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Sammendrag 
I denne oppgaven undersøker jeg hvordan dans som scenisk uttrykk kan fungere som en 

inngang til kroppslig utforsking i en formidlingssituasjon. For å underbygge drøftingen 

knytter jeg relevant teori opp mot ulike temaer, hvor blant annet dans som formidlingsspråk, 

koreografisk praksis og kropp belyses. Metoden som brukes er litteraturstudie. Informasjonen 

som er innhentet er trukket ut fra en kritisk innsamling av tilgjengelig litteratur. 

Problemstillingen diskuteres opp mot teori og drøfting basert på dette. Besvarelsen i 

oppgaven viser at i en formidlingssituasjonen, f.eks. i en koreografisk setting, kroppsliggjør 

dansen budskapet gjennom individuelle valg som åpner for tolkning. Dette innebærer at dans 

som scenisk uttrykk benyttes som en frigjørende funksjon i øyeblikket. Jeg har i denne 

skriveprosessen lært at dans i en formidlingssituasjon virker som et emosjonelt uttrykk som 

inviterer publikum til å oppleve og fantasere.          
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1. Innledning  
Jeg ønsker å skrive om dans som scenisk uttrykk, fordi jeg føler at den er en kunstart som ofte 

blir satt i skyggen av sang og teater. På scenen uttrykker kroppen følelser, altså ved hjelp av 

kroppsspråket. Personlig kan dans være naturlige gester som blir uttrykt gjennom enten 

improvisatoriske eller planlagte bevegelsesmønstre. “Bevegelser speiler relasjoner og 

emosjoner på en annen måte” (Albers & Tørmoen, 2019). Kroppsspråket skaper bevegelser 

som former seg til mønstre vi kan tolke som dans. ”Kroppen er et råmateriale som gjennom 

trening kan formes til et finstemt instrument” (Halle, 1994, s. 6). Jeg ser på dans som et fysisk 

formidlingsspråk ved hjelp av bevegelse og kropp som instrument. Som scenisk uttrykk er 

dans i mine øyne en funksjon for å skildre kroppsspråket til mennesker. I scenekunsten på 

generell basis virker det som at dansen altfor ofte blir tolket kun som stilren 

underholdning. Hva dans er, oppfattes som, og hvordan den virker som et formidlingsspråk i 

koreografiske settinger, ønsker jeg å diskutere ved å vise til relevant litteratur.  
 

1.1 Bakgrunn for valg av tema og oppgavens problemstilling  
I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke hvilken funksjon dansen kan ha som scenisk uttrykk 

i en formidlingssituasjon. Jeg er interessert i å finne ut om hva dans kan være og hvordan den 

som formidlingsspråk blir anvendt i koreografi. Som kunstform har det tatt lang tid for dansen 

å bli akseptert, og det har blitt skrevet lite om dans i norsk sammenheng (Leirvåg, 2016, s. 

45). Å være utøvende på scenen handler om det å uttrykke seg fysisk, ikke bare med 

stemmen. Altfor ofte blir dansen inkludert på scenen for underholdningens skyld (Hall, 2016, 

s. 103). Koreografi tolker jeg som et verktøy for å uttrykke emosjoner som forteller en 

historie. “Dans treffer oss på et grunnleggende nivå av instinkt, intuisjon, kroppslighet, 

sanselighet og følelse” (NoDa, u.å.). For at dansen skal kunne forstås eller fortolkes, må den 

ses i en større sammenheng eller som del av en kontekst.   

 

1.2 Oppgavens innhold og avgrensing  

Jeg har valgt å avgrense oppgaven min til å fokusere på dans som scenisk uttrykk i en 

formidlingssituasjon. Hovedfokuset vil være å få frem på hvilken måte dans fremmer budskap 

og emosjoner gjennom kropp og hvordan den koreografiske praksisen ytterligere brukes som 

verktøy i et scenisk format. Når jeg skriver om dans som et formidlingsspråk i oppgaven, 

mener jeg også at det er vesentlig å trekke inn den skapende og utøvende rollen for 

bearbeidelse med dans i koreografi. Jeg mener at det å ha den utøvende muligheten for en 
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skapende kunstner, kan være en inngang for å gjøre relasjonen til det kroppslige og sceniske 

uttrykket enda mer tilstedeværende.    

 

For å få en ide om hvordan dansen tolkes og hvordan den kan modnes i samspill med tid og 

rom, skal jeg i første teoridel ta for meg dans som kroppslig formidlingsspråk. Her vil jeg 

basere mye av teorien på M. Wigman sine sitater fra The Language of Dance (1966), Taylor 

og Symonds fra boken Gestures of Music Theater (2014), samt utdrag fra et intervju i 2019 

med L. Tørmoen. I den andre delen av teorien beveger jeg meg over til hvilken rolle 

koreografi som fagfelt har for å fremme det sceniske uttrykket til dans. Gjennom teorier 

primært fra S.S Holte i Bevegelser (2016) og artikkelen Trenger vi koreografer? til V. Sparre 

(2014) vil denne delen av oppgaven også undersøke hva det har å si hvem som skaper dans. 

