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Dansa och lär 
Hur dans gör lärandet effektivt och lustfyllt 

Paul Moerman 
 

 en tid när de estetiska ämnena sitter allt trängre på skolsche-
man i Sverige och i andra länder, till förmån för ökade sats-

ningar på kärnämnena språk, matematik och engelska, finns all 
anledning att argumentera för en rörelse i motsatt riktning och 
lyfta fram rikedomen, glädjen och rent av nödvändigheten med 
dans i skolan och med dans som en kraftfull form av multi-
modalt lärande i både kärn- och andra ämnen. 

Lärande sker i interaktion, mellan läraren och de lärande, de 
lärande sinsemellan, och mellan det lärande subjektet och det 
som ska läras. Dans främjar, förutom glädjen att dansa och att 
lära, momentant samspel och senso-motoriskt engagemang i 
lärandet, effektiv assimilering och varaktig lagring av kunskap. 
Därtill uppmuntrar dans som självuttryck alternativa synsätt, ett 
kritiskt tänkande i lärprocessen liksom den lärandes skapande av 
identitet och av en egen plattform i vetandets ofantliga värld. 

Detta bidrag kan läsas som argumentering för en lustfylld och 
effektiv form av multimodalt lärande. Det svarar även på frågor 
från lärare, skolledare och lärarstudenter om de pedagogiska 
idéerna bakom ett antal program med dans och lärande som 
exemplen på dansmoment och temalektioner nedan är hämtade 
från.1 Argumenten sätts in i ett bredare resonemang kring kun-
                                                                               
1 Artikeln är ett koncentrat av grundidéerna bakom min verksamhet med 
dans och lärande, som behandlas utförligt med hundratalet exempel på 
övningar, lektioner och heldagsseminarier i kommande boken Dansa och lär 
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skap, demokrati och didaktisk mångfald, kultur, lärande och 
bildning. Begreppet läranderum belyses, samt hur dansen bidrar 
till upprättandet av detta rum för lärande. Genomgående lyfts 
dans som estetiskt uttryck fram, dess betydelse i sin egen rätt, 
och för kunskapsinlärningen och främjandet av ett bredare bild-
ningsmoment i lärandet. 

 
Gruppen kommer in i dansrummet. Ett trettiotal in-
plastade lappar med siffror i olika färger täcker golvet. 
Rockringar i granna färger står lutade mot en vägg. På 
väggen mittemot hänger små flaggor, hopprep. Vid 
musikanläggningen står handtrummor och tamburi-
ner, kastanjetter, en kulram, utsnidade geometriska fi-
gurer i delar. Ett stort ljusblått tyg ligger i en hög under 
fönstret. Whiteboarden är draperad med en fallskärm 
med tolv segment i rött, grönt, gult och blått. 

I bortre hörnet står elva pappersfat med tre mandari-
ner var. Före fruktpausen kommer treans tabell att sit-
ta i fötterna. Och tvåans och fyrans, även om barnen 
för dagen är sex år gamla, samtliga tabeller om elever-
na är åtta. 

I högtalarna spelas en låt, den dränks i ett sorl av rös-
ter. Några har sprungit till sifferlapparna på golvet, pe-
kar. Någon säger vad som står, på svenska eller något 
annat språk. Någon undrar varför V och ett X är med, 
bokstäver. En kompis säger att vi har en sådan klocka 
hemma. En annan pekar på sirliga krumelurer som de 
har hemma på sin klocka. 

                                                                                                                                              
– en handbok om dans i lärandet. Ett urval dansmoment redovisas från de 
interaktiva didaktiska programmen Dansa genom alfabetet©/Dancing 
Through the Alphabet, Matte som en dans©/Swinging Math, Dans och natur-
kunskap/Dancing Natural Sciences, Att dansa är att vara/Dancing is Being 
som jag under åren utvecklat i Sverige och utomlands, på Södertörns hög-
skola sedan 2006 då jag introducerade dans och drama på terminskursen 
Natur, språk och kultur. 
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Dans- och mattelektionen har börjat, läraren har 
knappt hunnit hälsa hej och kom in. De riktigt små 
brukar rusa in och slänga sig med benen före, de vetgi-
riga kropparna formligen sugs in på dansgolvet. Även 
tioåringar brukar gå i gång direkt. Eller vuxna studen-
ter: Åh! Nu känner jag mig hemma, arabiska siffror, 
kolla, två, och där, tre.  

Tack vara den fysiska ivern, pratet om siffror och räk-
nesätt och alla de nyfikna frågorna har ett rum för lä-
rande börjat bildas: interaktionen med ämnet och med 
varandra är i gång. Man räknar högt på olika språk, 
när en säger tjugotvå säger en annan två och tjugo och 
en tredje två tio två. Någon fyller på med bråk på sitt 
språk, ½ är hälften, ¼ är hälften hälften, och ⅛ hälften 
av hälften hälften. ”5 på farsi är ett upp- och nedvänt 
hjärta, som på klockan hemma!” Matematikämnet 
vidgas via etnomatematiken och språkkopplingen till 
vidare bildning. Tillfälle bjuds att blicka tillbaka i mat-
tehistorien och sporra det matematiskt-logiska tän-
kandet i skolgången och livet framöver.  

Matematik verkar kul, mycket av det vi vet och kan vi-
sar sig vara matte, räkning, teckning och språk. En 
upptäckarglädje att bygga vidare på. 

Hög tid för dans. Musik ur högtalarna, rörelse i rum-
met. Uppvärmning. 

Grundidé 
Dansandet i lärandesammanhang sker på tre överlappande plan: 
dansandet i sig, lärandet av dans, och lärandet av ett ämne ge-
nom dans. Som dansare och pedagog rör jag mig mellan de tre 
sfärerna: jag dansar, jag lär ut dans, och dansande lär jag ut 
svenska, engelska, matte, naturkunskap, filosofi, andraspråksdi-
daktik och mycket annat. 
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Två poler bildar ett mäktigt och förpliktande kraftfält – dan-
sen och lärandet. 

Lärande genom dans förutsätter dansande utan avkall på dess 
egenart och kraft som estetiskt uttryck. Ämneslärandet å sin sida 
kräver kunskap och didaktisk insikt knutna till det specifika 
ämnet. I kraftfältet konst-lärande ryms även betydande potential 
för tvärkunskapligt reflekterande och bildning, allt i ett bredare 
existentiellt perspektiv på vad det är vi lär och vad det lär oss om 
livet.  

Så införlivas dans i lärandet i en lång tradition av konst för 
barn under konstens och pedagogikens gemensamma historia 
sedan de första anslagen hos Comenius på 1600-talet via Pesta-
lozzi och Fröbel på 1800-talet, till nydanande insatser av Klee, 
Kandinsky med flera, i samklang eller i samarbete med banbry-
tande pedagoger som Montessori, Steiner, Freinet, Tagore.  

Följaktligen skrivs artikeln ur två synvinklar: ur pedagogens, 
som kollega till läsaren, ständigt medveten om det lärande sub-
jektets, barnets, elevens, studentens perspektiv, och ur dansarens 
synvinkel, förtrogen med det konstnärliga uttrycket dans. 

Dans är språk, likt tal och skrift: 

Tala, och tankarna ekar tillbaka.  
Skriv, och orden tecknar tillbaka. 
Dansa, och dansen språkar tillbaka. 
Som speglar. 
Av vem du är. 
Av vad du vet och vad du kan. 
Av vad du siktar på och söker. 

Kvintessensen i dans, och i dans i lärandet, är uttrycket och dess 
kraft att tala tillbaka. Att uttrycka sig själv, sin tillvaro och sin 
kunskap genom dans, och därmed få bättre syn på sig själv, varat 
och vetandet. Min verksamhet med dans, liksom med teater och 
skrivande, handlar om språk i bred bemärkelse. Att uttrycka sig 
själv och sin värld, att om och om igen ställa frågor, att omfor-
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mulera de sammanhang vi lever i. Att pröva och utforska, skapa 
och leka. Att leka fram betydelse. Att skapa mening, även åt det 
till synes meningslösa. 

De olika språk vi har inom oss samverkar och stimulerar var-
andra.  
De gör oss själva och världen vi lever i synliga och samman-
hängande.  

I ett artistiskt sammanhang skapas dans och frågor ställs om 
livet. I ett danspedagogiskt sammanhang ökar man sin förmåga 
och lust att uttrycka sig med dans. I ett pedagogiskt samman-
hang med dans och ämnesinlärning synliggörs tidigare och ny 
kunskap i ämnet, samtidigt som man i ett kreativt lekande, fors-
kande och prövande, tolkar och associerar till begreppen, gör 
kunskapen till sin, och fördjupar insikter, även utöver ämnet i 
fråga. Hårda ämnesfakta möter i lärprocessen estetik, ämneskun-
skap knyts till annan ämneskunskap, till vardagsliv och mänsklig 
historia, till upptäckt och upplysning, medvetande och mening i 
stort. 

