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Improvisation som estetisk 
lärprocess 

Fia Fredricson Flodin 
 

ag undervisar i ämnet estetiska lärprocesser vid Södertörns 
högskola. Min konstnärliga bakgrund är dans och dansimpro-

visation. Det är med den bakgrunden som jag möter studenterna 
på Södertörns högskola och då främst på lärarutbildningen. På 
mina seminarier utgår jag från dans och rörelse i improviserad 
form för att, tillsammans med studenterna, undersöka hur det 
estetiska kan inspirera till att förtydliga, ifrågasätta och fördjupa 
förståelsen av kursens teorier och begrepp. Min text utgår från 
två olika situationer där jag anser att en estetisk lärprocess har 
ägt rum. Först ut är ett seminarium med en grupp studenter vid 
Södertörns högskola. Den andra är en forskningspresentation 
som jag tillsammans med en doktorand har framfört vid två 
tillfällen.  

Jag väljer att använda formen av en essä där jag blandar mel-
lan mina direkta iakttagelser och reflektioner i samspråk med 
teorier om kunskap, pedagogik och estetiska lärprocesser. Essän 
är ett försök att visa hur improviserad dans kan vara en estetisk 
lärprocess hos både den som dansar och den som iakttar.  

Seminarium med studenterna 
Studenterna droppar in och dagens lektion startar. 
Lektionen handlar om att undersöka kroppens rörelse 
utifrån ett estetiskt uttryck i improviserad dans. Jag 
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sätter på en ganska lugn musik och studenterna börjar 
röra sig utifrån musklernas och ledernas funktion, det 
vill säga böja, sträcka och vrida. Det blir till att börja 
med som en uppmjukning av kroppen. Efter ett tag 
begränsar jag möjligheterna genom att ta bort vrid-
momentet. Studenterna får bara använda leder och 
muskler för att böja och sträcka. Genast skapas i rum-
met en annan energi som upplevs som en slags åter-
hållsamhet. Jag kan nästan se hur studenterna hela ti-
den måste tänka för att inte vrida. Rörelserna i rummet 
blir tvådimensionella och känslan av det fria och fly-
tande är borta. När jag tillåter vridandet igen andas 
studenterna ut och ny energi tillförs. Ansikten slapp-
nar av, någon utbrister, ”Ja nu får man dansa igen”. Ef-
ter ett tag ber jag studenterna att de ska skifta fokus 
och medvetengöra hur dessa funktionella rörelser ska-
par olika former i rummet. Nu har jag bytt till en mu-
sik med något högre tempo och flera instrument. Stu-
denterna dansar och rummet böljar av kantiga, raka, 
runda och slingriga former.  

I samtalet efteråt associerar studenterna till uppgiften 
på olika sätt. En del fann det svårare att tänka form 
medan andra fann det lättare. Känslan av kantighet 
kontra rundhet och mjukhet var påtaglig hos de flesta. 
En del menade att få röra sig med runda slingriga for-
mer leder en vidare på ett naturligt vis: ”Man behöver 
inte tänka så mycket utan det flyter”. Vi undersöker 
vidare hur kropparnas rörelser kan utföras symmet-
riskt och asymmetriskt och dessa olikheter ger också 
studenterna uppslag till olika associationer i känsla och 
bilder. De funktionella rörelserna att böja, sträcka och 
vrida en led har abstraherats till en estetisk form i en 
process hos studenterna. 
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Lärandet i estetiska lärprocesser innebär att söka kunskap i, om, 
med och genom estetiska uttrycksformer. De olika metoderna 
ger olika resultat i uttryck och lärande. Det sägs ofta att estetiska 
lärprocesser ska vara meningsskapande och ge möjligheter att 
förstå något på flera sätt. Hela människans kapaciteter, kropp, 
sinnen och intellekt är aktiva i mötet med kunskap. Lars Lind-
ström skriver i antologin Kilskrift. Om konstarter och matematik 
i lärandet: 

Estetisk verksamhet som en metod för lärande används då inte 
bara för att barn och ungdomar skall få tillfälle att tränga djupa-
re in i ett ämne; de brukas också för att flera röster skall komma 
till tals och fler vägar till insikt beträdas.1 

Under mina seminarier är jag främst fokuserad på att undersöka 
begrepp och teorier genom den improviserade rörelsen och 
dansen. Att fördjupa tänkandet genom ytterligare ett uttryck tätt 
sammankopplat med människans förståelse av kropp, sinnen 
och form.  

Filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback skriver i boken Lov-
tal till intet om tänkandet och förståelsen ur en hermeneutisk 
synvinkel, där synen på tänkandet inte endast är kunskap om 
något nytt utan även att i mötet med det nya okända få syn på 
det redan bekanta och ifrågasätta det för att få en fördjupad 
kunskap: ”ur hermeneutikens perspektiv utgör tänkandet inte 
enbart en kunskap om, utan strävan framför allt efter förståelse 
av och för.”2 

I hennes ordval av prepositionerna av och för finner jag en 
öppenhet att förstå något bekant och göra det nytt på fler sätt än 
ett. De ger mig en möjlighet att borra ner mig i det som ska för-
stås och tolka dess användning. Kunskapen blir förkroppsligad 
                                                                               
1 Lars Lindström, ”Att lära genom konsten”, i Madeleine Hjort m.fl. (red.), 
Kilskrift. Om konstarter och matematik i lärandet. En antologi (Stockholm: 
Carlssons, 2002), s. 122. 
2 Marcia Sá Cavalcante Schuback, ”Lovtal till intet”, i Lovtal till intet. Essäer 
om filosofisk hermeneutik (Göteborg: Glänta, 2006), s. 155. 
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och användbar och inte bara något som stannar på en ytlig nivå 
som ett tänkande om. Jag tolkar det som förståelsen för att kun-
na göra något och förståelsen av en del för att se helheten, men 
också, som min lektion visar ovan, att tänka med och ur erfaren-
heten. Vidare i mitt sökande efter teoretiska infallsvinklar om 
förståelsen om tänkandet presenterar Schuback tre begrepp som 
hon kallar intets indicier: inflytande, inspiration och improvisa-
tion för att visa på vilket sätt det tolkande tänkandet är en konst 
att förstå, att förstå något med och ur erfarenhet.3 Intet kan för-
klaras i en förkortad version som mellanrummet av det kända 
och det okända, där möjligheten till tolkning ligger öppen för en 
förvandling av ens egen förståelse. Jag finner att Schubacks tre 
begrepp på många sätt kan förknippas med det estetiska, sinnliga 
och kroppsliga i estetiska lärprocesser men också att de kan 
tydliggöra nivåerna i en lärandeprocess. 

Om jag synar mitt arbete och använder ovanstående händel-
ser med studenterna med hjälp av Schubacks begrepp för kons-
ten att förstå, så uppfattar jag inflytandet representerat redan i 
kursens namn, kursplan, kurslitteratur med mera och det blir 
bland annat via kurswebb, schema, dokument och inledande 
föreläsningar presenterat för studenterna. För en del studenter 
har kanske mötet med kursplanen till och med gett inspiration 
och för andra kan föreläsningen eller kurslitteraturen ha varit en 
igångsättare för tänkandet. När jag möter studenterna under de 
estetiska lärprocessmomenten i kursen är tanken att de genom 
mina lektioner får möta kursens teman utifrån en metod där det 
sinnliga och kroppsliga förstärkts. På så sätt visar det estetiska på 
en annan förståelse för kursens tema och för vissa studenter 
förtydligar och kompletterar mitt moment de teoretiska momen-
ten. När studenterna improvisatoriskt undersöker kroppens 
rörelser och möter en annan kunskap om kroppen, inte bara 
som ett funktionellt system utan också sinnligt och estetiskt, ger 
det dem dessutom möjligheter till ett fördjupat inflytande och ny 
inspiration till konsten att förstå. I min tolkning av Schubacks 
                                                                               
3 Schuback, ”Lovtal till intet”, s. 161. 
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begrepp inflytande och inspiration är gränsdragningen mellan 
dem inte tydlig och distinkt utan snarare otydlig och flytande. 
Det bekymrar mig inte nämnvärt eftersom det öppnar möjlighe-
ter för en vidare tolkning av begreppen. Om jag ändå ska peka på 
en skillnad så uppfattar jag inspiration som mer direkt och 
kroppslig, jag vill göra nu, jag får lust. Inflytande upplever jag 
mer som en inre process. Det kan till och med vara något som 
jag inte håller med om, men som ändå påverkar mig. Inflytandet 
skulle kanske kunna tolkas som utbildningen som sådan och 
inspirationen ligger mer på kursnivå. Schuback refererar till 
André Gide och hans resonemang om inflytande som påverkar 
oss både gemensamt och partikulärt. Hans beskrivning visar på 
begreppens dynamiska förvandling för inlevelse, där inflytandet 
väcker och påverkar och inspiration verkar och skapar.4  