Senere i drøftingsdelen diskuterer jeg fortrinnsvis rundt koreografisk arbeid som inngang til 

eksperimentering av dans som scenisk uttrykk, og viktigheten av både skapende og utøvende i 

prosesser med danserisk materiale. Jeg vil deretter drøfte dans som formidlingsspråk i 

scenekunsten og hva kroppens rolle i dette er, hvor jeg også vil ta med oppfatningen av kropp 

på scenen.   

Oppgaven kommer ikke til å omhandle utviklingen av dans, kjønnsroller, musikaldans eller 

danseteknikk.     

     

Etter min begrunnelse for valg av metode vil jeg innlede teorien med en foreløpig definisjon 

av begrepene jeg anvender underveis.  

 

1.3 Metode  

“Metode kan forstås som hvordan man genererer ny teori” (McNiff, Jean, 2010, s. 10). 

McNiff sier at forskning handler om å finne ut ting du ikke visste om fra før, og også tilføre 

ny kunnskap ingen visste fra før. Metoden jeg har valgt bruke er litteraturstudie. “Når man 

arbeider med litteratur som metode benytter man seg av eksisterende teori, faglitteratur og 

teori om et tema som man har forhåndsbestemt” (Dalland, 2017, s. 207). Å bruke 

litteraturstudie som metode kan være en fordel grunnet stor informasjonstilgang. En ulempe 

kan være at den informasjonen man finner, ikke alltid har god nok kvalitet. Siden mye av 

informasjonen er hentet fra internett, har det vært viktig å vise kildekritikk. Gjennom 

oppgaven bruker jeg også min egen erfaring, innsikt og kunnskap for å svare på 

problemstillingen.  
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Jeg har tatt i bruk variert litteratur fra både Høyskolen Kristiania bibliotek, Oria.no, Google 

Scholar, og Nasjonalbiblioteket. Her har jeg funnet litteratur som beskriver dans på ulike 

måter, samt koreografiske prinsipper i en prosess.  

 

Jeg har gjort flere Google-søk, der jeg blant annet har brukt søkeordene; “dance theater”, 

“dans”, “dance contemporary”, “musical theatre dance”, “dancing bodies” og “dance 

choreography”. På denne måten har jeg kunnet lese meg gjennom artikler, intervjuer og 

utdrag fra bøker relevant for oppgaven. Samtidig har jeg stilt meg både åpen og kritisk til hva 

som har vært relevant. Dette er basert på inntrykket av at man ikke kan ha kontroll på alle 

kilders originalitet.  

 

Litteraturen jeg tar for meg i oppgaven er funnet og lest i løpet av ulike stadier i arbeidet med 

bacheloroppgaven. Mye av litteraturen jeg leste i oppstartsfasen har ikke blitt tatt i bruk som 

sitater, men speiler heller majoriteten av kunnskap jeg har tilegnet meg innenfor temaet. 

Gestures of Music Theater (Taylor & Symonds, 2014) er til eksempel fra den tidlige fasen i 

arbeidet, mens The Language of Dance (Wigman, 1966) og Bevegelser (Sigdal, 2016) er 

litteratur jeg har lest i den sene utformingen av problemstillingen.   

 

I tillegg til mine hovedkilder har veilederen min sendt forslag til relevant litteratur som jeg 

også har tatt inspirasjon fra i min drøftingsdel.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

7  

2. Oppgavens teoretiske forankring  

2.1 Begreper 

Basert på min problemstilling, har jeg valgt å definere de begrepene jeg anvender i 

majoriteten av oppgaven min som kan ha ulike tolkninger. Andre begreper som jeg ikke har 

vist til i dette underkapitlet, er åpen til tolkning for leseren av oppgaven. Teoridelen min vil 

bygge på litteratur om dans og kropp på scenen, utøvernes opplevelse i formatet, samt 

koreografiens påvirkningskraft. Begrepene som nevnes er multikunstner, dans, bevegelse, 

koreografi og scenekunst. Multikunstnere tolker jeg som personer i et fagfelt som gjør seg opp 

kunnskap innenfor flere kunstfelt og dermed kan bidra overalt (Sparre, 2014). Dans anvendes 

ofte i oppgaven, og vil hovedsakelig basere seg på definisjonen; “bevegelser bevisst plassert i 

tid og rom” (Hall, 2016, s. 108). Bevegelser kan tolkes ulikt, men jeg ønsker å fokusere på 

begrepet som “en annen måte å speile emosjoner og relasjoner på” (Albers & Tørmoen, 

2019). Koreografi er et ofte brukt begrep i ulike format som jeg i denne oppgaven 

identifiserer som “et ord som må kunne være forstått i en bred innsikt om hvordan kropper 

eller andre materialiteter er organiserte i tid og rom” (Holte, 2016, s. 247). Scenekunst er 

omfattende og blir feil å definere konkret. Min tolkning av scenekunst bygger på at 

“scenekunsten utspringer av en tradisjon hvor menneskelig handling er i sentrum. Det 

kunstneriske uttrykk er organisert etter et av mennesket grunnvilkår: bevegelse i tid og rom” 

(Jensen, 2016, s. 9).       

