskridende som en drivkraft, sagde
om sin oplevelse af forestillingen: ”Jeg har i hvert fald
sådan en showknap siddende i nakken, at […] når vi
er på, så er vi på, så tænder vi, og så glemmer jeg
alle sorger og bekymringer, og så kører showet! Det
er jo ikke alle, der har det, men vi kunne ikke lave
gummistøvledans ordentligt, før publikum var der!”

Det var altså ikke alle, som oplevede det at blive kigget
på som noget, der fremkaldte ubehagelig nervøsitet.
Flere af de unge gav udtryk for, at de faktisk gerne
ville kigges på, når de dansede, og en mandlig nabo
sagde: ”De fleste mennesker har sådan en eller anden
tilbageholdenhed for at træde ind på gulvet og være
på, men det er én af de ting, jeg synes, der tiltrak mig.”
For langt de fleste vedkommende skete der en gradvis
tilvænning til det nye, så det ikke længere oplevedes
så grænseoverskridende, pinligt eller ledsaget af for
megen negativ nervøsitet. I stedet blev oplevelsen af
tryghed mere kendetegnende for beskrivelserne. Det
skete eksempelvis, når gymnasieeleverne opdagede,
at de andre ikke kiggede så meget på dem, som de
troede, og at holdkammeraterne slet ikke lavede
sjov på deres bekostning. Det kunne også ske, når de
opdagede, at alle andre inklusiv underviseren også
lavede fejl. Som denne mandlige elev beskrev: ”[…] og
så finder jeg ud af, at [danseformidleren] også laver
fejl, og så kommer jeg til at se bagud, hvor alle dem fra
[det andet gymnasium] står, og de laver også fejl. Og
så begynder jeg sådan set at slappe af.”

Deltagernes personlige udvikling

Deltagerne, især de unge og deres forældre, beskrev,
hvordan de oplevede, at de unge havde udviklet sig
personligt gennem deltagelse i Ta’ fat om dansen.
De egenskaber, der gik igen i deres beskrivelser
var udadvendthed, åbenhed, selvtillid, selvaccept,
selvstændighed og gåpåmod.

En anden nabo fra Fyn fortalte, hvordan hun havde fået
lyst til og også holdt sig i fysisk god form for at kunne
lave flere danseforestillinger efter at have lavet én
med Dans med din nabo. En af motivationsfaktorerne
herfor var netop nervøsitetens forløsning under og
efter forestillingen. ”Det var jo et adrenalinsus af
format, fordi man var skide-nervøs, og vi havde ikke
prøvet at få det hele sat sammen, kun lige sådan
dagen før […] [alligevel] det gik op i en højere enhed.”

En af de unge piger fortalte, at hun var meget genert:
”Altså, jeg synes, det er svært at snakke med folk, man
ikke kender.” Men efter hun var begyndt i Unge på vej,
var hun blevet bedre til det. ”Altså, jeg synes, jeg bliver
mindre genert. At jeg bliver mere åben.” En anden
66

67

pige fortalte, at hun inden starten i Unge på vej havde
været nervøs for at møde alle disse nye mennesker,
men at det var gået godt, og ”nu er jeg overhovedet
ikke lige så nervøs for at komme på efterskole næste
år”. En mor fortalte endvidere om sin teenagedatter,
at hun var blevet mere udadvendt, og at det var
noget, hun meget tydeligt kunne mærke på sin ellers
lidt stille datter. Hun fortalte også, hvordan datteren
havde det fagligt lidt svært i skolen, men hvordan
hun nu danser konstant derhjemme, og har fået en
meget større selvtillid i kraft af at blive bedre til dans.

ede, at den selvtillid og selvsikkerhed, de havde oplevet i forbindelse med dansen, kunne overføres til andre
krævende situationer. En pige fra Trekanten fortalte,
at hun normalt var meget nervøs, når hun skulle lave
en fremlæggelse i skolen: ”Jeg havde våde hænder, og
jeg svedte, og jeg havde ondt i maven, og jeg følte,
jeg skulle kaste op, og jeg havde det virkelig slemt. Jeg
kunne slet ikke gøre det. Så efter at jeg havde været
her et par gange – nu hvor jeg stiller mig op og laver en
fremlæggelse – jeg er næsten ikke nervøs!” Om den
selvstædighed, som flere deltagere beskrev, sagde
en anden af de unge piger: ”Altså, jeg kan i hvert fald
mærke, altså sådan helt vildt, at jeg er blevet meget
mere selvstændig. Altså før var det sådan lidt: Skal
man lige gå med veninden på toilet? Eller: Tør man
godt gå fra den ene ende til den anden uden nogen?
Og nu er det sådan lidt… altså nu er jeg blevet lidt
mere ligeglad, også fordi jeg ikke kendte nogen her [i
forløbet på forhånd]. Så jeg kan virkelig mærke, at jeg
er blevet mere selvstændig, altså også sådan i skolen.”

En stor del af udbyttet i form af selvtillid er knyttet til
deltagelsen i Ta’ fat om dansen, andet end til dansen
set mere generelt. En mandlig elev beskrev, hvordan
han havde oplevet at få et ”selvtillidsboost” efter at
have vist deres dans på Teater Nordkraft, og fortsatte:
”Okay, vi klarede det! Og man viste noget. Det er da
fedt, selv om man var nervøs i starten. Så kommer
man jo over det, når man har vist det. Det er jo en
god fornemmelse.” En ung pige fortalte, at hun havde
fået mere selvtillid, og at det kom til udtryk i andre
dansesammenhænge, hvor hun ikke, som før, stillede
sig bagerst til imitation længere, men kunne stille
sig hvor som helst. Det havde ikke betydning mere.
Naboen, som havde sin datter med i forestillingen på
Fyn, beskrev, hvordan datteren havde været ufatteligt
nervøs op til forestillingen, men alligevel havde
samlet mod til sig og havde gjort det, da hun skulle
på scenen. ”Det er fordampet lidt med projektet, men
hun fik selvtillid i forhold til det, ikk’? Ikke at hun har
dårlig selvtillid, men hun opdagede bare, at det ikke
var farligt at stille sig op […] den der bevidsthed om at
det ikke er farligt at gå ud og gøre sådan noget.”