Mitt estetiska uttryck är framför allt improviserad dans. När 
studenterna möter mig i ett estetiskt moment under en kurs är 
det just improvisation och förhållande till kropp, rörelse och 
dans som de får ta del av. Att improvisera i en konstnärlig este-
tisk form är att i stunden tolka en idé, ett tema eller ett begrepp 
och visa det genom rörelser, ord, toner, lera, film med mera. 
Improvisation är inte bara förknippad med konst utan improvi-
satoriska situationer dyker ständigt upp i vardagen som i samta-
let med andra, i mötet med eleverna i klassrummet och även i 
livets andra skeenden.  

Att utnyttja improvisation i en estetisk lärprocess är för mig 
en självklar handling för att undersöka förståelsen av och för 
något på ett mer mångfacetterat sätt. Studenten sätts in i ett 
sammanhang där hon måste använda sina tidigare erfarenheter, 
samtidigt som hon utvecklar och ifrågasätter dem. Lärandet 
ligger nära studenten och målet är inte självklart utan studenten 
övar också på att vara intuitiv, nyfiken och bejaka det som visar 
sig. Studenterna övar också på att vara lyhörda inför varandra, 
uppmärksamma förändringar mellan varandra och fantasifullt i 
stunden lösa händelser som dyker upp. Det ger studenterna 
                                                                               
4 Schuback, ”Lovtal till intet”, s. 161-165. 
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övning i att vara öppna inför det som inte alltid är så självklart, 
att ta vara på situationens sällsyntheter. Ingela Josefsson skriver i 
Läkarens yrkeskunnande om hur andra yrkesgrupper kan lära sig 
av konstnären och dennes improvisationsförmåga. 

Här kan vi lära av konstnärerna och deras improvisationsförmå-
ga. Skådespelarens eller musikerns öppenhet för den unika situa-
tionens krav är en förebild för alla former av praktisk kunskap.5 

Studenterna ska inte bli konstnärer men övandet i att upptäcka 
den unika situationen ger dem fler möjligheter att möta det nya 
och okända med ett öppet sinne. I samband med mina seminari-
er, som ingår i olika kurser inom lärarutbildningen, får jag 
ibland frågan om man verkligen kan improvisera i dans och 
rörelser om allt? Jag låter Schuback förtydliga improvisationens 
möjligheter: ”Här samlas det bestämda och det obestämda, det 
avsedda och det oförutsedda, det nödvändiga eller precisa och 
det oväntade eller oberäkneliga i ett och samma ögonblick.”6 

Jag skulle gärna vilja svara ja eftersom jag för egen del har 
upptäckt hur olika teoretiska frågeställningar inspirerar mig att 
undersöka det bestämda med det obestämda i improviserad dans 
och rörelser. Det betyder inte att studenterna ser samma möjlig-
heter, men just här ligger, som jag ser det, min största utmaning 
som lärare i estetiska lärprocesser. Hur kan jag inspirera och visa 
på improvisation som kunskap och verktyg, så att studenterna 
också blir nyfikna och vill undersöka det som för mig till synes är 
självklart och spännande och att ge sig hän i en process där sva-
ret får visa sig? Hur gör jag detta? I exemplet ovan ger jag stu-
denterna förutsättningar att undersöka kroppens funktionalitet 
och estetik. Jag kan inte göra jobbet åt dem men jag visar dem på 
verktyg så att lusten och modet att göra och att ta risker för att 
förstå ska väckas. 

