Doktorsavhandlingar från Institutionen för
pedagogik och didaktik 56

Konstnärliga
undervisningspraktiker
Genealogier, diskurser och makt

Isak Benyamine

Doktorsavhandling i pedagogik vid Stockholms universitet 2019

Konstnärliga undervisningspraktiker
Genalogier, diskurser och makt
Isak Benyamine
Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i pedagogik vid Stockholms
universitet som offentligen kommer att försvaras fredagen den 22 mars 2019 kl. 10.00 i Lilla
Hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40.
Abstract

Art teaching practices. Genealogies, discourses and power
This dissertation is about art teaching practices at upper secondary schools with a focus on theatre and at university arts
programmes with a focus on film. More specifically, it addresses the factors that have contributed to current teaching
practices in art education today and how students and teachers in interaction with each other shape, become part of and
identify with the norms and values that emerge through these practices.
The overarching question concerns how norms and values emerge as power/knowledge processes in the teaching process.
The genealogical study presented examines how art education is constructed at a policy level. The study discusses how, in
past eras, investigators, researchers and educators described what students needed to do during their education to develop
into professional artists, how teaching practices were designed and justified, and how art was distinct from other activities
and forms of knowledge in education. The interaction study presented examines the act of teaching. It discusses how, the
participants shape each other and establish norms and values in relation to notions of what art “is” and can be.
The conditions of possibilities in art teaching practices has been identified in three discourses. The discourse of
conversation governs the format and organisation of the teaching practice. It is assumed that through conversation the
students can develop their artistic ability. The discourse of freedom identifies how students submit to the vague, flexible
and ever-changing notions of what art signifies. The discourse of production describes how the artistic work in the teaching
practice takes precedence over an acquisition of established knowledge.
The importance of the participants’ own experiences and feelings, therapeutic conversations, the liberation from
conventional education discourses, confession practices and the establishment of a production discourse all emerge as
important techniques in art teaching practices. Core values and norms are expressed through these techniques.
The study shows that participants in art teaching practices develop the skills of self-evaluation, self-analysis and selfgovernance. The notion of an individualised, exploratory educational experience clashes with a process that directs the
students to align themselves with the shared norms and values of the art world, of its content and expression. Students
perceive their artistic output as unique while the art produced can be understood as expression of a normalisation process
that strives to maintain the values and norms in art teaching practices. In summery the dissertation shows that the
participants’ learning process is of an exploratory nature. Rather than acquiring and assimilating established knowledge, the
participants learn by finding their own paths in a knowledge-formation process in which they discover the artistic potential
of their own experiences and insights.
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Kapitel 1. Inledning

Denna avhandling handlar om det konstnärliga arbete som genomförs på gymnasieskolans estetiska program med inriktning mot teater och på konstnärlig
högskoleutbildning med inriktning mot film. Mer specifikt handlar det om hur
det kommer sig att undervisning utformad som konstnärligt arbete antagit den
form som den har idag och om hur elever, studenter och lärare i interaktion
med varandra blir en del av och identifierar sig med de normer och värden
som växer fram i undervisningen.
Konst beskrivs inte sällan i termer av originalitet, nyskapande och gränsöverskridande, ett område befolkat av fria konstnärer vars utforskande arbete
varken kan mätas eller styras. Utifrån mina egna erfarenheter av att studera
och undervisa på konstnärliga utbildningar har jag förstått att dessa beskrivningar hänger ihop med hur utbildningarna organiseras, med vilka krav som
ställs på studenter och lärare samt vilka ideal de har att spegla sig i.
I konstnärliga utbildningar genomförs kurser där kunskaper som en konstnär kan ha nytta av förmedlas. Det kan handla om färdighetskunskaper, om
materialkännedom och tekniska hjälpmedel och det kan handla om att öva upp
en förmåga att reflektera över konst som fenomen. Dessa kurser utgör, åtminstone på eftergymnasial och högskolenivå, en allt mindre del medan kurser där det konstnärliga arbetet sätts i centrum blir allt fler. I de sistnämnda
kurserna förefaller det som att föreställningar om originalitet och autenticitet
får en effekt på undervisningen.
Det är relationen mellan föreställningar om och beskrivningar av konstnärligt arbete och hur de används i undervisningen som jag är intresserad av i
denna undersökning. Jag koncentrerar mig på hur lärare, elever och studenter
i och genom undervisning antar de normer och värden som definierar det
konstnärliga arbetets funktion i konstnärliga utbildningar. Jag frågar mig hur
dessa normer och värden medverkar till att elever, studenter och lärare etablerar specifika sätt att tala, handla och interagera med varandra och hur de bidrar
till deltagarnas förståelse av kunskapsprocesser och arbetsprocesser. Avhandlingen handlar med andra ord om hur lärare, elever och studenter fostrar och
formar varandra till de självständiga och fria subjekt som de förväntas bli.
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Bakgrund
För mig började detta avhandlingsarbete när jag 2008 blev inbjuden att medverka i ett forsknings- och utvecklingsprojekt om bedömning i konstnärliga
högskolor (West, Benyamine, Åkerfeldt & Selander, 2013). Projektet växte
fram ur ett behov av att förstå vilka bedömningsformer som uppstår i undervisning där ett kriteriebaserat arbetssätt övergetts. En av delstudierna blev utgångspunkt för det som senare kom att bli min licentiatuppsats i didaktik
(Benyamine, 2015).
Med hjälp av begrepp som institution, representation, text och kontext,
hämtade från kritisk diskursanalys och socialsemiotik (Fairclough, 2010,
Kress, 2010), undersökte jag individuella handledningssamtal i dans- och
filmhögskolor. Perspektivet möjliggjorde en detaljerad analys av hur deltagarna använde olika resurser som manusutkast, kroppsliga åtbörder, tal och
gester för att bedöma och förstå den konstnärliga uppgift som de arbetade
med. I analysen kunde jag visa hur dessa resurser blev en del av ett gemensamt
meningsskapande och hur detta meningsskapande uttrycktes i bedömningar
av det arbete som presenterats. Metodologiskt kunde jag urskilja hur kvalitetskriterier växte fram i situationen och genom samtalet. Jag kunde visa hur
innehållet utvecklades mer på praktikens villkor än genom fastlagda kursplaner och betygskriterier. Med hjälp av Bourdieus habitus- och kapitalbegrepp
(Bourdieu, 2000, 2004, Bourdieu & Passeron, 2008) kunde jag i tolkningen
av resultatet beskriva hur lärares och studenters bedömningar aktivt bidrog till
att exkludera och inkludera individer, kunskaper och värden.
När jag under arbetet med licentiatstudien började samla in material för
denna avhandling var min avsikt att fortsätta undersöka bedömning i en studie
av grupphandledning. Våren 2014 dokumenterade jag repetitionsarbeten på
två gymnasieskolor med denna föresats. När jag hösten 2015, efter att jag lagt
fram min licentiatuppsats, började granska det inspelade materialet från gymnasieskolorna kunde jag notera att grupphandledning på olika sätt skiljde sig
från den individuella handledningen.
Utifrån den kunskap jag hade om konstnärliga utbildningar och utifrån mitt
intresse för diskursanalytisk teoribildning, som inte enbart utgick från lingvistiska perspektiv, var det inte hur läraren bedömde eleverna som fångade min
omedelbara uppmärksamhet. Snarare var det att undervisningen i grupp, liksom den individuella undervisningen, påfallande ofta framstod som oviss,
oförutsägbar och att deltagarna intensivt arbetade med att urskilja handlingar,
hållningar, attityder som kunde utgöra en grund för interaktionerna.
Dessa iakttagelser har i avhandlingsarbetet kommit att förflytta mitt
forskningsintresse från bedömning, resursanvändande och det individuella
meningsskapandet till hur lärare och studenter interagerar med varandra i
undervisning utformad som konstnärligt arbete och hur de gemensamt åstadkommer en kunskapsbildningsprocess. Det innebär att jag i avhandlingen betonar hur individer i undervisningspraktiken styr sig själva och andra och hur
maktrelationer mellan deltagare etableras i undervisningen. I detta inbegrips
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ett intresse för hur konstnärliga utbildningar idag beskrivs och utforskas och
hur detta har gjorts i andra tider.

Beskrivning av avhandlingsprojektet
Konstnärliga utbildningar präglas av sociala, ekonomiska och politiska intressen och behov. Utbildningarna kan med den utgångspunkten förstås genom
studier av hur konkreta problemen över tid har formulerats och hur lösningar
på dessa problem har utformats. Givet detta kommer jag i avhandlingen att
undersöka hur konstnärliga utbildningar har beskrivits, de normer och värden
som därigenom etablerats, vad dessa uträttar i undervisningen och hur de formar och formas av lärare, elever och studenter. I avhandlingen betonas de
pedagogiska dimensionerna, det vill säga; hur har undervisningsformer motiverats, vilka behov har utbildningarna svarat mot och hur har utbildningarna
reformerats och utvärderats.
Undersökningen har inspirerats av Foucaults syn på diskurser, styrning och
makt som relationella fenomen. För att förstå deltagarnas möten med varandra
har jag därutöver tagit hjälp av Goffmans interaktionsbegrepp (Goffman,
1967, 1983). Sammantaget innebär det att jag är speciellt intresserad av hur
vissa handlingar och interaktioner i undervisningen styr och modifierar andras
handlingar.
Inom forskningsområden som arbetar utifrån styrningsbegreppet (eng. ”governmentality”) handlar en central fråga om relationen mellan individens frihet och vilja att styra och en större eller mindre grupps vilja att upprätthålla
specifika och generella funktioner för att bibehålla en intressegemenskap. I
denna relation finns politiska, sociala och ekonomiska dimensioner vilka kan
identifieras i texter på en policynivå, och i de föreställningar som kommer till
uttryck i undervisningens mikronivå.
I avhandlingens nutidshistoriska studie intresserar jag mig för hur undervisning på konstnärliga utbildningar framställts på en policynivå. Det handlar
om hur man i andra tider beskrivit vad studenter behöver arbeta med under sin
utbildning för att utvecklas till professionella konstnärer, hur undervisningen
utformats och motiverats och hur konst i utbildningarna skiljts ut från andra
aktiviteter och kunskapsformer. Policyer förstår jag som utsagor om hur praktiken anses vara beskaffad, det vill säga hur den ”är” eller borde vara. I avhandlingens interaktionsstudie intresserar jag mig för den konkreta undervisningen. Den handlar om hur deltagarna genom makt- och styrningsprocesser
formar varandra och hur de etablerar normer och värden som står i relation till
föreställningar om vad konst ”är” och kan vara.
Det valda perspektivet innebär inte att jag avvisar det teoretiska ramverk
som jag använde i licentiatuppsatsen. Snarare ska uppsatsens teoretiska och
analytiska utgångspunkter förstås som en del i avhandlingens problematisering av de undervisningspraktiker som studeras. Licentiatuppsatsen bidrar
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med kunskaper som för mig möjliggjort ett fördjupat intresse för olika undervisningsformer i de konstnärliga utbildningarna.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att undersöka värden och normer i undervisning utformad som konstnärligt arbete, hur dessa framträder i möten mellan
lärare, studenter och elever, hur handlingsmönster, rutiner, införlivnings- och
uteslutningsmekanismer normaliseras, och hur historien återskapas i undervisningen.
Avhandlingens övergripande fråga handlar om hur det kommer sig att
konstnärliga utbildningar har tagit den form de har idag, vilka normer och
värden som har etablerats och hur dessa framträder som makt- och styrningsprocesser i undervisningen. Till studiens empiriska material ställer jag frågor
som, hur medverkar olika föreställningar om konst i undervisning som utformats som konstnärligt arbete? Vad kan ligga bakom idén om individuell handledning som är så vanlig i konstnärlig utbildning? Vilka pedagogiska handlingar möjliggörs i undervisning utformad som konstnärligt arbete?

Avhandlingens kunskapsbidrag
Avhandlingen bidrar i huvudsak med att placera in undervisning utformad
som konstnärligt arbete i en historisk belysning för att visa hur normer och
värden återskapas i de möten som idag sker mellan studenter, elever och lärare. I analysen av dessa möten skapas en utökad förståelse av hur maktrelationer formar kunskaper, förpliktelser och skyldigheter i undervisningen. I avhandlingen argumenterar jag för att de diskurser som idag etableras i undervisningen kan problematiseras i relation till utbildningspolitiska mål som formulerats i termer av inkludering och mångfald.
Förhoppningen är att relationen mellan individer och gemenskaper i de
analyserade situationerna tydliggörs på så sätt att studenter och lärare kan använda avhandlingen som ett verktyg för att diskutera undervisningen utifrån
maktrelationella perspektiv. Förhoppningen är även att resultatet kan vara en
utgångspunkt i en diskussion om undervisningens begränsningar, möjligheter
och utmaningar.

Avhandlingens disposition
I kapitel två ringar jag in det aktuella forskningsområdet. I den första delen
presenteras studier om undervisning som har tagit sina metodologiska och teoretiska utgångspunkter i maktbegreppet, i interaktionsbegreppet samt i historiserande perspektiv. Därefter diskuterar jag de teoretiska och metodologiska
implikationerna för avhandlingen. I tredje kapitlet utvecklar jag
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avhandlingens teoretiska perspektiv. Det följs i kapitel fyra av en precisering
av frågeställningar samt en beskrivning av hur undersökningen har genomförts.
I kapitel fem presenteras avhandlingens nutidshistoriska studie vilken består av tre historiska händelser. 1) 1960- och 1970-talets reformering av de
konstnärliga utbildningarna i Sverige. 2) Skapandet av den konstnärliga akademin i Florens under senare delen av 1500-talet. 3) Kritik och förändringar
av de konstnärliga utbildningarna i Sverige under 2000-talets två inledande
decennier. Studiens empiriska material utgörs av centrala politiska texter samt
av forskningsstudier som berör frågan om undervisning utformad som konstnärligt arbete.
I kapitel sex presenteras avhandlingens interaktionsstudie som består av tre
delstudier. Studiens empiriska material utgörs av videoinspelningar av olika
undervisningssituationer. I kapitel sju sammanfattas och diskuteras undersökningens resultat samt det teoretiska och metodologiska angreppssättet, dess
möjligheter och begränsningar. Avhandlingen avslutas med ett resonemang
om fortsatt forskning.
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Kapitel 2. Tidigare forskning

I detta kapitlet placeras avhandlingen in i det övergripande forskningssammanhang som undersökningen utgår ifrån. Forskningsområdet ringas i huvudsak in begreppsligt. Det innebär att jag undersöker hur begreppen makt och
interaktion, samt historiserande och genealogiska perspektiv på undervisning
i konstnärliga utbildningar, har använts i studier med relevans för avhandlingens syfte och frågeställningar.
Kapitlet avslutas med en sammanfattning där jag diskuterar hur avgränsningar och definitioner i redovisad forskning bidragit till avhandlingens teoretiska och metodologiska perspektiv samt hur avhandlingen vetenskapligt
kan positioneras. Kapitlet ska inte läsas som en kunskapsöversikt utan som ett
försök att utifrån studiens utgångspunkter avgränsa det allt större forskningsområde som intresserar sig för konstnärliga och estetiska verksamheter i formella utbildningar.
I arbetet med kapitlet har mina tidigare studier i forskningsområdet varit
en utgångspunkt (Benyamine & Åkerfeldt, 2010, Selander & Kress, 2010,
West, et al., 2013, Benyamine, 2015, 2017). Mina sökningar baseras på några
av nyckelorden i avhandlingen: “art education”, “interaction”, “governmentality”, “power/knowledge”, “power relations”, “teaching”, “instruction”.
Sökningarna har varierats och specificerats genom sökord som ”handledning”, ”samtal”, ”undervisning” och ”högre utbildning”, samt nyckelord
kopplade till de specifika konstformerna, ”bildkonst”, ”teater”, ”dans” och
”film”. Sökningar har främst gjorts i Libris, Diva, EBSCO, SwePub och
Google Scholar. Sökresultaten har jag stämt av med forskningssammanställningar och antologier som Handbook of research and policy in art education
(Eisner & Day, 2004) och International handbook of research in arts education (Bresler, 2007). Clare O'Farrells förteckning över pedagogisk forskning
som utgått från Foucault, Bibliography of works on Foucault and education
(2014), har varit till hjälp, liksom antologier som Foucault's challenge: Discourse, knowledge, and power in education (Popkewitz &, Brennan, 1998)
och Dangerous coagulations? The uses of Foucault in the study of education
(Baker & Heyning, 2004) och The interactionist imagination studying meaning, situation and micro-social order (Jacobsen, 2017).

6

Forskning om undervisning på konstnärliga utbildningar
Konstnärliga utbildningar finns idag på gymnasial och eftergymnasial nivå
samt på högskolenivå. I huvudsak är det högskoleutbildningarna som förbereder studenter för en konstnärlig yrkesbana. Samtidigt finns starka yrkesförberedande inslag på alla tre nivåer (SOU 1967:48, Börjesson, 2012, SOU
2018:23). Utbildningarna har utformats i relation till respektive konstart. Frågor om vad den konstnärliga arbetsprocessen består i skiljer sig alltså åt mellan utbildningarna. Detta beskrivs i de allt mer omfattande ämnesdidaktiska
forskningsinriktningarna1.
Mellan de ämnesdidaktiska disciplinerna har estetiska lärprocesser vuxit
fram som ett forskningsområde. Här beskrivs undervisningsprocesser som
inte avgränsas av de specfika konstformerna (Thavenius 2001, Bamford,
2006, Lindstrand & Selander, 2009, Burman, 2014). Studier har främst genomförts på grundskole- och gymnasienivå och har utifrån litteraturvetenskapliga, lingvistiska och pedagogiska perspektiv bland annat problematiserat
de estetiska ämnenas möjligheter att stärka elevers självförtroende, samarbetsförmåga, deras kritiska tänkande, deras språkinlärning och matematiska förmåga (Bamford, 2006, Buhl & Flensborg, 2011, Burman, 2014,). Estetiska
lärprocesser som en medborgerlig rättighet har uppmärksammats i flera studier (bl.a. Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003, Aspán, Balldin, Engel & Röing
Hellberg, 2017, Benyamine & Haglund, 2017b). Kritiska perspektiv har utvecklats av bland annat Harland (2000), Marner och Örtegren (2003), Lindström (2002, 2006), Lindgren (2006), Öhman Gullberg (2006, 2008), Lindstrand & Selander (2009), och Lind (2010).