Der var også et eksempel på det modsatte – at man
kunne miste selvtillid ved at deltage. En ung pige fra
Trekanten oplevede, at hun mistede selvtillid ved at
være med i forløbet. Hun begrundede det med, at de
andre deltagere og danseformidlerne var, syntes hun,
meget bedre end hun var. Da hun fortalte om dette
i fokusgruppeinterviewet, knækkede stemmen over
og hun fik tårer i øjnene. Hun overvejede at afbryde
sin deltagelse i Unge på vej på grund af dette. Som
respons begyndte flere af de andre deltagere at modsige hende og fortælle, hvor dygtig de syntes hun var,
og ellers komme med forskellige opmuntrende ord.
Nogle af de unge piger beskrev, hvordan de havde
oplevet at opnå en større selvaccept gennem deres

Der var ligeledes eksempler på, at især de unge oplev68

deltagelse. En af pigerne havde, ifølge eget udsagn, en
dobbelthage, og dén var hun meget ked af. Men ved
at opleve, hvordan særligt én anden deltager havde et
meget afslappet og accepterende forhold til sin egen
krop, havde hun selv fået det bedre med sin egen
krop. En anden ung pige beskrev, hvordan hendes
deltagelse også havde haft en positiv afsmitning på
den måde, hun agerede i forbindelse med bad efter
idræt i skolen. Hun havde haft det meget svært med
at gå i bad, da hun følte, at hun var blevet for tyk og
som konsekvens heraf en overgang holdt op med at
spise. Men efter hun kom med i Unge på vej, ændrede
det sig: ”[…] man kommer hjem og så tænker man
sådan lidt: Altså, ved du hvad? Nora smed tøjet i
dag, og hun ligner mig. Måske på en anden måde. Så
hvorfor kan jeg ikke gå i bad med de andre fra min
klasse? Dem kender jeg jo! Altså Nora, jeg havde
jo dårligt nok snakket med hende, og alligevel, så
tænkte jeg på den måde […]. Så det gjorde også,
at jeg blev mere selvsikker på min krop og nu går
i bad lige meget hvad – om jeg har svedt eller ikke
har svedt, fordi at… ja… alle har set en krop før.”

sammenhænge. Disse nære, kropslige og positive
fællesskaber var, ifølge pigernes beskrivelser, af langt
større betydning end deres skoleorganiserede forsøg
på at løse et aktuelt problem omkring badning efter
idrætsundervisning for disse unge piger.
Flere deltagere talte om at have fået et større
gåpåmod i kraft af de store udfordringer de mødte
i danseforløbene. Disse udfordringer skete ofte
i forbindelse med at skulle imitere nogle meget
vanskelige bevægelser efter danseformidleren – altså
i kraft af det, som kunne være en skyggeside ved de
imitative aktiviteter. En ung pige var, med egne ord,
”ret heftig” til gymnastik, som hun havde dyrket i
mange år. Da hun kom med i Unge på vej, oplevede
hun, at hun i starten langt fra var blandt de bedste
deltagere, og at der var langt op til danseformidlernes
tekniske niveau, ”og så skal man lige afklare sig med
det og tænke: Okay, så må jeg bare sådan lige klø lidt
ekstra på! […] Så må man bare bide det i sig, og så må
man bare prøve at øve. Og til sidst endte det med,
at jeg kunne.” En anden ung pige fortalte, hvordan
hun havde fået mod på nye ting uden for Unge på vej:
”Det har også styrket mig rigtig meget det der med
at gå ind til ting […] Og så da jeg begyndte på det her
nye dansehold, som jeg går på, der gik jeg også bare
ind med gåpåmod, og jeg tænkte sådan: Det der, det
har jeg set før, så det gør jeg da bare lige – hen over
gulvet!” Hun fortalte endvidere, at deltagelsen havde
givet hende mod på at melde sig til en dansecamp i
efterårsferien, hvor hun ikke kendte nogen i forvejen.

En anden pige, som gik i parallelklassen, fulgte op:
” […] der var ikke rigtig nogen, der gik i bad rigtigt,
fordi vi alle sammen var usikre på vores krop, så vi
har skullet have sådan en time, hvor man skulle se
på forskellige kroppe, og det synes jeg overhovedet
ikke havde virket, vel, men så lige så snart man kom
hen og var sammen med nogle andre, der ikke var
sådan – altså dømte én – så har jeg også fået det
meget bedre med at gå i bad […]” Så den spejling og
indirekte etablering af rollemodeller, der sker mellem
de unge, havde altså en stor og positiv betydning for
pigernes forhold til deres egne kroppe, og hvordan
disse kunne agere og blive set på, og vurderet i sociale

Deltagernes identitet og selvforståelse udviklede sig
ligeledes undervejs i forløbet. En af de unge piger
fortalte, hvordan hun gennem mange år havde
dyrket Teamgym, men på grund af en skade havde
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været nødt til at afbryde sin deltagelse, og mistede
sine sociale relationer dér. Dansen tilbød sig her
som en ny arena, hvori hun kunne udvikle og skabe
en anden forståelse af sin identitet. I Dans med din
nabo beskrev de midaldrende deltagere ligeledes,
hvordan de oplevede, at deres identitet forandrede
sig gennem deltagelsen. Noget er allerede beskrevet
under analysetema 2 om de sociale relationer
eksempelvis, at nogle kvindelige naboer oplevede at
komme i kontakt med deres kvindelighed på en ny
måde. Men deltagelse i danseforløbene betød også
som denne kvinde sagde: ”at kunne gå ud og sige: Jeg
har været med i dét! Og folk, naboen, sagde: Jamen,
du er da ikke danser!? Jo! Jeg er danser! Det kan jeg!
Selvfølgelig kan jeg det! […] Og bossen, der kommer

og siger: Nå, men der var også det der projekt… Det
var jeg med i! Var du med i det?! Jamen, det giver en
respekt på en anden måde…” Nogle af de lidt ældre
naboer fortalte, hvordan Dans med din nabo havde
tilbudt sig som en ny arena for deres selvforståelse
og identitet efter endt arbejdsliv. En nabo beskrev:
”Både det, at det giver noget struktur […] men at
det er noget helt andet, end jeg plejer at lave.” Han
fortsatte: ”Måske også når man mister kontakten
til arbejdsmarkedet, så er man pludselig ikke dén
identitet mere, så man får en ny identitet. Nu skal jeg
ind på Operaen og optræde, ikk’? Det er simpelthen
SÅ blæret – det er skønt!”
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Delkonklusion på
analysetema 3