                                                                               
5 Ingela Josefsson, Läkarens yrkeskunnande (Malmö: Studentlitteratur, 
1998), s. 31. 
6 Schuback, ”Lovtal till intet”, s. 169. 
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I lektionen var idén som sagt att undersöka kroppens funk-
tionalitet och vardagliga rörelsemöjligheter och med en annan 
blick och ett annat fokus visa på en kroppslig gestaltning av form 
och kvalitet som en estetisk upplevelse, sinnlig och intuitiv, där 
tanke och känsla sammanfaller. Om lärandeprocessen blir i, om, 
med eller genom de estetiska uttrycksformerna beror på hur jag 
som lärare konstruerar övningarna och hur jag väljer att tala och 
reflektera över dem. Viktigast för mig är att alltid visa på och 
förtydliga det sinnliga och kroppsliga; de dimensionerna är alltid 
närvarande, även om det inte alltid är klart synligt för studenter-
na själva. Min egen reflektion är att jag genom de estetiska ut-
trycksformerna kan förstå något annat, men jag måste alltid våga 
ta risken att vara i dem, fullt ut, på riktigt med hela min upp-
märksamhet, annars missar jag möjligheten till den estetiska 
upplevelsen i lärprocessen. Det betyder övning i uppmärksamhet 
på flera betydelsefulla sätt i samband med improvisationen och i 
mötet mellan tanken, kroppen, sinnligheten, känslan, det intuiti-
va och den estetiska formen samt med det som ska undersökas 
och upplevas. Övningen i uppmärksamheten upprepas återkom-
mande under utbildningen då studenten får möjlighet att möta 
improvisation i flera av de estetiska uttrycksformerna inom olika 
kurser. Mötet ses som en estetisk lärprocess eftersom studenten 
genom processen i det estetiska får syn på sitt eget kunskapande 
och lärande, men även för att studenten får möjlighet att se och 
reflektera över sina studiekamraters arbeten och gestaltningar.  

Alla lärprocesser består av praktik och teori. För att tydliggö-
ra det abstrakta teoretiska och för att kunna sätta det i ett sam-
manhang används metaforer eller liknelser. I praktiken används 
ofta teorier för att visa på gemensamma sammanhang och för att 
fördjupa förståelsen av det som görs. Kunskapandet är praktiskt 
och teoretiskt sammanflätat i en användbarhet för samman-
hanget och ändamålet. Sven-Eric Liedman får exemplifiera min 
personliga uppfattning om hur en lärprocess äger rum: ”All 
kunskap är i grunden praktisk. Först när den är stabilt förankrad 
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i kroppen blir den verklig, grundläggande färdighet och inte bara 
en snabbt förgänglig utanläxa.”7  

Formulerandet av tankar är för mig på samma sätt som att 
formulera rörelser, att dansa. Tankarna eller rörelserna blir inte 
min kunskap förrän jag känner dem i mitt system och kan an-
vända dem tydligt i en diskussion eller återge dem med klarhet 
med min kropp. Att tänka och att göra kan aldrig separeras. 
Skickligheten övas upp genom en god förståelse om hur man på 
bästa sätt kan genomföra, argumentera för det man har satt sig 
att göra eller förstå både teoretiskt och praktiskt, ibland uttalat 
och ibland genom så kallad tyst kunskap eller tyst kroppslig 
erfarenhet.  

Framställningen 
Orden som han säger ger mig impulser till kroppslig 
rörelsetolkning, tempot och ljudstyrkan i hans tal dri-
ver mina rörelsers frasering och dynamik. Jag väljer att 
gå med, gå emot, stanna till, vänta in, ösa på. Just nu 
dansar jag. Publiken sitter nära, väldigt nära, men på 
något sätt är de långt bort eftersom min uppmärksam-
het är riktad helt och fullt mot min medaktör. Jag tyst, 
han talar, jag dansar hans forskning, han läser sin 
forskning. Jag känner hur min puls ökar, kroppen sva-
rar på mina kommandon. Jag och min medaktör inne-
sluts i en gemensam koncentration. Vi ger och tar från 
varandra. Oj där stakar han sig, ska jag sakta in? Nej 
jag fortsätter, han kommer att komma ifatt. I slutet ska 
vi gå i gemensamt tempo innan dess får det gärna 
svänga i kreativ otakt. 