1

Det bildpedagogiska området har beskrivit i den internationella översikten International
Handbook of research in arts education (Bresler, 2007). Ett nordiskt perspektiv ges i sammanställningen Nordic visual arts education in transition (Lindström, 2009). Avgränsningen mellan bild- och konstpedagogik har i forskningsområdet blivit allt mer komplext. Publikationer i
bilddidaktik och bildpedagogik rör visuell kultur, film- och mediepedagogik (Hernwall, 2001,
Danielsson, 2002, Lindstrand, 2006, Lind, 2010) medan konstpedagogik finns i ett gränsland
mellan museipedagogik och praktiskt skapande (Bahlenberg, 2001, Illeris, 2009, Göthlund et
al, 2015, Ahlskog-Björkman, 2017). Drama- och teaterpedagogik sträcker sig mellan forskning
om undervisning om konstnärligt arbete och om drama som en del i annan undervisning (Chaib,
1996, Kempe & Ashwell, 2000, Sternudd, 2002, McCammon & Österlind 2011, Ahlstrand,
2014). Det danspedagogiska området har bland annat beskrivits i den internationella översikten
som Embodied curriculum theory and research in arts education. a dance scholar's search for
meaning (Stinson, 2016), i tidskrifter som Research in dance education (2000) samt av forskare
som Stinson, Blumfeld-Jones och Van Dyke (1998), Graff (2007), Styrke (2007), Østern
(2009), Lindqvist (2010), Notér Hooshidar (2014). Det musikpedagogiska området är betydligt
större än ovannämnda forskningsområden med flertalet internationella tidskrifter och internationella översikter som Research and Research Education in Music Performance and Pedagogy
(Harrison, 2014).
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Maktstudier
Utifrån utbildningssociologiska utgångspunkter har maktdimensioner i konstnärliga utbildningar undersökts i ett flertal studier (Burke & McManus, 2011,
Burke, 2012, Gustavsson, Börjesson & Edling, 2012, Felton, Vichie & Moore,
2016). Studier som belyst inkluderings- och exkluderingsmekanismer inom
de konstnärliga utbildningarna utgår ofta från ett bedömningsperspektiv.
Många av dessa studier intresserar sig för lärarens roll i undervisningen (se
Orr, 2007, Zandén, 2010, Wideberg, 2011, Orr & Bloxham, 2013, Karlsson
Häikiö, 2014, Olsson, 2014). Andra studier intresserar sig för ”experters” roll
i bedömning. Det senare handlar om vilken roll som utifrån kommande konstnärer eller professionella kritiker får när de inbjuds att bedöma studenters prestationer vid examinationstillfällen (se bl.a. Barrett, 2000, Harwood, 2007,
Webster, 2007).
Ett intresse för hur makt utövas på undervisningsnivå i konstnärliga utbildningar aktualiseras i forskning med fenomenologiska, diskursanalytiska och
sociologiska perspektiv (se Harwood, 2007, Wideberg, 2011, Gustavsson,
Börjesson, Edling 2012, Orr & Bloxham, 2013, Benyamine, 2015). Edström
(2008) har i en intervjustudie utifrån ett fenomenografiskt perspektiv undersökt hur studenter uppfattar ateljésamtal på utbildningar i fri konst. Studien
visar att studenterna i liten utsträckning använder undervisningen för att förvärva hantverksmässiga kunskaper. För studenten handlar de samtal som utvecklas i undervisningen snarare om att med hjälp av lärare tillägna sig olika
konstnärliga perspektiv samt om att via läraren ta del av nationella och internationella kontaktnät.
Palme, Lidegran & Andersson (2012) har ur ett sociologiskt perspektiv diskuterat hur studenter uppfattar maktrelationer på konstnärliga högskolor. I enkät- och intervjuundersökningen beskrivs hur studenterna uppfattar olika
aspekter av utbildning i fri konst. Studien utgår från Bourdieus begrepp symboliskt kapital som författarna menar möjliggör en analys av olika former av
erkännande (se även Benyamine, 2015). I studien ses relationen med lärarna
av många studenter som en central del i utbildningen. Studenterna kopplar
denna relation till arbetet med att hitta ett ”personligt uttryck”, vilket de anser
vara en avgörande del i utbildningen.
Studenternas sätt att koppla relationerna med lärare till det personliga uttrycket, till samtidskonsten och till det specifika sättet att tala om konst, framstår i studien även som en förutsättning för studenterna att utveckla tekniska
färdigheter. Genom en nära relation med lärare antas det finnas förutsättningar
för att det unika hos varje student ska kunna lockas fram. I studien uttrycker
studenter en självförståelse som beskrivs i termer av icke-konformism, originalitet och unicitet. Ytterligare en aspekt som studien pekar på handlar om hur
studenterna utvecklar en specifik förståelse för relationen mellan den konstnärliga arbetsprocessen, det färdiga konstverket och den egna identiteten. Det
kan handla om att ett verk som producerats i undervisningen just där kan få
ett erkännande men att det inte har något större värde när det granskas av ett
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galleri eller när det kritiseras i en dagstidningsrecension. Studien visar att den
fria studiegången, med få obligatoriska och gemensamma lektioner och föreläsningar, paras med en undervisning där det inte förmedlas några kriterier
visavi objekten eller situationer. Istället präglas undervisningen, menar studenterna, av en kontinuerlig omvärdering av deras konstnärliga arbete och av
deras personliga uttryck.
Utifrån Foucaults makt- och styrningsbegrepp granskar Monica Lindgren i
sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006), ”estetisk
verksamhet” i grundskolan. I fokussamtal och intervjuer med skolledare,
klass- och ämneslärare har Lindgren funnit att utrymmet för det estetiska i
skolan i stor utsträckning handlar om kompensatoriska funktioner, om lust till
lärande och om att estetiken ska bidra till att fostra goda medborgare. Estetiken ska stödja utvecklandet av en fri människa, ge individen självförtroende
och verktyg att kritiskt granska olika fenomen. Lindgren finner att lärarna i
estetiska ämnen positionerar sig som konstnärer i relation till en traditionell
läraridentitet. Att se sig själv som konstnär istället för som lärare legitimerar,
menar Lindgren, att ”estetlärare” inte behöver följa skolans sociala normer:
”…en konstnär kan uttrycka sig i termer som inte en lärare kan göra. En konstnär är fri, vilket inte en lärare är och en konstnär står utanför skolans krav på
eleven” (Lindgren, 2006, s. 165). Det estetiska ses av lärarna som ett emancipatoriskt fenomen varigenom elever ska frigöras ”från samhällets – och skolans – överkrav och träna dem i självstyrning” (ibid., s. 164). Maktrelationellt
förutsätter i frigörelsen, en anpassning till specifika attityder och värden, som
att eleverna ska visa sig driftiga, självgående och dugliga. För att fostran mot
frigörelse ska göras möjlig behöver eleverna betraktas som ofria och outvecklade. Läraren kan med en sådan utgångspunkt träda in som en terapeut och
botgörare.
Green (1996, 1999, 2002, 2002/2003) har utifrån ett intresse om hur
kroppslig medvetenhet utvecklas i dansutbildning i ett antal studier utgått från
begrepp som självdisciplin och övervakning (Green, 2002). Ett etnografiskt
inspirerat material med observationer från danslektioner, workshoppar och intervjuer har använts för att undersöka hur studenter tränas till att bli en del av
dansområdet och hur det i undervisningen utvecklas specifika normer och värden för kroppsliga rörelser och handlingar. Green (1999) menar att undervisning i modern och fri dans ärvt ett arbetssätt från balettutbildning där perfektion, kontroll och ideala kroppar utgör centrala värden. Samtidigt uppnås i
samtida dansutbildning inte kroppsdisciplinering genom att en pedagog bedömer, korrigerar och övervakar studenters progression. I utbildningarna har det
enligt Green utvecklats en miljö där lärarna inte direkt ansvarar för att forma
och utbilda dansares kroppar (2002/2003). Läraren förväntas istället ansvara
för de gemensamma normativa ordningar som etablerats. På en övergripande
nivå formuleras dessa ordningar i termer av ”dansvetenskap” och ”forskning
om dansutbildning”. Sättet att tala om dans som vetenskap samt de föreställningar som det för med sig styr, menar Green, mot att studenterna utvecklar
en kompetens i självutvärdering, självanalys och självomdöme.
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Föreställningen om en oberoende, starkt individualiserad och utforskande
utbildning krockar, menar Green, med en process som styr dansstudenter mot
att rätta in sig i undervisningens normer och ideal ifråga om dansens innehåll
och uttryck. En konsekvens är, enligt Green, att studenterna kan uppfatta sitt
arbete som högst individuellt och unikt emedan de konstnärliga produkter som
produceras många gånger blir ett uttryck för en normaliseringsprocess vilken
strävar efter att upprätthålla specifika och gemensamma ideal och normer i
den konstnärliga gemenskapen.
Webster (2007) har med utgångspunkt i Foucaults maktanalys genomfört
en etnografisk studie om bedömning på arkitekturutbildningar. Studien handlar om hur bedömningshandlingar av en inbjuden, och från skolan fristående
designjury2, etableras då olika skissarbeten ska examineras. Webster undersöker hur den externa juryn samspelar med studenter, lärare, läroplaner, rumslig
organisation samt hur de etablerar relationer med blivande arkitekter och
branschen. Webster visar i sitt resultat att bedömningarna av studenternas
skisser från den externa juryn, i det sätt som juryn placeras i rummet, i juryns
språkbruk och i händelsens hela koreografi, styr mot att tydliggöra hierarkierna i undervisningen. Juryns upphöjda expertposition skänker bedömningarna en objektiv status vilket kontrasteras mot studenternas perspektiv som
vid examinationstillfället degraderas. Den asymmetriska maktsituationen resulterar i att experternas tillskrivna objektiva blick blir normgivande för vad
som i gemenskapen kan ses som god arkitektur. Maktrelationen bidrar även
till att studenterna styrs mot att dölja sina svagheter och att de drar sig för att
presentera arkitektoniska idéer som de på förhand tror sig förstå inte stämmer
överens med juryns värderingar och perspektiv.

Interaktionsstudier
I denna del presenteras interaktionsstudier som på en undervisningsnivå undersöker maktrelationer. Studierna som presenteras har på olika sätt haft en
betydelse för min förståelse av hur jag analytiskt kan hantera mitt empiriska
material. Några studier kan uppfattas ligga långt ifrån de konstnärliga utbildningarna. De har tagits med då de på olika sätt tydliggjort de begreppsliga och
metodologiska utgångspunkterna i avhandlingen.
I tre olika studier av Rostvall/Kempe och West (Kempe & West, 2001,
Rostvall & West 2003, 2005) studeras interaktioner i instrumentalundervisning i den frivilliga kulturskolan och på musikhögskolor. Undervisningen som
studeras genomförs som gruppundervisning och som individuell undervisning. Genom att utgå från ett historiskt perspektiv och kombinera Goffmans
interaktionsbegrepp (Goffman, 1986, 1990) med kritisk diskursanalys (Fairclough, 1992, 1995) samt institutionsteori (Douglas, 1986, 1996, Fleck, 1981)
2

Utomstående bedömningsjuryer vid examinationer är vanliga även i Sverige, både på förberedande utbildningar och i högre utbildning. Det legitimeras bland annat av att konstnärliga
utbildningar också ser sig själva som konstnärliga institutioner, se Edling et al. (2012).
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analyseras de videoinspelade lektionerna genom en detaljerad transkription. I
enlighet med Goffmans teori om interaktionsordningen visar studierna att deltagarna kontinuerligt arbetar med att skapa och återskapa situationen på olika
institutionella nivåer. Maktrelationen mellan lärare och elev präglas av en
stark asymmetri vilket får negativa konsekvenser för elevernas möjligheter att
lära sig. De noggranna transkriptionerna visar att lärare sällan använder sina
egna instrument för att instruera eller visa. Istället ges instruktioner med hjälp
av de ackordanalyser och nothäften som finns till hands.
Studierna visar att det i hög grad läraren som styr definitionen av situationen. Läraren väljer vilket musikstycke som ska spelas och läraren väljer
även att inte låta eleverna spela egenkomponerade stycken. För eleven finns
möjlighet att antingen acceptera att bli styrd av läraren eller att utmana lärarens rätt att definiera situationen. Deltagarnas handlingar förstås i studien inte
primärt som resultat av individuella val utan som en del av handlingsrutiner
vilka utvecklats över tid och genom institutionens historia.
Studiernas förståelse av makt skiljer sig från Foucault relationella maktbegrepp, samtidigt understryker resultaten maktbegreppets centrala roll för att
förstå undervisning på konstnärliga utbildningar. Studierna visar även hur
Goffmans syn på interaktion kan understryka maktperspektivet samt betydelsen av att förhålla sig till historiska och institutionella dimensioner.
Gores studie Disciplining bodies: on the continuity of power relations in
pedagogy (1998) handlar om svårigheten att förändra maktrelationer i olika
undervisningssituationer. Trots studiens begränsning i fråga om empiriskt underlag och teoretisk förankring refereras Gores undersökning ofta i Foucaultstudier som intresserat sig för hur maktrelationer utvecklas i undervisningens
interaktioner. Gore utgår från en undran om huruvida en mångfald av olika
relationer kan skapas i och genom undervisning. Med den utgångspunkten
ställs frågan om hur maktrelationer fungerar i olika undervisningssituationer
och vilka disciplineringsteknologier som används i interaktionerna.
I studien presenteras fyra undervisningssituationer. Det empiriska materialet från en lärarutbildning, från en feministisk diskussionsgrupp i en högskola
samt från en feministisk läsecirkel, utgörs av nedtecknade observationer av
studenter som på olika sätt arbetar med analys av texter och föreläsningar. Det
empiriska materialet från en gymnasieskola utgörs av videoupptagningar från
idrottslektioner. Materialet kategoriseras utifrån ett urval av maktteknologier
så som de beskrivs av Foucault i Övervakning och straff (2003b).
Övervakning definieras av Gore som en teknologi där deltagare noga kontrollerar och observerar. Normalisering definieras som en jämförande process
där en praktik och dess regler jämförs med annan praktik. Exkludering beskrivs som en teknologi vilken spårar normaliseringens gränser genom att definiera skillnader. Klassificering definieras som handlingar vilka skapar hierarkier mellan grupper och mellan individer. Distribution handlar om hur individer i undervisningen organiserar, grupperar, separerar och rankar. Individualisering beskrivs som en teknologi vilken ger studenter möjlighet till ett
konkret subjektskapande, exempelvis genom att de får presentera eller visa ett
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resultat. Totalisering definieras som en teknologi för att skapa en gemenskap.
Slutligen definieras reglering som en teknologi för att kontrollera och bestraffa utifrån ett regelverk.
Studien visar på några av de möjligheter som finns i Foucaults maktbegrepp i genomförandet av interaktionsstudier i undervisning. Gore visar i analysen hur teknologierna används i olika funktioner och i olika kombinationer.
Som kunskapskonstruerande, som relationsskapande samt för att etablera och
bibehålla specifika maktrelationer och subjektsroller. Hon finner att maktteknologierna används i samtliga undervisningssituationer samt att individualisering och totalisering används mest frekvent. Gore menar att hennes analys
bekräftar Foucaults bild av maktrelationer som simultana, lokala och instabila.
I studien praktiserar Gore en deduktiv analys, vilket väcker frågor om hur
empirin har konstruerats och om hur urvalet har gjorts. För att visa på hur
exkludering som maktteknologi används och fungerar presenteras ett antal
”nyckelsituationer”, exempelvis: ”A boy was sent to sit on the side of the
court. He seemed to go without much reticence, and also without the kind of
spectacle some students create in these situations” (Gore, 1998, s. 138). Vilka
handlingar och fysiska åtbörden som föregick händelsen och vad som faktiskt
uttalades i interaktionen redovisas inte. Studiens design speglar delvis den underteoretisering av interaktion som finns i Foucaults maktbegrepp. I avsaknad
av en historiserande dimension speglar studien även hur central relationen
mellan en mikronivå och en policynivå blir i Foucaultinspirerade interaktionsstudier.
Öhman har i sin avhandling Kropp och makt i rörelse (2007) och ytterligare
två interaktionsstudier (2008, 2010) använt sig av Foucaults maktbegrepp.
Hon har analyserat videoinspelade interaktioner i ämnet idrott i svensk grundskola med syftet att visa hur makt- och styrningsprocesser formas i undervisningen. I studien Analysing the direction of socialization from a power perspective (Öhman, 2010) uppmärksammas särskilt hur styrningsprocesser uppkommer och hur ett ”socialt innehåll” visar sig i interaktionerna. Öhman argumenterar för att eleverna i mötet med varandra tillsammans etablerar
specifika normer för vad som kan anses vara rationellt handlande.
Det sociala innehållet som produceras erbjuder eleverna möjligheter till ett
subjektskapande. Makt ses inte som något som utövas av den ena mot den
andra, utan som något som produceras i situationen och som stödjer och utvecklar individernas subjektskapande. I ett exempel uppmanar läraren studenter att utföra några kroppsliga övningar på en mer avancerad nivå. Det gör
några av eleverna tveksamma. Det hörsammas av läraren som då inte kräver
att övningarna ska utföras på exakt rätt sätt. Istället uppmanas eleverna att
utföra övningen genom att ”göra sitt bästa”. I flera liknande exempel urskiljs
i studien hur handlingar relationellt följs av andra handlingar, vilket resulterar
i produktion av ett socialt innehåll. Öhman visar hur lärarna och eleverna styr
varandra och sig själva och hur de därigenom utvecklar gemensamma normer
och värden. Dessa normer formuleras som att eleverna ska visa sig villiga att
ta sig an utmaningar, ska visa sig ansvarstagande, vara självdisciplinerade,
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aktiva, positiva och göra sitt bästa. Analysen visar samtidigt på den icke önskvärda studenten, den ansvarslösa, lata, inaktiva och ovilliga.
Till skillnad från Gore (1998) och studier av Webb, McCaughtry och Macdonald, (2004) samt McCuaig & Tinning (2010), menar Öhman att hon analyserar hur makt- och styrningsteknologier uppkommer i interaktioner och hur
ett socialt innehåll som diskursiva resurser utvecklas och utgör en grund för
ett subjektskapande. Öhman argumenterar för att Foucaults maktbegrepp kan
användas för att visa vad som händer när maktrelationer möjliggör eller förhindrar handlingar. Samtidigt problematiseras inte relationen mellan situationen och dess institutionella och historiska sammanhang vilket får de analyserade enheterna att framstå som friställda från sitt sammanhang. En risk i
analysen kan därvidlag vara en överbetoning på interaktionen som en reproducerande process där undervisning enbart handlar om fostran. Öhman understryker dock att makt ska förstås som en produktiv resurs för individers subjektskapande och som en förutsättning för människors handlingar.
Barker och Quennerstedt har i studien Power and group work in physical
education: A Foucauldian perspective (2015) studerat hur grupparbete i ämnet idrott i svensk grundskola kan förstås som utveckling av maktrelationer i
undervisningen. De är främst intresserade av hur lärare styr elever att fatta
beslut genom att samverka med varandra. I studien undersöks maktrelationer
i tre elevgrupper som under en lektion ska koreografera en kort danssekvens.
Foucaults konceptualisering ”action on action” används för att identifiera
olika typer av maktrelationer. Till skillnad från Öhman som i sina analyser
betonar styrningstekniker och socialt innehåll och Gore som betonar maktteknologier, koncentrerar sig Barker och Quennerstedt på maktrelationer som
specifika handlingar. Det handlar om hur studenter relaterar till olika uppgifter
och till de kulturella normer som uppgifterna innebär.
I studien presenteras inga transkriptioner utan empirin infogas i analysens
löptext: ”en av pojkarna i gruppen introducerar salsaliknande rörelser varpå
gruppmedlemmarna delar in sig i pojk/flick-par i enlighet med den heterosexuella normen” (min översättning, s. 347). Handlingarna blir med hjälp av kategoriseringen en analytisk enhet, varigenom Barker och Quennerstedt på ett
konkret sätt kan visa hur maktrelationella, kulturella och könsmässiga
aspekter iscensätts i deltagarnas handlingar. Samtidigt förloras en transparens
i analyserna då inga transkriptioner redovisas. Att läraren genom att organisera grupparbete ger utrymme för elever att självständigt utveckla uppgiften
blir tydligt i studien. Att tillvägagångsättet också möjliggör en effektiv övervakning av eleverna förbises till viss del. I studien görs ingen explicit historisering utan även den vävs in i analysen. Det riskerar precis som i Öhmans
studie att framställa de interaktioner som utvecklas i undervisningen som mer
eller mindre givna, fasta och friställda från sitt pedagogiska sammanhang.
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Genealogiska studier
Martins och Popkewitz (2015) har som redaktörer för tidskriften Sisyphus –
Journal of education, i temanumret Critical, cultural and historical perspectives on arts education presenterat sju studier som granskat konstnärlig
utbildning utifrån ett genealogiskt perspektiv (Vol. 3, nr. 1 2015). För att tydliggöra de olika undervisningsformerna som gör det möjligt att prata om
konstnärlig utbildning gör redaktörerna ett antal nedslag och ”händelsegör”
konstnärlig utbildning. Att se utbildningsformer och undervisningssituationer
som händelser handlar för författarna om att synliggöra de skillnader, sprickor
och historiska skiften som sammantaget format det som vi idag kallar för
konstnärlig utbildning. Med denna utgångspunkt beskrivs i studierna ett antal
diskurser som kan sägas prägla samtidens konstnärliga utbildningar.
Martins och Popkewitz visar att konstnärliga utbildningar historiskt har
upprätthållits genom en rad föreställningar om konstens särskilda position.
Styrningen av utbildningarna har grundats i etablering av starka maktrelationer till andra kunskapsdomäner som filosofi och estetik. Centralt har varit
att på olika sätt påtala att konstnärligt arbete ska förstås som en särskild kreativ och innovativ syssla. Ytterligare en aspekt som varit central i konstnärliga
utbildningar handlar om föreställningen att konstnären behärskar särskilt
starka och symboliskt laddade uttrycksformer vilka verkar bortom en vardaglig rationalitet. Poesi, musik och bildkonst sägs kunna gestalta en högre sanning genom att överskrida rumsliga och temporala gränser. Konsten tillskrivs
därutöver en rad egenskaper som kan påverka människor på ett positivt sätt.
Konsten kan stärka individers generella såväl som specifika kompetenser och
forma dem till innovativa, kreativa och självständiga medborgare. Konsten
kan därtill göra individer särskilt uppmärksamma på och motiverade till lärande.
Konstnärlig utbildning och konstnärliga ämnen som musik, bild och slöjd
inom barn- och ungdomsskolan har historiskt upprätthållits genom ett narrativ
om människans frigörelse och löften om ett mer progressivt och mänskligt
samhälle (Martins & Popkewitz, 2015). Efter andra världskriget dominerade
föreställningen att konstnärliga ämnen i barn- och ungdomsskolan kunde
stärka demokratin och medborgartanken och att konst kunde utgöra en plattform för yttrandefrihet och kreativitet. Denna föreställning, menar Martins
och Popkewitz, bidrog till att konstnärlig utbildning har uppfattats som ett
medel för att komma till rätta med sociala orättvisor. Genom att tillgängliggöra konstnärliga verksamheter för människor som riskerar att hamna utanför
samhället kunde konsten bidra till ett mer inkluderande samhälle.
I antologin Rethinking the history of education: Transnational perspectives
on its questions, methods, and knowledge (Popkewitz, 2013), undersöker Ramos do Ò, Martins och Paz (2013) konstnärliga utbildningar i Portugal. De
beskriver hur utbildningarna sedan slutet av 1700-talet utvecklats i en strävan
att separera konststudenter från studenter i annan utbildning. Genom den romantiska föreställningen om konstnären som geni med inneboende
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innovations- och skaparkraft menar artikelförfattarna att konstnärlig utbildning kunde etableras utifrån tanken att konstnärliga färdigheter inte kunde läras ut. Författarna visar hur denna utgångspunkt normaliserade en relation
mellan lärare och student där systematiskt lärande och kunskapsförmedling
betraktades som avvikelser. Undervisningen byggde istället på föreställningar
om konstnärlig autenticitet, sanning och talang. Detta medförde, menar Ramos do Ò, Martins och Paz, att hantverksutbildning, som till största del förmedlade handfasta och beprövade kunskaper, kunde urskiljas som en lägre
form av utbildningar medan konstnärlig utbildning kunde definieras som en
högre form av utbildning.
Phùng och Fendlers (2015) studie om förändringar av de hantverksinriktade konstutbildningar i USA bekräftar på många sätt Ramos do Ò, Martins
och Paz iakttagelser. Ett flertal av dessa utbildningar har, menar författarna,
präglats av standardiserade övningar och av drill. Under 2000-talet reformerades undervisningen med syftet att stärka de kreativa processerna. Idén om
"art for art’s sake" skulle ge utbildningarna en mer konstnärlig prägel. I studien visar Phùng och Fendler hur utrymmet därmed försvann för just kreativa
och ibland överraskande processer, vilka ofta uppstod i de standardiserade
hantverkskurserna. Att utveckla kurser utifrån tanken om ”art for art’s sake"
resulterade i en högre grad av standardisering och instrumentella processer.
De värden som de fria undervisningsformerna utgick från fick inte en frigörande effekt, snarare begränsades studenternas och lärarnas handlingsutrymme.