  

2.2 Dans som formidlingsspråk 

“The dance belongs to the performing arts.  In this theatrical reality, dance depends on its 

legitimate interpreter, the dancer” (Wigman, 1966, s. 10). Sitatet er tatt ut fra boken til M. 

Wigman, The Language of Dance, hvor hun snakker fra egen erfaring om hva dans og 

koreografi bidrar med i scenekunsten, og på hvilken måte bevegelsene i dans og koreografi er 

med på utviklingen av emosjonell tilknytning til materiale og rom. Wigman påpeker at 

romfølelse er viktigere enn tanken på bevegelsene. “And just as he is able to express himself 

only in the short moments of his live performance, so is the artistic realization of the dance 

limited in time and bound to the moment” (Wigman, 1966, s.16). Hun forklarer enkelt 

hvordan det danseriske uttrykket skiller seg ut fra andre kunstformer i scenekunsten. Sangen 

som synges og monologen som snakkes taler for seg selv, mens i dans ser publikum ofte etter 

det meningsbærende i utførelsen. Ser vi bort fra komposisjoner og tekstarbeid i teater og sang, 

kan en si at dans er kunst hvor opptreden og prosess oppstår i øyeblikket og som forsvinner 
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både sakte og fort. Wigman skriver at i motsetning til å lese musikkens partitur og lese fra et 

manus, er dansen grenen av scenekunsten hvor bevegelsene og ”bildet” forvandles, endres og 

forsvinner kontinuerlig. Det skal mer til for dansen å gjentas i samme kvalitetsgrad enn for 

sangen og skuespillet. Dersom ikke utøveren sanser dansen på et emosjonelt plan eller i en 

fantasi, får mest sannsynlig ikke andre gleden av å oppleve det som ønskes av koreografen. 

Wigman merker seg at de skiftende bevegelsesmønstrene i dansen viser fokuset og 

tilstedeværelsen som oppstår i kroppen. Distrahering, fravær og tap av forbindelsen til det 

kroppslige og mentale nærværet markerer et stopp i tiden og rommet for utførelsen. “The 

dancer is not making the quality manifest, the quality is manifesting itself” (Sheets-Johnstone 

1979, s. 40).  

Sheets-Johnstone hevder, i samsvar med Wigmans syn på dansens uttrykk, at kvaliteten i 

utførelsen manifesterer seg selv ved hjelp av kroppslige gester. Wigman har et syn på at dans 

ikke er et hverdagslig språk, men heller en tilnærming av det materialet mennesket bruker til 

hverdagslige gester. “The Dance is not an everyday language, although its material is the 

same movement of which man avails himself in his everyday expression” (Wigman, 1966, 

s.110). Hun sier at dans, som poesi og musikk, er en intens konsentrasjon av fysiske 

komponenter som strever mot hverandre for å vokse og formeres. Å tolke dans som en 

kroppslig eksperimentering sammen med et tilstedeværende fokus, bemerker Wigman er 

styrken til dans som formidlingsspråk.    

 

Dans i forhold til sang som formidlingsspråk, belyses av forfatterne i boken Gestures of music 

theater (Taylor & Symonds, 2014). Forfatterne leser sang og dans som to likestilte deler i en 

opptreden. De mener at i praksis sier begge elementene noe om kjernen i det som utspiller seg 

på scenen, og at det er kroppene til utøverne som er hovedkilden og råmaterialet. Kroppene er 

altså verktøyet som engasjerer resonans og utvikling av formidlingsspråket til publikum.  

“(...) both song and dance clearly use the body as raw material, as tool and canvas, as it were, 

but also because there is an assumption of an experiencing and engaging body in most songs 

and dance contexts” (Taylor & Symonds, 2014, s. 3). Taylor og Symonds er tydelige på det 

samme som Wigman og Sheets-Johnstone; kroppens gester og bevegelsesmuligheter er 

sentrale verktøy uavhengig av omstendighetene, men heller knyttet til det aktuelle øyeblikket.    

 

Tilstedeværelse i kroppen, samt kunnskap om kroppen som instrument og dans som 

formidlingsspråk hever uttrykket i stor grad på en scene. “(...) the dancer is not moving 

through a form; a form is moving through him. The dancer is not doing movement; movement 
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is doing him” (Sheets-Johnstone 1979, s. 40). “Dans treffer oss på et grunnleggende nivå av 

instinkt, intuisjon, kroppslighet, sanselighet og følelse” (NoDa, u.å.). De siterte viser til at 

kroppen som instrument i dans og bevegelse er majoriteten av et formbart uttrykk på scenen.  

Sheets-Johnstone forstår dansen som impulser som former kroppen etter sanseinntrykket 

utøver får fra rom og tid. NoDa utfyller forrige sitat ved å forklare dans som en funksjon til å 

påvirke publikum gjennom kropp, sanser, følelser og intuisjon.        

