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Nu är det dags för andraårsstudenter vid  
Institutionen för danspedagogik att presen-
tera sina föreställningar – som de själva  
koreograferat – och som turnerar runt om  
i Sverige under våren. Föreställningarna  
har utvecklats under handledning av Ellen  
Söderhult, Peter Mills, Thomas Zamolo, 
BamBam Frost och Linda Adami. 26 och  
27 april har du möjlighet att ta del av 
föreställningarna och fikafest på DOCH!



/ Spektrum

Det känns som att jag pratar hela tiden. 
Varför säger ingen annan något? 
Nu kör de över mig.
Är det här relevant?
De förstår inte vad jag menar.
Tar jag för mycket plats?

I föreställningen Speechless vill vi 
skapa en plats för reflektion kring 
hur mycket utrymme en får ta i ett 
samtal. Genom rörelse utforskar 
vi olika roller en kan ha och hur 
dessa roller kan förändras. 

Speech-
less



Vad får dig i rörelse? Instinktivt reagerar jag på 
yttre och inre impulser som sätter mig i rörelse. 
Det finns nog ständigt ett sökande efter rörelse 
inom mig och efter yttre inspiration till rörelse. 
I tider utan dans gör det inre behovet av dans sig 
påmint. Jag upplever att kroppen då saknar något 
vitalt och sätter sig själv i rörelse. Jag tänker att 
dansen också är direkt kopplat till min person. Att 
inte dansa blir i förlängningen därför också att inte 
fullt ut vara.

Vad är det bästa med att dansa? 
Det bästa med att dansa är att jag 
utmanar mig själv både fysiskt och 
psykiskt i vad jag kan klara av. Jag 
får genom dansen en möjlighet till 
att vara kreativ, skapa och uttrycka 
mina känslor, vilket har gjort att jag 
har hittat mitt språk i dansen.

Beatrice
Eriksson

Amelie
Schenström

Vad är det bästa med att dansa?



Ofta är det en känsla 
eller stämning som 
påverkar mig till 
rörelse. Den kan 
komma från musiken, 
ett driv som finns 
i rummet, männis-
korna jag har ikring 
mig eller baseras 
på hur jag mår för 
dagen. Ibland är det 
fokuset på hur jag 
rör mig som driver 
mig, ibland är det att 
jag rör mig som är 
det viktiga. Kroppen 
är mitt verktyg och 
rörelsen finns i mig, 
den är alltid nära till 
hands och det tycker 
jag är stort och fint.

Vad får dig i rörelse? 
Min rörelseglädje uppstår 
ofta från mina känslor. 
Känslor kan komma från 
alla möjliga håll, exem-
pelvis från musik, färger, 
konversationer, minnen och 
beröring. Likadant uppstår 
rörelseglädje när jag befin-
ner mig i kroppsliga dialoger 
tillsammans med andra män-
niskor. Att för en stund låta 
talet upphöra till förmån för 
kroppsliga konversationer.  
Detta skapar för mig en 
annan typ av relation än  
den talade och hjälper mig 
samtidigt förstå vikten av  
att lyssna.  

Kristin
Sandström

Louise
Dursjö

Vad får dig i rörelse?

Vad får dig i rörelse? 



Vad får dig i rörelse? 
Jag tänker att rörelse 
är som en liten vän 
som följer med mig 
hela tiden, som brå-
kar med mig ibland 
men alltid resulterar 
i utveckling. För mig 
innebär rörelse att 
mitt arbete aldrig tar 
slut. Det kommer all-
tid finnas plats och tid 
för mig att dansa, och 
det i sig är fantastiskt 
och får mig att drivas 
till rörelse. Genom 
dansen får jag en 
djupare relation till 
mig själv, de andra i 
rummet och musiken, 
för ett rum av dans är 
ett rum av möten. 

Varför har du valt att utbilda 
dig till danspedagog? 
Jag tror på dans som en 
helhetsbild. Dans kan göra 
stor nytta i vårt samhälle och 
vara en utgångspunkt för 
att uppnå många olika mål, 
det kan hjälpa till på ställen 
som folk inte har tänkt på 
tidigare. Dans är mer än 
bara en konstform eller 
en träningsform, dans kan 
hjälpa människor att lära sig 
andra saker som t.ex. läsning 
eller matte, att lära känna 
sig själva, att bli glada, att få 
vänner, få ett sammanhang 
och ett ställe att vara på. Jag 
vill arbeta som danspedagog 
för att jag tror på att detta 
yrke kan förändra.

My
Nord

Martina
Fischer

Vad får dig i rörelse? 