Sammanfattande analys
Avsikten med genomgången av tidigare forskning har varit att avgränsa maktoch interaktionsbegreppen samt presentera historiska studier med relevans för
avhandlingen. Som påpekats har forskningsområdet i huvudsak ringats in begreppsligt. Det är inte studier av de specifika verksamheterna som varit i fokus
utan hur de analytiska begreppen använts i studier med relevans för avhandlingens syfte och frågeställningar.
I genomgången finns en viss koncentration på interaktionsstudier. Det
speglar avhandlingens forskningsintresse men även bristen på forskning som
explicit kombinerar studier om undervisningens mikronivå med studier på policynivå. Endast Kempe och West (2001) har genomfört denna typ av undersökning. Ball har diskuterat risken med en pedagogisk forskning som antingen
intresserar sig för en policynivå eller för undervisningens mikronivå (Ball,
2006, 2012, 2017). Han menar att det kan bidra till att undervisningspraktiker
ses som fristående och självstyrande utan kontakt med det omgivande samhället. Det kan i sin tur leda till analyser där problem främst placeras i den
konkreta undervisningen, hos lärare, studenter eller elever, medan temporala
och politiska aspekter förbises.
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Ball menar även att många policystudier inom det pedagogiska forskningsområdet antingen fixerar och abstraherar konkreta anvisningar, råd och innebörder, alternativt beskriver policyer som betydelselösa, instabila eller som
alltför ofullständiga för att kunna användas i en praktik (Ball, 2006). Det riskerar att reproducera förgivettagna föreställningar om en undervisningspraktik.
De genealogiska studierna som presenteras kan till viss del förstås utifrån
ett sådant perspektiv. De beskriver konstnärliga utbildningar som präglade av
fixerade föreställningar om konstnärer som genier med inneboende innovations- och skaparkraft, att konstnärer behärskar särskilda starka symboliska uttryck samt av föreställningar om att konst inte kan läras ut. Utifrån Balls synssätt kan denna typ av studier bidra till att befästa förgivettagna perspektiv och
arbetssätt i utbildningarna (ibid.).
Det finns alltså anledning att oftare föra samman analyser av policynivå
med analyser av undervisningens mikronivå. Som Ball påpekar så säger en
policy inte åt deltagare hur de ska handla. En policy skapar omständigheter
och förutsätter att deltagare kreativt och aktivt handlar i relation till dessa
(ibid.). Lokala krav och förutsättningar skiljer sig dessutom åt vilket påverkar
hanteringen av en policy.
Med denna utgångspunkt menar jag att det finns ett behov av att studera
konstnärliga utbildningar som ett sammanhängande fenomen och forskningsobjekt. Det huvudsakliga argumentet rör de likheter som finns i undervisning
organiserad som ett konstnärligt arbete. Det handlar om hur deltagare i undervisningen för samman och dras isär teori och praktik och om hur instruktioner
och bedömningar integreras och särskiljs (Olsson, 2010). Det handlar även
om att det på en policynivå inte etableras tydliga och över tid hållbara kriterier
för kunskapsprogression inom det konstnärliga området. Konstnärlig framgång kan nås med gymnasial utbildning och med en doktorsgrad i konst. Samtidigt garanterar varken en doktorsgrad eller en gymnasieutbildning ett erkännande på den konstnärliga arenan.
Ytterligare ett argument handlar om att förändringar på policynivå vilka
berör en utbildningsnivå, ofta får betydelse för hela utbildningssektorn. Att
exempelvis ta bort estetik som obligatoriskt ämne på gymnasieskolan eller
låta alla skolämnen i grundskolan präglas av ”estetiska uttrycksformer” (Skolverket, 2011a), får konsekvenser för hur konstnärliga högskolor utformar sina
program och sin undervisning. Denna typ av förändringar återverkar även på
utbildningarnas attraktivitet, status och position (Börjesson, 2012).
När det gäller makt- och styrningsbegreppet framstår det som att begreppet
i interaktionsstudierna främst används som ett analytiskt redskap medan det i
genealogiska studier främst betraktas som ett resultat. Styrningsbegreppet
framstår i de presenterade studierna som ett effektivt analysverktyg för att urskilja makt- och kunskapsrelationer.
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Flertalet av studierna som presenterats har ett angreppssätt som skulle
kunna beskrivas som etnografiskt. Även om etnografin växt fram i en realistisk vetenskapstradition finns, som Tambuokuo och Ball (2003) påpekar, metodologiska likheter mellan etnografi och genealogi. I genealogin existerar
kunskaper och sanningar endast i relation till specifika händelser och situationer. Metodologiskt uppmärksammar genealogin relationen mellan diskurser, historiska händelser och institutionella praktiker. I etnografin finns en
koncentration på den konkreta praktiken, hur makt opererar i dessa och hur
människor hanterar interaktioner och situationer. Genealogin synliggör diskontinuiteter, återkomster, oväntade tillbakagångar och överraskande kontinuiteter. Etnografin tillgängliggör interaktioner och situerade diskurser där
maktrelationer kan studeras som specifika situationer (ibid). Genom att föra
samman undervisningspraktikens mikronivå med en policynivå framstår etnografi som ett möjligt sätt att beskriva genomförandet av denna undersökning.

Konstnärliga undervisningspraktiker
Mycket förenklat kan de dominerande forskningslinjerna inom de ämnesdidaktiska inriktningarna och inom området estetiska lärprocesser, beskrivas utifrån tre fokusområden. Ett fokusområde handlar om undervisningstekniker
och arbetssätt, ett andra område handlar om lärandeprocessers problem och
lösningar och ett tredje område handlar om den sociala reproduktionen som
sker i utbildningar inom respektive konstform.
Medan ämnesdidaktiska perspektiv främst intresserar sig för undervisning
i de specifika konstformerna, impliceras i området estetiska lärprocesser att
estetiska uttryck potentiellt kan bli en del i all undervisning. Övergripande
pedagogiska frågor som handlar om vad som gör den pedagogiska verksamheten nödvändig, hur konstnärligt arbete kan sättas i relation till pedagogiskt
handlande, vad som motiverar olika sätt att utforma undervisningen och var
det pedagogiska handlandets gräns går i relation till det personliga uttrycket,
tenderar att hamna i bakgrunden.
Jag har valt att närma mig de pedagogiska frågorna genom att pröva begreppet konstnärliga undervisningspraktiker. Begreppet beskriver fenomenet
undervisning utformad som konstnärligt arbete. Studenter, lärare och elever
konfronteras i den konstnärliga undervisningspraktiken med konkreta tillverknings- och framställningsproblem vilka rör produktionsmål snarare än lärandemål. De arbetar med konstnärliga verk och försöker därigenom etablera
ett personligt uttryck. Undervisningen implicerar att de konstnärliga verken
som produceras ska möta en publik genom att de ställs ut på gallerier eller att
de uppförs på scener som tillgängliggörs för en bred allmänhet.
I begreppet betonas inte skillnaderna mellan olika konstarter, som i ämnesdidaktiska perspektiv. Inte heller betonas skillnaden mellan estetik och
konst, som i estetiska lärprocesser. Begreppet understryker istället hur
undervisningen präglas av en maktkamp som handlar om vad olika uttryck
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och handlingar ska betyda i det konstnärliga arbetet samt om deltagarnas
vilja att låta en särskild förståelse av konst dominera i undervisningen.
I avhandlingens nutidshistoriska studie ska begreppet göra det möjligt att
reda ut de villkor som gör specifika handlingar och utsagor möjliga i undervisningspraktiken. I interaktionsstudierna ska begreppet möjliggöra en analys
av de maktrelationer som etableras i deltagarnas interaktioner.
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Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel presenterar jag avhandlingens teoretiska utgångspunkter och de
verktyg jag kommer att använda i analysen av mitt empiriska material. Med
de utgångspunkter som inledningsvis formulerats behöver jag för det första en
begreppsapparat som ger mig möjlighet att undersöka de konstnärliga undervisningspraktikernas normer och värden så som de kommer till uttryck i interaktionen mellan deltagarna. För det andra behöver jag verktyg som beskriver maktaspekter i interaktionen, det vill säga hur individer på olika sätt underordnar sig, styr och låter sig styras av de konventioner och normer som
etableras i situationen. För det tredje behöver jag analytiska begrepp som kan
beskriva hur nutida föreställningar om konstnärliga undervisningspraktiker,
som effekter av historiens slumpmässiga rörelser och maktrelationer, diskursivt har formats. Genomgången av tidigare forskning ska förstås som en inledande del i detta arbete.
Jag har valt att genomföra en diskursanalys med utgångspunkt i Foucaults
syn på genealogi, makt, och styrning. Jag använder begreppen i relation till
avhandlingens syfte och frågeställningar vilka handlar om hur normer och
värden i konstnärliga utbildningarna etableras, används, reproduceras, försvinner och återkommer. Jag förstår begreppen som metodologiska och analytiska verktyg. De utgör inte en grund för en makt- eller styrningsteori utan
en utgångspunkt för analys av makt och styrning. Begreppen hjälper mig att
beskriva hur konstnärliga undervisningspraktiker hänger samman med historiska tanke- och handlingsmönster och hur dessa samverkar när makt och kunskap etableras i undervisningen.
För att förstå de diskursiva innebörderna i de konstnärliga undervisningspraktikerna, det vill säga hur olika utsagor, gester och kroppsliga interaktioner
används för att införliva och utestänga individer, kunskaper och processer har
jag använt mig av Erwin Goffmans analytiska beskrivningar av interaktionen
människor emellan. Jag menar att Goffman i sina arbeten utvecklat begrepp
som belyser hur diskurser blir iscensätta i den konkreta vardagen, hur de i och
genom interaktioner blir en del av människors liv och hur människor därigenom blir en del av historiskt präglade praktiker (Goffman 1967, 1983, 1990).
Min poäng med att kombinera perspektiven handlar främst om att överskrida individ/struktur-problemet och text/kontext-problemet. Individen utgör
varken för Goffman eller Foucault en ontologisk utgångspunkt i det sociala
samspelet (Foucault, 1982, Rawls, 1987). Subjektet förstås istället som en del
i den sociala ordningen. Analytiskt innebär det för det första en möjlighet att
undersöka interaktionen i sin egen rätt, bortom individens produktion och
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reproduktion av strukturella och institutionella normer och uppfattningar. För
det andra innebär det att jag med hjälp av begrepp som makt och styrning kan
uppmärksamma hur deltagare i en konstnärlig undervisningspraktik relationellt och över tid formas till subjekt genom mötet med andra människor.
När det gäller text/kontext-problematiken associeras text oftast med språk
som diskurs vilket uppfattas som en grund för social handling och deltagande.
I linje med denna konceptualisering associeras kontext till var språket och
handling tar plats, det vill säga det rumsliga utrymme där människor ger mening till deras handlingar. Denna uppdelning förbiser delvis hur rumsliga och
temporala dimensioner samverkar i sociala interaktioner (Popkewitz, 1997).
Ett överskridande av text/kontext handlar alltså om att betona hur rumsliga
och temporala processer samverkar i ett nu. Genom en koncentration på hur
historiens tvära och ibland överraskande skiften gör sig gällande i nutiden,
möjliggörs en analys av hur förändringar av normer och värden i undervisningspraktikens mikronivå kopplas till diskursiva maktrelationer som formats
på en policynivå.
Den kritiska hållningen i arbetet ansluter till Foucaults skeptiska attityd
vilken inte handlar om att slå fast sanningar om en praktik utan om att undersöka under vilka villkor vissa föreställningar antagits som sanningar och vilka
alternativa synsätt som fått ge vika i de maktrelationer som etablerats (Ball,
2017). Jag inleder kapitlet med att introducera Foucaults genealogi som jag
ser som det övergripande perspektivet i avhandlingen. Därefter presenterar jag
de centrala begreppen och analysverktygen.