Det som äger rum i dessa kontexter är berättande, relaterande 
och kroppslig gestaltning – av mänsklig tillvaro, av existentiella 
frågor, av identitet, av kunskap, av komplexiteter som vi, med 
Harry Martinsons efterord till dikteposet Aniara, ”ingår i och 
sammanhör med”.2 Gestaltningarna är berättelser och uttryck för 
bitar av mänskligt liv, av erfarenhet och ständigt växande kun-
skap och insikter genom lek och utforskande. 

Att öka sin förmåga att uttrycka sig med dans ger ökad för-
måga att uttrycka sin kunskap och sin erfarenhet, att meddela 
sig, att bli sedd och lyssnad till. Se på en grupp dansande barn i 
förskolan, elever i grundskolan eller nyanlända ungdomar i en 
introduktionsklass. Var och en utstrålar sin kraft, sitt lynne och 
sin sinnesstämning, sin lust att uttrycka sig, sitt kunnande och 
sin stolthet över vad de kan och vet, sin iver att lära mera och 

                                                                               
2 Harry Martinson, Aniara (Stockholm: Bonniers, 1957). 
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växa. De uttrycker sin personlighet, sin relation till varandra, sin 
identitet var för sig och som grupp. Kraften kommer ur upple-
velsen av växt. Samma styrka, glädje, kunskap och medvetande 
utstrålar en dansande grupp lärarstudenter eller lärare på en 
fortbildningsdag. 

Kärnan i dessa verksamheter som scenkonstnär och som 
dans-, teater- eller skrivpedagog är att söka självuttrycket och att 
stimulera till ökad uttrycksförmåga. Att dansa, att spela teater, 
att skriva, och att därmed bli klarare över sig själv och omvärl-
den. Att begagna sig av de verksamma moment som känneteck-
nar den kreativa processen, att skapa och hitta på efter eget hu-
vud och lynne.  

Överfört till lärandet handlar det om att uttrycka sig, sin för-
kunskap och nyförvärvade insikter, att bygga sig en utsiktspost 
och bas i det överväldigande kunnande och vetande som männi-
skan skrapat ihop, all hennes förundran, alla hennes drömmar 
genom århundradena. 

Konsten och lärandet samverkar och berikar varandra. Ett 
kreativt lärande med dans, oavsett om ämnet är språk, matema-
tik, naturkunskap, filosofi eller annat, främjar all slags språkut-
veckling och uttrycksförmåga, underlättar inhämtning och lag-
ring av kunskap, stimulerar kognitiv utveckling och ökar det 
kulturella medvetandet.3 

Konceptet med dans i lärandet kan sättas in i en bredare 
diskurs om kunskap, demokrati och didaktisk mångfald, om 
konst och kreativitet, om kultur och bildning, om hur männi-
skan hanterar kunskap.  

                                                                               
3 Torkel Klingberg, Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2012). Carla Hannaford, Smart Moves. Why 
Learning Is Not All In Your Head (Salt Lake City: Great River Books, 2005). 
Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform 
in Liberal Education (Cambridge, MA. & London: Harvard University Press, 
1997). 
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Kunskap, demokrati och didaktisk mångfald 
Varför lär man ut saker? Varför blir man lärare? Och varför ha 
dans i lärandet? 

Kunskap är nyttigt och bra att ha. Det är kul med kunskap, 
ibland tyngande, kunskap breddar vyn och öppnar för fler val i 
livet.  

Kunskap är en demokratisk rättighet, en demokratins grund-
sten. Kunskap ska spridas till alla att bäras, utvecklas och spridas 
vidare.  

Kunskap är även en kulturens grundsten. Kunskap och kultur 
speglar och bär fram varandra, på bildningens vindlande stigar. 

Ökad kunskap ger ökad förmåga att navigera genom tillva-
ron, individuellt och i större sociala sammanhang. Medborgaren 
får större chanser att bidra till samhällsutvecklingen. Nyttan kan 
finnas i rent utilistisk eller produktiv bemärkelse. I gymnasium 
och högre utbildning betonas i ökande grad yrkesfärdighet och 
anställbarhet. På alla skolnivåer kan dock nytta och värde finnas 
i själva nyfikenheten och njutningen att lära sig något nytt. I 
konstnärens sätt att se på världen finns rent av kunskap och 
kunnande som inte ter sig det minsta nyttigt, men likväl har stor 
vits och inspirerar till det ena magnifika verket efter det andra, 
som hos den store svenske koloristen Jarl Ingvarsson, som ”tror 
på det onyttigas nödvändighet.”4  

Demokrati förutsätter en skola för alla. Vissa tar till sig ny 
kunskap i katederundervisning genom sin förmåga att tänka 
abstrakt och reproducera tankegångar och begrepp. En del går i 
gång i grupprojekt och stimuleras av dess sociala dynamik och 
utforskande på egen hand. Andra når insikt genom att lära och 
skapa med dans. Alla mår bra av att erbjudas olika ingångar till 
kunskapsfälten. Alla ska nås med ny kunskap, ges möjlighet att 
uttrycka sig och att reflektera över sin kunskap. Först då träder 
varje individs olika begåvningar fram. 

                                                                               
4 Mikael van Reis, Liljevalchs utställningskatalog nr 489 (Stockholm: Lilje-
valchs konsthall, 2012). 
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Lusten att lära ska bemötas och väckas med pedagogisk kom-
petens och didaktisk mångfald. För att nå alla barn och ungdo-
mar, och vuxna lärande, behöver didaktiken varieras och utveck-
las som den specifika specialkunskap den är – matematikdidak-
tik, språkdidaktik, modersmåls- och andraspråksdidaktik, natur-
kunskapsdidaktik, dansdidaktik, ämnesdidaktik med dans. Ända 
sedan Comenius har frontfigurer inom pedagogiken varit syssel-
satta, i sin eras kontext, med visionen om lärande för alla, ofta 
med användande av estetiska uttryck som betydelsefullt medi-
um.5 En mångfald didaktiska hjälpmedel kan tas till vara, papper 
och penna liksom läsplatta, den tryckta läroboken liksom datorn, 
katedern och vita tavlan liksom avatarer och dansgolvet.  

 
En mjuk dansant uppvärmning med snurrar och 
svängande armar tar vid, med omtag i stigande hastig-
het och rörelseintensitet. Med enkla instruktioner bil-
das i flödena på golvet konfigurationer, en och en, i 
par, kvartetter, oktetter. Upplevelsen av förändringar-
na i rummet är påtaglig och samarbetet i dansen kon-
centrerat, munnarna är tysta, kropparna talar och hit-
tar varandra. Om en stund backar grupperingarna från 
trettiotvå till sexton till åtta, fyra, två och ned till en 
och en igen, musikskifte, full disko och uppspelt härm-
dans av kamraters improvisationer.  

Flåset ber om en andningspaus. Det diskuteras olika 
sätt att tänka när man går från enkel till dubbel till fyra 
till åtta och vidare till trettiotvå, tillbaka till sexton och 
ned till en. Inom loppet av en kvart har de matematis-
ka begreppen dubbelt och hälften klargjorts och be-
fästs, formaliserats på tavlan, på köpet även addition av 
lika många och multiplikation med 2. Läraren stöttar 
de språkliga aspekterna och uppmärksammar behovet 

                                                                               
5 John Dewey, Democracy and Education (New York: Free Press/Simon-
Books, 1997), Art as Experience (London: Perigee Books, 2005). 



 
 

D A N S A  O C H  L Ä R  

 191

av ett koncist ordval och adekvat terminologi när man 
språkar matte. 

Upp på benen igen och stampa 2-takt. Begreppen jämt 
och ojämnt tacklas, och 2:ans tabell från 0 till 22, sedan 
3:ans från 0 till 33, först med fötterna och sedan med 
mandarinerna på faten. Multiplikationstabellerna for-
maliseras på tavlan. En närmare belysning av multipli-
kation av 2, 3, 100 eller 894 532 671 med 0, som alltid 
är lika med noll. Cliffhanger till nästa lektion: om talet 
fortsätter att växa och växa och växa, mot oräkneligt 
∞, så går multiplikationen med noll mot 1. Pannorna 
rynkas, svar utlovas till nästa gång, när det blir dags att 
ta ner fallskärmen och hålla på med bråk. Till dess 
kommer en och annan förälder därhemma ha undrat 
hur man kan ha hunnit till den högre matematiken 
med deras sex- eller tioåringar. 

Men idag hinns ännu med 10- eller 20-kamrater i 
hoppsa-steg, med kulramen eller med händernas fing-
rar, de två andra räknesätten subtrahera och dividera, 
befästa dubbelt med hästdansen i galopp över floden, 
och en avslutande avspänning liggande på golvet och 
rulla som små vågor på jämna eller ojämna tal. Sorlet 
och ivern som fanns i början har matats och mättats 
med matte. 