Varför har du valt att utbilda 
dig till danspedagog? 



Vi i gruppen noBodies utforskar 
andningens möjlighet till rörel- 
se. Vi föreslår ett perspektiv på  
kroppen, där kroppen är ett  
material med begränsningar  
som går igenom en process. Vi  
startar om från början. Fokus  
ligger på funktion, rörelse och 
kapacitet, till skillnad från  
kroppens utseende. 

Kan vi genom en gemensam  
andning få en gemensam kropp?

/ noBodies

[re]start 
system 



Jag skulle vilja använda min erfarenhet som dansare  
och tillämpa den på lärande i, om och genom dans. 
Samtidigt som stimulans, dansglädje och personlig 
utveckling har stor betydelse, ser jag den fysiska 
hälsan som en prioritering. Jag vill kunna ge stöd 
och verktyg för mina elever så att dom kan skapa 
sitt eget språk genom dansen.

Jag vill 
ständigt känna att jag utvecklas som 
dansare, både tekniskt och konst-
närligt. Jag är nog lite beroende av 
känslan av att vara i en utvecklings-
process. Att delta i lektioner gör att 
jag får hjälp och energi att jobba på 
det jag finner utmanande.  

Låten The 
Rhythm of the Night  

 Jag vill utbilda mig 
till danspedagog eftersom det skapar  
mening med min dans. Undervis-
ning gör att jag vill reflektera över 
vem jag är som dansare för att sedan 
förstå vad jag vill föra över till mina 
elever.  

Hanna
Blomqvist

Nad ja
Nord

Vad intresserar dig med att under 
visa i dans/koreografi?

Vad får dig i rörelse?

Varför har du valt att utbilda dig till  
danspedagog? 

Varför har du valt att utbilda dig till danspedagog?



Vad är du upptagen 
med just nu i ditt 
arbete med dans? 
Jag har börjat blicka 
framåt och tänker 
mycket på vart 
dansen kommer 
ta mig efter denna 
utbildning, vilket 
känns spännande! 
Jag är upptagen med 
att förstå min kropp 
och mina tankar. 
Ger tid för mig själv 
att utvecklas som 
person för att förstå 
vem jag vill vara som 
pedagog.

Vad är du upptagen 
med just nu i ditt 
arbete med dans och/
eller koreografi? 
Just nu vill jag utmana  
normer som finns i 
samband med olika 
dansgenrer och stilar, 
specifikt i min egen 
huvudgenre. Dels alla 
olika fördomar och 
normer runt omkring 
hur man dansar och 
hur en dansare ska se 
ut eller röra sig, men 
jag vill även se hur 
långt jag kan bryta 
ner en dansgenre 
utan att den tappar 
sin karaktär. Vad är 
egentligen kärnan i 
dansgenrer?

Vad får dig i rörelse? För mig är rörelse mitt naturliga tillstånd. 
Med det menar jag att jag inte behöver sättas i rörelse, jag är 
redan där. Ingenting är inaktivt. För mig är stillhet även full av 
aktivitet, det är så pass mycket intern rörelse så att man till och 
med kan känna laddningen som blir. Så istället för att jag ska  
sättas i rörelse så handlar det om att den rörelse som konstant 
pågår ska omvandlas till något. I många fall dans. Och det är  
kanske lite udda, men för mig finns det en punkt, precis mellan 
mina skulderblad, där dansen börjar och går ut i kroppen. 

Erika
Martikainen

Agnes
Edbom



Varför har du valt att utbilda dig till 
danspedagog? Jag hade undervisat i 
några år innan jag sökte till DOCH. 
Jag märkte hur glad jag blev av att 
undervisa elever i olika åldrar och 
hur intressant det var att upptäcka 
att var och en hade olika behov för  
att kunna lära sig. Det kändes som  
att jag alltid kommer kunna utveck-
las och utmana mig själv i detta yrke.  
Framtiden som danspedagog kändes 
självklar för mig.

Vad får dig i rörelse? Genom 
rörelse får jag chansen att 
uttrycka mig själv. När jag 
dansar får jag befria min 
kreativitet och kasta mig in i 
rörelse. Dansen och rörelser 
utmanar mig vilket behåller 
min inspiration för att kunna 
utveckla mig vidare.  

Vad är du upptagen med just  
nu i ditt arbete med dans 
och/eller koreografi? Jag  
är upptagen i att hitta olika 
kvalitéter i dans. Var går mina  
fysiska gränser? Vad händer 
om jag släpper formen och 
tänker mer på funktionalitet?  
Dessa frågor har inspirerat 
och fångat mitt fokus. Jag 
har blivit intresserad av att 
hitta någonting nytt i mitt 
dansande. 