Genealogi
Att utgå från ett genealogiskt perspektiv handlar om att undersöka sociala
praktiker i ett historiskt och maktanalytiskt perspektiv. Som metod syftar genealogin till att beskriva hur sociala praktiker etableras, formas, förändras och
så småningom betraktas som naturliga och självklara. Metoden betonar den
sociala produktionen av diskurser och undersöker släktskapet mellan vad som
ansetts vara problematiskt vid en given tid och hur ett utpekat problemområde
diskursivt formulerats vid en annan tid.
I genealogin står alltså släktskap mellan nutida och historiska praktiker i
centrum. Dessa studeras för att förstå samtidens väv av relationer, för att förstå
hur vi blivit dem vi är, hur det kommer sig att vi tillskriver vissa fenomen en
mening och inte andra och hur det kommer sig att vissa fenomen uppmärksammas som ett problem och inte andra. En central fråga handlar alltså om
vilka nätverk och relationer som har etablerats i en praktik och vilka strategier
och taktiker som har använts för att etablera specifika idéer i denna praktik.
Metoden har beskrivits som ”analytisk historia” vilken undersöker hur kunskap om en specifik praktik har formats (Wilson, 2016).
Genealogin ska inte förstås som en tillbakablick eller som ett sätt att identifiera reproduktion av handlingsmönster eller kunskaper. Den ska snarare
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förstås som ett sätt att använda ett historiskt material för att belysa skeenden
och interaktioner i nutid. Därav beskrivs metoden även som nutidshistoria eller samtidshistoria. Det handlar inte om att se historien som ett kontinuerligt
flöde av långsam progression och om att inplacera olika händelser i en utvecklingskurva. Snarare handlar det för forskaren om att se historien som en
materialbod där det gäller att konstruera de scener och vändpunkter där insikter, handlingar och ritualer format specifika regler, handlingsmönster normer
och regler (Hultqvist & Petersson, 1995). Det är en metod som granskar de
fenomen som manifesterar sig på ytan genom att undersöka dem i detalj.
Doing genealogies means avoiding the search for depth, and rather having a
focus on the superficial, that is on detail, on the nitty-gritty, but certainly not
the trivial. This is a primary focus on practices rather than laws, on discourses
rather than theories, on techniques and procedures and architectures rather than
social structures. (Ball, 2017, s. 47)

Det finns i genealogin inga antaganden om essens eller determinerade utfall.
Historien ska istället förstås som impregnerad av abrupta skiften där föreställda kontinuiteter ständigt spricker och öppnar upp nya och oväntade riktningar och vägval. För forskaren handlar genealogi om att visa på hur nutida
hållningar och fenomen vilar på historiskt bräckliga omständigheter. Det innebär att nutida diskurser och handlingsmönstren inte kan förstås som mer
rationella, bättre eller sannare än i andra tider. Det förflutna antas inte heller
vara radikalt annorlunda än vår samtid (Ball, 2017).
I analysen utgör de konstruerade händelserna en utgångspunkt för en övergripande fråga: Vad har föranlett att ett fenomen i en viss historisk period
etablerats, problematiserats och blivit ett objekt för ett vetande? I denna
undersökning innebär det att de policydokument och interaktioner som analyseras betraktas som effekter av det historiska flödet, av de händelser och maktkamper som utkämpas i de konstnärliga undervisningspraktikerna.
Som tidigare påpekats handlar genealogin inte om vem som har makt utan
hur makten används och vad den uträttar. Det handlar, med Foucaults ord om
att återupptäcka de kopplingar, förbindelser, interaktioner och föreställningar
som vid ett givet tillfälle fastställt vad som därefter blivit självklart, nödvändigt, outtalat och taget för givet (Foucault, Burchell, Gordon & Miller 1991).
En ”effektiv” historiesyn låter händelsen återuppstå så unik och plötsligt som
den kan ha varit. Med händelse bör man förstå inte ett beslut, ett föredrag, ett
fältslag utan ett styrkeförhållande som kastas om, en maktställning som intas,
en vokabulär som övertas och som vänds mot dem som använt den, ett herravälde som försvagas, urholkas, förgiftar sig självt, ett annat som i förklädnad
gör entré. (Foucault, 2008, s. 113)

En central utgångspunkt i avhandlingen handlar om att undersöka hur det
kommer sig att vissa föreställningar i konstnärliga undervisningspraktiker
kommit att betraktas som självklara och andra som ett problem, hur lösningar
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på problemen har konstruerats samt hur dessa lösningar i sig kommer ur specifika problematiseringar. Som Bacchi påpekat fäster en problematisering av
begrepp och händelser inte uppmärksamheten på hur människor skapar normer och värden utan på hur det kommer sig att vissa normer och värden etableras och vad de uträttar i en praktik (Bachhi, 2012, 2015).
Sammanfattningsvis kan det genealogiska perspektivet sägas vila på tre
epistemologiska antaganden. För det första upprättas i analysen inte en strikt
åtskillnad mellan texter som har ett visst sanningsanspråk och texter som kritiserar dessa, då texterna sammantaget förstås som en del av de diskurser som
etableras i den pedagogiska praktiken. För det andra förstås praktiker inte som
ett uttryck för rationella överväganden vilka kontinuerligt binder samman det
förgångna med nuet, utan som ett mer eller mindre kaotiskt maktspel mellan
olika krafter, några rationella och kalkylerade, andra mer slumpmässiga, symboliska eller rituella. För det tredje förstås praktiker som effekter av dominansförhållanden och maktrelationer (jmfr. Fendler, 2014, s. 174).

Diskursbegreppet
Diskursbegreppet kan förstås som ett sätt att ringa in relationen mellan språk
och den sociala produktionen. Utifrån ett realistiskt perspektiv antas att skriftspråket mer eller mindre korrekt kan återge eller spegla fenomen i en social
praktik. Saussure problematiserade detta perspektiv genom att peka på att relationen mellan ett objekt som en stol, och tecknet för detta objekt, var godtyckligt (Saussure, 2015). Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv problematiserades förhållandet ytterligare genom frågan om hur vi kan veta att A verkligen representerar Y. Frågan om representation fördunklade, menade man, en
viktigare fråga som handlade om vad språket uträttar. A kan representera eller
inte representera Y, men hur kommer det sig A har producerats över huvud
taget och vad uträttar egentligen Y? (Alvesson & Kärreman, 2000)
I diskursanalytiska forskningsområden finns flera och många gånger motstridiga synsätt på relationen mellan språk och fenomen, på text och kontext,
på individ och struktur, på kommunikation och interaktion. För att förstå den
teoretiska förflyttning jag gjort, från kritisk diskursanalys med multimodala
och socialsemiotiska perspektiv till Foucault syn på diskurs, diskuterar jag
inledningsvis likheter och olikheter i de två perspektiven.
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Från kritisk diskursanalys till genealogi
Den kritiska diskursanalysen har sin förankring i lingvistiken och syftar till
att utifrån textanalys, byggd på Hallidays funktionella grammatik (Halliday,
2014), koppla samman en övergripande social praktik med det vardagliga användandet av språk. Fairclough pratar om diskurs som språkbruk i en social
praktik och om hur diskurser ger betydelse åt fenomen ur ett specifikt perspektiv (Fairclough, 2010).
I multimodala och socialsemiotiska perspektiv förstås den kritiska diskursanalysen utifrån hur individen i sin kommunikation använder sin agens för
att representera sina intressen och viljeinriktning. ”Representation focuses on
my interest in my engagement with the world and on my wish to give material
realizations to my meaning about the world” (Kress, 2010, s. 49). Representation handlar på så sätt om individens kapacitet att göra val och att kommunicera dessa med kulturellt tillgängliga teckensystem. Analytiskt finns i perspektivet ett antagande att något både unikt och generellt i individens yttrande
kan avtäckas och identifieras.
I Vetandets arkeologi beskriver Foucault kommunikation främst som regelstyrda relationer (Foucault, 2002a). Diskurser förstås inte som anhopningar
av tecken vilka representerar ett innehåll eller val utan som praktiker där deltagare systematiskt formar de objekt och subjekt som de talar om. Lite förenklat kan sägas att regler, relationer och funktioner blir viktigare för Foucault
medan tecknet och dess representation förblir en utgångspunkt i den kritiska
diskursanalysen och i socialsemiotiken. Det får konsekvenser för vad som betonas i analysen.
I Faircloughs tredimensionella analysmodell med text, diskursiv praktik
och social praktik baseras analysen av texten i en lingvistisk begreppsapparat.
Mellannivån, den diskursiva praktiken, skapas när vi möter och interagerar
med varandra. Den handlar om hur vi producerar, reproducerar och tolkar text
samt vilken mening som vi tillskriver den. Den övergripande sociala praktiken
styrs av textens produktions- och konsumtionsvillkor. Centrala begrepp på
denna nivå är intertextualitet, interdiskursivitet och det manifesta (Fairclough,
2011). I det multimodala perspektivet betonas begreppen semiotiska resurserna, representation, teckenskapande, agens och intresse (Kress, 2010). I analysen framträder främst relationen mellan texten/tecknet och den diskursiva
praktiken.
Gränsen mellan var de diskursiva praktikerna slutar och den övergripande
sociala praktiken börjar anses i metodlitteratur vara svagt artikulerad. Det rekommenderas att forskare kan använda stödteorier hämtade av Giddens,
Gramsci, Althauser, Bourdieu och Foucault (Jørgensen & Philips, 2000). Min
erfarenhet säger att stödteorier inte i någon högre grad gör analysen mindre
textorienterad (Benyamine, 2015). Snarare understryker stödteorierna den
svaga förståelsen för gruppbildningsprocesser som jag menar finns i kritisk
diskursanalys (se även Glynos, Howarth, Norval & Speed, 2009).
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Från arkeologi till genealogi
Skillnader mellan kritisk diskursanalys och Foucaults perspektiv diskutera
livligt i forskningslitteraturen (se exempelvis Howarth, 2000, Winther Jørgensen & Philips, 2000, Börjesson, 2003, Neumann, 2003, Glynos et al., 2009).
Det väsentliga för denna avhandling handlar om skillnader i fråga om representations- och maktbegreppet. Till skillnad från den kritiska diskursanalysen
var Foucault bara indirekt intresserad av jämlikhet och representation. Det
centrala för honom var de sociala praktiker som producerar olika typer av kategorisering, urskiljningar och klassificeringar. Mer specifikt handlar det om
vad olika kategoriseringar uträttar och vilka subjekt de möjliggör. Medan kritisk diskursanalys härleder makten till ett visst ursprung (klass, etnicitet, välfärdens rationalitet och dylikt), koncentrerar sig Foucault på effekterna av den
makt som görs möjlig genom olika kategoriseringar, begrepp och föreställningar (Popkewitz & Lindblad, 2000).
När Foucault i Vetandets arkeologi (2002a) tar sig an representationsproblemet i en undersökning av hur historiska epokers regelsystem, koder och
kunskaper formar en tids föreställningar och erfarenheter, står utsagan i fokus.
Foucault intresserar sig för de principer som styr utsagornas förhållande till
varandra inom diskurshändelserna. Vetandets arkeologi placeras ofta in den
första av tre perioder i Foucaults tänkande, den arkeologiska perioden. I och
med föreläsningen Diskursens ordning i december 1970 (Foucault,1993) sägs
arkeologin övergå i den genealogiska perioden vilken i slutet av 1970-talet
utmynnar i den etiska perioden. Dessa perioder framstår samtidigt inte som
speciellt distinkta. Det blir tydligt i Vetandets arkeologi och dess diskussion
om utsagan och diskursens beskaffenhet. Å ena sidan säger sig Foucault vilja
skilja ut diskursen i sin enskildhet, som ren och objektifierad, vilket innebär
att ”…uppfånga utsagan som den tunna enskilda händelse den utgör: att avgöra villkoren för dess existens, fastslå dess gränser så exakt som möjligt...”
(Foucault, 2002a, s. 45). Å andra sidan menar han (några stycken dessförinnan) att det inte är möjligt att inom en diskursordning göra denna urskiljning
eftersom det skulle förutsätta att
…bakom varje skenbar begynnelse skulle det finnas ett hemligt ursprung, så
hemligt och så ursprungligt att man aldrig kan uppfatta det helt och hållet i sig
självt. Vilket har till följd att man bortom kronologiernas naiva förlopp ofelbart
skulle finna sig förpassad i riktning mot en punkt som tiden drar sig undan i det
oändliga och som aldrig finns närvarande i någon historia; den skulle själv inte
vara annat än sitt eget tomrum //…// Varje manifest diskurs skulle när allt kommer omkring inte vara annat än den förtryckande närvaron av vad den inte säger, och detta icke-sagda skulle var ett tomrum som inifrån urholkar allt som
sägs.” (ibid., s. 41- 42)

I det genealogiska perspektiv som skrivs fram redan i denna undersökning
finns en förståelse av utsagan som en språklig resurs vilken står i ett beroendeförhållande till yttre historiska, sociala och relationella bestämningar. De
sociala praktikerna, dess utestängningsmekanismer, relationen mellan makt
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och vetande och motsättningen mellan sant och falskt sätts i fokus. Diskursen
förstås genom denna förflyttning inte enbart som text och tal utan framför allt
som ett relationellt fenomen där människor organiserar tillvaron genom olika
handlingar, genom att arrangera tid och rum, genom att utvärdera och ordna
kunskaper och genom att kategorisera och klassificera. Att avgöra en utsagas
innebörd handlar inte bara om att fastslå dess gränser eller upprätta dess samband med andra utsagor utan om att redogöra för de händelser och handlingar
där utsagan producerats (ibid.). Att frilägga det rum där diskursiva händelser
utspelas som ett analysobjekt handlar därför inte enbart om att återskapa händelser utifrån en specifik teoretisk utgångspunkt utan om att frigöra händelserna från det som antas vara dess förgivet tagna kopplingar. Därigenom möjliggörs ett spel av relationer som äger rum inom och utom händelsen (ibid., s.
47). Just detta är avsikten med begreppet konstnärliga undervisningspraktiker
i denna avhandling. Begreppet ska frigöra undervisningen från förgivettagna
kopplingar till specifika konstformer eller generaliserande värden för att istället synliggöra det spel av relationer som äger rum i och utanför interaktionerna.
Diskursbegreppet ska inte förväxlas med policy. Medan diskursbegreppet
handlar om vad som kan sägas och inte, om vem som får tala, när, var och
med vilken auktoritet det kan talas, handlar policytexter om att föra fram idealiserade lösningar på kända problem i en specifik praktik. De slår fast hur
saker och ting borde vara och inbegriper en auktoritet då de kan legitimera
och initiera specifika handlingar och normer (Ball, 2006). Jag förstår de policytexter som analyseras i den nutidshistoriska studien som kompromisser
vilka förvisso förordar och uppmanar till specifika handlingar och normeringar men som inte kan bestämma hur saker och ting ska genomföras i en
praktik. Med den utgångspunkter avser jag att undersöka effekten av policys
i undervisningspraktiken, det vill säga hur deltagare förhåller sig till och förkroppsligar beskrivningar och föreställningar som uttrycks i policytexter.
Diskurser samverkar på ett symboliskt plan och på ett materiellt plan. Språket formar å ena sidan de sociala praktikerna och den sociala praktiken ger å
andra sidan upphov till nya beskrivningar och begrepp. Diskursbegreppet kan
som ett analysredskap hjälpa till att kritiskt granska hur den sociala produktionen konstrueras och hur det kommer sig att den tagit en specifik form. Det
ger i sin tur en möjlighet att tänka annorlunda om de praktiker som studeras.
För Foucault utgör det senare själva poängen med vetenskapliga undersökningar. För vad är poängen, frågar han sig, utöver att kritiskt granska ens egna
utgångspunkter, ”om den inte består i att försöka utröna hur och hur långt det
vore möjligt att tänka på annat sätt i stället för att berätta vad man redan vet”?
(Foucault, 2002c)
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Interaktionsbegreppet
Interaktion, framträdande och dess uttryck
Goffman definierar interaktion som ”…individers ömsesidiga inflytande på
varandras handlingar och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närhet” (Goffman, 2009, s. 23). Individers framträdande blir
en förutsättning för interaktionen, en aktivitet som individen vid ett givet tillfälle mobiliserar för att påverka de andra deltagarna. Goffman (1982) pekar i
likhet med Kress och van Leeuwen (2001) på att interaktionen sker parallellt
i flera uttrycksmodaliteter. I denna undersökning innebär det att interaktionsanalyserna koncentreras på text och tal, på rumslig design, på gester, blickar
och på kroppsliga handlingar samt temporala aspekter i undervisningspraktiken. Goffman menar vidare att engagemanget i interaktionen genererar mening. Mening skapas därmed inte i relation till de mål som ramar in interaktionen utan i relation till interaktionsordningen som sådan, alltså i relation till
den ordning som definierats i interaktionen.

Team och teamintryck
Det intensiva samarbete som krävs för att upprätthålla definitionen av en situation handlar om att bemästra den osäkerhet som kan infinna sig i situationen (Goffman 1967, 1982, 2009). I ett av handledningssamtalen som analyserades i min licentiatstudie ombads studenter i filmkursen att ”pitcha” sin
manusidé utan textstöd. Uppmaningen gjorde en av studenten mycket obekväm och osäker. Studenten fingrade på sin medhavda manusbunt och lade
den sedan mycket ovilligt ifrån sig, som det framstod, utan att riktigt förstå
poängen med upplägget. Trots det genomförde studenten uppgiften. Hen
dolde sin skepsis och bevarade, som Goffman beskrivet det, en yttre enighet
och en samstämmighet. Därigenom hanterades osäkerheten i situationen och
deltagarna kunde tillsammans upprätthålla samtalet som ett team. Goffman
definierar alltså ett team som ett antal individer,
…som måste prestera ett intimt samarbete för att kunna bevara en given projicerad definition av situationen. Ett team är en gruppering, men det är inte en
gruppering i relation till en social struktur eller social organisation utan snarare
i relation till en interaktion eller till en serie av interaktioner under vilka den
relevanta definitionen av situationen upprätthålls. (Goffman, 2009, s. 95)

Inom team uppstår grupperingar. En grov indelning gör Goffman mellan dem
som agerar och dem som observerar. Detta handlar inte om status eller rang
utan om själva förutsättningen för ett samarbete där skillnader mellan deltagarna kan stärka definitionen av situationen. Styrandet av gruppen sker inte
utifrån status utan utifrån de överenskommelser som slutits. Det beroende som
uppstår mellan deltagare kommer, menar Goffman, att ”överbrygga
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strukturella eller sociala klyftor inom inrättningen och på så vis utgöra en sammanhållande kraft för den. Medan den sociala uppdelningen brukar skapa
splittring i en organisation kan teamframträdandet leda till att de olika skikten
kittas samman” (ibid., s. 77).
Mellan det individuella framträdandet och deltagarnas definition av situationen uppstår ett samlat teamintryck. Det kan förstås som en teknologi gruppen använder för att styra och definiera situationen och för att bemästra situationens osäkerhet.
Denna förståelse av interaktioner fångar en central utgångpunkt i undersökningens interaktionsstudie. Den handlar om hur individer styr, blir styrda
av och därigenom blir en del av och identifierar sig med de särskilda normer
och värden som etablerats i konstnärliga undervisningspraktiker. Normerna
ageras ut i interaktionen och värden ska i avhandlingen förstås som rationaliseringar av detta agerande.