Dans som kreativt och kroppsligt uttryck ger ökad stimulans åt 
barnets intellektuella och abstrakta föreställnings- och konceptu-
aliseringsförmåga. När barnen i förskolan eller eleverna i grund-
skolan dansar de matematiska begreppen dubbelt och hälften, 
och av bara farten fortsätter till begreppen jämnt och ojämnt, 
addition och multiplikation och division, erfars och assimileras 
dessa matematiska grundelement i kropparna, innan de tas upp i 
en rationell och idiomatisk diskussion och formaliseras i mate-
matikspråk på tavlan. Med Gardners beteckningar av oberoende 
multipla intelligenser och lärandesubjektets kognitiva utveckling, 
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inkorporerar och föregår här dansens kroppslig-kinestetiska 
aktivitet, med dess triggande av spatialt och musikaliskt tänkan-
de, det logiskt-matematiska tänkandet, och lämnar rikligt ut-
rymme för interpersonell kommunikation och lingvistisk ut-
veckling inom den livligt dansande gruppen av lärande.6  

Att lära med motoriken och sinnena  
Dans i kunskapsinhämtningsprocessen ingår i ambitionerna 
med multimodalt lärande och didaktisk mångfald, med aktive-
ring av det senso-motoriska systemet, seendet, hörseln. Att man 
lär sig med stimulans av sinnena, och i synnerhet med hjälp av 
den motoriska förmågan, borgar för större effektivitet i kun-
skapsinhämtningen och ett mera beständigt lagrande av kun-
skap.7 Rytmisk och musikalisk träning främjar koncentrationen, 
den kognitiva utvecklingen och minnesträningen.8 Dans som 
kreativt kroppsligt språk, tal och skrivande, bild, musik, drama 
fungerar i mångfaldig växelverkan. Ju längre ner i åldrarna, desto 
intensivare sker denna interaktivitet, stimulans och identitets-
byggande, desto viktigare att tidigt i åldrarna lägga grunden för 
ett livslångt kreativt lärande tidigt i åldrarna. Genom dansen 
mångfaldigas barnets allmänna utveckling, inklusive språksocia-
listationen i samspelet mellan modersmål och andraspråk. 

Förskolor som införlivat detta utvecklingsdynamiska tänkan-
de i sin verksamhet har dokumenterat hur barnen blir bättre 
rustade att börja skolan med vidgade kunskaper, insikter och 
språkliga färdigheter, självkänsla och social empati. ”Pedagoger-
na noterar under en termin danslekens tydliga individuella och 
gruppdynamiska inverkan. Koncentrations- och samarbetsför-
mågan ökar. Könsgränser luckras upp. Grupperna som helhet 
och enskilda barn utvecklas och gör klara framsteg i motoriken 
                                                                               
6 Howard Gardner, Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences 
(New York: Basic Books, 1993). 
7 Carla Hannaford, Smart Moves. Why Learning Is Not All In Your Head 
(Salt Lake City: Great River Books, 2005). 
8 Klingberg, Den lärande hjärnan. 
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och sitt dansanta uttryck, vilket färgar av sig på litteracitet och 
socialt samspel.”9 Ett barn som börjar i förskoleklass och fortsät-
ter upp i grundskolan tar dessa vinster med sig. Grundskolan bör 
inte beröva eleverna mångfalden av personliga och kunskaps-
mässiga utvecklingsmöjligheter, och även på gymnasium och 
högskolan bör de estetiska ämnenas ställning i sin egen rätt och i 
lärandet i stort försvaras och byggas ut. 

Kunskap och kultur 

Systrar förtryckta, i slott och i kojor 
ljude vår lösen: ”Kunskap är makt” 
Må vi kring bildningens ljushärd slå vakt 
Vetandet öppnar för fångar i bojor 
Dörrar nyss lyckta10  
 

Liksom kunskap är en demokratins grundsten är kunskap ett 
kulturens fundament. Kunskap och kultur speglar och bär var-
andra fram. Vi bär på kunskap och kunskap bär oss fram. 

Eller, med poeten Johanna Ekströms ord: Kunskap är buren, 
är bärande.11 

Människan är kulturbärare och bärs av kultur. Människan är 
en kulturell varelse per definition, om man med kultur menar 
alla uttryck och spår av mänskligt görande och tänkande.  

Lika lite som kultur är kunskap statisk. Kunskap och kultur är 
stadda i ständig utveckling och det är vi, människosläktet, som 
var dag omdanar vår samlade kunskap och våra kulturyttringar. 
Vad som lärs ut om morgonen kan ha modifierats eller kullkas-
tats om kvällen. Det gällde Copernicus 1500-tal och Galileos 
1600-tal i fejden huruvida solen kretsar runt jorden eller tvärt-
                                                                               
9 Humlan, Myran, Lysmasken i Fittja m.fl. förskolor i Botkyrka, Huddinge et 
al. 1997–2010. 
10 Magda von Mirback Bergquist, Kantat (Skara: Kommunala Flickskolan, 
1948). 
11 Johanna Ekström, De allvetande hundarna II (Stockholm: Björn Elison 
Kompani, Dansens hus, 2011). 
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om. I början av förra seklet kunde det handla om hur elektro-
nerna rör sig runt atomkärnan i Rutherford-Bohrs modell visavi 
Heisenbergers. År 2011 gällde det Nobelpriset i fysik till Saul 
Perlmutter, Brian Schmidt och Adam Riess om universums 
accelererande utvidgning. Idag hissnar vi vid aningen av knappt 
föreställbara energimängder i form av mörk materia och av ett 
multiversum med alternativa verklighetsmodeller. I morgon kan 
det gälla nya nationsbyggen efter den arabiska våren, eller utsik-
terna för en lösning av Mellanösterns geopolitiska situation. I 
varje tidsskede gäller det vad som anses vara bildkonst, scen-
konst, dans, musik eller poesi. 

Paradigm som att jorden är platt eller utgör universums mitt 
speglar en eras kunskap och kultur, och det gör även niten att 
förfölja dem som kommit fram till ett annat sätt att se eller tän-
ka. Att jazz är synd eller rapp bara rap görs gällande i syfte att 
förminska eller avfärda nya kulturyttringar. Den som slutit sig 
till en annan uppfattning utifrån en annan uppsättning referen-
ser kan behöva försvara sitt kunskapsbygge mot bättre vetande 
auktoriteter eller kollektiv. Förmågan att tänka fritt och grans-
kande ska stimuleras hos varje individ, ung som vuxen.12 

Kultur hjälper oss att skapa ordning i allt det komplexa som 
omger oss. Vi läser böcker och ser på tavlor eller på film för den 
förhöjda upplevelsen att blicka in i världar och människoöden 
olika våra. Vi relaterar och lever oss i, ser klarare i det som fram-
stått som myller och kaos, vi ser bitar av logik och sammanhang. 
Konsten fyller här samma funktion som barnets lek, för konst är 
lek, prövande och fri rörelse i tanke och reflektion. 

Konsten och dansen erbjuder med denna allvarsamma lek ett 
forum och ett medium att ta plats i den kunskap och den kultur 
som omger oss, en ansats för att minska främlingskap för kun-
skapsfält.  

 

                                                                               
12 Nussbaum, Cultivating Humanity. Hannah Arendt, Life of the Mind. 
One/Thinking, Two/Willing (Ford Washington, PA: Harvest Books, 1983). 
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”Åh, så svårt det är med matte!” – tills det dansas lik-
benta triangeldraman och upptäckarglädjen lyser. Eller 
när eleven blir varse anknytningen genom modersmå-
let till kunskapsområdet – ”siffra kommer från mitt 
språk,صفر [sifr] är ju noll, att det är tomt!” Från ”kemi 
är ju värre än latin” till en full förståelse av styrkan i 
den bipolära H2O-bindningen, efter flirtdansen i vat-
tenmolekylen, där en dubbelt neggig syreatom lockar 
till sig två jättepositiva väteatomer varpå de lever lyck-
ligt i alla sina dar! 

Exemplen är oräkneliga på aha-utrop från barn, elever, studenter 
och lärare under danspass relaterade till matematik, naturkun-
skap, språk och existentiella frågor, när alienation och avstånds-
tagande gentemot ett kunskapsämne förbyts till fascination och 
relaterande. Häpnadsväckande och omtumlande för många är 
upptäckten av det egna dansuttrycket i seminarier om filosofi 
och existentiella frågor. 

Konsten kan på en och samma gång föra oss till kunskapens 
hårddata och hålla ett förundrans färgfilter framför. Vi kan på 
samma gång ta till oss kunskapen, fritt associera kring den, länka 
till våra tidigare förståelser av ämnet och världen, och vidare mot 
nya perspektiv. Från kunskapsförvärv via reflektion till insikt – 
lärandets process i ett nötskal. 