 

Opplevelsen av dans går kanskje mer på det instinktive, følelsen som bare tar en, også 

som tilskuer. At man kan kjenne fysisk på kroppen at man blir rørt av noe på en annen 

måte enn med ord, hvor man ofte begynner å intellektualisere. Bevegelser speiler 

relasjoner og emosjoner på en annen måte. (Albers & Tørmoen, 2019) 

 

Tørmoen snakker også i sitt intervju, som tidligere nevnt med de andre forfatterne, at det å 

sanse med kroppen og være tilstedeværende i sine egne gester og kroppslige muligheter er det 

sentrale i dansen. Altså å få bevegelser knyttet til egne emosjoner i samsvar med f.eks. tekst, 

sang, musikk eller med rekvisitter. “Hva man ønsker å uttrykke med en type bevegelsesspråk 

og hva som er viktig forandrer seg også med alder og erfaring” (Albers & Tørmoen, 2019). 

Slik Tørmoen beskriver utviklingen av ens eget bevegelsesspråk, nevner hun at det aldri 

slutter å utvikles. Med alder, erfaring og emosjonell tilnærming til et materiale vil utøveren 

selv alltid finne nye løsninger eller måter å uttrykke seg kroppslig. Tanken på teknisk 

utførelse av en sang som fortellende element, kan påstås å vokse på samme måte som kroppen 

gjør i en koreografi på scenen. Som Taylor og Symonds beskrev, går sangen og dansen hånd i 

hånd med kroppen som råmateriale. I en prosess på scenen er kroppen verktøyet som 

engasjerer og formidler til publikummet uansett om det er sang eller dans som fremføres. 

 

Et sentralt aspekt fra denne teoridelen oppfatter jeg som at dans som formidlingsspråk er en 

bevissthet om kroppen som et relevant og sentralt forum for erfaringen og opplevelsen.  

Dansen skapes av kropp og danseren selv er kropp, og denne kroppen burde verdsettes som et 

skapende instrument for dans.      
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2.3 Koreografi, koreograf 

Om vi forstår koreografi som eit skrivande arbeid i vid tyding og det utøvande som ei 

utvida lesing av fleirfaldige augeblikk, er ein praksis av dans og koreografi vekslinga 

mellom å skrive inn og lese av teikn, spor, strukturar, affektar, emosjonar og 

haldninger gjennom eit utal forsøk.  Eit språk som tillét eit mangfald av former å 

oppstå. (Lyster & Holte, 2016, s. 46)     

 

Koreografi som et skrivende arbeid og dansen som en tolket lesing av koreografien er en 

vanlig oppfatning av hva som normalt skiller de to begrepene. Ifølge Lyster og Holte blir 

strukturer, affekter, emosjoner og holdninger anvendt i det koreografiske språket for å forme 

variasjoner i danseuttrykket. Holte skriver i boken Bevegelser (Sigdal, 2016, s. 249) om 

hvordan vi i scenekunsten og i en produksjon kan skille mellom en utøvende på scenen og en 

koreograf. Hun diskuterer rundt begrepet koreograf og hva som endrer seg i dansekunstens og 

feltets oppfatning av hvem som er skaper og utøver. Holte indikerer at det nesten kan kjennes 

ut som at det ikke er samsvar mellom hvordan verk idag er skapt og hvordan de er signert. 

“Hva er utfordringen som oppstår idet danseren selv er den sentrale skaperen av verket, og 

hva definerer hva kunnskap og kompetanse koreografi er?  Samfunnet trenger en mer 

utradisjonell definisjon” (Holte, 2016, s. 248).   

 

Med dansens utvikling og fremvekst av moderne dansekunst som selvstendig kunstart, 

kommer det med stadig nye definisjoner og forklaringer av hva koreografi egentlig er. Holte 

skriver at i dagens samfunn tolker flere kunstnere begrepet som prosesser og strukturer hvor 

blant annet kunstnerlig forskning, billedkunst og det sosiale systemet av samfunnet er fristilt 

fra dans som et kunstnerlig uttrykk og scenen som visningsformat.   

 

Koreografi er både eit kunstnarleg virke og fagfelt, og er gyldig som omgrep både for 

å skildre korleis ei danseframvisning er organisert og korleis ei menneskemengde 

oppfører seg i eit offentleg rom. (Holte, 2016, s. 246) 

 

Holte refererer til koreografi som både et kunstnerisk fag og yrke. Hun lar koreografi være en 

definisjon som viser til mer enn en sammensetning av bevegelser. Holte nevner ulike typer 

koreografier fra det norske dansefeltet som er satt sammen av økonomiske, geografiske og 

sosiale rammevilkår som sjeldent lekes med. Rammevilkår for kunstnere sier hun gir 

automatisk mindre rom for kreativ prosess. Vilkår for et arbeid avgjør hvordan en arbeider, 
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samarbeider og utvikler de kunstneriske arbeidene. Det å se er en viktig egenskap i dans, men 

også å dyrke kunnskapen om at det å danse og oppleve dans er en kinestetisk erfaring. Holte 

bemerker at mange arbeider med koreografer kun for å få et ytre blikk på prosessen.    