Diskurs och interaktion
När individen uttrycker sig i relation till en situation behöver individen ta
ställning och positionera sig. Hur individen kommer att närma sig interaktionen, hur hen kommer att svara på den kan ingen veta, inte ens individen
själv (Goffman, 1983, Rawls 1987). En lärare kan inför en undervisningssituation planera vad som ska göras. Det innebär att hen urskiljer vissa moment i
relation till andra moment. En student kan på ett liknande sätt förbereda sig,
kanske enbart genom att tänka igenom vad ett samtal eller en repetition kan
tänkas handla om. När undervisningen väl börjar uppstår i situationen en förskjutning eller ett brott mot de föreställningar som respektive part har haft.
Föreställningarna hakar inte i varandra, det uppstår inte omedelbart en konsensus utan olika avvikelser i relation till de förberedelser och den planering
som gjorts, gör sig gällande. En friktion mellan studentens respektive lärarens
viljeinriktningar visar sig.
I den osäkerhet som uppkommer får deltagarna tillsammans definiera situationen som sådan och samtidigt förhålla sig till det nätverk av historiska föreställningar som finns inbäddat i denna. Undervisningspraktikens öppenhet
och variationsrikedom i fråga om mål, möjliga bestämningar av vad som förstås som möjligt, förnuftigt, problematiskt och påverkbart, avgörs i det konsensusarbete som deltagarna utför inom interaktionens begränsningar (Rawls,
1987). Så långt karaktäriseras situationen av ömsesidighet och asymmetriska
maktrelationer som deltagarna på något sätt behöver hantera. I analysen av
relationer upptäcker vi alltså ”inte en figur eller form utan en samling regler,
som är inneboende i en praktik och som definierar objektet i dess specificitet”
(Foucault, 2002a, s. 67).
Lärares och studenters interaktioner i undersökningen ska alltså analytiskt
förstås som ett gemensamt arbete där bägge parter kontinuerligt uppmärksammar situationen i sig och vad den tycks kräva. Den samstämmighet som arbetas fram av deltagarna formas, som Goffman uttrycker det, till en ”preliminärt
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fungerande enighet” (Goffman, 1967). Begreppet blir tillämpbart i exemplet
med manusstudenten. Efter studentens pitch pustar läraren lite uppgivet och
ifrågasätter studentens manusidé. Läraren frågar några mycket elementära frågor, exempelvis om vem som är huvudperson. Studenten ser inte poängen med
frågorna och föreslår istället att de ska prata om manusets frihetstema. Läraren
menar att idén är för abstrakt. I ifrågasättandet av samtalsordningen, i oviljan
att följa den andres tankegångar framstår det som att det inte råder en djupare
samstämmighet i fråga om definitionen av situationen. Trots det går samtalet
vidare. Att avvika från överenskommelsen skulle riskera att destabilisera interaktionen och därmed det som upprätthåller individernas position i interaktionen.
Beskrivningen av samtalet som skört, osäkert och tillfälligt framstår i i interaktionsstudien som användbart. Den gör det möjligt att studera interaktioner i undervisningspraktiken som ett kontinuerligt omskapande. Ett grundläggande antagande handlar då om att interaktionen varken bygger på en stabil
struktur eller autonom individ utan att den vilar på den ovisshet och begränsning som varje möte innebär. I interaktionen upprättas ett spänningsförhållande där makt och lojalitet kan nyttjas på olika sätt.
We must also see that a conversation has a life of its own and makes demands
on its own behalf. It is a little social system with its own boundary-maintaining
tendencies; it is a little patch of commitment and loyalty with its own heroes
and its own villains. (Goffman, 1967 s. 113 - 114)

De interaktioner som analyseras i interaktionsstudien ska förstås som diskursiva praktiker vilka systematiskt formar de kunskaper, regler, normer och värden som de talar om (ibid.).
Interaktion och frihet
Sammantaget möjliggör interaktionsbegreppet en analys av hur lärare, elever
och studenter i konstnärliga undervisningspraktiker fostrar och formar
varandra till de självständiga och fria subjekt de förväntas bli. Frågan om det
fria subjektet har i undervisningspraktiken en specifik betydelse då det står i
förbindelse med föreställningar om konstnärlig frihet. I avhandlingen kommer
jag inte att utreda frihetsbegreppets koppling till konsten per se. Däremot blir
relationen mellan individens vilja att styra och en större eller mindre grupps
vilja att bibehålla en intressegemenskap, central. Frihet i Foucaults mening
framstår som paradoxal då den kopplas samman med plikten. Konstnären har
en plikt att vara fri och samtidigt har hen en skyldighet att genom sin frihet
bidra till de begränsningar som gemenskapens föreställningar om den konstnärliga friheten upprätthåller.
Precis som andra individer och grupper som innehar frihet i samtidens liberala demokrati behöver deltagare i konstnärliga undervisningspraktiker erkänna sig själva som fria och samtidigt erkänna sig som ansvarfulla inför de
specifika begränsningarna i sin gemenskap. Denna typ av frihet utgör själva
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grunden för att individer självmant och utan tvång tar på sig uppgifter och
underkastar sig gemenskapens plikter (Hultqvist & Petersson, 1995).

Att analysera diskurser och interaktioner
Diskursanalys handlar inte om att söka efter handlingens dolda, inre kärna
eller dess sanna betydelse utan om att utgå från diskursen som sådan. Istället
för en analys av ordets, tecknets eller enhetens logiska struktur handlar det om
att spåra regelbundenheten i handlingarna. Istället för att söka efter mening,
intention och innebörd handlar det om att visa på de möjlighetsvillkor som
erbjuds i undervisningspraktiken. Möjlighetsvillkor ska förstås som den mylla
eller jordmån av olika idéer, föreställningar och sociala villkor som gjort de
konstnärliga undervisningspraktikerna möjliga och som bidrar till att de fortlever. (Foucault, 2002a).
För mig handlar analysarbetet om att beskriva hur konstnärliga undervisningspraktiker regelmässigt hänger samman, om hur olika utsagor som tal,
gester och kroppsliga interaktioner används för att införliva och utestänga individer, kunskaper och processer och hur maktrelationer bidrar till att normer
och värden etableras (Rose, 2004). Det handlar om att fånga diskursen i beskrivningar av det som sägs och det som uttrycks med gesten och blicken genom att tillföra en temporal, genealogisk dimension.
I diskursanalysen betonas olika utestängningsteknologier och förbud som
bidrar till att diskursen kan reglera sig själv. Det handlar om regler om vad
som får sägas, vem som får säga vad, i vilka situationer det är möjligt att tala
och om hur olika uppdelningar mellan normalt och onormalt etableras. Ytterligare en dimension handlar om att identifiera motsättningen mellan sant och
falskt. Motsättningen ska, som Olsson (1997) påpekar, inte ses som godtycklig utan handlar om hur viljan till sanning maktrelationellt formats historiskt
och i nutida praktiker (ibid.). En student eller elev kan råka säga det sanna,
det hen verkligen menar eller känner. Men har hen samtidigt inte efterlevt
praktikens regler, det vill säga det som anses vara sant i diskursen, förpassas
hen snart till ett utanförskap (Foucault, 1993). För att denna typ av utestängningsmekanismer ska bli synliga gäller det att identifiera händelser vilka ingår
i regelbundna serier över tid.
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Maktbegreppet
Makt/vetande
Makt förknippas oftast med något negativt, med att någon tvingar, stoppar
eller begränsar någon annan. Med ett sådant synsätt framträder makt som en
struktur med flera dimensioner. Dels som ett ting eller objekt, dels som någonting som kan innehas av någon och dels som något som utövas från en specifik
punkt, ett maktcentrum (Axelsson & Qvarsebo, 2017).
Foucault relaterar i sina maktanalyser inte till samhälleliga maktstrukturer.
Det skulle implicera att individer och grupper skulle kunna bekämpa en maktstruktur med kunskap. Istället menar han att kunskap och makt alltid hänger
ihop. Tanken om att kunskap endast kan existera där maktrelationer har upphävts bör överges då vi alltid handlar i praktiker där makt och kunskap förutsätter varandra.
…for nothing can exist as an element of knowledge if on one hand, it does not
conform to a set of rules and constraints characteristic, for example, of a given
type of scientific discourse in a given period, and if, on the other hand, it does
not possess the effects of coercion or simply the incentives peculiar to what is
scientifically validated or simply rational or simply generally accepted, etc.
Conversely nothing can function as a mechanism of power if it’s not deployed
according to procedures, instruments, means and objectives which can be validated in more or less coherent systems of knowledge. It is therefore not a matter
of describing what knowledge is and what power is and how one would repress
the other or how the other would abuse the one, but rather a nexus of
knowledge-power has to be described so that we can grasp what constitutes the
acceptability of a system, (Foucault, 1997, p. 52-53)

”Knowledge” ska här förstås i termer av vetande, vilket kommer till uttryck i
en process,
…through which the subject finds himself modified by what he knows, or rather by the labour performed in order to know. It is what permits the modification of the subject and the construction of the object. Connaissance
(knowledge), however, is the process which permits the multiplication of knowable objects, the development of their intelligibility, the understanding of their
rationality, while the subject doing the investigation always remains the same.
(Foucault, 1991b, s. 69 -70)

Vetande förstås inte som något en individ innehar och som möjliggör dennes
makt. Snarare växer vetande fram i en historisk väv av dominansförhållanden
där makt och vetande på olika sätt förutsätter varandra. Makt utövas i relationer och uttrycks i interaktioner och i handlingar. Handlingarna formar regler
och normer vilka styr hur deltagare kan tänka, vara och handla. Handlingarna
anger ett vetande som möjliggör, inramar och kontrollerar. Makt förstås av
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Foucault mer som ett avancerat spel än ett linjärt utövande; ett spel där handlingar utövas i relation till andras handlingar.
…what defines a relationship of power is that it is a mode of action which does
not act directly and immediately on others. Instead, it acts upon their actions:
an action upon an action, on existing actions or on those which may arise in the
present or the future. (Foucault, 1982, s. 789)

Makt/vetandeproduktion ska förstås som ett mycket konkret och handgripligt
fenomen. Det etableras så fort vi handlar i relation till varandra. Det kan inte
fixeras utan förändras och förflyttas i relationer och interaktioner. Makt genomsyrar våra relationer, producerar sociala interaktioner, kunskaper och subjekt. Makt kan vara explicit, som våldsutövning, internering, tvång, och den
kan vara implicit och subtil. Makt handlar inte enbart om relationer mellan
individer eller mellan individer och grupper utan även om det sätt vi i våra
handlingar modifieras av och modifierar andras handlingar. Makt/kunskap ska
inte enbart förstås som en funktion för att finna överenskommelse utan även
som ett resultat av överenskommelser grundade i dominansförhållanden.

Makt- och disciplineringsteknologier
Med begreppet teknologi åsyftas de föreställningar om vad eller vem som kan
styras och hur det relationellt och konkret går till när något eller någon styr
sig själv eller någon annan. För att forma deltagare i en specifik praktik, krävs
disciplinerings-, normaliserings-, klassifikations- och uteslutningsteknologier
vilka styr deltagare åt ett bestämt håll och som realiserar maktrelationer på ett
specifikt sätt.
Den disciplinära makten kopplar Foucault till framväxten av ett antal institutioner som skolan, fängelset, mentalsjukhuset och fabriken. När utbildningsinstitutioner i en bred och allomfattande skala etableras kom eleven liksom fabriksarbetaren följa ett bestämt schema. De kom att ingå i en hierarki
vilken tvingade deras kroppar att upprepa vissa rörelser, gester och uppgifter.
I konstnärliga undervisningspraktiker praktiserades tidigt denna typ av disciplinära maktteknologier. Det skulle inskärpa specifika beteenden som elever
skulle utöva på sig själv och andra. I den svenska skolstadgan från 1856 beskriv teckningsundervisning just som en teknisk och kroppslig exercis.
Teckning fortgå från det enklare till det mera sammansatta, och lärjungen ej
öfvergå till något nytt, innan han genom öfning förut lärt att bestämdt och klart
framställa de enkla elementer, hvaraf det sammansatta består. Början sker med
linear-frihandsteckning, hvarvid lärjungen först öfvas att teckna räta linier i
olika riktningar, hvarefter han sammansätter dessa till vinklar och rätliniga regelbundna figurer samt bildar af dessa sednare enkla ornamentala former. Derefter öfvergår han till framställning af cirklar och andra kroklinier samt deras
sammansättningar med rätliniga figurer (i Nordström, 2014, s. 53).
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Denna typ av disciplinering definierar undervisningspraktiken som en plats
för analys, kategorisering och åtskiljning. Genom att utveckla allt bättre metoder för att klassificera, hierarkisera och avgränsa individer som objekt kan
disciplineringsteknologier utveckla en ny relation mellan kunskap och makt.
Det får sitt uttryck bland annat i olika dokumentations- och arkiveringspraktiker. Genom att upprätta individuella betyg, dossier och journaler och genom
personliga portfolios och bedömningsprotokoll kan individen i den sociala
produktionen träda fram och positioneras på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Examinationen kan som disciplineringsteknologi förstärka och reglera,
göra kroppen foglig och infoga individen i specifika sammanhang och gemenskaper (Ball, 2017).

Styrningsrationalitet
Foucault sammanförde olika maktformer med utgångspunkten i några grundläggande frågor som rör styrning: ”Hur bli styrd, av vem, för vilket ändamål,
hur strikt, med vilka metoder?” (Foucault, 2008) Genom det sätt den liberala
demokratin organiserar den sociala produktionen har tanken om att samhället
utövar makt över individen försvagats. Samtidigt har tanken om hur individer
styrs och kan styras genom att de får handlingsutrymme och frihet förstärkts.
Styrningsmakt förstås därigenom som en produktiv och kreativ kraft som
främst möjliggörs i en normativ ordning där subjektsskapande sker genom och
i en självreflexiv process (Fejes & Nicoll, 2015).
I den sociala produktionen omsluts vi av maktrelationer som riktar vår uppmärksamhet på vem som styr och hur vi själva ska styra. Därigenom underkastar vi oss samtidigt praktikens rutiner, vanor, normer och värden. Den
grundläggande principen för dessa processer fångar Foucault i begreppet styrningsrationalitet (se Dean, 2010). Inom det breda forskningsområde som vuxit
fram kring begreppet kan dess användningsområden mycket grovt indelas i
två.
För det första handlar det om att belysa den konkreta och institutionaliserade styrningsmakten. Det kan beskrivas som en aspekt av disciplinerande
makt, etablerad specifikt för maktutövning i samtidens liberala demokrati.
Makt verkställs inte genom straff och tvång utan genom institutionella teknologier. Ringklockan i skolan, betygsmatriser, schema och en traditionell
möblering av ett klassrum utgör exempelvis teknologier som på en mikronivå
möjliggör styrning i utbildningsinstitutioner. För det andra sysselsätter sig
forskningsområdet med studier av styrning på policynivå där det i politiska
förslag, reformer, juridiska förändringar och dylikt beskrivs vem som ska styras, på vilka villkor och med vilka metoder.
Denna undersökning knyter an till en konkret förståelse av styrningsbegreppet. Jag tar fasta på hur olika maktteknologier i undervisningspraktiken
hänger samman med en rationalitet som gör specifika normer och värden möjliga i de konstnärliga undervisningspraktikerna. En princip för att synliggöra
denna rationalitet i faktiska handlingar handlar om att identifiera den som
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leder och den som blir ledd, den som styr och den som låter sig styras. Det
innebär en koncentration på handlingar som följer på andra handlingar.
Perhaps the equivocal nature of the term "conduct" is one of the best aids for
coming to terms with the specificity of power relations. For to "conduct" is at
the same time to "lead" others //…// and a way of behaving within a more or
less open field of possibilities. The exercise of power consists in guiding the
possibility of conduct and putting in order the possible outcome. Basically
power is less a confrontation between two adversaries or the linking of one to
the other than a question of government. (Foucault, 1982, s. 789)

I mina analyser innebär detta att när handlingar i och föreställningar om konstnärligt arbete hänvisar till undervisningens möjlighetsvillkor handlar det om
teknologier som på ett konkret sätt styr den praktik som individer befinner sig
i. Om en lärare efterfrågar mer energi i en scen eller i en koreografi eller om
en student i en situation efterfrågar en specifik traderad kunskap förstås det
som en styrning vilken strävar att skapa handlingar som följer på just de handlingar som utförts. Därigenom etableras en specifik rationalitet i undervisningspraktiken som avvisar eller begränsar vissa pedagogiska handlingar och
arbetssätt och samtidigt införlivar och normaliserar andra.