Deltagernes mange forskellige aspekter forbundet
med det personlige udbytte, kan grupperes i forhold
til to undertemaer: det dansefaglige læringsudbytte
og den personlige udvikling. Det æstetiske aspekt
er i dette afsnit placeret i forhold til det udbytte,
der handler om personlig udvikling. Dansefagligt
oplevede deltagere, på tværs af alle tre cases, i høj
grad at blive teknisk bedre til at danse og få udviklet
deres kropsbevidsthed. Blandt de unge i case 1 og
gymnasieeleverne i case 2 beskrev mange, at de
opdagede nye kropslige muligheder under deres
deltagelse. Samtidig oplevede de også, at de udviklede
kropslig styrke og smidighed. De ældre naboer beskrev,
hvordan danseaktiviteterne bidrog til at genetablere
en forbindelse til kroppen, som de havde mistet
med alderen. De oplevede også, at dansen gav dem
sundhed og velvære blandt andet ved, at det virkede
lindrende på de smerter, som mange oplevede i deres
hverdag, at deltage i danseaktiviteterne.

følelser i bevægelser så absolut på spil for deltagerne,
når de dansede. For langt de fleste deltagere, særligt
i case 1 (de unge) og case 2 (gymnasieeleverne) var
disse aspekter forbundet med det følelsesmæssige og
personlige, og også beskrevet som grænseoverskridende. De grænseoverskridende oplevelser var for
manges vedkommende, blandt de unge og eleverne,
forbundet med nervøsitet og pinlighed, og de følelser begrænsede deres involvering i dans som
æstetisk læreproces. Det var lettere for disse deltagere at udtrykke sig i og med dansen, hvis de følte sig
trygge ved bevægelsesmaterialet og de sociale relationer i gruppen.
Deltagerne beskrev også, at de havde fået et udbytte af
forløbet vedrørende personlige forhold såsom selvtillid
og selvaccept. Mange unge oplevede, at de var blevet
mere udadvendte og åbne over for andre, ligesom de
oplevede et større gåpåmod i forbindelse med deres
deltagelse i danseforløbene. Endelig skal det tilføjes,
at deltagelsen i forløbene føjede helt nye facetter til
den enkeltes selvfortælling. Det gjorde en forskel, at
kunne henvise til og tænke på sig selv som danser.

Dansens æstetiske aspekter fyldte, i deltagernes
beskrivelser, langt mindre end de kropslig færdighedsmæssige. Omvendt så fyldte beskrivelser af, hvordan
personlighed og følelser kom til udtryk i bevægelserne, en del. Så i den forstand var fortolkning af
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Analysetema 4: Udfordringer
for danseforløbene

I det følgende beskrives, hvordan deltagerne oplevede
rekruttering til og organisering af forløbene. Til sammen vil analysen have fokus på spørgsmålet: Hvordan
har rammebetingelser betydning for danseforløbene?
Dette spørgsmål og hertil hørende analyse er ikke af
direkte betydning for at kunne forfølge evalueringsrapportens formål. Analysetema 4 er således mere et
resultat af, hvad der også trængte sig på i forbindelse
med observationer og interviews.

og uddeling af flyers på skoler var uden den store
succes i forhold til at rekruttere deltagere. De sociale
relationer fremstår med andre ord som nøglen til at
kunne rekruttere til de forskellige danseforløb.
For de unges vedkommende faldt Unge på vejs afvikling
tidsmæssigt sammen med folkeskolereformen og dens
lange dage. Det italesatte mange deltagere og danseformidlere fra den kontekst, som en stort problem for
rekruttering og fastholdelse af deltagerne. De unge
oplevede at have meget lidt tid, og det fraholdt nogle
fra at begynde og andre for at fastholde deltagelsen.

Deltagerne i case 1 (de unge) og case 3 (naboerne)
havde fået viden om danseforløbene på tre forskellige
måder. Den første måde var, at deltagerne selv
allerede var involverede i eller opmærksomme på
dansemiljøerne, som skabte disse danseforløb. Nogle
gik allerede til dans hos nogle af værtsinstitutionerne,
Åben Dans i Roskilde, Den kreative Skole i Fredericia
og Dansekapellet i København NV, mens andre
fulgte disse på maillister eller Facebook, og
opdagede danseforløbene ad den vej. Ad disse veje
rekrutteredes altså allerede danseinteresserede og/
eller danseerfarne deltagere.

Den hyppigst beskrevne motivation for at tilmelde sig
var, for de unge og naboerne, at de var glade for at
danse og gerne ville danse mere. For mange fyldte det
også meget, at forløbet var en sjov, ny og spændende
udfordring. At forløbene indeholdt scenekunstneriske
elementer, inkluderede professionelle dansere
og koreografer og kulminerede i forestillinger var
motiverende for en del af de unge, såvel som for
naboerne. Som en kvindelig nabo sagde: ”Orv, den
drøm har jeg gået med længe – jeg vidste bare ikke,
det var muligt!”