 

Dansen har i lang tid vore sett på, både av utanforståande og av kunstnarar sjølv, som 

ein stemmelaus kunstart der dansaren lett vert eit fetisjert objekt som først koreografen 

og sidan publikum skal sjå på. (Holte, 2016, s. 253) 

 

Hvilken rolle koreografen har i den skapende prosessen og hvordan det påvirker utformingen 

av dansen er grunnlaget for påstanden hennes. Hun skriver at det å skildre koreografen som et 

blikk er en vanlig praksis. Gjennom Holte sin koreografiske utdanning var det tradisjonelle 

synet på koreografen at vedkommende var en statisk person på scenen som bare sto og 

observerte hva hen så. Å se koreografen som bare øyne kan kjennes problematisk sier Holte, i 

og med at utøveren selv også er en som ser, samtidig en som påvirker publikum til å ta del i 

koreografens blikk gjennom det som skapes i øyeblikket. Den kinestetiske erfaringen virker 

som et verktøy i koreografens arbeid med dansen som formidlingsspråk.    

 

I forbindelse med koreografi som virkemiddel for dansens sceniske uttrykk, kommer 

spørsmålet om det har noe å si hvem som skaper og utøver dans. V. Sparre skriver i sin 

artikkel Trenger vi koreografer? (2014) på Scenekunst sin nettside at forventningen er at “en 

koreografs hovedbeskjeftigelse er å komponere dans og bevegelse, utvikle og utforme idé, 

konsept og estetikk i dansekunst- prosjekter” (Sparre, 2014). Sparre hevder at danseren ikke 

lenger kopierer bevegelsene etter koreografens instrukser, men blir veiledet av skaperen inn i 

det ønskede uttrykket. Sammen vender og vrir danser og koreograf på bevegelsene til en 

komposisjon. Sparre snakker videre om hvordan det stadig i scenekunsten fokuseres mer på 

samarbeidsformer hvor målet er at alle medvirkende kunstnere i et prosjekt skal få realisert 

sine idéer og uttrykk. Nyskaping er altså kjernen.   

 

Dialog mellom ulike kunstgrupper i et prosjekt gjør ikke at nyskapingen stopper opp, den får 

heller et dytt skriver også Sparre i sin artikkel. Dersom et prosjekt ikke har ansatt en 

koreograf, betyr heller ikke dette at dialogen stopper opp. Å få inspirasjonskilder på tvers av 

multikunstnere kan være et privilegium i det sceniske danseuttrykket. Sparre sier blant annet i 

sin artikkel at dialog imidlertid er noe annet enn å ha lav terskel for å ta på seg roller i et fag 

en har begrenset både innsikt i og kunnskap om. Det å ha respekt for tiden det tar å lære seg et 
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fag mener hun ikke trenger å komme i konflikt med ivaretakelse av bredde og nyskaping av 

dansens formidling. 

 

3. Drøfting 

3.1 Koreografisk praksis 

Spørsmålet om hvilken funksjon dans som scenisk uttrykk kan ha i en formidlingssituasjon, 

kan blant annet besvares i en diskusjon om hvem som utøver og skaper.  

Slik Lyster og Holte skrev tidligere, kan en forstå koreografi som et skrivende arbeid og det 

utøvende som en utvidet lesing av øyeblikket. Det skapende ved koreografi tolker forfatterne 

som et språk hvor et mangfold av former tillates å oppstå. Jeg kan være enig i det Lyster og 

Holte skriver om at koreografi er arbeid hvor både det tekstlige og kroppslige sammenkobles. 

Ord har en egen betydning for det utøveren skaper med koreograf. Likevel er jeg kritisk til 

faktum at koreografisk praksis ikke alltid er et skrivende arbeide. Kjernen i å skape koreografi 

mener jeg er den samme energien som flyter gjennom hverdagslige gjøremål, men som også 

har en artistisk hensikt. 

“And just as he is able to express himself only in the short moments of his live performance, 

so is the artistic realization of the dance limited in time and bound to the moment” (Wigman, 

1966, s.16). Utfra det Wigman skriver, anerkjenner jeg tanken om at istedenfor å tolke 

skapende og utøvende som noe spesifikt, burde en heller åpne for at begge roller virker som 

kreative og eksperimenterende i det sceniske uttrykket.  

 

Hva er utfordringen som oppstår idet danseren selv er den sentrale skaperen av verket, 

og hva definerer hva kunnskap og kompetanse koreografi er? Samfunnet trenger en 

mer utradisjonell definisjon. (Holte, 2016, s. 248)   

 

I samsvar med Wigmans teori om at utøveren skaper dans med tilknytning til emosjoner i 

øyeblikket, skriver Holte at danseren som skapende rolle har en utfordring i å bli akseptert 

siden koreografirollen krever en viss form for kunnskap og kompetanse. “Forventningen er at 

en koreografs hovedbeskjeftigelse er å komponere dans og bevegelse, utvikle og utforme idé, 

konsept og estetikk i dansekunst-prosjekter” (Sparre, 2014). Kunnskap og erfaring er 

ferdigheter som har blitt fundamentale for en koreograf i scenekunst-prosjekter, men i dagens 

scenekunst har koreograf-rollen blitt mer diffus enn før. Med diffus sikter jeg til at 

koreografen før ble sett som skapende kunstner, mens de siste årene har koreografer i 
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scenekunsten begynt å omfatte det utøvende begrepet. I det norske scenekunstfeltet trengs det 

fortsatt mer dialog rundt hva terskelen for en koreograf skal være i forhold til det sceniske 

uttrykket. Det burde aksepteres at koreografi kan skapes i samarbeid på tvers av fagfelt i 

scenekunsten. Idag, som eksempel, er det norske dansefeltet variert hvor noen dansekunstnere 

kaller seg koreograf mens andre insisterer på å bare være utøvende. Koreografer kan også 

utøve dans og det finnes utøvere som skaper dans.  