Makt och interaktion
Makt och utbildning framstår hos Foucault som motsägelsefulla fenomen. Bedömningen, graderandet och det kontinuerliga sorterandet i undervisningspraktiker handlar om att disciplinera, hierarkisera, övervaka, observera och
samtidigt om att förbereda individen för ett självständigt deltagande i olika
praktiker. Makt/vetande blir med denna utgångspunkt en central drivkraft i all
utbildning, inte för att åstadkomma harmoniska eller väl fungerande individer
utan som ett medel varigenom grupper kan identifiera gemensamma värden
och normer i relation till andra grupper. De rumsliga och mycket konkreta
dimensionerna framstår som centrala.
Take, for example, an educational institution: the disposal of its space, the meticulous regulations which govern its internal life, the different activities which
are organized there, the diverse persons who live there or meet one another,
each with his own function, his well-defined character—all these things constitute a block of capacity-communication- power. The activity which ensures apprenticeship and the acquisition of aptitudes or types of behavior is developed
there by means of a whole ensemble of regulated communications (lessons,
questions and answers, orders, exhortations, coded signs of obedience, differentiation marks of the "value" of each person and of the levels of knowledge)
and by the means of a whole series of power processes. (Foucault, 1982, s. 787)

Foucault påpekar i flera av sina arbeten att han inte ämnat utveckla en teori
om makt. Snarare än att makt kan fixeras till en viss punkt handlar maktanalysen om relationer och interaktioner. ”In reality power means relations, a
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more-or-less organised hierarchical, co-ordinated cluster of relations”
(Foucault, 1980, s. 198). På så sätt handlar maktanalysen inte om vem som
innehar makt utan hur makt utövas och om vilken vetande som skapas i detta
utövande.
Med hjälp av Goffmans begrepp som framträdande, team, agerande/observerande kan maktutövandet konkretiseras. Att skilja ut dem som i en situation
agerar och de som observerar kan göras genom att identifiera grader av dominans bland deltagarna. Dramatisk dominans ska förstås i relation till regimässig dominans. Det senare handlar om ordningen i själva situationen. Vad
som först ska hanteras, vad som kommer därefter och vad som kan strykas.
Dramatisk dominans handlar om graden av engagemang och känsla som investeras i interaktionen. För att få något gjort i interaktionen, det vill säga få
makt över och dominera delar i en interaktion, behöver individer uttrycka det
på ett effektivt sätt. ”Varje form av makt måste presenteras med effektiva metoder och den kommer att få olika effekt beroende på hur den dramatiseras”
(Goffman, 2009, s. 209).
Foucaults maktanalys syftar som påpekats inte enbart till studier av texter
på makronivå. Formella rättigheter, lagar, läroplaner och kursplaner säger enligt Foucault ganska lite om makt medan själva utövandet röjer de mikrotekniker och den styrning som föregår formella rättigheter och skyldigheter (Alvesson, 2014). Foucaults maktanalyser startar på en praktiknära nivå, på den
specifika platsen där analysobjektet produceras. Den intresserar sig för maktens minsta enhet, dess historia och strategier.
But in thinking of the mechanism of power, I am thinking rather of its capillary
form of existence, the point where power reaches into the very grain of individuals, touches their bodies and inserts itself into their actions and attitudes,
their discourses, learning processes and everyday lives. (Foucault, 1980, s. 39)

Makt ska enligt Foucault alltså studeras i sin praktik, i sitt utövande och i sin
omedelbara relation till subjekten (Foucault, 1980). En utgångspunkt för
Goffman handlar om att definitionen av situationen innehåller aspekter av
makt som ”tvång” och ”press”.
När en individ framställer ett förslag till definition av situationen och därigenom underförstått eller uttryckligen gör anspråk på att vara en individ av ett
speciellt slag utövar han följaktligen automatiskt en moralisk press på de andra,
tvingar dem att värdera och behandla honom på det sätt som individer av hans
sort har rätt att vänta sig. (Goffman, 2009, s. 21)

Beskrivningen ska inte förväxlas med eller reduceras till kommunikation. I en
undervisningssituation överförs förvisso information med hjälp av ett språk
eller andra symboliska system. I kommunikationen uppstår en meningsproduktion och en cirkulation av betydelser. Men att starta eller leda ett samtal
innebär också att leda den andra (Foucault, 1982). En individ som vill leda en
annan kan använda sig av upplysning, manipulation, auktoritet, övertalning
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eller tvång. Oavsett den maktposition som en individ formellt innehar behöver
denne alltså uttrycka det som Goffman beskriver som regimässig och dramatisk dominans.
Om den konstnärliga undervisningspraktiken i första hand förstås som en
relationell praktik kan språk och kommunikation inte fås till stånd av den enskilda individen. Språk och kommunikation ska därför förstås som ett resultat
av en maktrelation där olika subjekt-objektpositioner kan intas och där en definition av situationen görs i ett samarbete mellan individer.

Subjektskapande
I den pedagogiska forskningen ses aktören, som läraren eller eleven, ofta som
grunden i den sociala produktionen. Goffman och Foucault menar istället att
individen blir till och formas i sociala interaktioner. Goffmans sätt att överskrida individ/struktur-problematiken handlar om att analysera interaktionen
i sig självt. Istället för att börja med individens agens eller institutioners makt
tar analysen sin utgångspunkt i de interaktioner som skapar de nödvändiga
förutsättningarna för att individer eller strukturer över huvud taget ska kunna
framträda (Goffman 1967, 1983, Rawls, 1987).
Foucault förstår subjektet som ett resultat av historiska situerade praktiker
där individen på olika sätt agerar i relation till de begränsningar som styr vad
hen kan göra och säga. Goffman konkretiserade detta sätt att tänka i sin interaktionsteori och menade att jaget ska betraktas som ett resultat av interaktionen; “While it may be true that the individual has a unique self all his own,
evidence of this possession is thoroughly a product of joint ceremonial labor”
(Goffman, 1967, s. 84 - 85). Individen skapas och skapar sig själv genom och
i interaktion med andra och genom att underordna sig de begränsningar som
ges i den rumsliga interaktionen. Foucault sätt att överskrida individ/strukturproblematiken har likheter med Goffman men den tar sin utgångspunkt i en
förståelse av subjekten som en effekt av historiska maktrelationer. Dessa relationer skriver in sig i individers hållningar, attityder, kroppsliga åtbörder,
känslor och åsikter (Foucault, 1980). Individen utgör i sig självt en diskursiv
formation där själviakttagelse och reflektion kontinuerligt bidrar till individens självomvandling.
Frihet och det etiska omdömet
I Njutningarnas bruk (2002c), det andra bandet i Sexualitetens historia, uppmärksammar Foucault en central distinktion mellan moral och etik. Distinktionen kan sägas bestå i att moral handlar om de värden och regler som föreskrivits i en större eller mindre gemenskap medan etiken handlar om hur individer faktisk efterlever dessa värden. I sin undersökning av etikens genealogi urskiljer Foucault fyra begrepp som blir ett stöd i förhållande till
undersökningens fråga om diskursernas sociala och relationella funktioner i
konstnärliga undervisningspraktiker.
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Den etiska substansen handlar om huruvida vårt etiska omdöme ska kopplas till våra känslor, begär eller intentioner. Underkastelsesättet handlar om
huruvida individen känner sig förpliktigad att följa moraliska påbud, medan
formerna för utarbetning rör självformande och självdisciplin, det vill säga det
etiska arbete man utför på sig själv för att omvandla sig själv. Det etiska subjektets målsättning handlar till sist om det slags människa vi vill bli, den livsstil och det levnadssätt som det etiska arbetet ska leda fram till (ibid.).
I en liberal demokrati behöver individen enligt Foucault ständigt navigera
mellan gränssättning av sin frihet och föreställningar om autonomi. Att vara
oberoende, rationell och kritisk, att göra bruk av den individuella reflektionen,
av ens känslor, tänkande och handlingar, står i relation till de sociala och relationella praktikernas värden och normer. De innebär i korthet att ”alla vet
att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst
och, slutligen att inte vem som helst får tala om vad som helst” (Foucault,
1993, s. 7). Med den utgångspunkten kan frihet och makt inte skiljas ut från
varandra, de förutsätter varandra. “Consequently, there is no face-to-face confrontation of power and freedom, which are mutually exclusive (freedom disappears everywhere power is exercised), but a much more complicated interplay” (Foucault, 1982, s. 790).

Sammanfattning
Ska undersökningens teoretiska och metodologiska sammanfattas i några enstaka stycken kan den lyda som följer. Till vardags tänker vi ofta på våra egna
och andras handlingar som ett resultat av våra medvetna intentioner. I denna
avhandling utgår jag istället ifrån att våra sociala handlingar ska förstås som
resultatet av historiskt formade handlingsmönster och maktrelationer. Våra
handlingar förefaller med andra ord som det givna sättet att agera i en viss
situation och i en viss tid och de står på ett eller annat sätt i relation hur individer historisk agerat i liknande situationer.
När specifika normer, värden och kunskaper i sociala praktiker accepteras
som legitima och sanna etableras mer eller mindre förgivettagna och rutinartade sätt att handla, vilket formar oss som individer. I relationen mellan handlingar, språk, rutiner och förgivettagna föreställningar etableras diskurser som
innefattar specifika villkor som vi behöver förhålla oss till i vår vardag. Det
innebär att vi i och genom våra relationer, i interaktioner och i vårt språkande
skapar de kategorier, definitioner och meningar som gör det möjligt för oss
att tolka och handla i världen (Foucault, 1993, 1982, Wilson, 2016).
I diskursanalysen genomförs i undersökningen koncentrerar jag mig på vad
människor från tid till annan har hållit för sant och riktigt om konstnärliga
utbildningar och vilka effekter detta har fått på de konstnärliga undervisningspraktikerna. Jag betraktar normer och värden som konstruktioner vilka står i
relation till de makt/kunskapsrelationer som etableras i en bestämd tid. Nedan
tydliggör jag begreppens funktion och betydelse i undersökningens analyser.
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Diskurser ska förstås som praktiker där deltagare tillsammans formar
de objekt och subjekt som de talar om. Diskurser begränsar och möjliggör vad som kan sägas, tänkas, vem som kan tala och med vilken
auktoritet. Diskurser betraktas som produktiva och skapar ett sammanhang.
Möjlighetsvillkor ska förstås som den mylla eller jordmån av olika
idéer, föreställningar och sociala villkor som gjort specifika praktiker
möjliga och som bidrar till att de fortlever.
Interaktion ska förstås som deltagarnas ömsesidiga inflytande på
varandras handlingar i en praktik samt hur de gemensamt definierar
situationen i ett dynamiskt förlopp.
Styrningsrationalitet handlar om att identifiera den som leder och
den som blir ledd, den som styr och den som låter sig styras. Det
handlar om att synliggöra den ordning som gör ett specifikt vetande
och ett specifikt subjekt möjlig i en praktik.
Subjektet ska förstås som ett resultat av historiska och situerade
praktiker där individen på olika sätt agerar i relation till de begränsningar och möjligheter som styr vad hen kan göra och säga.
Maktteknologier handlar om vad eller vem som kan styras och hur
det relationellt går till när något eller någon styr sig själv eller någon
annan.
Makt/vetande växer fram i en historisk väv av relationer och dominansförhållanden och kommer till uttryck i interaktioner och i handlingar.
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Kapitel 4. Precisering av frågeställningar, syfte
samt genomförande

Utifrån presentationen av studiens sammanhang och teoretiska utgångspunkter återvänder jag nu till avhandlingens syfte och frågeställningar med ett antal
preciseringar. Därefter beskrivs hur undersökningens två studier har genomförts.
Syftet med avhandlingen är att undersöka värden och normer i konstnärliga
undervisningspraktiker, hur dessa framträder i möten mellan lärare, studenter
och elever, hur handlingsmönster, rutiner, införlivnings- och uteslutningsmekanismer normaliseras i en praktik och hur historien därigenom återskapas
i undervisningen. Avhandlingens övergripande fråga handlar om hur det kommer sig att konstnärliga utbildningar har tagit den form de har idag, vilka normer och värden som har etablerats i dessa och hur dessa framträder i konstnärliga undervisningspraktiker. Frågan implicerar en empirisk dimension (hur
gick det till och hur går det till idag?), och en teoretisk dimension (vad och
varför?).
Analyserna drivs inte enbart av syftesformuleringen och av det valda teoretiska perspektivet utan också av det identifierade behovet att koppla samman policynivå med undervisningspraktikens mikronivå. Med den utgångspunkten har jag brutit ner de empirinära frågorna som formulerades i inledningskapitlet till fyra frågeställningar vilka strukturerar mitt material på en
övergripande nivå3.

Frågeställningar
Undersökningens första fråga handlar om vilka problem som konstruerats och
diskuterats i de konstnärliga undervisningspraktikerna. Den består i att undersökta de förgivettagna utgångspunkterna i undervisningspraktiken såväl som
i policyer.
Vad i de konstnärliga undervisningspraktikerna har ansetts vara problematiskt och vilka lösningar har etablerats?
3

Frågeställningarnas strukturerande funktion är inspirerat av Wilson (2016). I boken Thinking
differently about leadership: A critical history of leadership studies genomför Wilson en genealogisk studie om samtidens syn på ledarskap.
38

Oavsett om det handlar om utbildning i manusförfattande, koreografi eller
skådespeleri möjliggör begreppet konst ett specifikt vetande om konstnärlig
förmåga och konstnärlig praktik. För att få del av detta vetande behöver lärare,
studenter och elever i utbildningspraktiken förhålla sig till historiskt förankrade idéer, antaganden och uttryck. Deltagarna upprättar därigenom en relation mellan dem själva, det konstnärliga objektet och den undervisningspraktik
de medverkar i. Med denna utgångspunkt specificeras avhandlingens andra
fråga:
Vilka begrepp och antaganden har diskursivt format och omformat de
konstnärliga undervisningspraktikerna?
Avhandlingen tredje fråga handlar om hur det på en policynivå och i undervisningen mikronivå skiljer det innehållsfulla från det innehållslösa, det normala från det onormala. I den nutidshistoriska studien intresserar jag mig för
den styrningsrationalitet som gör specifika diskurser möjliga. I interaktionsstudien intresserar jag mig för hur styrning i interaktionen möjliggör ett subjektskapande.
Vilka subjekts- och maktrelationer produceras, formas och omformas på
en policynivå och i undervisningspraktikernas mikronivå?
Avhandlingen fjärde fråga handlar om diskursernas sociala och relationella
funktioner i undervisningspraktiken.
Vilka sociala och relationella funktioner får de etablerade diskurserna i de
konstnärliga undervisningspraktikerna?

Undersökningens design och material
Under arbetets gång har jag prövat olika sätt att strukturera mitt empiriska
material. Med utgångspunkt i min licentiatstudie kom de videoinspelade
handledningssamtalen och repetitionerna i början av arbetet att hamna i förgrunden medan de historiserande delarna kom i bakgrunden. Interaktionsstudierna såg jag som avhandlingens huvudsakliga material. Genom att jag i arbetet förflyttade mitt perspektiv mot Goffman och Foucault samt insåg det
centrala i att kombinera analysen på mikronivån med en analys på en policynivå kom den nutidshistoriska studien att bli allt viktigare. Det medförde att
jag slutligen valde en disposition med två studier där interaktionsstudien delades upp i tre delstudier.
Studierna skiljer sig åt i fråga om arbetsgång, materialets beskaffenhet,
materialbearbetning och urvalsprocess. Arbetet med den nutidshistoriska studien består huvudsakligen av textinsamling i olika arkiv och databaser medan
interaktionsstudien präglas av den sociala aktiviteten, av att jag över en period
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haft kontinuerlig kontakt med lärare, studenter och elever samt att jag som
observatör deltagit i de aktiviteter jag analyserat.

Händelser som analysobjekt
Utifrån avhandlingens genealogiska perspektiv ska de analyserade texterna i
den nutidshistoriska studien och de analyserade videosekvenser i interaktionsstudien betraktas som händelser strategiskt arrangerade för att belysa centrala
aspekter i de konstnärliga undervisningspraktikerna.
Det analytiska greppet handlar inte om att hitta eller välja ut händelser. Det
skulle implicera att historiska skeenden, liksom de videoinspelade interaktionerna, har en given form och enbart väntar på att bli inplacerade i specifika
orsakssamband eller som delar i en intentionskedja. I en första fas har det analytiska arbetet istället handlat om att konstruera händelser som kan visa på hur
makt och vetande samspelar i dominansförhållanden och hur dessa legitimerar
rutiner, kunskaper, normer, värden och sanningar som tas för givna i konstnärliga undervisningspraktiker.
Varje händelse kan sägas präglas av ett nät av relationer som definieras i
tid och rum utifrån ett givet socialt, ekonomiskt, geografiskt eller språkligt
sammanhang där historiska och nutida dominansförhållanden styr vad som
kan uttryckas och sägas och hur det kan göras. För att en händelse ska vara
möjlig att analysera krävs att en ”konstant orsak” identifieras. Någonting som
visar att en handling eller åtbörd i en historisk tid gjorts på ett visst sätt, att
detta sätt upprätthålls i ett nu och att det kommer att utföras på ett liknande
sätt i framtiden (Foucault, 1988). De konstruerade händelserna i avhandlingen
ska med den utgångspunkten förstås som historiska skiften vars ”knuffar och
överraskningar”, berättar om ”bräckliga segrar och dåligt smälta nederlag”,
om händelseförloppens ”intensiteter”, ”svackor” och ”hemliga raseriutbrott”
(Foucault, 2008, s. 105). Jag förstår detta angreppssätt som ett sätt att samtidigt framhäva det sammansatta, motsägelsefulla och koherenta i flödet av händelser.