Kultur och underhållning blandas allt oftare ihop. När tillva-
ron ter sig svår att härda ut står underhållningsindustrin och 
teve redo med ett outsinligt utbud av fiktionalisering som flykt, 
med dokusåpor och ständigt nya variationer av program med 
kända personer. Underhållningsmanin tränger sig ända in i 
nyhetsprogrammens format – för att locka yngre tittare. Konsten 
erbjuder inte ytlig flykt eller voyeurism, utan skiftande perspek-
tiv och fördjupning. Konst fiktionaliserar, inte för att leda sinne-
na bort från verkligheten, utan mot vår upplevelse av verklighe-
ten. Konst, bild, dans, litteratur hjälper att hitta en egen plats och 
förankring i allt det spännande och svårbegripliga omkring oss. 
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Dans och bildning 
Att lära sig är att ta del av mänsklighetens samlade kunskap. Att 
skaffa kunskap och insikt är att bli mer människa bland männi-
skorna som levt och kommer att leva.  

I spänningsfältet mellan kunskap och kultur hittar vi näring 
till bildning. Vi utvecklas som individer och som lokal, lands- 
och världsmedborgare genom att reflektera och sätta in all slags 
kunskap i ett bredare perspektiv på tillvaron, ett existentiellt 
medvetande i en rörelse framåt som pågått sedan tidernas be-
gynnelse. Människan har velat förstå sammanhang och livsbe-
tingelser sedan hon utvecklade sin kognitiva förmåga och blev 
Homo Sapiens. Genast började hon också skapa sig själv och sitt 
livsrum, Homo Faber, i samspel med alltet som omger henne.  

Bildning är att bilda sig en uppfattning, att bilda sfärer av 
kunskaper och insikter omkring sig och röra sig i, som delas och 
överlappas med andras sfärer. Allteftersom sfären vidgas ökar 
ens tillgång till flera delsfärer och rör man sig friare i tillvarons 
olika skikt. Man fördjupar sig i specialområden eller färdigheter, 
faktamässiga, tekniska, sociala, empatiska kompetenser, och 
samlar på sig nya insikter och valmöjligheter. En ökande förmå-
ga till dialog, med sig själv och med andra. 

På så vis handlar bildning inte enbart om de stora perspekti-
ven på vetandet. Bildning äger rum i det ögonblick barnet, ele-
ven, den vuxna, tillägnar sig ett kunskapsmoment, kan relatera 
det till sin samlade förkunskap, blir varse anknytningspunkter 
och stärker sitt grepp om sig själv, samhället, världen och livet. 
Dialogen öppnar sig. På ett seminarium om estetiska lärproces-
ser viftar antologins redaktör bort bildningsvärdet av att veta att 
2+2=4. Ett barn kanske kommer underfund för första gången 
med addition och subtraktion i 10- eller 20-kamraternas dans, 
där aritmetiken blir uppenbar i det lekfulla samspelet med kom-
pisarna. I nästa steg, utanför skolans sfär, kopplas den nyvunna 
kunskapen till betal- och penningsystemet i samhället, när bar-
net betalar i kiosken för en tiokronorsdricka med en tjuga och 
får tillbaka en tia. Färdigheten att addera och subtrahera börjar 
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vid det enklaste och till synes mest självklara. Vart och i vilket 
kunskapssammanhang den slutar kan ingen förutspå. 

Ett samhälles utvecklingsstyrka bygger på medborgarnas bild-
ningsförmåga, förmågan att bilda sig en uppfattning om tillva-
ron och införliva kunskap och vetande i ett då, ett nu och ett 
sedan. Att kunna ta till sig kunskap, värdera den, sätta den i ett 
komplext sammanhang, utveckla, fördjupa och förfina den.  

Bildningsbegreppet har sedan det myntades av Herder i slutet 
av 1700-talet och i ökande grad i vår tid kommit att färgas av 
antydda motsättningar mellan olika kunskapskonnotationer, 
mellan exakt vetenskap och humaniora, mellan vetande och för-
nuft, mellan expertkunskap och folkbildning, mellan traditionell 
belästhet och allmänt självständigt tänkande, mellan förståelse 
och tolkning, mellan anställbarhet och allmänbildning. I Dagens 
Nyheter broderar tidningens kulturchef Björn Wiman vidare på 
spänningsfältet mellan nyttigt-onyttigt, hur skenbar onytta kan 
göra nytta. Hur konst bjuder på breda betraktelseperspektiv, 
ifrågasätter och ställer frågor om vad allt ska vara till för. Hur 
bildning också tränar förmågan att leka och ställa frågor, fantise-
ra, göra tvärtom, för en bättre värld.13  

Individens och medborgarens bildning kan inte gärna be-
gränsas eller sättas i motsats till någon snävt definierad form av 
vetande, kunnande eller relaterande till specifika omständigheter 
som arv, tradition, modernitet och kreativitet, etik och moral. 
Demokratiargumentet – allas rätt till kunskap liksom skolans 
ansvar att göra kunskap tillgänglig för alla – bör rimligen ut-
mynna i en ambition att erbjuda en mångfald av kunskap och 
didaktik, och stödja den lärande att navigera mellan olika kun-
skapsfält, ta ställning och bilda sig en egen uppfattning. 

Ett estetiskt uttryck som dans kan spela en sammanlänkande 
roll mellan kunskapssfärer, i sin egen rätt och som verksam fak-
tor i ämnesinlärningen, didaktiskt, emotionellt, existentiellt. 
Inslaget av reflektion och självständigt tänkande i bildning stad-
gas i Skolverkets läroplaner. De konstnärliga uttrycksmedlens 
                                                                               
13 Björn Wiman, ”Krönikan”, Dagens Nyheter 10/2 2013. 
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betydelse understryks i formuleringen av skolans uppdrag: ”Ele-
verna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper (…). Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska 
vara inslag i skolans verksamhet (…). Förmåga till eget skapande 
hör till det som eleverna ska tillägna sig.”14 Att bättre förstå dans-
språket är en konkret modell för prövning, filtrering, värdering 
och förståelse för det man lär sig dansande. Processen är inte 
linjär, lika lite som någon assimileringsprocess är det. Det kreati-
va dansuttrycket griper in i medvetandets flöde, där spridda 
kunskapsfragment, minnen och associationer, reflektioner och 
känslor stöts och blöts. Den amerikanske filosofen och psykolo-
gen William James, som vid förra sekelskiftet myntade begreppet 
stream of consciousness, ansåg pedagogiken vara en konst, som 
kan förfinas med fördjupad insikt i lärandets processer.15  

När eleven genom dansuttrycket får kläm på ett matematiskt, 
språkligt, fysiskt, kemiskt eller filosofiskt begrepp har den ofta 
fått med sig något ytterligare växtmoment, genom den kreativa, 
lustfyllda leken, i samspelet med läraren och de andra lärande. 
Sådan är skapandeprocessen för dansare på scen, eller för skåde-
spelaren, diktaren, översättaren, musikern, målaren, performan-
ceartisten. Nyfikenheten att förstå och inse går hand i hand med 
nyfikenheten att komma på något oväntat. Koreografen och 
dansaren Merce Cunningham menade att dansaren utmanar 
gränsen för koreografin. Konstnärer är vana att ställa frågor, en 
ständig träning i nyfikenhet.  

Homo sapiens, homo ludens, homo faber  
Vilken kunskap finns i fokus i lärandet med dans? Svaret är 
alltjämt trefalt – kunskap i dans, kunskap i ämnet, och didaktisk 
kunskap specifik för dansen och för ämnet, alla satta i ett vidare 
perspektiv på mänskligt vetande och samhällelig utveckling, och 
                                                                               
14 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Stock-
holm: Skolverket, 2011); http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan. 
15 William James, The Principles of Psychology (New York: Holt, 1890). 
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ett sökande efter sammanhang och mening. Essensen i denna 
lärprocess är internalisering, att ta till sig dansspråkets väsen och 
dansande ta till sig specifik ämneskunskap. Syftet i detta inkor-
porerande genom dans är att den lärande gör kunskapen till sin, 
finner mening med den och fogar in den i ett större medvetande 
om allt som går att veta. Att mediet här är dansen, en påtaglig 
kroppslig men likväl mental aktivitet och kommunikation, är en 
inte obetydlig faktor som lyfts fram i kunskapsfilosofin och pe-
dagogiken, liksom i hjärnforskningen.16  

Kunskap och kunnande kan te sig olika. Inom kunskapsteo-
rin refereras till de gamla grekernas klassiska indelning i tre 
sorter, något trubbig som den mellan kropp och själ eller förnuft 
och känsla. Den sakliga och handfasta kunskapen, i platonskt 
tänkande episteme, som handlar om vetskap, det krassa och 
faktamässiga vetandet. Den instrumentella kunskapen, som 
Platons lärjunge Aristoteles benämner techne, som handlar om 
handlande och handlag, hur man gör, tillämpar och tillverkar, 
med ett mått av kreativitet i handlingen. Och så den insiktsbeto-
nade kunskapen, en förståelse om vad man kan göra av vetandet 
eller sätta in kunnandet i bredare sammanhang, en praktisk och 
dialogisk kunskap som Aristoteles betecknar som fronesis. Ett 
mera svårgripbart och ofta normerande begrepp, då det syftar på 
klokhet och eftertanke och låter sig modifieras efter omständig-
heter eller påverkas av etik, politik och även estetik.  