Texten ovan beskriver hur jag tillsammans med en doktorand 
vid Södertörns högskola gör en gemensam forskningspresenta-
                                                                               
7 Sven-Eric Liedman, ”Bildning, frihet och motstånd”, i Anders Burman & 
Per Sundgren (red.), Bildning. Texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Lied-
man (Göteborg: Daidalos, 2010), s. 396. 
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tion. Kanske skulle det vara intressant att diskutera våra roller 
utifrån ett genusperspektiv, han (mannen) forskaren och jag 
(kvinnan) dansaren, men det lämnar jag till ett annat tillfälle. I 
stället väljer jag att fokusera på framställningen och samspelet 
mellan våra aktioner som en estetisk lärprocess. Varför då? Där-
för att jag är intresserad av att undersöka hur andra tillfällen än 
undervisningssituationer kan ses som en estetisk lärprocess. I 
min del av framförandet presenteras delar av den improviserade 
dansens teori, verktyg och valmöjligheter på samma sätt som 
min medaktörs teori, verktyg och valmöjligheter ur den forsk-
ning i utbildningsvetenskap som han har valt att framföra i den 
upplästa texten. Vi genomför en estetisk lärprocess genom att i 
framställningen vara i vår teori och behandla den och synliggöra 
den för vår publik. Inflytandet av viljan att förstå har inspirerat 
oss att undersöka framtagna gemensamma nämnare i en impro-
viserad framställning.  

För publiken är vår framställning vid första anblicken en 
form av gestaltning. Det är alltid en form av gestaltning när en 
eller flera personer ställer sig och framträder något. Det är även 
en gestaltning när en lärare står framför sina elever eller studen-
ter. Vi är kroppar, gestalter, och vi visar vad vi menar både med 
våra ord, vår kropp och med vår närvaro. Gestaltningen eller 
representationen är formskapande och meningsbildande. Den är 
inte avbildande eller fixerad utan ger utrymme för tolkning hos 
var och en i publiken. I antologin Estetiska lärprocesser förtydli-
gar Staffan Selander detta på följande sätt: ”En representation är 
inte en avbildning av ’hur det är’ utan av ’hur vi förstår hur det 
är’. En representation i denna mening pekar inte bara ut något i 
världen utan tillför också världen något.”8 

Det är en representation av texten som jag utför. Jag tolkar 
hans text utifrån de kunskaper i improviserad dans som jag bär, 
mina val är inte att rörelserna ska beskriva ordagrant och sym-

                                                                               
8 Staffan Selander, ”Det tolkande – och det tolkade – uttrycket”, i Fredrik 
Lindstrand & Staffan Selander (red.), Estetiska lärprocesser – upplevelser, 
praktiker och kunskapsformer (Lund: Studentlitteratur, 2009), s. 218. 



 
 
F I A  F R E D R I C S O N  F L O D I N  

 226 

boliskt vad orden betyder. Nej, det är inte en så kallad beskri-
vande akt jag utför. Jag väljer bland olika, för mig välkända, 
teoretiska och praktiska kunskaper inom improviserad dans. 
Ibland följer jag läsningens tempo och ibland kontrasterar jag 
tempot. Ibland väljer jag att kort gestalta symboliskt något i 
texten men ofta visar jag med rörelserna min tolkning av ab-
strakta begrepp som demokrati, jämlikhet, solidaritet. Jag rytmi-
serar, fraserar, blandar mellan stora och små kroppsrörelser, 
använder hela rummet eller väljer att vara på en liten plats. Jag 
förhåller mig till tiden, rummet och den energi som texten med-
för. Mina val är improviserade direkta, intuitiva till viss del, men 
också medvetet utvalda mellan olika alternativ utmejslade ur 
min erfarenhet och min samlade kunskapskälla. Genom flera 
multimodala sätt skapar vi, jag och min medaktör, en framställ-
ning av en forskningspresentation om delar av John Deweys 
teorier om pedagogiska relationer, Rörelser och riktningar i det 
pedagogiska.9 

Att min improviserade dans är estetisk kanske inte ses som 
något konstigt, utan är en ganska vedertagen uppfattning om ett 
konstuttryck. Att min medaktör ger en estetisk föreläsning kan-
ske är mera ifrågasatt, men enligt mig är det han gör på samma 
sätt som det jag gör en estetisk gestaltning. Att publiken också 
genomgår en estetisk händelse kanske kan uppfattas som än mer 
gåtfullt, men jag ska försöka visa hur vår framställning baserad 
på en vetenskaplig teori och improviserad dans innefattar olika 
estetiska processer som också kan ses som lärprocesser. 