Leona Pylkkänen

Anette
Toiviainen

Vad får dig i rörelse? 
Fångande musik och 
olika rytmer som 
min kropp omvand-
lar till rörelser. Hur 
jag rör mig beror på 
vilken känsla jag har i 
stunden.
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Say my name (say my 
name) Say my name (say 
my name) Say my name 
(say my name) Say my 
name (say my name) Say 
my name (say my name) 
Say my name (say my 
name) Say my name (say 
my name) Say my name 
(say my name) Say my 
name (say my name) Say 
my name (say my name) 
Say my name (say my 
name) Say my name (say 
my name) Say my name 
(say my name) Say my 
name (say my name) Say 
my name (say my name) 
Say my name (say my 
name) Say my name (say 
my name) Say my name 
(say my name) Say my 
name (say my name) Say 
my name (say my name) 
Say my name (say my 
name) Say my name (say 
my name) Say my name 
(say my name) Say my 
name (say my name) Say 
my name (say my name) 
Say my name (say my 
name) Say my name (say 
my name) Say my name 
(say my name) Say my 
name (say my name) Say 
my name (say my name) 

Say 
my 
name 
(say 
my 
name)
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Vad intresserar dig med att under- 
visas i dans och/eller koreografi?
Det intresserar mig att ta del av och 
prova på olika tekniker för skapande 
och gestaltande. Hela processen, att  
få grotta ner sig i ett tema och komma  
fram till färdig produkt som ska 
presenteras, är väldigt intressant. 
 
Vad får dig i rörelse? Musik.

Vad är du upptagen 
med just nu i ditt 
arbete med dans och/
eller koreografi? 
Just nu håller jag på 
att försöka bli med-
veten om vithetsnor-
men i den dansvärld 
som jag är en del av. 
På vilka sätt bibehål-
ler jag den och vad 
kan jag som dansande 
person och pedagog 
göra för att få den 
samtida dansen att bli 
mer inkluderande? 
Jag jobbar även på att 
ha det så roligt som 
möjligt med dansen 
och njuta av den för 
min egen skull.

A fra
Hosseini 
Kalad jahi

Love
Andersson

Vad är du upptagen 
med just nu i ditt 
arbete med dans och/
eller koreografi? 



Vad får dig i rörelse? Bra 
musik. God stämning. Ett 
mäktigt/fint/fult rum. Roliga 
människor. Trygga människor. 
Galna människor. Beskriv-
ningar. Ordlöshet och over-
whelmness. Varmt väder. 
Kallt väder. Feta utsikter. 
Feta insikter. Utforskandet  
av landskap, inuti och utan-
för kropp. Känslor. Nyfiken-
het. Spiritualitet. Fakta. 

Keshia
Ama Ado Karin

Raudsepp
Kyei

Vad är du upptagen 
med just nu i ditt 
arbete med dans?
I min egen dansprak-
tik och i min utbild-
ning är jag upptagen 
med frågan: Vilka 
värden bär de olika 
danstraditioner/olika 
rum för dans med sig 
och varför fortsätter 
dessa traditioner/
rum exkludera  
people of color?



Alone
with

You can feel lonely without people 
and when you are surrounded by 
them. It needs courage to be your-
self in a crowd and the path isn’t 
always clear.

Föreställningen  
”Alone with”  
koreograferad  
av erasmus- 
studenter är  
med i Sverige- 
turnén – men  
visas inte på  
DOCH 26 och  
27 april.



Vad får dig i rörelse? Først og 
fremst musikken men også 
følelsene jeg får fra det jeg 
hører eller opplever. For meg 
er dans noe som kommer 
innenfra. Du kan selvfølgelig 
ta en danseklasse bare for 
treningens skyld, uten å leg-
ge din sjel i alle bevegelsene, 
men prestasjonen blir ikke 
den samme som når man 
danser fra hjertet. Bevegelse 
kan oppstå når jeg ønsker 
å uttrykke mine følelser på 
annen måte enn å snakke, 
når jeg hører musikk som 
berører meg på noe vis eller 
når jeg bare ønsker å føle 
meg godt i min egen kropp.

Right now I’m inspired 
in researching what is the meaning 
of movement and how it differs from 
different people. I’m interested in 
the movement as a whole and it in-
cludes everything happening in the  
body at the same time, including 
for example facial expressions. I’ve 
come to the idea that the meaning 
can be traced by the intention and 
motives of the movement.