Uppdelningen är vansklig lexikaliskt. Episteme är grekiska för 
kunskap eller vetenskap såsom matematik och naturkunskap, 
techne betyder färdighet, hantverk, konst, och fronesis förnuft. 
Något förenklat åtskiljs vetande, kunnande och omdöme. Det 
sista blir moralfilosofiskt dräktigt. Än mer besvärligt blir försö-
ken att få in estetik i uppspaltningen. Med estetik, som lexikalt 
bildats till grekiskan för det förnimbara eller det sinnliga, be-
tecknas kunskap om det som går att förnimma med sinnena. 
Estetik som kunskapssort kan då svårligen ha sin hemvist i epis-
teme, den står snarare i envig med den. Platon och Aristoteles 
                                                                               
16 Hannaford, Smart Moves, Klingberg, Den lärande hjärnan. 
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åsyftar ju här objektiv faktakunskap, om de oföränderliga och 
universellt beständiga, verklighetens ting och idéer som går att 
föreställa och resonera sig fram till enbart med förnuftet, som ju 
sedan födelsen bär på fröna till dessa idéer. Platon misstror i 
Staten föreställningar som kommer till oss genom sinnena då de 
är flyktiga och förvanskade. Han bannar poeterna, som leder 
människan bort från det vedertagna, det verkliga, det absoluta, 
det rätta och sanna. 

Tvillingsfrågan som ställts sedan i antiken är hur kunskap är 
beskaffad och hur vi skaffar oss den. Antingen ses den som abso-
lut och att vi kan tänka oss fram till den, med en latent, medfödd 
förmåga – rationalismens position. Eller så finns den runt om-
kring oss och vi kan varsebli den med sinnena eller genom erfa-
renhet – empirismens position. Den senare företräds av upplys-
ningsfilosofen John Locke, som förkastade den platonska och 
cartesianska tanken om medfödda idéer och myntade tesen om 
medvetandet som ett oskrivet blad, en tabula rasa, som fylls med 
kunskap och insikter med växande erfarenhet. Metaforen med 
ovetande tomma kärl som undan för undan fylls med kunskap 
och den allmänna föreställningen om lärandet som en linjär 
process dröjer sig envist kvar in i vår tid.  

Mot det ställs ett spänstigare betraktelsesätt, nedan beskrivet 
som läranderummets modell, och hur dans kan bidra till bildan-
det av detta rum för lärande. 

Kroppens dialog med kunskap och erfarenhet 
Aristoteles vinklar till och komplicerar resonemanget. Han me-
nar att det universella vetandets idéer visst finns i sinnenas värld, 
i de enskilda konkreta tingen. Genom att göra framställningar 
och imitationer, mimesis, som människan alltid har gjort, kan vi 
skapa sinnligt konkreta föreställningar som tar oss närmare 
verkligheten och mot en förståelse av de sanna idéerna. Medan 
Platon misstror sinnenas inblandning och avfärdar dessa före-
ställningar som helt ofullkomliga versioner av de absoluta idéer-
na, hävdar Aristoteles att vi genom vårt varseblivande med sin-
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nena av yttervärldens ting också kan tillgodogöra oss dess egen-
skaper.  

Barn lär sig genom härmning och lek. Här hör vi ett eko bak-
åt i tiden av Magrittes målning och paroll Ceci n’est pas une pipe. 
Vi skriver under på att detta inte är en pipa, det vi ser är kanvas 
och olja, men vi är överens om att vi tack vare den målade av-
bildningen ändå ser framför oss en verklig pipa – både den som 
avmålats och fler sorter därtill...  

 
Ett barn som rusar runt i vindlande banor med snabba 
steg och framsträckta armar och knutna nävar synes 
åka motorcykel, så pass övertygande att fler ansluter 
sig i en rasande fart genom lekrummet. Ber man var 
och en beskriva sitt fartvidunder målas det upp många 
varianter i blänkande krom och bländande färger…  

Deep Purples Highway Star sätts på, imaginära läder-
handskar och hjälmar åker på, en lång och svettig ko-
reografi tar form med vågade åkningar i snäva kurvor 
och på bakhjul, tills orken och bensinen tar slut.  

Dynamiken finns i dans som estetiskt uttryck i lärandet. Lika 
mycket som vi vet att det kringrusande barnet inte sitter på en 
glänsande hoj, eller att dansarna på scen inte är vita eller svarta 
svanar och sannerligen inte dör på slutet, är vi underförstådda 
med att en speciellt utformad dans inte är en aritmetisk hand-
ling. Men genom dansen och leken blir vi varse både addition 
och subtraktion, multiplikation och division. Dansen för oss 
närmare aritmetiken och förståelsen av de fyra räknesätten. Dans 
som estetiskt uttryck erbjuder mimesis, gestaltning, upplevelse 
och leder mot förståelsen av ett epistemiskt kunskapsmoment. 

Dynamiken är därtill dialogisk. Dansen är förutom mimesis 
dialog, en dialog som utgår från kroppen. Dialogen mellan den 
lärande, det som lärs och världen runt omkring, genom kroppen. 
Det dansande och lärande subjektet med sin erfarenhet av liv 
och förkunskap i ämnet utforskar tillsammans med andra krop-
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par i handling ny kunskap och nya perspektiv. Paul Ricœur me-
nar att ”ingen självförståelse sker utan förmedling genom tecken 
och gester, symboler och texter, i den slutgiltiga analysen sam-
manfaller självförståelsen med tolkningen som dessa medlande 
tecknen erbjuder.”17 

Den som finner Platons och Aristoteles kunskapsindelning 
lika trubbig som den mellan kropp och själ finner belägg hos den 
franske fenomenologen, pedagogen och barnpsykologen Mauri-
ce Merleau-Ponty. I Phénoménologie de la perception hävdar han 
att ”vi kan endast uppfatta det som iakttas eller går att iaktta”.18 
Genom att i människans natur skilja på förnuft eller medvetande 
och kropp har den moderna filosofin släppt föreställningen om 
människans enhetlighet. Merleau-Ponty slår fast att det erfaran-
de och handlande subjektet är den egna levda kroppen rätt och 
slätt. Hur vi uppfattar världen kommer ur den egna kroppens 
dialog med det upplevda. Kunskap samlas i kroppen.  

Paradigmskiftet är oerhört. Åtskillnaden mellan förnuftet och 
sinnena ända sedan antiken eller mellan själ och kropp i det 
judisk-kristna tänkandet överges till förmån för en bredare och 
integrerad syn på människan som bärare av intellekt, hjärna, 
kunnande, skicklighet, medvetande och meningssökande. 

Varje dansare vet att kroppen och musklerna har sitt eget 
minne. Att komma ihåg en koreografi sker inte med hjälp av 
tankarna enbart. Vi vet att minnen framkallas av låtar, dofter, 
smakar, ljud. Allt sitter i kroppen – var annars. Vi kan begagna 
oss av hela människans integrerade förmågor till kunskap. Att 
öka vår förståelse för kroppen, motoriken och sinnena, och ha 
tillgång till dessa resurser i lärandet ger oanade möjligheter. Den 
sunda själen i den sunda kroppen är en tvåenighet! 

Merleau-Ponty ser människan som en i grunden historisk va-
relse och historia som en dialektik mellan mening och icke-
mening som arbetar sig fram genom en komplex och oförutsäg-

                                                                               
17 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre (Paris: Seuil, 1990), s. 15. 
18 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Paris: Galli-
mard, 1945), s. 370. 
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bar interaktion mellan människan och världen. Inget historiskt 
har någonsin endast en mening, mening är mångtydigt och kan 
ses ur en mångfald av synvinklar. Merleau-Ponty söker mening, 
och mediet är kroppen. För honom kan det inte finnas något 
kausalt samband mellan själ och kropp, eftersom ”kroppen och 
själen är betydelser och har mening endast i förhållande till ett 
medvetande.”19 Kroppen som en enda intrikat sambandscentral. 

Ett par decennier tidigare utvecklar den amerikanska filoso-
fen och pedagogen John Dewey tillsammans med hustrun Alice 
Chipman en pragmatisk och progressivistisk, evolutionistisk syn 
på lärandet. De förespråkar en undervisning och uppfostran 
integrerat i samhället, där teori och praktik, reflexion och hand-
ling integreras. När han myntar frasen Learn to do by knowing 
and to know by doing menade han att vi i samhällslivet och såle-
des även i skolan kan skaffa kunskap och kunnande genom erfa-
renhet och handling. Genom att utöva ett yrke eller en hant-
verksskicklighet får vi svar på nya lösningar, handlingen talar så 
att säga tillbaka till oss. Techne ger episteme feedback. 