Att konst och estetik är varandras förutsättningar är en ve-
dertagen uppfattning, men begreppet estetik kan även användas 
om situationer som inte alltid behöver vara konstnärliga. I boken 
Art as Experience diskuterar John Dewey bland annat estetisk 
erfarenhet. Han resonerar om både anestethics och estethics expe-
rience och det är i det senare fallet som Dewey presenterar tan-
ken att den estetiska erfarenheten inte behöver vara förknippad 
                                                                               
9 Erik Hjulström, ”Rörelser och riktningar i det pedagogiska”, forsknings-
presentation framförd vid Södertörns högskola 26/4 2012 och 28/8 2012. 
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med konst: ”Även erfarenhet av tänkandet har en egen estetiska 
kvalitet. Den skiljer sig från erfarenheter som är kända som 
estetik (konstnärlig), men bara i dess stoff.”10  

Tänkandets estetik existerar på samma sätt som konstens 
estetik. Den har samma kvaliteter och kraft, samma upptagenhet 
med att finna något utöver det rutinmässiga. Det är bara själva 
materialet, stoffet som skiljer. Koncentrationen och allvaret är 
detsamma till skillnad från det oestetiska tänkandet, som Dewey 
kategoriserar som ett tänkande utan en bakomliggande gedigen 
mening. Idéer och tankar byts ut snabbt och godtyckligt utan att 
någon egentligen genomtänkt reflektion har skett.  

Det finns erfarenhet som är både så trubbig och planlös att det 
inte blir någon egentlig erfarenhet. Sådan erfarenhet måste an-
ses vara oestetisk.11 

Min medaktör framför en genomtänkt reflekterad handling. Han 
framför en text som har improviserade uttryck eftersom situa-
tionen alltid förändrar det slutgiltiga framförandet. Texten har 
genomgått många timmars läsande, tänkande och skrivande för 
att vid framställningen kunna behandlas som en improviserad 
handling. Texten är en estetisk händelse även om den inte är 
tänkt att vara konstnärlig. Det estetiska består i, menar jag, den 
reflektion och genomtänkta handling texten har genomgått från 
idé till produkt. 

 
Inför samarbetet träffas vi första gången i ett av perso-
nalrummen. Där sitter vi och diskuterar Dewey och 
hans teorier om undervisning. Diskussionen handlar 
bland annat om hans idéer att hitta metoder för un-
dervisning, från stoffet, sammanhanget och elevens in-
tresse. Timmen går så snabbt och jag finner mig själv 
alldeles upprymd att få möjlighet att dansa Deweys så 

                                                                               
10 John Dewey, Art as Experience (London: Penguine Books, 1934), s. 39. 
11 Dewey, Art as Experience, s. 41. 
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viktiga tankar om elevens rätt till bra undervisning. 
Nästa gång ses vi i stora danssalen. Efter drygt en tim-
mes genomgång av texten och framställningens yttre 
ramar, som början och slutet och däremellan prövande 
olika rörelsetolkningar, bestämmer vi att det får vara 
nog för idag. Vi går hem var och en och funderar vida-
re på vår framställning och framträdande. Vi möts 
ännu en gång kort för att vänja oss vid varandra och 
repetera en gång, sedan är det dags för vårt första 
framträdande. 

Vid första anblicken uppfattar publiken detta som en framställ-
ning. De ser mig dansa, de hör min medaktör tala. Tillsammans 
skapar vi en rytm, en gestaltning av kroppar, ord och rörelse. 
Men något mer händer, menar jag. Någon form av lärande sker i 
rummet, för vissa i vår publik är det gammal kunskap som visas 
upp i en ny form och för andra ny kunskap som de aldrig har 
mött förut.  

Hur uppfattade publiken den estetiska lärprocessen? Mötet 
med framställningen väckte frågor som tyvärr bara i en kort 
diskussion kunde besvaras och reflekteras över men som kanske 
hos den enskilde kan vara inspiration för att undersöka i liknan-
de processer. En av frågorna som ställdes till mig efter framställ-
ningen var: ”Men när ska du verkligen visa vad du gör och kan 
och inte bara gestalta teorin?” 