For de fynske naboer i Svendborg var det gennemgående, at de fulgte med i lokalpressen, og fra
avisen havde fået viden om deltagelsesmuligheden.
Endelig fyldte det meget blandt de unge, at andre
i deres sociale netværk havde opdaget projektet
og givet denne viden videre til dem. Det var typisk
andre deltagere, deres forældres viden fra de unges
skoleintra, kommunale kulturmedarbejdere eller de
unges lærere, som gjorde de unge opmærksomme
på Unge på vej. Deltagerne var således allerede
danseinteresserede, aktive i forhold til det lokale
kulturliv eller havde nogle sociale relationer, som var
opmærksomme på de unges danseinteresse. Plakater

De fleste gymnasieelever gav derimod udtryk for,
at de ikke selv kunne have fundet på at tilmelde sig
noget lignende i fritiden. En mandlig gymnasieelev
fortalte imidlertid: ”Jeg syntes også, det måske var lidt
træls i starten […], men jeg synes, hun [idrætslæreren]
er sej, at hun har fået os med til det! Fordi jeg ved, at
med vores klasse, der har hun eddermame taget et
sats […] Men jeg synes, at det er da endt fedt, og jeg
synes, det er nice, hun gør sådan noget, så vi prøver
noget nyt […] det er da heller ikke alle, der har fået lov
til at prøve sådan noget her!”
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Organiseringens betydning for deltagerne

i næsten dobbelt så lang tid, som de normalt var i idræt.
Som konsekvens var der omkring 20% af eleverne,
der forlod undervisningen før tid og omkring kl. 15.
Som forklaring gav de, at de skulle nå en bus, og at
de skulle hjem på arbejde. En gymnasielærer forklarede sin forståelse af, hvad den tidlige afgang skyldtes:
”Arbejde… langt hen ad vejen. Og så bliver skolen valgt
fra. Dér er skolen bare en aktivitet på lige fod med
alt muligt andet.” Eleverne fortalte dog i interviewet
en lidt anden historie, som handlede mere om manglende lyst eller vilje til at blive. En del beskrev, hvor demotiverende det var for dem at blive efter klokken 15.

Nogle af danseforløbene har været under tilblivelse
helt op til deres start, og mens de var i gang. For deltagerne, i de forløb, har denne mangel på klare rammer
og forudsigelighed i organiseringen været en negativ
oplevelse. ”Jeg synes, det værste har været strukturen
[…] hvor er det svært at få lagt ind i sit program, og
jeg synes virkelig, det har været stramt, at vi har fået
besked så sent […] De næste tre måneder er planlagt!
Så at skulle finde huller og at skulle finde løsninger og
nødløsninger og biløsninger til de nødløsninger – det,
uh… det stresser mig bare, og det synes jeg sgu har
været noget… sjapværk!” fortalte en ung pige.

En kvindelig elev gav udtryk for, at det påvirkede
hendes oplevelse af at deltage lidt negativt. ”Der
gik lidt af det, fordi de var mange, der tænkte: ”Jeg
gider faktisk ikke være her efter skole.” Så en anden
gang så skal man lægge det i skoletiden, fordi alle
dem, der har det sådan lidt: ”Ej, det gider jeg ikke
bruge min tid på” – de tager altså hjem!” Hun nedtonede betydningen af, at det netop var dans, der
var på programmet, da hun fortsatte dog lidt senere: ”Men der var mange af dem, som tog hjem, som
gav udtryk for alligevel, at de syntes, det var fedt nok,
det vi lavede her. Så jeg tror ikke, at det var fordi, at
det var lige præcis dans, vi havde gang i, at de smuttede.” Der lå således også her strukturelle betingelser, der ikke havde med indholdet at gøre, men som
alligevel blev en udfordring i forhold til deltagelse.

Der var også eksempler på, at mødeplanerne ikke
blev kommunikeret klart nok ud eller lavet om i
sidste øjeblik, så de unge ikke havde mulighed for at
tilrettelægge deres øvrige liv, men måtte gå glip af
det ene eller det andet. Det var, med det travle skoleog ungdomsliv in mente, vanskelige vilkår at deltage
under, beskrev mange af de unge. Ikke mindst når der
var megen transport involveret til og fra aktiviteten.
I gymnasiet var der en særlig udfordring for deltagelsen i danseforløbene, som handlede om tidspunktet på dagen. Eleverne var vant til at få fri fra undervisning senest kl. 15. Men fordi det var vanskeligt for
gymnasierne og deres skemalæggere at lægge undervisningen ind i skemaerne, lå nogle af undervisningsgangene fra 14.30–16.30. Desuden var eleverne aktive
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Delkonklusion på
analysetema 4

Rekruttering af deltagere skete, for de unges og
naboernes vedkommende, primært blandt i forvejen
danse- og kulturinteresserede personer. De sociale
relationer og en interesse for tilbuddene i lokalmiljøet
var på flere måder nøglen eller rettere nøglerne til at
opdage Ta’ fat om dansen. Motiverne for deltagelse
var hos de unge og naboerne først og fremmest
glæden ved og interessen for dans. Herudover betød
gode erfaringer fra tidligere forløb samt forløbenes
form med professionelle danseformidlere og en
afsluttende forestilling også en rolle for motivationen.
For de ældre naboer var dansens rekreative og
sundhedsfremmende potentiale ydermere et vigtigt
element.

De strukturelle forhold vedrørende hvert enkelt
forløb havde betydning for deltagernes oplevelse
og engagement. Ændringer og en vis grad af
uforudsigelighed i forhold til danseformidling,
forestillinger osv. gjorde det især for de unge svært at
indpasse forløbet i forhold til resten af deres liv. For
eleverne i gymnasiet spillede det en rolle, hvornår
på dagen forløbet lå. Den skulle ligge indenfor, hvad
eleverne forstod som normal skoletid for, at mange
ikke fravalgte at deltage i hele eller dele af forløbet.
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Konkluderende diskussion om
dans som social og æstetisk
aktivitet
Med udgangspunkt i udvalgte danseforløb inden for
programaktiviteterne Unge på vej og Dans med din
nabo har det har været denne rapports formål at svare på:

Etableringen af det læringsrum, som danseformidleren
refererer til som ”danserummet”, skulle således
etableres og fortsat forhandles undervejs i det
relative korte forløb. Kønssammensætningen var i
case 2 (gymnasieeleverne), ligeledes en anden end i
case 1 og 3. I gymnasiet var 2/3 mandlige deltagere
mod 1/10 mandlige deltagere i case 1 og case 3. Deltagerne var anderledes overraskede over, at dans også
kunne være ”den slags bevægelser”, at det faktisk
havde været ret sjovt at være med til og at dans kunne
være hårdt fysisk set.

Hvordan dans opleves som social og æstetisk
aktivitet af forskellige målgrupper.
Som det har været betonet i indledningen til denne
rapport, bidrager analysen med viden om de deltagendes oplevelser forbundet med at være med i
medskabende danseaktiviteter, der udfolder sig i
fritidsregi.