 

Koreografi er både eit kunstnarleg virke og fagfelt, og er gyldig som omgrep både for 

å skildre korleis ei danseframvisning er organisert og korleis ei menneskemengde 

oppfører seg i eit offentleg rom. (Holte, 2016, s. 246)   

 

Hvordan koreografi tolkes i formidlingssituasjoner er også en konsekvens for dansens 

sceniske uttrykk. Holtes teori om at koreografi anvendes både på scenen og det virkelige liv 

stemmer overens med mine egne tanker. Koreografiske verk tolker jeg som prosesser hvor 

muligheter oppdages. Det tilbyr verktøy for bevegelsesproduksjon, prosess og analyse av 

betingelsene for å leve oppmerksomt og for hva som kan ta oss ut av stillheten. Koreografi 

kan sammenliknes med et nedskrevet manus. En kan alltid tolke manuset på ulike måter og 

bruke ulike dynamikker i setningsmelodien.  

 

Å ha rom for tolkning mellom skapende og utøvende uansett nivå innen dansefaget mener jeg 

er sentralt i kreativ bearbeidelse med stoff. “Dialog er imidlertid noe annet enn å ha lav 

terskel for å ta på seg roller i et fag en har begrenset både innsikt i og kunnskap om” (Sparre, 

2014). Det å danne en felles forståelse av arbeidet som gjøres, burde være gjennom gjensidig 

tillit som skaper en trygghet, hvor utøveren er fri for tolkning og utforskning, mens den 

skapende ikke bare observerer utøveren, men tar innover seg og inspireres av tolkningen. For 

en koreograf, kan det å ha den utøvende muligheten i en produksjon være en inngang for å 

gjøre relasjonen til det kroppslige og sceniske uttrykket enda mer tilstedeværende. I en 

skapende prosess av koreografi, vil jeg påstå at dialog mellom skaper og utøver er en sentral 

del av det sceniske uttrykket.        

 

Som et kunstnerlig virke mener jeg koreografier er strukturer av bevegelser som skapes i en 

naturlig, kreativ prosess. “The Dance is not an everyday language, although its material is the 

same movement of which man avails himself in his everyday expression” (Wigman, 1966, 

s.110). Wigman fra tidligere sier at dans er en intens konsentrasjon av fysiske komponenter 
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som strever mot hverandre for å vokse og formeres. Å tolke dans som en kroppslig 

eksperimentering sammen med et tilstedeværende fokus, bemerker Wigman er styrken til 

dans som formidlingsspråk. Det samme kan forklares i en koreografisk praksis hvor uttrykket 

til dansen oppstår idet variasjoner av ulike retninger i rom, tid og kropp blir en 

sammensmelting av de satte rammene i en formidlingssituasjon. Jeg tolker det slik at 

koreografi gir redskap av elementer fra fysiske og mentale bebreidelser. Gjennom koreografi 

stimuleres publikum til å tenke forbi det som har skjedd eller det de tidligere har sett i 

formidlingssituasjonen.  

 

Dansen har i lang tid vore sett på, både av utanforståande og av kunstnarar sjølv, som 

ein stemmelaus kunstart der dansaren lett vert eit fetisjert objekt som først koreografen 

og sidan publikum skal sjå på. (Holte, 2016, s. 253) 

 

Jeg vil i henhold til Holte og Wigman hevde at koreografi er tankenes praksis omgjort til 

handlinger, hvor dansen blir et allsidig formidlingsspråk basert på ulike tolkninger, kropper 

og rom. Inntrykket utenforstående har av at dansens funksjon er stemmeløs viser ytterligere til 

påstanden om at dansen enda ikke oppleves som scenisk uttrykk. Oppfatningen av hvordan 

kroppen oppfører seg i et rom i utførelsen av koreografi vil jeg også anvende som en viktig 

faktor for dansens funksjon. Dette har jeg erfart hvor arbeid med ulike improvisasjonsformer 

har gitt meg mulighet til å skape gjennom kroppslige assosiasjoner. Dansen som scenisk 

uttrykk har i slike praksiser latt meg sanse og oppleve det ubevisste.   

 

3.2 Dansende kropp 

Opplevelsen av dans går kanskje mer på det instinktive, følelsen som bare tar en, også 

som tilskuer. At man kan kjenne fysisk på kroppen at man blir rørt av noe på en annen 

måte enn med ord, hvor man ofte begynner å intellektualisere. Bevegelser speiler 

relasjoner og emosjoner på en annen måte. (Albers & Tørmoen, 2019) 
 

Hvordan dans som formidlingsform utøves ønsker jeg å påpeke ikke alltid må forstås.  