Material och konstruktioner
Inom det diskursanalytiska perspektiv som jag valt att arbeta i upprättas inga
hierarkier mellan olika materialtyper. Ett insamlat historiskt och textbaserat
arkivmaterial eller ett nyproducerat enkätmaterial anses inte vara säkrare eller
sannare än observationen eller intervjun då varje förståelse av olika materialtyper begränsas av de mer eller mindre ofullständiga symboliska system som
finns till hands (Börjesson, 2003). Vetenskapliga beskrivningar av handlingar
och händelser som produceras i en praktik förstås alltså i huvudsak som begränsade av de språkliga uttryck som finns till hands. Rorty beskriver denna
kunskapsteoretiska ansats som, ” …one which does not view knowledge as a
matter of getting reality right, but rather as a matter of acquiring habits of
action for coping with reality” (Rorty, 1990, s. 1). Språkets och handlingars
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tvetydighet genomsyrar med andra ord teoriers förmåga att förhålla sig till vad
de gör anspråk på att analysera (ibid.). Att som forskare förvärva en vana att
hantera verkligheten handlar enligt Börjesson ”om att arrangera fakta för att
nå ett begripligt sammanhang som kan förstås inom ramen för vad som kan
kallas för ett perspektiv” (Börjesson, 2003, s. 167). Det är med andra ord utifrån ett perspektiv som jag kan mena eller åsyfta att något förhåller sig på det
ena eller andra sättet.
I undersökningen finns inga anspråk på att avslöja en dold mening eller
sanning. En sådan skulle vara möjligt endast om det fanns en fullständigt sann
uttolkning, ett definitivt perspektiv som röjde den egentliga meningen med de
texter och interaktioner som jag analyserar.
Texter och händelser i den nutidshistoriska studien
Arbetet med texterna började med att jag återvände till min licentiatuppsatsens och dess centrala begrepp; konst, design och konstnärlig kvalitet. Dessa
begrepp kombinerade jag i mina sökningar med namn på utbildningsinstitutioner som Konsthögskolan och Danshögskolan. Därefter begränsade jag sökningarna genom sökord som konstnärlighet, konstnärligt arbete, skapande, estetik, form, formgivning, konstnärliga val, konstnärliga frågor, undervisning
och konstnärlig utbildning. Sökningarna har varierats och specificerats genom
söktermer som handledning, samtal och högre utbildning, samt termerna
”bildkonst”, ”teater”, ”dans” och ”film”. Utöver de sökningar som jag gjort i
samband med avhandlingens genomgång av tidigare forskning har jag gjort
sökningar i databaser på Kungliga biblioteket, i Linköpings universitets databas för Statens offentliga utredningar, i Riksdagens arkiv och databaser samt
i Universitetskanslersämbetets och Högskoleverkets publikationsarkiv.
För att förstå hur pedagogiskt tänkande och arbetssätt historiskt definierats
och problematiserats i relation till konstnärliga undervisningspraktiker har jag
alltså granskat politiska styrdokument, statliga offentliga utredningar, budgetpropositioner, nationella läroplaner, kurs- och programplaner, rapporter om
och utvärderingar av konstnärliga utbildningar. Jag har även granskat vetenskapliga texter som beskriver och/eller undersöker konstnärliga undervisningspraktiker i nutida och historiska perspektiv
Antalet texter som handlar om den konstnärliga akademin Florens som instiftades 1563 har varit begränsat då få bevarade originalkällor varit tillgängliga. Vetenskapliga studier om de konstnärliga utbildningarna i renässansens
Italien utgör i denna del det huvudsakliga materialet. Texter som handlar om
de konstnärliga utbildningarna under 1960- och 1970-talen och 2000-talets
inledning har en större bredd.
Sammantaget innefattar materialet tryckta texter med olika syften och logiker men som har det gemensamt att de beskriver den konstnärliga undervisningspraktiken genom historien. En svårighet i bearbetning och analys av texterna har handlat om att de befinns på olika nivåer. Statens offentliga utredningar med betänkanden, underlag, expertrapporter syftar till att få fram ett
habilt beslutsunderlag för politiska reformer. Budgetpropositioner utgör en
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grund för implementering av föreslagna reformer. Implementering sker därefter genom olika rapporter, förslag och beredningar på myndighetsnivå och
institutionsnivå. Jag har granskat texter på samtliga nivåer men begränsat
materialet genom att i huvudsak koncentrera mig på texter som författats av
individer vilka benämnts som områdets experter. Det innebär personer som
uppburit ett högt förtroende utifrån sin konstnärliga och pedagogiska praktik.
Många av de granskade texterna har skrivits av rektorer, utbildningsledare och
lärare på utbildningarna. Genom att de deltagit i formuleringen av riktlinjer,
utarbetat pedagogiska modeller, medverkat i utformningen av undervisningen
har de haft möjlighet att utöva ett stort inflytande. Som experter har de varit
knutna till studenternas utbildningsgång, till deras kompetens och välmående
på individuell och kollektiv nivå. Texterna har på så sätt en närhet till de
undervisningspraktiker som jag studerar i interaktionsstudien.
I arbetet med texterna fanns flera beskrivningar som kunde utgöra rimliga
utgångspunkter i konstruktion av de historiska händelserna. En sådan kunde
exempelvis vara Kristellers (1996) beskrivning hur ett övergripande konstsystem sammanställdes under slutet av 1600-talet och början 1700-talet och hur
begreppen konst och konstnär därigenom etablerades. Ett alternativ som ofta
varit en utgångspunkt i studier som undersöker estetiska lärprocesser är beskrivningar av estetikbegreppets etablering i slutet av 1700-talet (Lindstrand
& Selander 2009, Burman, 2014). Beskrivningar om uppkomsten av litteraturens och konstens fält i 1800-talets Paris kunde på liknande sätt vara en möjlig
utgångspunkt (Bourdieu, 2000), liksom den expansion av utbildningsväsendet
som sker under den senare delen av 1800-talet.
De tre historiska händelserna som jag presenterar tar utgångspunkt i avhandlingens syfte och frågeställningar samt i definitionen av begreppet konstnärliga undervisningspraktiker. Jag beskriver etableringen av film-, dans- och
teaterutbildningar under det sena 60-talet och den kritik som kom att formuleras knappt 40 år senare. För att förstå de makt- och dominansförhållanden
som gör sig gällande har jag däremellan beskrivit konstnärliga undervisningspraktiker så som de tog form under den senare delen av 1500-talet i Italien. I
analysen av texterna har jag koncentrerat mig på de utbildningspolitiska ideal
som formulerats visavi de konstnärliga och estetiska utbildningarna, hur dessa
implementerats i olika led samt utvärderingar av dessa implementeringar.
Konstruktion och händelser i interaktionsstudien
Utifrån de studier som jag diskuterat i kapitel två och utifrån undersökningens
nutidshistoriska studie har jag i interaktionsstudien koncentrerat mig på några
mycket vanligt förekommande möten mellan studenter, elever och lärare i
konstnärliga undervisningspraktiker. Dessa möten genomförs som repetitioner och handledningar i respektive utbildningsmiljö. På policynivån benämns dessa möten som lektioner, workshops, den praktiska verksamheten
eller den tillämpade pedagogiken. Händelserna som analyseras har konstruerats utifrån hur deltagarna i praktiken valt att genomföra och avgränsa repetitioner eller handledning. Ambitionen här har handlat om att synliggöra flödet
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i interaktionerna samtidigt som undervisningens form och organisation synliggörs. Detaljerna i interaktionerna kan därigenom beskrivas, samtidigt kan
de rumsliga och tidsliga ramarna bli en del av händelsekonstruktionerna (Alvesson, 2014). Jag har valt att beskriva vissa interaktioner med hög detaljrikedom medan andra delar beskrivs i kortare sammandrag. Förhoppningsvis
får läsaren därigenom en överblick och kan skapa sig en bild av hur undervisningen genomfördes från att den enskilda repetitionen eller handledningen
startade till att den avslutades.
Alternativet, att för analysen välja ut enstaka citat eller kortare förlopp ur
mycket komplexa och sammansatta undervisningsinteraktioner, riskerar, menar jag, att reducera urvalet till en illustration av det teoretiska perspektiv jag
valt att arbeta utifrån (se Alvesson & Kärreman, 2000). Även om alla beskrivningar på ett eller annat sätt är reduceringar, så även mina, understryker tillvägagångssättet att de presenterade händelserna kan säga ganska mycket om
just de interaktioner som presenteras och samtidigt ganska lite om andra men
liknande händelser.
Jag har konstruerat tre längre interaktioner där dialog, kroppsliga åtbörder,
blickar och gester beskrivs i en sammanhållen berättande text. Jag har därefter
valt att bryta upp berättelserna med analyspartier vilka struktureras utifrån avhandlingens frågeställningar. De tre händelser som presenteras analyseras
med fokus på styrning i interaktionerna, på handlingar som tydliggör hierarkiska relationer, på handlingar som normaliserar och utesluter, på handlingar
där makt- och kunskapsrelationer formas och på handlingar som styr mot en
specifik rationalitet.
Video som inspelningsmedium
Video som forskningsmaterial har fått en allt större betydelse och diskuteras
flitigt i den pedagogiska forskningslitteraturen (Norris, 2004, Bezemer &
Kress, 2008, Moss, Phillips, Erickson, Floden, Lather, & Schneider 2009, Erickson, 2011). I interaktionsstudier inom det didaktiska forskningsområdet
med diskursanalytiska perspektiv nyttjas videoinspelningar bland annat för att
undersöka handlingars betydelse för deltagares meningsskapande, lärande och
identitetsskapande (se Öhman-Gullberg, 2008, Selander & Kress, 2010,
Benyamine, 2015).
Videoinspelningar synliggör praktikers mångtydighet. De kan fånga en
mängd olika och samtidiga handlingar. Samtidigt tillhandahåller videoinspelningar ett specifikt utsnitt av rum och tid där vissa delar av ett händelseförlopp
visualiseras och andra döljs (se Norris, 2004, Bezemer & Kress, 2008, Mosse
et al. 2009, Erickson, 2011). Även om mycket i ett rum kan dokumenteras
genom video finns påtagliga begränsningar, exempelvis i fråga om hur mycket
en kameravinkel eller mikrofon kan fånga. Detta handlar om bildutsnittet, var
kameran placeras, objektivets brännvidd och dylikt. Video kan inte fånga allt,
därför står hanteringen av kameran vid inspelning i relation till det bestämda
perspektiv som formulerats i syfte och frågeställningar.
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Videomediet genererar en stor mängd data vilket kräver en systematik i hur
materialet ska avgränsas och bearbetas. Videoinspelningarna, planeringen av
dessa samt den efterföljande granskningen av materialet betraktar jag således
inte enbart som en insamling av data utan även som en första analys.
Att dokumentera interaktionerna i en vid helbild har i interaktionsstudien
handlat om att visa på flödet av interaktioner och om hur gester, rörelser och
blickar rumsligt tar form. Det har även handlat om att synliggöra hur relationer
mellan lärare, elever och studenter framträder, hur handlingar följer på andra
handlingar och hur dessa blir styrande för vilken riktning interaktionerna tar.
Därigenom sätts de relationella och temporala dimensionerna, snarare än individen eller institutionen, i centrum.
Möjligheten att titta igenom ett videomaterial flera gångar, att om och om
igen studera olika interaktioner, leder till att nya aspekter i interaktioner kontinuerligt klargörs. I denna process finns en risk att underbetona vissa delar
och sekvenser i materialet och överbetona andra. Den noggranna granskning
som videomediet tillhandahåller, möjligheten att titta på sekvenser i slowmotion, att därigenom kunna urskilja detaljer som sker i tiondelar av en sekund,
att spola sekvenser fram och tillbaka, riskerar att rycka loss materialet från
den praktik som en oklippt videoupptagning låter framställa i en rumslig och
temporal helhet. Att i flera omgångar titta igenom ett videomaterial kan på så
sätt liknas vid videoredigering. Precis som redigeraren kan sammanfoga och
”klippa fram” olika sekvenser så att händelser framstår som sammanhållna
enheter handlar ett videomaterial som ska analyseras ur ett diskursanalytiskt
perspektiv, om att framhäva specifika interaktioner, förlopp och förändringar
i materialet. Även om jag i studien presenterar rumsliga och temporalt sammanhållna händelser vilka avgränsats av att lärare och studenter faktiskt börjar
ett samtal eller repetition vid en viss tidpunkt och av att de uttryckligen avslutar densamma vid en annan tidpunkt, ska händelserna betraktas som konstruktioner där specifika situationer och interaktioner framhävs.
Repetitionerna på gymnasiets estetiska program spelades in med videokamera på ett stativ placerat i hörnet av rummet. Jag använde mestadels en helbild för att fånga interaktionen i hela rummet. Vid några enstaka tillfällen zoomade eller panorerade jag kameran för att fånga den interaktion som var i
centrum av skeendet. Handledningssamtalen i manuskursen spelades in med
två kameror, en riktad mot läraren och en mot studenten. Det gav en mer detaljerad bild av deltagarnas gester, rörelser, blickar och verbala uttryck samt
hur respektive deltagare svarade på den andres handlingar (jmfr. Benyamine,
2015).
Transkriptioner och bearbetning av videomaterialet
Transkriptionsarbetet ser jag som den andra delen i mitt analysarbete. Bearbetningen av videomaterialet har handlat om att undan för undan lära känna
praktikens yttringar, dess betingelser och dess karaktär. Analytiskt har det
handlat om en process där jag undersökt videomaterialet genom att ömsom
granska detaljer och ömsom betrakta materialet utifrån ett övergripande
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historiskt perspektiv. Det för att förstå hur interaktionerna spelas ut i den
konstnärliga undervisningspraktiken och hur de integrerar med individernas
subjektskapande. I framskrivningen av händelserna har jag i varje fas reducerat och dramatiserat deltagarnas handlingar.
Materialet från licentiatstudien var i sin helhet noggrant transkriberat med
noteringar om gester, blickar och yttranden (Benyamine, 2015). Transkriptionsarbetet stod samtidigt i relation till de teoretiska perspektiv och frågeställningarna i just denna undersökning. Transkriptionen av materialet som jag
spelade in 2014 har i en första fas genomförts på samma sätt som i licentiatstudien. Direkt efter inspelningen tittade jag igenom materialet och gjorde en
grov sortering. Därefter tittade jag åter igenom materialet, förde anteckningar
utifrån och sammanställde en kortare sammanfattning på tre till fyra sidor för
varje handledningssamtal och repetitionssession. Drygt hälften av materialet
markerade jag som mer intressant i relation till studiens syfte och frågeställning. Därefter tittade jag igenom de sessioner och samtal som jag sorterat ut.
Dessa delar transkriberade jag genom att med ett vardagligt språk beskriva
deltagarnas tal, handlingar, gestik och rörelser i rummet. Den verbala kommunikationen transkriberades ordagrant.
Jag har transkriberat händelser som är rika på innehåll och som berör de
dimensioner som begreppsligt är centrala i studien. Arbetet kan, som påpekats, inte handla om att återspegla skeenden och interaktioner som om handlingar vore möjliga att entydigt definiera. I konstruktionen av händelser har
det främst handlat om att åstadkomma en text som enkelt kan läsas och som
kan kännas igen av individer som deltar i konstnärliga undervisningspraktiker.
En transkribering av en enskildhet riskerar inte sällan att koppla handlingar
till de enskilda individerna vilket kan medföra att interaktionerna blir frånkopplade händelsens relationer. Med detta riskeras de rumsliga, historiska och
sociala dimensionerna att suddas ut. I interaktionsstudien har jag därför inte
sökt efter den enskilda händelsens språkliga struktur. Istället har jag med hjälp
av begreppet konstnärliga undervisningspraktiker försökt fånga handlingarnas
och interaktionernas funktioner i det relationella flödet och därigenom i deras
partiella och fragmentariska ofullständighet.
Skriftspråket är ett etablerat sätt att representera talat språk; samtidigt går
mycket av talspråkets rytm, prosodi och personliga ljudande förlorat i skriven
text. För stor detaljrikedom riskerar å andra sidan att lösa upp sammanhanget.
I transkriptionen har jag valt en konventionell kommatering och punktering.
Olika typer av ljudande som hummanden och harklande har transkriberats
som mm… och eh… Det stämmer inte helt med de språkljud som använts, men
det väsentliga i transkriptionerna har inte handlat om de verbala utsagorna i
sig utan om att förstå hur talhandlingar hänger ihop med kroppsliga rörelser,
gestik och rumsligheten samt vad handlingar åstadkommer i fråga om styrning
och maktutövning. Uteslutningstecknet ”…” anger utöver det nämnda att en
deltagare har avbrutits mitt i en mening eller i ett ord. Det kan även ange eftertanke eller en kortare tystnad. Betydelsen framgår av hur transkriptionerna
syntaktiskt konstruerat.
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Etiska och reflexiva förhållningssätt
Den interaktion som jag analyserar kan som sagt inte helt kontrolleras eller
beskrivas i en objektiv och exakt bemärkelse. Vad som anses som exakt eller
objektivt beror på vad man undersöker och vad man försöker förstå eller förklara. Ur ett etiskt perspektiv kan interaktionsstudiens objektivitet möjligen
uttryckas utifrån dess formella och faktiska omständigheter. Undersökningen
kan då anses vara objektiv om den lyckas få det som undersöks att visa sig
självt utifrån, så som den igenkänns och begrips av dem som deltar i praktiken.
Som forskare intresserad av mänskliga interaktioner kan jag inte iscensätta
perspektivlöshet. Ett självreflexivt förhållningssätt blir därför en central del i
forskningsprocessen. Som framgått har det material som analyserats i undersökningens bägge studier rapporteras vid flera tillfällen. Rapporteringen av
det arbete jag utförde i forskningsprojektet som så småningom initierade
denna undersökning har presenterats i en konferensartikel (Benyamine &
Åkerfeldt, 2010), i en projektrapport (Olsson, 2013) samt i min licentiatstudie
(2015). I arbetet med föreliggande undersökning har analyser presenterats på
ett antal institutionsseminarier samt i en konferensartikel (Benyamine,
2017a). Varje presentationstillfälle har resulterat i att materialet re-analyserats, det vill säga de har givit mig anledning till att återvända till materialet,
granska och bearbeta de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna samt
revidera studiens frågeställningar. De analyser som presenteras i undersökningen är på så sätt präglade av en kontinuerlig självreflexiv process.
Pedagogiska studier där individers handlingar och utsagor i en praktik analyseras ställer etiska krav på hur skeenden beskrivs, analyseras och tolkas. En
övergripande etisk hållning i undersökningen kan utryckas med hjälp av Rortys aforism ”Världen är där ute, men beskrivningarna av världen är det inte”
(Rorty, 1997 s. 21). Med det följer att mitt sätt att beskriva en handling dels
innefattar en intertextuell dimension och dels utgör en handling i sig. Burr
(2003) diskuterar vilken av handlingarna som ska förstås som den mest trovärdiga. Jag menar att alla typer av urval och kategoriseringar i sin omfattning
och design är partiella, fragmentiserade och upplösta av teorival och ett specifikt sätt att kontextualisera. En enskild interaktion säger därutöver ganska
lite om hur handlingsförlopp i ett tidsperspektiv utfallit för individer eller för
grupper. I beskrivningar av situationer finns dessutom en ständig risk att övereller underbetona skeenden. Mitt sätt att hantera problematiken som Burr pekar på har handlat om att kontinuerligt vara vaksam på att konstruktionen av
händelser inte utformas för att bekräfta undersökningens teoretiska perspektiv.
Ur ett etiskt perspektiv blir det centrala i analyserna inte främst hur jag
avgränsat mitt material och hur jag konstruerat händelserna utan de etiska frågor som arbetet ger upphov till. Det handlar om huruvida de som deltar i
undersökningen kommer att känna igen händelserna och förstå dem som rimliga och sammansatta eller om de kommer att uppleva att deras deltagande har
hackats upp i lösryckta delar och blivit fråntagna sitt sammanhang. Det
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handlar om huruvida läsare har möjlighet att bilda sig en uppfattning av helheten och inte bara av delarna i interaktionen och det handlar om huruvida
analyserna kan kopplas till en fördjupad förståelse av interaktionerna snarare
än till en förståelse av de individer som deltar.
En konstruktion av händelser där de etiska dimensionerna sätts i förgrunden riskerar samtidigt att reducera eller missa skeenden som kan vara väsentliga för att studiens analyser ska kunna betraktas som rimliga och trovärdiga.
Denna inneboende konflikt har jag främst försökt lösa teoretiskt. För deltagarna i interaktionsstudien har jag klargjort att analysen inte handlade om dem
som individer utan att det var de handlingsmönster som framträdde, som jag
var intresserad av. Orsaker och ansvar för handlingar förläggs på så sätt på en
övergripande social nivå snarare en på en individuell nivå (Benyamine, 2015).
Ytterligare en aspekt som rör deltagarnas integritet handlar om hur det empiriska materialet presenteras. Avidentifiering genom fingerade namn och
kön, användning av det könsneutrala pronomenet hen samt en komprimering
och mindre förändringar av de berättelser som deltagarna arbetat med att
iscensätta, har i det avseendet varit viktiga verktyg i interaktionsstudien. Kursplanen som jag hänvisar till i den andra delstudien är av samma anledning inte
ordagrant citerad; texten har omformulerats med bibehållen innebörd.
Gymnasieskolans estetiska program vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2011b) medan de konstnärliga utbildningarna på
högskolor vilar på konstnärlig grund (SFS, 1993:100). Utbildningarna kan sägas vara präglade både av en närhet till en konstnärlig praktik och av en närhet
till en vetenskapligt grundade praktiker. När en förfrågan om deltagande i ett
forskningsprojekt kommer kan denna dubbelhet ge upphov till både misstankar och välvilja. Samtidens tro på vetenskapligt producerad kunskap, argument om hur kunskap kan utveckla och förbättra en praktik, kan göra det svårt
för lärarna att tacka nej. Att acceptera och delta i ett forskningsprojekt kan
samtidigt uppfattas som stå i strid med specifika värden i den konstnärliga
undervisningspraktiken. Det kan handla om hur deltagare förstår det unika
och personliga i det konstnärliga arbetet. Att studenter och lärare i konstnärliga utbildningar utifrån denna utgångspunkt ofta har varit skeptiska eller direkt motvilliga till att delta i forskningsprojekt har bland annat beskrivits av
Edling (se Edling, 2012, samt Hejzlar & Ridderstad, 2007 och Wideberg,
2011).
De personer som fått frågan om deltagande i denna undersökning kan med
andra ord uppleva sig fångna i ett etiskt dilemma utan uppenbar lösning. Å
ena sidan styrs deltagarna av nutidens normer vilka säger att de ska delta, å
andra sidan finns det en dimension som handlar om hur studenter och elever
på konstnärliga utbildningar, ur ett konstnärligt perspektiv väljer att förhålla
sig till forskning på ett principiellt plan. Detta dilemma kan förstås utifrån
Foucaults syn på moral och etik. Som tidigare nämnts avser moral i hans perspektiv en uppsättning regler som anger vad individen bör göra. Foucault hävdar att individer i det moderna samhället ofta använder sitt subjektskapande
för att bli en del av de sociala normer och värden som för tillfället har
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aktualiserats och har sanningsstatus. I enlighet med detta perspektiv kan de
jakande svaren från de tillfrågade förstås som en handling vilken främst svarar
mot ett samtycke, medan huruvida de anser sig vara ”informerade” spelar en
underordnad roll.
Undersökningen har i övrigt följt god forskningssed så som den uttrycktes
vid tiden då materialinsamlingen genomfördes (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet har i studien tillgodosetts genom att lärare och studenter
cirka en månad innan inspelning genom telefonsamtal och fysiska möten gavs
information om studien. Vid ytterligare ett möte innan inspelning fick deltagarna skriftlig information genom den medgivandeblankett som de då erhöll.
I medgivandeblanketten beskrevs forskningsprojektets syfte och metod samt
hur resultatet skulle hanteras. I blanketten försäkras att resultat ska behandlas
konfidentiellt, vilket innebär att deltagarnas namn avidentifieras och att alla
originalfilmer och arbetskopior förvaras oåtkomliga för obehöriga och endast
används för forskningsändamål (bilaga 1, 2 och 3).
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Kapitel 5. Konstnärliga undervisningspraktiker
i ett nutidshistoriskt perspektiv