Rapportens formål indfries ved at besvare fire
forskningsspørgsmål i hvert af rapportens temaer. I
besvarelsen af disse forskningsspørgsmål har det været
en vigtig prioritering, at oplevelserne præsenteres set
fra deltagernes perspektiv og dermed at empirien får
lov at ”tale”. Under hver af de fire analysetemaer er
der flere undertemaer, som den danseinteresserede
forventeligt vil finde værdifulde og konkret
anvendelige i forhold til praksis. Eksempelvis, hvor lidt
berøring, der skal inkluderes i aktiviteterne for, at det
forventeligt har en relativ stor (og positiv) betydning
for specielt de ældre deltagere; humorens konstruktive
rolle i forhold til at tackle fornemmelsen af pinlighed,
når medskabende dans er noget helt nyt for gruppen
af deltagere; og opridset af de forskellige måder det
medskabende aspekt kan udfoldes på i forløbene.

Overordnet set er det væsentligt at bemærke sig, at
case 2 (gymnasieeleverne) præsenterer et forløb, der
netop ikke i udgangspunktet foregår i frivilligt regi. I
stedet er det som en del af undervisningen på gymnasieuddannelsen, at disse elever stifter bekendtskab
med forløbet. På den vis minder de institutionelle
rammer og rekruttering af deltagerne i langt højere
grad om de danseaktiviteter, der udfolder sig under
programmet Dans i skolen (se og læs nærmere i rapport 2). Vi har valgt at beholde case 2 i denne del af
evalueringen, blandt andet fordi der aldersmæssigt
er tale om en gruppe unge, der svarer til Unge på
vej-gruppen, og fordi gruppen af gymnasieelever, i
forhold til folkeskolens forløb, allerede må beskrives
som en mere selekteret gruppe. De har ovenikøbet
aktivt tilvalgt idræt, et bevægelsesfag, som en del af
deres fagpakke på gymnasiet. Ikke desto mindre, så
har netop betingelserne for at udvikle anderledes
eller nye sociale relationer og fællesskaber i case
2 været forskellige fra de betingelser, der gjorde sig
gældende hos Unge på vej (case 1) og Dans med din
nabo (case 3).

Den næstfølgende konkluderende diskussion tager
afsæt i rapportens besvarelse. Den søger at undgå
gentagelser fra delkonklusionerne for i stedet at
diskutere dans som social og æstetisk aktivitet på
tværs af beskrivelserne i de forskellige tematisk
relaterede beskrivelser.
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Dans som social aktivitet
På tværs af casene er der tale om mange forskellige
grupper af udøvere, flere grupper er ikke homogene aldersmæssig, og nogle af deltagerne har ikke
meldt sig frivilligt, og synes i udgangspunktet, at det
er både pinligt og mærkelig at skulle eksperimentere
med bevægelser sammen med andre. I nogle grupper
kender de hinanden godt, og i andre grupper er alle
nye bekendtskaber. Uanset gruppens sammensætning spiller udviklingen af sociale relationer en stor
rolle for deltagelerne. Den store mængde af data og
den forskellighed, der kendetegner deltagernes alder
og tilgang til forløbet gør, at empirien og analysen får
en tilnærmelsesvis repræsentativ karakter i forhold
til at kunne konkludere: JA, medskabende danseaktiviteter er på mange måder og på overbevisende
vis en aktivitet, hvor sociale relationer er i centrum.

at være opmærksom på, at det i høj grad er vigtigt,
at danseformidlerne er med til at sætte en kontekst
og skabe et rum, hvor eksperimenterende og undersøgersøgende bevægelsesaktiviteter er acceptable.
Ser man på de mindre aldersgrupper i børnehave
og skoleregi har Herskind (2007) og Nielsen (2012)
på hver deres måde netop gjort opmærksom på
underviserens store betydning i forhold til det
specielle læringsrum, der skabes. Danseformidlerens
ageren eller måske rettere medageren er
betydningsfuld i forhold til at sætte rummet
(konteksten), så man kan bevæge sig på måder, der i
mange andre sammenhænge vil opfattes som pinlige
(Nielsen, 2012). Omvendt har danseformidleren i
disse sammenhænge også stor betydning for hvilke
slags bevægelser, der på underforstået vis, opleves
som velsete af deltagerne. Som Herskind gør
opmærksom på, er der grænser for, hvor voldsomme
bevægelser man må lave, når man bevæger sig
efter hinanden i Kongens efterfølger (2007, 92).

Der er flere forskellige eksempler på, at deltagerne
etablerer nye relationer og ikke mindst nye forståelser
af sig selv, når de deltager i det medskabende danseforløb. Dette forhold træder særlig tydeligt frem i case
3, specielt i forhold til, hvordan deltagerne i Dans med
din nabo på Fyn udvikler deres relationer til deres
familiemedlemmer. Case 2 (gymnasieeleverne) gør
det på mange måder klart, at det vi ved om bevægelse
i skoleregi herunder at det bidrager med psykosocial
læring (Nielsen, Wehner & Herskind, 2015), også gør
sig gældende, når vi rykker op til gymnasieskolen.

Med de små aldersgrupper har danseformidleren en
altdominerende rolle for den bevægelsessocialisering,
der følger med det at skabe rummet – og dermed
sætte konteksten for aktiviteterne. Sammenlignet
med disse beskrivelser gør case 2 det tydeligt, at
det for aldersgruppen i gymnasiet i høj grad må
forventes, at de indbyrdes sociale roller i denne
sammenhæng har stor betydning for danserummet.
Danseformidleren har ikke samme altafgørende
rolle for, hvorvidt det accepteres og føles ok at gå
med på at eksperimentere med bevægelser. De
gymnasieelever, der har høj social status inden for
de allerede etablerede fællesskaber, har forventeligt
mindst lige så stor betydning for ”hvor okay det er” at