”The dance belongs to the performing arts. In this theatrical reality, dance depends on its 

legitimate interpreter, the dancer” (Wigman, 1966, s. 16). Dansen smelter sammen rom, 

følelsesliv og kroppsspråk, men det betyr ikke at det alltid må tale til intellektet. Som Wigman 

skriver er jeg enig i at danseren tolker bevegelser og former kropp etter egen oppfatning. 

Dansen på scenen observeres ved dette som en fri bevegelig form. ”Kroppen er et råmateriale 
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som gjennom trening kan formes til et finstemt instrument” (Halle, 1994, s. 6). Kroppen som 

instrument følger med i alt man gjør hvor bevegelsesmulighetene kan utvikles til å bli 

ubegrensede gjennom improvisasjon og eksperimentering. Jeg mener kroppen er menneskets 

viktigste instrument for formidling. I hverdagen er kroppen verktøyet vi bruker uansett hva vi 

gjør.  

 

Kroppen er en vesentlig del av både sangkunsten og dansekunsten, hvor spesielt 

kroppsspråket virker som et verktøy for å få publikum til å forstå karakteren og videreføring 

av personlige indre følelser tilknyttet handlingene. Når kroppen beveger seg, er det det indre 

som beveger seg gjennom den. “(...) the dancer is not moving through a form; a form is 

moving through him. The dancer is not doing movement; movement is doing him.” (Sheets-

Johnstone 1979, s. 40). I tillegg til Sheets-Johnstones tolkning av dans som bevegelige 

impulser gjennom kroppen, vil jeg legge til at kroppen i dette befrir seg fra rommet, samtidig 

som den sanser og følger impulser. Danseren gjør ikke bevegelse, men bevegelsen gjør hen.  

 

(...) both song and dance clearly use the body as raw material, tool and canvas, but 

also because there is an assumption of an experiencing (and engaging) body in most 

songs and dance contexts. (Taylor, Symonds, 2014, s. 3)  

 

Slik det å snakke er naturlig for oss mennesker, er også kroppsspråk og uttrykk gjennom 

bevegelser og gester like naturlig. I henhold til det som siteres over ser jeg kroppen som et 

bindeledd mellom dans og sang. “Eit språk som tillét eit mangfald av former å oppstå” (Lyster 

& Holte, 2016, s.46). Begge ferdighetene blir ofte omtalt sammen, og begge er former for 

ytelser som kombineres i ulike format med kroppen. Kroppsspråket som verktøy i både det 

vokale og fysiske, forstår jeg som en inngang til ulike affekter innen det sceniske uttrykket.  

Jeg mener dans er et kunstfag som innehar større sanselig formidlingsspråk enn sang og 

teater. Uten kunnskap og utnyttelse av dansen kan det virke som at dansen blir sett på som 

pynt, hvor den blir brukt primært som underholdningsfaktor og ikke som et scenisk uttrykk. 

Den skal ofte også underholde, men dansen burde ikke bli satt i skyggen på grunnlag av 

tradisjonelle holdninger. Alle mennesker, og spesielt utøvere innen scenekunsten beveger seg 

ulikt og har en ulik tolkning av materialet. På grunnlag av det Taylor og Symonds nevner om 

en “engasjert kropp” i sang og dans, synes jeg at kroppen som råmateriale i det sceniske 

uttrykket burde tas mer på alvor.  
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Hvordan kropper beveger seg på scenen utgjør den store prosenten av det publikum ser og 

tenker om hva som skjer i formidlingssituasjonen. I alle aspekter av dansen som scenisk 

uttrykk, blir kroppen observert, tolket og kritisert på bakgrunn av tradisjonelle syn på dans 

som en stilren kunstart. Det man oppfatter som ”rene” bevegelser har en blitt en norm som 

skiller dansen fra det abstrakte den også kan være. Men kroppen er ikke ren, og både 

dansekunstnere og publikum må forholde seg til at kroppen og dens bevegelser skildrer en 

rekke av referanser man ikke kan ha fullstendig kontroll over.  

“Dans treffer oss på et grunnleggende nivå av instinkt, intuisjon, kroppslighet, sanselighet og 

følelse” (NoDa, u.å.). Dans har en hensikt med å skape opplevelse gjennom kroppslig uttrykk, 

og i følge med Sheets-Johnstone og NoDa vil jeg påpeke at også aktører som ikke opprinnelig 

har erfaring med dans trenger å utfordres gjennom sanselig arbeid. “Hva man ønsker å 

uttrykke med en type bevegelsesspråk og hva som er viktig forandrer seg også med alder og 

erfaring” (Albers & Tørmoen, 2019). Vedrørende Tørmoens påstand, mener jeg at uten 

erfaring vil kunsten av å koordinere emosjonelt nærvær av kropp og fokus sammen i en 

scenisk situasjon være krevende, særlig dersom det er et formål om hvordan utenforstående 

skal tolke det. Det både abstrakte og spesifikke ved dans som scenisk uttrykk kan for 

utøvende og publikum oppfattes som uklar uten meningsbærende bevegelser.  