Jag visste inte riktigt hur jag skulle svara på den frågan. Mitt 
kunnande som jag valde att visa i samband med framställningen 
var, i det här fallet, den improviserade dansen. I en improvisa-
tion måste jag alltid förhålla mig till något. Det kan vara om 
dans, känslor eller om något så abstrakt som Deweys teorier, 
men det är fortfarande i relation till något, en gestaltning, en 
tolkning av mig. Jag improviserar inte om allt på en gång, det vill 
säga jag har ingen total frihet, av det blir resultatet ingenting och 
det är inte improvisation, enligt mig. Filosofen Bengt Molander 
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har skrivit en kortare text, ”Improvisation och kunskap”, där han 
bland annat diskuterar frihet och mod:  

Samtidigt vet vi alla att frihet och bundenhet inte är varandras 
direkta motsatser. Den ”totala friheten” från regler, ett exempel 
på det som filosofer kallar ”negativ frihet”, är en icke-plats. Utan 
spelregler inget spel. Friheten − positiv frihet − är snarare en 
frihet att använda reglerna (som kanske inte bildar system) på 
ett sätt som endast den kunnige kan och en frihet att bryta regler 
på ett nyskapande sätt.12 

Det är jag som bestämmer vilka regler som gäller, vad som fun-
gerar, vad som är intressant och givande för sammanhanget. 
Samma sak gäller vid en teoretisk fråga. Jag måste välja på vilket 
sätt jag ska angripa den, med vilka bevis, vad som fungerar och 
är intressant och givande för den här teoretiska frågan i den här 
kontexten. Bakom mitt resultat finns vetenskaplig, konstnärlig, 
beprövad erfarenhet som hos mig är bearbetad till kunskap. Där 
finns också ny information som kanske inte är lika bearbetad 
men som jag ändå väljer att använda för att pröva och se om den 
håller och fungerar för detta tillfälle. Jag menar inte att raljera, 
jag menar att i vilken form av kunskap som jag än ger mig in i är 
processen likartad och det är till sist jag själv som måste se vad 
den förde med sig den här gången. Jag anser att jag gör vad jag 
kan även när jag väljer att använda regler som att tolka en teori. 
Tränandet i improvisation är att bli bättre på att följa med, möta 
och svara på oförutsagda situationer. Det är genom min konst 
som jag synliggör teorin. 

Vad jag tror att frågan bottnar i är att under framställningen 
så uppfattade publiken dansen och talet som olika uttryck med 
olika kraft och betydelse. Vilket de också är och i förhållande till 
publikens tidigare vana och erfarenhet av dessa uttryck upplever 
och uppfattar var och en i publiken presentationen olika. Det är 
                                                                               
12 Bengt Molander, ”Improvisation och kunskap”, i Magne Dybvig m.fl. 
(red.), I et filosofisk terreng. Festskrift til Sverre Sløgedal (Trondheim: Filoso-
fisk Institutts publikasjonsserie nr 34, 2000), s. 4. 
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därför det är så viktigt att tid för reflektion finns så olika upp-
fattningar blir synliggjorda och för att lärande ska kunna äga 
rum. Min medaktör fick också en fråga efter vår framställning: 
Om han uppfattade att han hade lärt sig något mer som han inte 
hade tidigare hade tänkt på i sin text genom vårt arbete? Hans 
svar var att synliggörandet av texten med hjälp av de olika mul-
timodala uttrycken som form, ljud och rörelser, blev att han 
kände sig mer förtrogen med det han hade skrivit. En annan 
reaktion från publiken var att för henne var framställningen en 
upplevelse att få se Deweys teorier och på så sätt få en mer fördju-
pad förståelse till texten. Hon, menar jag, har absolut genomgått 
en estetisk lärprocess, förstärkningen av orden via det kroppsliga 
och sinnliga visar på hur något bekant visar sig obekant: 

I detta möte upptäcks i det redan kända, i det redan tänkta och 
sagda, det som inte blev känt, tänkt och sagt. Möjligheten att 
främmandegöra de egna tankekategorierna, den egna dimensio-
nen eller horisonten i mötet med det främmande, utgör samti-
digt en möjlighet till självförvandling.13  

Jag tycker mig förstå att resten av publiken också påverkades av 
det vi framförde och som jag hoppas gav något slags avtryck och 
minne som kan bli till en ny förståelse. Förutsättning för att ny 
förståelse ska ske är dock att var och en måste ta ansvar att min-
nas, tänka över händelsen och reflektera över den. Något som 
alltid måste ske för att lärandet ska bli tydliggjort. En vilja att för-
stå, få kunskap om något sker i mötet med det andra, det bekan-
ta och det obekanta.  