Som gymnasieelev, med tilvalg i idræt, ser det ud til,
at det spiller en stor rolle, om den måde man bevægelsesmæssigt deltager i timerne på opleves som accepteret af gruppen. Man skal helst ikke være for underlig og skille sig for meget ud. Fremadrettet er dette
forhold med til at understrege, at det er væsentligt
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engagere sig fuldt ud i de mere eksperimenterende
og udforskende aktiviteter. I det frivillige regi - case 1
(de unge) og case 3 (naboerne) - er det ”det sociale”
deltagerne fremhæver, som noget af det bedste ved
forløbet. Danseforløbet omtales også som et frirum
og deltagerne henviser til at mødes på ligeværdig vis i
de eksperimenterende bevægelsesaktiviteter. Specielt
Dans med din nabo er i et internationalt perspektiv på
mange måder at betragte som et Community dance
projekt. Ifølge den engelsk tradition anvendes denne
betegnelse for danseprojekter, hvor en forholdsvis
blandet gruppe af deltagere går sammen om at
skabe en forestilling – eller en mindre forevisning – i
samarbejde med en professionel danser og koreograf
(fx Rowe, Buck and Martin 2015). Fremadrettet er
det værd at bemærke sig, at de møder eller mere
præcist: de bevægelseskommunikerende møder, der
kan etableres i sådanne forløb, ser ud til at kunne
noget helt specielt. De unge i København synes, at
det er vildt sejt, at 60+erne er med og i Dans med din
nabo på Fyn er der, som skrevet, adskillige eksempler
på, at flere familiemedlemmer deltager sammen og
undervejs udvikler helt andre og nye forståelser af
hinanden. Allerede kendte relationer får nye nuancer
og dybder gennem deltagelsen. Dans med din nabo
(case 3) er, i lighed med nyere studier af Community
dance projekter (Barr 2013), med til at indikere,
at danseaktiviteter organiseret som medskabende
forløb kan noget helt særligt i forhold til at etablere
møder på tværs af aldersgrupper.

medskabende forløb. Deltagerne er ikke bare deltagere, der lærer sig bestemte dansebevægelser
men har, specielt i case 1 og 3, betydning og
medejerskab for det fælles produkt (forestillingen),
som forløbet munder ud i. Danseformidleren spiller
en helt afgørende rolle både i forhold til, hvordan den
overordnede organisering inviterer til medejerskab og
udvikling af nye relationer, og hvorledes deltagerne
oplever medskabelse i den praktiske aktivitet.
Det medskabende aspekt, i denne rapport, fungerer
som en beskrivelse af at samlet set bidrager
deltagerne aktivt i forhold til hvilke bevægelser, der er
med i visningen eller forestillingen. De medskabende
forløb inkluderer bevægelser funderet i imitation.
Man kan med rette hævde, at det at få egne arme og
ben koordineret på samme måde som den danser, der
står forrest og viser bevægelserne, fordrer et kreativt
arbejde af den enkelte (se eksempelvis Nielsen 2008).
I praksis bliver det dog mest tydeligt, når deltagerne
bliver opfordret til at arbejde med individuelle
nuancer for, hvordan bevægelserne udføres – efter
de har fokuseret på at imitere så præcist som muligt.
For de danseprogrammer rapporten evaluerer,
er det samtidig væsentligt at understrege, at det
medskabende aspekt i høj grad inkluderer, at der indgår
aktiviteter med eksperimenterende og undersøgende
fokus. Det er endvidere netop disse aktiviteter, der
ser ud til at have betydning for, at deltagerne oplever,
at de møder en helt anden slags dans. Dette træder
særligt tydeligt frem, når de gymnasieelever og unge,
der har erfaringer fra gymnastik og sportsdans, i case
1 og case 2, beskriver hvordan de oplever at deltage i
forløbene. I disse aktiviteter har danseformidleren en
altafgørende rolle i forhold til, at deltagerne oplever
sig inkluderet og medskabende præcis som dem de

Dans som medskabende aktivitet  
Først og fremmest skal vi minde om, at både
imitation og de mere eksperimenterende aktiviteter
indgår i forløbene, og på hver deres vis bidrager til
at forevisninger og forestillinger er resultatet af et
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er, og med de bevægelsespotentialer de har.
Det medskabende aspekt er den centrale
ramme, der inviterer til at helt anderledes
bevægelseskommunikerende møder opstår og
med disse udviklingen af nye og anderledes sociale
relationer. Rapporten giver dermed grundlag for at
fremhæve, at medskabende dans kan beskrives som
en aktivitet, hvor de bevægelseskommunikerende
og mellemmenneskelig forhold er i fokus. Når man
omtaler dans som en aktivitet, der bidrager med
psykosocial læring (eksempelvis Nielsen, Wehner
& Herskind 2015; Jensen 2011) peger rapporten
her på, at der næppe er tale om at gøre dansen til
et middel for noget andet. Tværtimod, rapporten
er i stedet med til fremhæve, at medskabende
danseaktiviteter helt grundlæggende er funderet
i bevægelseskommunikerende møder, og at disse
møder altid også er et socialt foretagende.

har æstetiske kvaliteter for de udøvende, selv om
de ikke selv betegner eller tænker på disse som
sanselige symbolske udtryksformer – og dermed
som en æstetisk proces. Sagt på anden vis, man kan
hævde, at dans som et bevægelseskommunikerende
møde netop derved – i sit væsen – også er en
æstetisk aktivitet. Når deltagerne ikke rigtig kan
få beskrevet det æstetiske, er det så fordi de for
det første står midt i det, og de æstetiske aspekter
er tilstede gennem hele processen? Handler det
om, metaforisk set, at det er svært at se skoven
for bare træer? Og for det andet, at det er en helt
speciel udfordring at sprogliggøre disse processer?
Nielsen (2008) præsenterer i sin ph.d. afhandling en
mere procesorienteret beskrivelse af æstetisk aktivitet. Hun tager afsæt i en nærmere beskrivelse af
den mimetiske proces og præciserer de forskellige
mimetiske niveauer, der netop er kendetegnende for
de æstetiske fagområder. De forskellige handleformer
og niveauer i den mimetiske proces er ifølge Nielsen
(2008):
• Præ-konfigurative kropslige aktiviteter: de sanselige oplevelser og udforskningen af disse.
• Kon-figurative kropslige aktiviteter: skabelse
af mening ved at benytte kendte former (for
bevægelse)
• Re-figurative kropslige aktiviteter: fortolkninger
af kendte meningsformer (i bevægelse)

Dans som æstetisk aktivitet
I rapporten præsenteres de æstetiske relaterede
processer i forbindelse med det personlige udbytte.
Der er specielt blevet fokuseret på, hvordan
deltagerne, på sanselig vis, taler om at kommunikere
om sig selv og verden i deres dans – dvs. kommunikere
fra, til og om følelser (Austring og Sørensen 2006). Med
det udgangspunkt står de æstetiske kvaliteter ved deltagernes oplevelser langt mindre tydeligt frem
end de sociale og medskabende kvaliteter. Det
er også kvaliteter, der er anderledes svære at
have med at gøre, fordi det af mange deltagere, i
begyndelsen af forløbet, opleves som pinligt at vise
noget for de andre. Det kræver tilvænning ”blot”
at være med på de eksperimenterende aktiviteter.