 

“The dancer is not making the quality manifest, the quality is manifesting itself” (Sheets-

Johnstone 1979, s. 40). Tanken om at kvaliteten av dansen ikke manifesteres i danserens 

ferdigheter, baserer seg på at kvaliteten manifesterer seg selv i prosesseringen av bevegelsene 

og nærværet i rommet. På scenen kan det fungere som kontraster og argumentasjon mot de 

tradisjonelle rammene. Den finner nye muligheter i rom og omfavner omstendighetene. Jeg 

tolker det slik at følelsene knyttes til det muskulære som naturlig med kroppsspråket, vil 

uttrykke og bevege seg med alle sanser på scenen. “The Dance is not an everyday language, 

although its material is the same movement of which man avails himself in his everyday 

expression”. (Wigman, 1966, s. 110). Som følge av Wigman og Sheets-Johnstone betrakter 

jeg det sceniske uttrykket i dans som et naturlig kroppsspråk ved bruk av fri tolkning. 

 

“Dansen har i lang tid vore sett på, både av utanforståande og av kunstnarar sjølv, som 

ein stemmelaus kunstart der dansaren lett vert eit fetisjert objekt som først koreografen 

og sidan publikum skal sjå på” (Holte, 2016, s. 253).  
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Dansen i vår tid har utviklet seg som kunstfag og scenisk uttrykk. Likevel er det synd at det 

kroppslig uttrykksfulle ved dansen fortsatt tolkes som stemmeløst slik Holte skriver. Det 

tradisjonelle synet på dans som estetisk underholdning ved siden av det dramatiske teateret og 

de store sangstemmene er dessverre fortsatt en gjenkjennbar tanke. Jeg mener det er viktig å 

omfavne en ny oppfatning hvor det ikke finnes en “riktig” måte å danse eller skape dans på. 

Kunsten i arbeidet med dans ligger i eksperimenteringen. Ved å anvende kroppen som kilde 

til autentisk bevegelse eller med objekter som kroppen er fysisk bundet til, setter dansen ord 

på budskap åpen for tolkning. Etter det Holte påstår er en stemmeløs kunstart er det samtidig 

vanskelig å si imot. For meg er den dansende kroppen et instrument som snakker gjennom 

emosjoner og romfølelse knyttet til øyeblikket. Wigman forklarte tidligere hvordan dansen 

som språk ikke er hverdagslig i egen form, men tar utgangspunkt i hverdagslige gester. 

Vedrørende denne oppfatningen av dansens sceniske uttrykk, ønsker jeg å påpeke at dansen 

frigjør seg fra tradisjonelle rammer og utfordrer publikums emosjonelle tilstand ved å 

oppdage nye kroppslige impulser.    
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4. Konklusjon og avslutning  
Jeg har nå tatt for meg teori rundt problemstillingen “Hvilken funksjon kan dans som scenisk 

uttrykk ha i en formidlingssituasjon?”. På grunnlag av spørsmålet, ønsket jeg å lære og drøfte 

rundt hvilken funksjon dans har som scenisk uttrykk i en formidlingssituasjon, hvor jeg 

benyttet koreografi som verktøy for å fremme dansen. Dans har i lang tid blitt sett på, både av 

utenforstående og kunstnere, som en stemmeløs kunstart, hvor danseren selv er et utøvende 

objekt for den skapende koreografen som senere skal bli sett på av publikum (Holte, 2016, s. 

253). I motsetning til andre kunstarter, f.eks. teater og sang, er dansen fortsatt i sin utvikling 

for å få den anerkjennelsen den trenger som formidlingsform (Hall, 2016, s. 112).  

 

Gjennom litteraturstudien har jeg vist hvordan kroppen som instrument finner nye måter å 

skildre en historie. Kroppslig tilstedeværelse, dansens uttrykk og koreografisk språk er 

essensen av det jeg ønsket å drøfte rundt. Dansen finner nye muligheter i rom og omfavner 

omstendighetene. Uten en bredere aksept og forståelse av hva dans betyr som scenisk uttrykk 

og hvilken rolle den skapende og utøvende har i arbeidet med dans, vil ikke feltet 

videreutvikles. Tradisjonelle holdninger har altfor lenge bidratt til å unngå eksperimentering 

av det sceniske uttrykket. Dansekunstnere har mistet selvtilliten til å følge impulser og søker 

bekreftelse fra andre kunstfelt (Hall, 2016, s. 110). Jeg mener det trenger å snakkes mer om 

hvilken betydning det har å si hvem som skaper dans.   

 

Videre i forskningen av temaet ville jeg vært interessert i å dykke dypere i koreografiske 

arbeidsmåter og disiplinen i det å forholde seg undersøkende, for å finne ut hvordan det 

påvirker den kroppslige tilnærmingen. ”Kroppen er et råmateriale som gjennom trening kan 

formes til et finstemt instrument” (Halle, 1994, s. 6).  
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