Den ryske forskaren Andre Geim, Nobelpristagare i fysik 
2010 tillsammans med sin forskarkollega Konstantin Novoselov, 
kom på det tvådimensionella supermaterialet grafen på det 
barnsligt enkla sättet att lägga blyertsgrafit mellan två lager tejp, 
dra isär, göra om detta, om och om igen, tills ett atomtunt lager 
återstod, starkt nog att bygga en hängmatta av och med suveräna 
ledningsegenskaper. Första gången han nådde världsrykte fick 
han Nobelpriset för att ha låtit en groda levitera i ett magnet-
fält… I sin Nobelföreläsning på Frescati betonade de båda fors-
karna den lekfulla och undersökande atmosfären i laboratoriet 
vid University of Manchester i Storbritannien. Homo Ludens, 
den lekande människan, föder fram Homo Sapiens. Inom en inte 
alltför lång framtid rullar vi upp vår datorskärm i grafen innan vi 
kliver in i ett superlätt och tåligt flygplan i samma material. 

Den dialogiska dynamiken är central även i den amerikanska 
filosofen Martha C. Nussbaums politiska manifest för liberal 
                                                                               
19 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, s. 207. 
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education, på svenska närmast omskriven som bildning. I Culti-
vating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Educa-
tion slår hon ett slag för konstarternas ”vitala roll i att värna om 
fantasins kraft som är grundläggande i (världs)medborgar-
skapet.”20 Hennes resonemang ivrar för dialog och förståelse för 
andra kulturer och andra tankesätt än våra egna så att vi trots 
olikheter kan bli varse gemensamma problem och aspirationer.  

Inom kunskapsteorin skiftar estetik innebörd från läran om 
det sinnligt förnimbara till läran om själva sinneskunskapen med 
den tyske 1700-talsfilosofen Baumgarten. Han var den förste att 
använda termen, i sin avhandling 1735 och i centralverket 
Aesthetica 1750, som en självständig filosofigren, en Schwestern-
kunst (systerlära) till logiken. Konst, i den grekiska beteckningen 
techne, som romarna övertog och döpte om till ars, hade dittills 
syftat på hantverksskicklighet, närmast så som vi idag kallar ett 
föremål som konstfärdigt framställt. 

Temalektioner med dans, ämnesstoff och 
bildningsmoment 
Dansen i lärandet berör kunskapens olika beskaffenheter och 
erbjuder länkar och överlappningar. Som praktisk didaktisk 
verksamhet är den pedagogikens techne. Som verksam faktor i 
ämnesinlärningsprocessen är den såväl epistemisk och mimesisk, 
i det att den gestaltar och klargör begrepp och fenomen i ämnet, 
som fronesisk, i det att den sätter begreppen i ett vidare kreativt 
prövande och reflekterande perspektiv, språkligt och existentiellt 
perspektiv, ställt i relation till övrigt lärande. Som ömsom allvar-
lig, ömsom uppsluppen lek sänker den trösklar till vetandet. 
Homo Sapiens dansar i armkrok med Homo Ludens och Homo 
Faber. Polska och hiphop, planeternas dans runt solen, ett dan-
sant självporträtt. 

 

                                                                               
20 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 85. 
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Tvåans eller treans tabell sätter sig i fötterna på ett 
kick, och de andra multiplikationstabellerna följer av 
bara farten, med nya rytmer som går in i fötterna och 
kroppen. När barnet eller eleven väl fattar galoppen 
har man på köpet lärt sig ett nytt språkligt uttryck, 
man har alla fem hemma och allt går som en dans. 
Språkutvecklingen får en skjuts när man både kan stå 
rakt upp och ner och stå på näsan. 
Att lära blir en fröjd, att lära ut likaså. 

Vi dansar på temat rymden. Efter uppvärmningen som 
kopplas till begreppen satellit, omloppsbana och gravi-
tation, ska planeternas banor runt solen dansas. Vi kan 
på en och samma gång slå fast att det i vårt solsystem 
finns åtta planeter, och ändå i dansen kring solen ta 
med stackars lille Pluto, som tills helt nyligen var 
nummer nio men som numera befinns för pluttig för 
att kallas planet. Denna dubbelhet eller distinktion 
förmår eleven rymma i sin föreställningsvärld, tack 
vare kunskapsleken. Visst finns det bara åtta planeter, 
men Pluto får vara med oss i dansen för att vi inte har 
hjärta att kasta ut den i kalla rymden, långt bort dit so-
lens ljus når först fem och en halv timmar senare än 
oss jordingar. Vi befäster fakta, och leende ger vi oss 
hän åt den kreativa leken som länkar fakta till fantasi. 

När Jupiters månar i nuläget räknas till 64 är det både roligt och 
nyttigt att veta att Galileo, när han 1610 hade byggt klar sin ele-
ganta kikare omlindad med läder, såg fyra månar kring gasplane-
ten – vilket närde hans övertygelse om att allt i planetsystemet 
inte kretsar kring jorden. Nämner man att de döptes till Callisto, 
Ganymedes, Io och Europa lockas nyfikna frågor fram. Hur 
roligt då att återberätta Herodotos historier om de grekiska och 
feniciska kungadöttrarna Io och Europa som blev kidnappade i 
tur och ordning, som det blev krig och hämndkrig om, ett krigs-
beteende med hämnd på hämnd som genomsyrat mänsklighe-
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tens historia sedan dess. Eller att nämna att Vatikanen först 1992 
bad om ursäkt till Galileo och officiellt anslöt sig till hans helio-
centriska världsbild – att jorden visst snurrar runt solen och inte 
tvärtom. 

Och hur roligt är det inte att veta, om vi spinner vidare på 
den klurige 1600-talsstjärnskådarens upptäckter, att vi idag lär 
oss mycket nytt om Jupiter tack vare rymdsonden Galileo som, 
för att kunna observera ännu bättre, gjorde en ”celest mekanisk” 
dans där uppe, en balansakt mellan himlakropparnas dragnings-
kraft och den egna rörelsens kraft. 

Estetik möter kunskap 
Människan fortsätter att stirra mot stjärnornas och galaxernas 
skyar på spaning efter vårt ursprung och vårt öde i allt det ofant-
liga och komplexa. Rymden är ett ypperligt exempel på ett kun-
skapsområde inom fysik och kemi som är mättat med filosofiska 
och existentiella frågor, som dansen förmår levandegöra på ett 
drabbande sätt.  

 
Vi dansar värmealstringen i solens mitt, i fusionen av 
fyra väteatomkärnor till en heliumatomkärna, och det 
står fysiskt klart för alla i rummet att solen sakteligen – 
nåja, ett par miljoner ton per sekund – bränner upp sin 
materia och förr eller senare – om fyra, fem miljarder 
år – slutar som en svällande röd jätte och sedan pyser 
ihop till en vit dvärg. Tiden står still i läranderummet, 
av fascination och förfäran. Vi kopplar till en dansant 
gestaltning av 2009 års Nobelpris i fysik om materia och 
antimateria sekunden efter universums födelse. Synen 
vidgas, vi får en förnimmelse av hela förloppet mellan 
universums början och vårt solsystems slut. Tankarna 
svindlar, och vi får en chans att relatera den förnim-
melsen av kunskap till den egna korta existensen. 

Estetik möter kunskap möter existens. 
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Nussbaum ger det fria och skönlitterära berättandet en sär-
ställning framför musik, dans, målning, skulptur och arkitektur, 
som alla visserligen bidrar till vår förståelse av andra. Hon lutar 
sig mot Aristoteles som i Om diktkonsten menar att litteraturen 
”inte visar oss något som har hänt, utan det som skulle kunna 
hända.”21 Ramen för hennes resonemang är rustningen för en 
filantropisk politik genom sokratisk självreflektion, studium av 
egna och andras traditioner och självständigt tänkande. Ramsan 
Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar vad du är ”lockar barnen 
att förundras – en förnimmelse av mysterium där nyfikenhet 
blandas med fruktan. Barn undrar över lilla stjärnan. Därigenom 
lär de sig tänka att något som bara är en skepnad uppe i skyn har 
en inre värld, på ett sätt mystisk, på ett sätt lik deras egen. En 
skepnad vars inre är fördolt lär de sig att tilldela liv, affekt och 
tanke.” De förfinar detta senare, när de hör och berättar historier 
om djur och människor, som en del i deras försök att förklara 
världen och deras eget agerande i världen. ”Ett barn som förme-
nas berättelser förmenas, på samma sätt, vissa sätt att se på 
andra. Därför att människors inre, liksom stjärnors inre, inte är 
öppen att skåda in i. Det måste man få förundras över.”22 Att 
berätta historier fostrar barnen att fantisera så. Så gör de med 
ramsor, så gör de i sagor, så gör de i dans. 

 
En lärarstudent som kombinerar yrkesverksamhet 
med högskolestudier gör planeternas dans med sin 
barngrupp på förskolan. Det är fyra solar i gula dräk-
ter. Efter ett tag blir en av de små virvlande solarna 
trött och måste vila en ljusminut eller två. Pluto för-
svinner ut i yttre rymden. Mercurius blir kär i Venus. 
Vad har barnen fått med sig vidare i livet och lärandet? 
Mer än man kunnat önska sig: ”Vi är alla gjorda av 
stjärnstoft.” Allt. Så bildar sig små medborgare. Så bil-

                                                                               
21 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 86. 
22 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 86, 89. 
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dar de sig en uppfattning om allt det stora fantastiska 
som omger och omfattar oss. 