Bruger man denne tilgang til de æstetiske fagområder,
herunder dans, er det rimeligt at hævde, at de kon-figurative kropslige aktiviteter i høj grad kendetegner
alle de forløb, der er præsenteret i rapporten. Det
medskabende er jo netop helt centralt for udøvernes
oplevelse af danseforløbene. Deltagerne er på mange

Man kan med rimelighed spørge, om ikke dans
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måder netop optaget af at skabe mening i og med
bevægelse ved at benytte kendte (bevægelses)former.
Mange af de eksperimenterende aktiviteter, beskrevet
under undertemaet eksperiment-ation, er derudover
oplagte at beskrive som aktiviteter, der netop inviterer
deltagerne til at være sanseligt udforskende og bevægelsesfortolkende. De er dermed at karakterisere som
henholdsvis, præ-figurative og re-figurative aktiviteter.

relationer, der kendetegner gruppen af deltagere.
Der er som sagt ingen tvivl om, at der er specielle udfordringer forbundet med at sprogliggøre den
æstetiske oplevelse. Man kan derfor også spørge videre, om de æstetiske kvaliteter ved forløbene ville
komme mere tydeligt til udtryk, hvis danseformidlerne var bedre til at hjælpe med at sprogliggøre den
æstetiske proces? Eksempelvis ved at få deltagerne
til at sætte ord på undervejs i processerne. I observationerne italesatte danseformidlerne stort set ikke
”det æstetiske”. Vi har således ikke data, der peger
på, hvorvidt det gør en forskel om æstetiske processer specifikt omtales. I sagens natur kan vi derfor ikke
komme med noget klart svar på det spørgsmål, men
blot gøre opmærksom på, at man i den sammenhæng
må overveje, hvordan sprogliggørelse også rummer
socialisering. Det vil sige, at deltagerne oplagt lærer
sig bestemte udtryk om bestemte slags oplevelser. De
er i forvejen utrolig opmærksomme på ”de andre”, og
det vil de også være, når det handler om at sprogliggøre sanseligt relaterede aspekter ved deres deltagelse.

Samtidig er det dog også rimeligt at bibeholde en
kritisk stillingtagen til, hvad det er der reelt ender
med at være i fokus for deltagerne. Der er næppe
uden videre tale om hverken præ-figurative (sanseligt udforskende) eller kon-figurative (bevægelsesfortolkende) aktiviteter for den gymnasieelev, der
skal finde på en måde at bevæge sig gennem en
fælles cirkel, og som bruger al sin energi på at finde
på en eller anden bevægelse på forhånd, så hun er
klar (til overlevelse), når de andre kigger på hende.
Omvendt er det på baggrund af de beskrivelser, vi får
præsenteret i tema 3 om personlig udvikling, fortsat
særdeles oplagt at pege på, at eksempelvis netop de
unge på flere tidspunkter må forventes at være dybt
involveret i udforskende processer, hvor sanselige
tilgange spiller en central rolle. Bruger vi Nielsens
beskrivelse af de mimetiske processer er det, selvfølgelig væsentligt at tilføje, at aktiviteterne ikke altid
udfolder sig med alle de (æstetiske) intentioner, de
kunne indeholde. Nogle gange udfolder aktiviteten,
trods alle gode intentioner, sig som en repetition af
relativt stereotype bevægelsesmåder. Det er så absolut forskelligt, hvorvidt præ-figurative og re-figurative
aktiviteter reelt får plads. Hvilket scenarie, der udfolder sig, er ikke alene betinget af deltagernes personlige
motivationer og at dygtige danseformidlere præsenterer aktiviteterne, men også betinget af de sociale

Konkluderende: De medskabende danseaktiviteter
danner afsæt for de bevægelseskommunikerende
møder, der er helt fundamentale for de mimetiske
processer, som ligger til grund for æstetiske læreprocesser. Samtidig er det væsentligt at være opmærksom på, at de andre deltagere ikke kun er en art
kontekst uden omkring den aktivitet, den enkelte er
optaget af – eller rettere: Det bevægelseskommunikerende møde den enkelte bevæger sig i. De andre
må forstås som en del af den enkeltes fornemmelse
for, hvad der kan foregå i mødet. De andre så at sige,
”sidder i kroppen”, og er med i bevægelserne, når
man søger at skabe nye meninger i og med dansen.
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Bilagsoversigt
Bilag 1: Protokol over datagenerering i 2015 og 2016
Case

Fyrtårn, besøgsgang
og sted

Dato og tidsrum

Deltagerobservation –
indhold og tidsrum

Uformelle samtaler
og/eller interviews

1

Trekanten – 1, Fredericia,
Den Kreative Skole/
Musicalakademiet

Lørdag
d. 16. maj 2015
8.30 - 12.30

Træning i 3 timer

Uformelle samtaler

1

Trekanten – 2,
Viby Efterskole og
Mungo Park, Kolding

Fredag
d. 21. august
14.30 – 19.30

Turné
(to forestillinger)

Uformelle samtaler

1

Trekanten – 3, Fredericia,
Den Kreative Skole/
Musicalakademiet

Fredag
d. 25. september
16.30 – 20.30

Træning i 1t 45 min., opstartsmøde med deltagere,
undervisere og tovholdere
samt opstartsmøde inkl.
forældre