Ksenia
Shchetneva

Emma
HeinonenVad får dig i rörelse?

Vad är du upptagen med just nu i  
ditt arbete med dans och/eller 
koreografi?



Varför har du valt 
att utbilda dig inom 
danskonst? Jeg har 
valgt å utdanne meg 
innen dansen fordi 
jeg har et brennende 
ønske om å uttrykke, 
samt skape kunst 
gjennom å bevege 
kroppen: ved bruk 
av dansen som en 
uttrykksform vil jeg 
berøre, sette ord på, 
og fortelle historier 
som ikke nødven-
digvis er mulig på 
en annen arena. Jeg 
opplever dansen 
som et eget språk, 
hvor det vakreste er 
at dette språket er 
universelt. Vi har et 
felles møtepunkt, 
nettopp kroppen. 
På samme tid kan 
man dele øyeblikk, 
og likevel sitte igjen 
med helt forskjellige 
opplevelser.

Sil je
Mathisen

Camilla
B jörklund

Vad intresserar dig 
med att undervisas 
i dans och/eller 
koreografi? I love to 
meet different people 
and learn about 
their stories and see 
their unique way of 
moving. Dancing has 
many good effects 
on people and I want 
to bring it up and 
spread the dance 
even wider. Dance 
can help people and 
make them think. 
That interests me as 
a dance teacher and 
as a choreographer. I 
want to make people 
think of today’s pro-
blems through dance.

Varför har du valt 
att utbilda dig inom 
danskonst?



Institutionen för danspedagogik på  
Stockholms konstnärliga högskola

På institutionen för danspedagogik utbildar  
vi självständiga danspedagoger och ämnes- 
lärare i dans, med starkt konstnärligt och 
pedagogiskt förhållningssätt, för en profes-
sionell verksamhet inom dansundervisning. 

Vi erbjuder utbildningar och kurser där 
hög kvalitet och spetskompetens förenas 
med djup kunskap, kritisk reflektion och 
nytänkande samt kunskap om konstens 
betydelse för människan och det samhälle 
vi lever i.

Institutionen erbjuder en miljö som 
präglas av kreativitet och respekt och som 
ger möjlighet till internationella utbyten 
samt nära samverkan med både den 
professionella miljön och det omgivande 
samhället.

Danspedagogens och danslärarens yrke 
är i ständig utveckling. Vårt mål är att ut- 
bilda kreativa pedagoger och lärare som är 
rustade att möta ett ständigt föränderligt 
yrkesliv och som kan driva det dans- och 
danspedagogiska fältet framåt. Inom dans- 
pedagogik finns därmed utrymme att arbeta 
med dans och skapande på olika sätt. Många 
tidigare studenter har skapat konstnärliga 
kollektiv och kompanier som arbetar med 
dans både sceniskt och pedagogiskt, i olika 
sammanhang.
 
Vid frågor, kontakta: 
linda.adami@uniarts.se
 
Vill du bidra till att utveckla människors 
kreativitet, konstnärliga förmåga och 
kunskap i dans?

Sök något av våra program! Vi erbjuder 
kandidatprogram i danspedagogik, ämnes- 
lärarprogram i dans och masterprogram i 
samtida dansdidaktik. 

 www.uniarts.se

Stockholms konstnärliga  
högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 
utbildar och forskar inom cirkus, dans, 
film, media, opera och scenkonst. DOCH, 
Dans och Cirkushögskolan är tillsammans 
med Operahögskolan och Stockholms 
dramatiska högskola en del av SKH. DOCH 
spetsutbildar cirkusartister, dansare, dans- 
pedagoger, danslärare och koreografer – 
samt ger verksamma konstnärer och ped-
agoger möjlighet till fortbildning. Målet är 
att utbilda självständiga artister, konstnärer 
och pedagoger väl rustade att möta det  
kommande yrkeslivet och driva utveck-
lingen av dans- och cirkuskonsten framåt. 
Stockholms konstnärliga högskola har  
cirka femhundra studenter och tvåhundra- 
femtio medarbetare.

26 april kl 1 :00-ca. 20:00
27 april kl 15:00-ca. 17:00
Adress: Brinellvägen 5
 
Du betalar för din biljett genom att ta med 
något gott till fikapausen. Men undvik nötter 
då det finns personer som är allergiska.

DOCH/Stockholms konstnärliga  
högskola, 2019.
Fotograf: Jasmine Attié
Grafisk formgivning: Kalle Mattsson
Tryck: Elanders Sverige AB