Varje tematisk lektion blir en färd genom historien, genom kun-
skapens och kulturens värld, att avnjutas som en bildningsresa. 

Att skapa ett rum för lärande  
Läraren fångar upp allt prat och all förkunskap om oli-
ka talsystem som rummet fylls av. Sätter in dem i ett 
logiskt system. Bjuder in de elever som inte är bekanta 
med romerska, indiska eller våra arabiska siffror att se 
och upptäcka. Stöttar med frågor att tänka sig fram till 
hur man räknar och skriver tal som romarna eller i 
arabvärlden. Ger, undan för undan, utifrån lärande-
subjektens samlade ämneskunskaper, nycklarna till 
räknandet, till det matematiska tänkandet. Hur allt 
hänger ihop. Hur siffrorna på kyrkklockan eller Big 
Ben går från I, II, III, IV, V mot IX, X, XI och XII. Hur 
alltsammans hänger ihop med språket, när en elev med 
romanskt modersmål säger 1000 eller 100 på sitt språk 
och C och procent, M och millenium med ens blir 
självklara, liksom monarkers namn. Hur våra siffror 2 
och 3 kommer från arabernas ٢ och ٣, som de i sin tur 
lånade från Indien. Hur själva orden siffra och zero 
kommer från arabiskan för noll, sedan araberna för 
fem hundra år sedan tog över indiernas snilleblixt med 
pricken ٠ och översatte deras ord sunya, tomrum på 
sanskrit, dari och hindi, tomhet eller öppenhet inom 
Buddhism, till sitt eget ord för tomrum eller mellan-
rum, sifr. I årskurs två eller fyra flikas 500-talets ma-
tematiker al-Khwarizmi in, han som skrev boken om 
al-gebra: tvånget att addera, subtrahera, multiplicera 
eller dividera lika mycket på båda sidor om ekvations-
tecknet i en al-goritm, som ju heter så efter honom... 
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Lärandet sker i interaktion och samarbete mellan läraren och 
eleverna. Kunskaps- och erfarenhetsutbytet sker i en flervägs-
kommunikation, fram och tillbaka mellan läraren och de läran-
de, de lärande sinsemellan, och i varje lärandesubjekts inre. Det 
optimala läranderummet, rummet där lärandet sker, bildas i 
samspelet mellan lärarens och de lärandes kunskaper om det 
som ska läras, och i möjligheterna till kommunikation.23 

Att dansa loss och upptäcka modersmålets, andraspråkets, 
matematikens, naturkunskapens eller filosofins undersköna 
världar, och i en andningspaus fördjupa sig i kunskapsämnes-
aspekter med anekdoter, berättelser och samtal, göra kopplingar 
bakåt i kunskapshistorien och framåt i tiden, är ett sätt att samlas 
runt vetandet och att göra ämnet levande. Att fånga de lärande, 
locka fram och ta vara på ivern och fascinationen för lärandet. 
Att dansa och erfara ett vetenskapligt, matematiskt eller lingvis-
tiskt begrepp och i den dansanta handlingen upptäcka att man 
vet en hel del redan om fysik, matte eller språk, är avgörande för 
törsten efter att lära sig mer.  

Lockes synsätt torde vara förlegad, där barn och ungdomar 
ses som tomma kärl som läraren undan för undan fyller med sin 
kunskap, nedärvd sedan läraren själv som barn var ovetande om 
ting och sammanhang. Även de minsta har förkunskap och 
allmän kunskap som går att relatera till det som i en specifik 
lärandesituation är i fokus. Lärarens medvetenhet och förmåga 
att föreställa sig var och en av de lärandes förkunskaper och 
föreställningar om vad som ska läras är avgörande för att bilda 
ett optimalt läranderum.24 

Portalfigurer inom kunskapsfilosofi och pedagogik har ut-
forskat assimileringsprocessen av ny kunskap och insikt, och 
betonat interaktionen hos den lärande mellan tidigare förvärvad 

                                                                               
23 Ference Marton & Amy B. Tsui, Classroom Discourse and the Space of 
Learning (London: Lawrence Erlbaum Associates, 2004). 
24 Lo Mun Ling, Pong Wing Yan & Pakey Chik Pui Man (red.), For Each and 
Everyone. Catering for Individual Differences through Learning Studies 
(Hongkong: Hongkong University Press, 2005). 



 
 
P A U L  M O E R M A N  

 210 

och ny kunskap, som ett medel att förstå världen och sig själv i 
världen. Hermeneutikern Hans-Georg Gadamer påtalar ett 
spänningsfält mellan det främmande och det förtrogna som vi 
känner för det som traderas till oss. I detta mellanrum finns 
hermeneutikens sanna viste.25 Gadamer menar att allt nytt kun-
skapsförvärvande sker genom tolkning utifrån förförståelse. 
Hans samtida franske kollega Paul Ricœur menar att ”ingen 
självförståelse sker utan förmedling genom tecken och gester, 
symboler och texter, i den slutgiltiga analysen sammanfaller 
självförståelsen med tolkningen som dessa medlande tecknen 
erbjuder.”26 Pedagogikprofessor Bernt Gustavsson understryker 
att nyfikenheten och drivkraften för kunskap uppstår i detta 
spänningsförhållande, och att det är där förmågan uppstår att 
ställa frågor.27 

De lärandes enskilda referensramar och erfarenheter är vä-
sentliga för anknytningen till kunskapsfälten. När de lyfts fram 
och blir synliga under aktivitetsflödet och diskussionen i en 
lektion med dans och lärande kommer de alla till del, med fakta 
och med ledtrådar i tänkandet. 

 
I en workshop i London kommer Kathie på ännu en 
rörelse på S – to slither. Hon visar oss andra som inte 
är förtrogna med verbet, och snart glider alla ner på 
golvet och snirklar och slingrar sig som ormar i gräset. 
Ett livligt samtal uppstår om att kräla och krångla och 
åla sig och smyga. Självkänslan växer, liksom ivern och 
nyfikenheten att få veta mer om språkämnet.28 

                                                                               
25 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philoso-
phischen Hermeneutik (Tübingen, 1960), s. 300. 
26 Ricœur, Soi-même comme un autre, s. 15. 
27 Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk 
kunskap (Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2002). 
28 Paul Moerman, ”Dance and Learn! Why Dancing is Fun and Fruitful in 
Learning”, The International Journal of Pedagogy and Curriculum, vol. 19, 
2013. 



 
 

D A N S A  O C H  L Ä R  

 211

En uppmärksam pedagog skapar dessa förutsättningar för ett 
rum för lärande, för interaktivitet och samling kring det som ska 
läras. Den brittiska utbildningsforskaren Andy Hargreaves me-
nar i sin senaste bok, Professional Capital. Transforming Teach-
ing in Every School, att lärarnas mänskliga och sociala kapital, 
skickligheten i samspelet med eleverna, är avgörande för att 
lyckas i lärandet.29 

Dans och kommunikation i läranderummet  
Dans är kommunikation. Genom att uttrycka sig i dans skapas 
möjlighet till dialog, mellan dansaren och betraktaren och mel-
lan de dansande. Därtill uppstår hos den lärande en inre dialog, 
mellan bäraren av erfarenhet och förkunskap, och som sökaren 
efter vidare kunskap. När alla dessa samtal får röst och vävs 
samman fylls läranderummet av en livlig och fruktsam kommu-
nikation mellan all slags bakgrundserfarenhet och nyförvärvad 
kunskap. Dans är ett tacksamt medium som triggar och upprätt-
håller den dialogiska dynamiken. 

Dans är ett ytterst direkt uttryck i tid och rum, utan kringvä-
gar eller hjälpmedel utanför själva individen. Kroppen i rörelse 
blir personlighetens spegel. Dans stärker identiteten, individuellt 
och i grupp. Genom att dansa finns man till. Parafrasen Jag dan-
sar alltså är jag är inte långsökt – ett tema som utforskas i pro-
grammet Att dansa är att vara inom ämnet filosofi och barns 
existentiella frågor. 

Det direkta uttrycket sker på två plan. Ett dansande barn, en 
tonåring, eller en vuxen, rör sig utan omväg över tanken, och blir 
synlig i hela sitt väsen och i det hon eller han förmedlar med sin 
dans. Minns den stolthet och glädje som strålar fram och tillbaka 
mellan barn som dansar på förskolan och deras lärare eller in-
bjudna föräldrar och syskon. Se den breakdansande tonåringens 

                                                                               
29 Andy Hargreaves & Michael Fullan, Professional Capital. Transforming 
Teaching in Every School (New York: Teachers College Press, 2012). 
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oförskräckta allvar. Se integriteten, koncentrationen och närva-
ron hos en dansare på scen. 