Tillbaka till mötet med studenterna 
Jag möter främst unga vuxna och vuxna studenter som ska bli 
lärare inom skola, förskola eller fritidshem. Jag försöker visa dem 
möjligheten till kunskap och förståelse av rörelsen och dansens 
inneboende kvaliteter och förtydliga hur kroppen och dess rörel-
                                                                               
13 Schuback, ”Lovtal till intet”, s. 155-156. 
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ser rymmer flera möjligheter till undersökning och tolkning av 
den värld vi upplever och förstår; hur vi kan ställa olika frågor 
och även hitta en del av svaren i det estetiska uttrycket om vi är 
villiga att ta risken att göra något som kanske inte alltid känns så 
bekvämt och vant. Allt lärande är ett slags risktagande, modet att 
våga sig ut på okänd mark och vara nyfiken inför det andra, det 
ovana, det nya. Tyvärr är ovanan att utsätta sig för den egna 
kroppens begränsningar något som kan få studenterna att ge upp 
redan på startlinjen. Det är därför som jag försöker att så snabbt 
som möjligt tydliggöra att alla rörelser är en tillgång i det som 
ska undersökas. Studenterna bär ofta med sig en bild av dans 
som en elitistisk konstform som måste se ut på ett visst sätt för 
att anses bra och intressant. I och för sig tror jag att det inte bara 
är dans som har detta problem utan att det är ett generellt pro-
blem när det gäller att utsätta sig för konstnärliga uttryck i en 
lärprocess. Intresset är ofta fokuserat på hur det ser ut, om pro-
dukten, slutresultatet, är bra, snyggt och tilltalande. Det är därför 
som jag också föredrar improvisatoriska övningar eftersom då 
kan jag övertyga och entusiasmera studenterna för själva proces-
sen snarare än slutprodukten. När vi väl kommer till ett avslut, 
vilket vi självfallet också gör, så är det ändå det resultat som visar 
sig just i den här stunden som är målet. Det är ofta snabba pro-
cesser så slutresultatets utseende blir på så sätt mindre viktigt. 
Det är att ge sig hän och försöka göra något som är det viktigas-
te, annars kan inte upplevelsen av det estetiska infinna sig och 
processen stannar i en rutinartad händelse som snart är bort-
glömd. 

I lärprocessen finns också inslag av kreativitet. Kreativitet för 
mig är inspiration, intresse, uppmärksamhet, fantasi och viljan 
att nå ett mål, med andra ord liknande egenskaper som dem vi 
finner i estetiska uttrycksformer. I kreativa processer finns också 
improvisatoriska situationer, det vill säga tillfällen som inte kan 
förutsägas. En lärandesituation med tydliga inslag av improvisa-
tion handlar därför om att kunna möta studenterna i det oförut-
sägbara. Jag har bara kontroll över min presentation av det som 
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ska undersökas men jag har inte kontroll över vilka svar jag 
kommer att få. Molander skriver: ”Improvisation rör just det 
som man inte kan förutsäga. Det handlar inte om att kontrollera 
och behärska utan svara och möta situationer och personer.”14  

Min utmaning är att jobba vidare och utveckla studenternas 
förståelse och kunskap i hur den improviserade rörelsen och 
dansen kan vara en lärprocess bland andra, hur den estetiska 
uttrycksformen kan vara en av flera former för att erfara och 
förstå kunskap. Min utmaning är också på vilket sätt som jag kan 
skapa bättre lärandesituationer där den estetiska uttrycksformen 
kan fördjupas och förklaras så att de estetiska lärprocesserna i sin 
tur utvecklas och blir tydligare för studenterna. Jag själv har en 
lång erfarenhet av den improviserade dansen och rörelsen. Efter 
alla år av analys i dansens form, kvaliteter och möjligheter är det 
inte alls svårt att tro att improvisation är mycket bra som estetisk 
lärprocess. Ofta möter jag dock studenter som är ovana vid dans 
och rörelse vilket ibland kan hämma dem att ge sig hän att möta 
det oförutsedda. Utmaningen blir då hur jag kan förtydliga och 
utveckla de didaktiska verktygen för att ge dem en upplevelse av 
både häpnad och kunskap. För mig är det att arbeta vidare med 
att undersöka och förtydliga intets indicier: inflytande, inspira-
tion och improvisation för att visa på hur estetiska lärprocesser är 
en konst att förstå.  

 

                                                                               
14 Molander, ”Improvisation och kunskap”, s. 2. 
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