Uformelle samtaler

1

Trekanten – 4, Fredericia,
Den Kreative Skole/
Musicalakademiet

Lørdag
d. 3. oktober
10.30 – 16.00

Træning i 3 timer
Fokusgruppeinterview
med 7 deltagere fra kompagniets 1. sæson

Uformelle samtaler
Fokusgruppe-interview

1

ROK – 1, Roskilde,
Østervangsskolen

Mandag
d. 5. oktober
16.30 -19.30

Træning i 2 timer

Uformelle samtaler

2

Nord – 1, Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus

Mandag d.
19. oktober
12.00 – 14.30

Dans i idrætsundervisning
med Hold A – 2 timers
træning

Uformelle samtaler

2

Nord – 2, Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus

Mandag d.
19. oktober
14.30 – 17.00

Dans i idrætsundervisning
med Hold B – 2 timers
træning

Uformelle samtaler

2

Nord – 3, Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus

Tirsdag
d. 20. oktober
12.00 – 14.30

Dans i idrætsundervisning
med Hold A – 2 timers
træning

Uformelle samtaler

2

Nord – 4, Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus

Tirsdag
d. 20. oktober
14.30 – 17.00

Dans i idrætsundervisning
med 2. HF-klasse – 2
timers træning

Uformelle samtaler

2

Nord – 5, Aars,
Vesthimmerlands
Gymnasium

Fredag
d. 23. oktober
12.20 – 15.30

Dans i idrætsundervisning
med 2. HF-klasse – 2
timers træning

Uformelle samtaler

>
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Case

Fyrtårn, besøgsgang
og sted

Dato og tidsrum

Deltagerobservation –
indhold og tidsrum

Uformelle samtaler
og/eller interviews

2

Nord – 6, Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus

Mandag
d. 26. oktober
13.15 – 16.15

Dans i idrætsundervisning
med Hold A – 2 timers
træning

Uformelle samtaler

2

Nord – 7, Aars, Vesthimmerlands Gymnasium

Tirsdag
d. 27. oktober
12.20 – 15.30

Dans i idrætsundervisning
med 2. HF-klasse – 2
timers træning

Uformelle samtaler

2

Nord - 8,
Brønderslev Gymnasium
og HF-kursus

Torsdag
d. 29. oktober
13.15 – 16.45

Dans i idrætsundervisning
med 6 elever fra Hold B –
2 timers træning

Uformelle samtaler

2

Nord – 9, Aalborg,
Teater Nordkraft
(Brønderslev-holdene)

Tirsdag
d. 3. november
9.30 – 13.00

Visninger af eget materiale
samt publikum til professionel forestilling

Uformelle samtaler

2

Nord – (9), Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus

Tirsdag
d. 3. november
13.30 – 15.00

Fokusgruppeinterview
med 6 elever fra Hold A

Fokusgruppeinterview

2

Nord – 10, Aalborg,
Teater Nordkraft
(Vesthimmerlands-holdet)

Torsdag
d. 5. november
9.30 – 13.00

Visninger af eget materiale
samt publikum til professionel forestilling

Uformelle samtaler

2

Nord – (10), Aars, Vesthimmerlands Gymnasium

Torsdag
d. 5. november
13.30 – 15.00

Fokusgruppeinterview
med 6 elever fra 2.
HF-klassen

Fokusgruppeinterview

3

Fyn – 1
Svendborg Bibliotek

Onsdag
d. 11. november
16.15 – 17.45

Fokusgruppeinterview
med 4 deltagere i Dans
med din nabo-projektet
Rejsegildet 2015

Fokusgruppeinterview

2

Nord – Brønderslev
Gymnasium og HF-kursus

Torsdag
d. 12. november
13.45 – 15.00

Fokusgruppeinterview
med 6 elever fra Hold B

Fokusgruppeinterview

1

Trekanten – 5,
Fredericia,
Den Kreative Skole/
Musicalakademiet

Lørdag
d. 21. november
10.30 – 15.30

Træning i 4 timer

Uformelle samtaler

>
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Case

Fyrtårn, besøgsgang
og sted

Dato og tidsrum

Deltagerobservation –
indhold og tidsrum

Uformelle samtaler
og/eller interviews

1

ROK – 2, Roskilde,
Musicon

Mandag
d. 23. november
16.30 – 19.30

Træning 2 timer

Uformelle samtaler

1

ROK – 3, Kalundborg,
Musisk Skole

Onsdag
d. 25. november
17.15 – 20.15

Træning 2 timer

Uformelle samtaler

1

ROK – 4, Roskilde,
Musicon

Mandag
d. 30. november
16.30 – 19.30

Træning i 2 timer

Uformelle samtaler
+ Fokusgruppeinterview

1

ROK – 5, Kalundborg,
Musisk Skole

Onsdag
d. 2. december
17.15 – 20.15

Træning 2 timer – aflyst
grundet kun 1 fremmødt

Uformelle samtaler
+ individuelt
interview

3

KBH /Brøndby – 1
København NV,
Dansekapellet

Torsdag
d. 10. marts
2016 9.30 –
12.30

Træning i 2 timer

Uformelle samtaler

1

KBH /Brøndby – 1
København NV,
Dansekapellet

Torsdag
d. 10. marts
15.30 – 18.30

Træning i 2 timer

Uformelle samtaler

3

KBH /Brøndby – 2
København NV,
Dansekapellet

Torsdag
d. 31. marts
9.30 – 12.30

Træning i 2 timer
Fokusgruppeinterview
med 4 deltagere

Observation +
uformelle samtaler
+ fokusgruppeinterview

1

KBH /Brøndby – 2
København NV,
Dansekapellet

Torsdag
d. 31. marts
15.30 – 18.30

Træning i 2 timer

Uformelle samtaler

1&3

KBH /Brøndby – 3
København NV,
Dansekapellet

Lørdag
d. 30. april
10.30 – 18.30

Fællestræning i 5 timer
med alle de fire grupper
i projektet (inkl. Dansekapellets Unge på vej og
Dans med din nabo.

Uformelle samtaler

Fokusgruppeinterview
med 2 deltagere

86

Fokusgruppeinterview med
Unge på vej fra
Dansekapellet
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