Själva dansrörelsen syns direkt och kan avläsas i samma se-
kund den utförs. Så snabbt går det i en undervisningssituation 
för eleven att se pedagogens rörelse, och härma och tolka den 
med den egna kroppen. Så upprättas momentant läranderum-
met, det fysiska och mentala rum där lärandet äger rum, interak-
tionen mellan lärare och elever. 

 
Vi dansar och länkar till ämnet naturkunskap, på te-
mat luft, ljus och ljud. Vi får kläm på hur fort ljuset 
färdas. Åtta minuter från solen till jorden, en minut 
från månen till jorden, en sekund från en kamera un-
der OS eller fotbolls-VM upp till en satellit i rymden 
och ner igen till en tv i ett hem på andra sidan klotet. 

I danssalen tar det en bråkdel av en sekund för ljuset 
att vandra från danspedagogen eller en dansande 
kompis till elevens öga, och för eleven att dansa med. 
Lika omedelbart som bebisen ser förälderns leende och 
saligt ler tillbaka, ett till lysande exempel på samspelet 
mellan seendet och motoriken. I spegeldansen tvärs 
över danssalens golv vandrar rörelserna simultant 
fram och tillbaka från ena sidan av rummet till den 
andra, rörelseimpulserna sprider sig mellan kropparna 
med ljusets hastighet, svårt att veta vem som emanerar 
eller tar emot.  

Dynamiken är mycket tacksam att ta tillvara i en improvisations-
lek, eller när en hel grupp förskolebarn eller en klass mitt i ett 
dansflöde ombeds att se på en kamrat och härma dennes dans. 

Sammanfattning 
Dans är dans och räcker gott i sin egen rätt. Alla här beskrivna 
dansmoment kommer ur danslek och skapande dans för barn 
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och ungdom, där förmågan och glädjen att uttrycka sig genom 
dans är själva ändamålet. De kan dansas utan anknytning till 
någonting alls, när andan faller på. Dans behöver inte handla om 
något annat än själva dansandet eller den dansande själv – dans 
är någonting. Dans kan utforskas i hela sitt konstnärliga och 
språkliga väsen i ett existentiellt perspektiv med dansare, barn 
och ungdomar i grundskolan eller lärarstudenter på högskolan. 
Dans som självuttryck stärker identiteten, enskilt eller i grupp. 
En styrka tacksam nog att ta till vara i en mängd sammanhang, 
skolan inte minst. 

Dans är språk och kommunikation, inåt och utåt. Dans talar 
tillbaka till dansaren som bärare av identitet, kunskap och kul-
tur. Dans främjar literacitetsutveckling och språkssocialisation. 
Dans är momentant identitetsbejakande och kontaktskapande 
även i lärandet, mellan pedagogen och den dansande eleven, och 
de dansande och lärande sinsemellan. Flera intelligenser används 
och den kognitiva utvecklingen stimuleras.  

Dans är ett gynnsamt medel för bildandet av ett interaktivt 
läranderum, som utgörs av deltagarnas samlade kunskaper i det 
berörda ämnet, och görs levande i dialogen mellan tidigare och 
ny kunskap. Dialogen sker dels i det direkta samspelet mellan 
deltagarna, dess invärtes i varje lärandesubjekt, mellan bäraren 
av tidigare kunskap och erfarenhet och sökaren efter ny lärdom 
och insikt. Specifikt ämnesstoff länkas till annan lärdom. Dans 
som estetiskt uttryck stöder en prövande och reflekterande håll-
ning till vetandet om hur allting hänger ihop. Dans öppnar för 
en vidgad bildningsvy och skapandet av en egen bas i alltet. 

I dansens anda kan vi dansande fördjupa oss i existensen. I 
Aristoteles anda kan vi dansande närma oss verkligheten genom 
att skapa mimesis, sinnliga representationer, konkreta eller ab-
strakta, som för oss närmare förståelsen av idéer och vetande. 
Utöver mimesis erbjuder dansen en dialogisk dynamik, genom 
kroppen. Med Merleau-Ponty utmanar vi uppdelningen av för-
nuft och känsla, medvetande och kropp. Med Gadamer och 
Ricœur tolkar vi tradering och förvärv av kunskap utifrån för-
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förståelse och genom symboler och gester. Tolkning och självför-
ståelse går in i varandra med dansen som medlande uttryck. 

Dialogen mellan den lärande, det som lärs in och världen 
runtomkring, äger rum genom det kroppsliga estetiska uttrycket. 
Det dansande och lärande subjektet, bärare av livserfarenhet och 
av förförståelse av ämnet, utforskar tillsammans med andra 
kroppar i motorisk och sensorisk aktivitet ny kunskap och nya 
perspektiv. Vi upplever världen i kroppens dialog med gammal 
och ny erfarenhet. Tidigare och nyförvärvad kunskap samlas i 
kroppen.  

Lärande med dans är ingen omständlig omväg. Den tar gen-
vägen genom kroppen, med kroppen. 

 
Fallskärmen tas ned. Gåtan med multiplikationen med 
0 av ett tal som strävar mot oräkneligt och som ger 
produkten 1 måste lösas. Först en dansant snabb-
genomgång, hela-geometrin-på-fem-minuter. Vi bil-
dar en punkt, sedan en linje, en trekant, en kvadrat, en 
femhörning, en tjugofyrahörning, en hundrahörning, 
en miljardhörning, och till slut en cirkel, en månghör-
ning med oräkneligt många hörn. Nu står vi alla jämt 
fördelade runt fallskärmen och håller den spänd mel-
lan oss.  

Nu blir det bråk. Vi tänker oss fallskärmen som tårtan 
till ett kalas. Om ingen kommer – plötslig snöstorm, 
solförmörkelse eller vulkanutbrott – får födelsedags-
barnet äta hela tårtan själv. Kommer en kompis så äter 
de hälften var, hela tårtan på två. På tre blir det en 
tredjedel till var och en, de tre ihop äter hela tårtan. 
Och så vidare, om hela klassen samlas runt tårtan får 
var och en tjugofjärdedel, tillsammans äter de hela. 
Om igen ser alla att division är omvänd, invers till 
multiplikation: 1x1/1=1, 2x½ =1, 3x⅓=1, 24 x 1/24 = 1. 
Tårtbitarna blir allt mindre alltefter fler kommer till 
kalaset, men ändå äts en hel tårta. Tänk om parallell-
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klasserna dyker upp, hundra pers – många små pre-
senter blir det. Bitarna blir fånigt små, en procent, 
knappt en smakbit, men likväl äter de hundra var sin 
procent av tårtan, och det blir en hel. Vi fortsätter att 
leka med tanken, att hela skolan kommer, hela stan, 
alla jämnåriga i landet, i Norden, på jorden, en miljard 
unga tårtsugna. Nu får var och en väl ändå ingenting 
av tårtan. Jo, försvinnande små bitar, men i princip en 
miljarddel, alltid något, och dessa miljard gäster äter 
åter en hel tårta på vårt fantiserade kalas.  

Lek då med tanken fullt ut att det kommer oräkneligt 
många kompisar till kalaset som trängs runt tårtan. 
Som nyss i dansen hela-geometrin-på-fem-minuter 
står vi oräkneligt många runt tårtan, vi står punkt intill 
punkt intill punkt med ingen plats emellan kvar. Då är 
ju tårtbitarna åt var och en noll och ingenting! Men 
tillsammans äter vi – en hel tårta! Oräkneligt multipli-
cerat med noll blir till slut lika med 1! 

Nu måste vi dock hålla isär begreppen, som i resonemanget med 
Pluto, inte en planet, likväl välkommen i planetdansen. Att dela 
upp tårtan åt oräkneligt många vore som att skriva bråket 1/∞ = 0. 
I tankeleken äts oräkneligt många ingenting-bitar, vilket då kun-
de skrivas 0.∞. Att skriva så är dock en styggelse i matematiken. 
Man kan bara multiplicera reella, riktiga tal med varandra, och 
med noll. Och ∞ är inget reellt tal. Samma med division, man 
kan inte dividera med ∞. Och inte heller med noll, eftersom 
division ju är omvänd multiplikation. Divisionen kallas odefinie-
rad. 

Men lugn, i matematiken löser man det hela genom att tala 
om gränsvärden. Man låter ett tal sträva mot noll, respektive mot 
oräkneligt. Brasklappen hem till engagerade föräldrar förtrogna 
med matematiken lyder således: lim

a→∞ 
a.0 = 1 och lim

a→∞ 
1/a

 = 0. På 
matematiskt talspråk: gränsvärdet för produkten av talet a mul-
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tiplicerat med 0 när a strävar mot oräkneligt är 1. Gränsvärdet 
för kvoten av 1 dividerat med a när a strävar mot oräkneligt är 0. 

Själva tankeleken är dock relevant och riktig. Den sortens 
verklighets- eller fantasilekar som är väsentliga i dansandet och i 
lärandet. 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