De tre historiska händelser som presenteras i denna studie syftar till att problematisera hur normer och värden i konstnärliga undervisningspraktiker etablerats i ett nutidshistoriskt perspektiv. Det handlar om hur lärande, undervisning och pedagogiska hållningar beskrivits och vilka värden som kopplats till
dessa beskrivningar. Det handlar även om hur undervisningsprocesser kan
förstås som effekter av specifika maktrelationer. Som tidigare påpekats har
det analytiska arbetet handlat om att konstruera händelser som kan visa på hur
makt och vetande samspelar i dominansförhållanden och hur dessa legitimerar
rutiner, normer och värden som tas för givna i konstnärliga undervisningspraktiker.
Som framgått koncentrerar jag mig i studien på de konstnärliga utbildningar som i Sverige formaliserades först under 60-talet, den kritik som formulerades gentemot utbildningarna knappt 40 år senare och däremellan om
hur tankar om undervisning tog form under de sena 1500-talet i Italien. Jag
har i analysen låtit det sammansatta och motsägelsefulla i flödet av händelser
komma i förgrunden medan den kronologiska ordningen kommit bakgrunden.
Kronologi implicerar, menar jag, att historiska skeenden på förhand har en
given form och plats i en mer eller mindre linjär intentionskedja.
Studien struktureras genom avhandlingens avgränsande frågeställningar.
Frågorna om vilka problem och lösningar som har formulerats, vilka subjektformationer som etablerats, vilka begrepp som använts för att ringa in området
samt vilken funktion detta sammantaget har haft, används återkommande som
rubriker i varje händelse. Utifrån denna struktur sker analysen av texterna i tre
steg.
1. Med utgångspunkt i det genealogiska perspektivet presenteras inledningsvis en första analys av de insamlade texterna vilken koncentreras
på praktikens möjlighetsvillkor, maktrelationer, subjektskapande och
styrningsrationalitet.
2. Varje händelse avslutas med en sammanfattande analys som genomförs med hjälp av nämnda begrepp.
3. I studiens avslutande del presenterar jag de diskursiva mönster som
synliggjorts. Här hamnar diskurserna, snarare än de historiska
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händelserna, i fokus. Genom att identifiera diskursiva mönster synliggör jag de konstnärliga undervisningspraktikernas normer och värden.
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Konstnärliga utbildningar under 1960- och 1970-talet
Inledning
I början av 1960-talet inrättas i Sverige utbildningar i koreografi, mim och
danspedagogik. År 1968 startar Operahögskolan under namnet Statens musikdramatiska skola. Dramatens elevskola upphör 1964 och Statens scenskolor
startar sin verksamhet i Malmö, Göteborg och Stockholm. Samma år startar
Svenska Filminstitutet landets första formella filmutbildning på eftergymnasial nivå tillsammans med Europafilm.
1970 inordnas filmutbildningen i Dramatiska institutet, en institution som
kom att hysa film-, teater- och scenografiutbildningar. Samma år bildas Statens dansskola. För många av utbildningarna innebar dessa förändringar att
kontakten med den branschnära praktiken försvagas. I och med att Europafilms filmskola och Dramatens elevskola läggs ner bryts den omedelbara förbindelsen med det professionella yrkeslivet för blivande film- och scenkonstnärer (Luterkort, 1998).
Förändringarna av utbildningarna föregicks av ett intensivt utredningsarbete under 1960-talet. År 1967 presenteras ett förslag om ett estetiskt program
på gymnasiet (SOU 1967:48), 1968 framläggs en större utredning om musikutbildningarna i Sverige (SOU 1968:15), 1967 presenteras betänkandet om
Dramatiska institutet (Ecklesiastikdepartementet, 1967), och 1970 publiceras
en omfattande utredning om utbildningarna i bildkonst, konsthantverk och
formgivning (SOU 1970:66).
Begreppsligt problematiseras de konstnärliga undervisningspraktikerna utifrån olika utgångspunkter. Yrkesutbildningsutredningens (SOU 1967:48) förslag om inrättande av en estetisk linje på gymnasienivå utgår från begreppet
estetik, betänkandet Dramatiska institutet (Ecklesiastikdepartementet, 1967)
problematiserar den ”praktiska undervisningen” medan begreppet skapande
blir en utgångspunkt i utredningen Musikutbildning i Sverige (SOU 1968:15).
Utredningen Högskolor för konstnärlig utbildning (SOU 1970:66) tar sin
utgångspunkt i konstbegreppet vilket kopplas till estetik, skapande och den
praktiska undervisningen.

Vilka problem formuleras?
Det intensiva utredningsarbetet i de granskade texterna handlar på ett övergripande plan om på vilka villkor de befintliga högre utbildningarna i bild, design
och musik4 ska kunna inlemmas i den nya högskolesektorn och hur de oetablerade utbildningarna i dans, film och teater ska ta plats i gymnasieskolan
och i högskolan. I min läsning av utredningarna verkar frågan främst stå i
relation till hur utbildningarna teoretiskt och pedagogiskt anses kunna
4

I början av 1960-talet bedrevs högre konstnärliga utbildningar på Kungliga musikhögskolan,
Kungliga konsthögskolan och Konstfackskolan.
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definieras. Mest utförligt undersöks frågan i Högskolor för konstnärlig utbildning (SOU 1970:66). Utredningen tar sin utgångspunkt i att de redan etablerade konsthögskolorna är en del av de så kallade bildande konsterna.
Traditionellt räknas målarkonsten, den grafiska konsten, skulpturen och arkitekturen till de »bildande konsterna». Ibland räknas även konsthantverket hit.
De sakkunniga avser med bildande konst de ovan nämnda konstarterna samt
design. ”Bildande konst” syftar givetvis inte på bildning i betydelse boklig bildning utan härrör från bilda, skapa. De sakkunniga använder begreppet bildkonst
synonymt med bildande konst. (SOU 1970:66, s. 15)

Målarkonsten, den grafiska konsten, skulpturen och arkitekturen definieras
utifrån en tradition vilken antas skilja sig från de utgångspunkter som gällde
för de ”nya” utbildningarna i film, dans och teater. Utredningsförfattarna tar
samtidigt avstånd från traditionella associationer och ”ismer” i konstvärlden.
Genom något som skulle kunna beskrivas som en teoretisk vändning pekar
utredningen på möjligheter för film- dans- och teaterutbildningar att bli en del
av de konstnärliga högskoleutbildningarna.
Erfarenheterna av vårt sekels motsägelsefulla konst har lett till insikten om det
meningslösa i varje försök att ge konstbegreppet en entydig innebörd. De kriterier som ställts upp har visat sig vara uttryck för skiftande viljor och inte för
några objektiva nödvändigheter. Av det skälet kan de olika ismerna ses som en
serie övertalningsförsök. Gemensamt för dem har varit, att de hävdat att världen
bäst låter sig uppfattas från en viss synpunkt - skiftande från fall till fall. (ibid.,
s. 15)

I utredningens vilja att distansera sig från historiska synsätt på konst framstår
det som att den så kallade institutionella konstteorin får en central plats i utredningen. I artikeln Konstvärlden (1964) menar en av teorins främsta företrädare, Arthur Danto, att den historiska definitionen av konsten som avbildning inte längre var giltig. Enligt Danto hade moderniteten omöjliggjort en
enkel urskiljning mellan ett konstverk och andra föremål. Anledningen var att
konst ”…blir konstnärlig på grundval av konstteorierna. Förutom att konstteorier hjälper oss att skilja konstverket från andra företeelser handlar det om
att göra konsten möjlig” (ibid., 1964, s. 93).
Danto argumenterar för att konst som teori, till skillnad från konst som
imitation, kunskap eller som ett uttryck för människans expressiva sida, består
i att den kan producera möjligheter och unicitet. Danto exemplifierar med
Rauschenbergs säng. Trots dess uppenbara likhet med en säng, att den potentiellt kanske även skulle kunna fungera som en säng, ska den upphängd på en
vägg inte förstås som ”en imitation av något utan som en ny entitet på samma
sätt som om vi skulle träffa på ett jättelikt snäckskal ute i naturen” (ibid., s.
97, författarens kursivering). För att vi ska kunna förstå sängen som något
annat krävs alltså att vi frågar oss vad som hindrar den från att vara en säng,
vilket blir liktydigt med att fråga vad som gör sängen till konst. Konsten avkrävs genom denna fråga ingen essens som antas vara undangömd i
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konstnärlig genialitet. Den innefattar inte heller en specifik teknik eller
materialitet. Konstbegreppet görs beskrivande snarare än normativt, det uttalar sig inte om kvaliteter i sig utan endast om vad som händer med ting när de
placeras in i en ”konstteoretisk miljö”. Det är ett konstbegrepp som kan sägas
komma utifrån och in. Serierutan eller pissoarer finns där ute och kan av
konstnärer som Lichtenstein eller Duchamp plockas in i en konstteoretisk
miljö och därigenom bli konst. Det som möjliggör ett svar på frågan om vad
konst kan vara, är enligt den institutionella konstteorin, de nätverk av relationer som etableras av kritiker, gallerister, studenter, mecenater, arrangörer,
konstteoretiker och konstnärer vars mest centrala aktivitet består i arbetet att
ständigt omformulera konstbegreppet.
Det framstår som att utredningsförfattarna i sin definition av konstbegreppet inte enbart vill ringa in konstbegreppet utan att de med hjälp av den institutionella konstteorin även vill etablera några vägledande normer i de
konstnärliga undervisningspraktikerna. I utredningen understryks att konst är
ett resultat av nödvändiga institutionella relationer, att konstnärliga artefakter
ska förstås som ursprungliga objekt vilka inte representerar eller avbildar
verkligheten utan är en del av den. Det understryks även att en artefakt kan
erkännas som ett konstnärligt verk först när den förstås som kritik av ett redan
erkänt verk. Konstbegreppet liksom den kunskap om konst som ska läras ut
på utbildningarna skiljer sig därigenom från idén om konst som avbildning,
som något estetiskt eller som något expressivt och uttrycksfullt.

Vilka lösningar etableras?
Den definition av konstbegreppet som etableras i utredningen kan förstås som
en distansering från förmoderna, romantiska och moderna föreställningar om
konst. Samtidigt knyter texten an till dessa föreställningar. I texten problematiserar tanken om konst som en ny entitet och det påpekas att tanken tidigare
formulerats, exempelvis i termer av konstens ontologiska status5. Uppfattningen att teori och kritik ska förstås som inbäddat i den konstnärliga praktiken har släktskap med förmodernistiska föreställningar (se nästkommande del
i denna studie).
Det centrala i utredningstextens teoretisering kan förstås utifrån de sociala
och relationella dimensionerna som inbegrips i konstbegreppet. Dessa dimensioner kan sägas utgöra både ett möjlighetsvillkor och en lösning för hur
de oetablerade film-, dans- och teaterutbildningarna ska kunna institutionaliseras som konstnärliga utbildningar inom gymnasieskolan och i
5

Heidegger formulerar i Konstverkets ursprung konstens status som ett ”sanningsskeende”, att
konsten behöver träda fram som sanning för att undkomma representationens inneslutning i
”njutningens” och ”upplevelsens” sfär (Heidegger, 2005). I Andens fenomenologi menar Hegel
att begreppet det abstrakta konstverket varken ”inhyser det döda eller belyses av yttre själen,
inte heller den blandning av naturens och tankens former som först framgår ur växten, vars
aktivitet fortfarande är ett efterbildande”. Tvärtom frigör begreppet formerna från vad som
fortfarande vidhäftar dem av rötter, grenar och blad,” (Hegel, 2008, s. 483).
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högskolesektorn. Så som den institutionella konstteorin skrivs fram i utredningstexten kom den att teoretiskt möjliggöra en utvidgning av de konstnärliga utbildningarna, samtidigt tydliggörs i texten bildkonstens specifika status
i relation till de nya utbildningarna.
Utredningen kom därutöver att bidra till en specifik normering av de konstnärliga undervisningspraktikerna på ett övergripande plan. I regeringens proposition (1975:9) som kom att inlemma Statens scenskolor, Dramatiska institutet, Statens musikdramatiska skola och Statens dansskola i högskolesektorn,
beskrivs de pedagogiska och organisatoriska principerna för utbildningar
inom det så kallade kulturella området.
För utbildning på kulturområdet gäller primärt krav att studierna måste anknyta
till att stödja den konstnärliga mognadsprocessen hos de studerande. Utbildningen är således i sig själv en skapande process som inte i alla avseenden kan
och bör bedrivas på ett i förväg planerat sätt. Detta måste få påverka både sättet
att organisera studierna, utformningen av de planer som styr utbildningens innehåll samt arbetsformerna. Praktiska och teoretiska moment i utbildningen bör
oftast var mycket nära samordnade. Att lösa sambandet mellan olika moment
genom indelning i kurser är här inte meningsfullt. I regel bör de olika momenten i studierna bedrivas parallellt. Möjligheterna att kombinera moment från
befintliga utbildningar på kulturområdet med högskoleutbildning av annat slag
är av dessa skäl begränsade. (Prop. 1975:9, s. 442)

Beskrivningen kan förstås som ett svar på frågan om under vilka villkor de
traditionella såväl som de nya konstnärliga utbildningarna ska kunna ta plats
i gymnasieskolan och i högskolan. Med utgångspunkten att de konstnärliga
utbildningarna ska bedrivas under ”speciella förhållanden” (ibid., s. 442), särskiljs de från annan högskoleutbildning på flera sätt. I propositionen förordas
en struktur med uppluckrade gränser mellan kurser, mellan kursmoment och
mellan teori och praktik. De konstnärliga utbildningar kan sägas få en exklusiv rätt att bibehålla en fri studiegång där det praktiska görandet blir centralt i
undervisningen och där teoretiska moment integreras i det konstnärliga arbetet. Studenten antogs kunna göra en självständig bedömning om sitt behov av
lärarkompetens, undervisning, handledning och av teoretiska och praktiska
kunskaper6. Den fria skapandeprocessen blir en utgångspunkt och en möjlighet för studenten att utveckla ett personligt uttryck.
6

Historikern Henrik Berggren beskriver i sin biografi om Olof Palme vad den fria studiegången
kunde innebära början av 1960-talet. ”Grundprincipen var att alla som tagit studentexamen var
behöriga att läsa på universitet. Väl där valde studenterna fritt sina ämnen och läste i egen takt.
Det förekom viss undervisning, men i princip byggde systemet på självständiga studier utifrån
givna litteraturlistor. Undantaget var mediciniska och tekniska utbildningar…” (Berggren,
2010, s. 392). Det förslag som under 1960-talet gick under akronymen UKAS kom att innebära
en högskola dominerad av drygt 30 utbildningslinjer, en mer fast studiegång som styrdes av
examinationsmål för kandidat-, magister- och doktorandstudenter. Utbildningslinjer blev normen med kontinuerliga prov och en reglerad studietakt. Skrivningarna om de konstnärliga utbildningarna i 1975 års högskoleproposition kan med den utgångspunkten sägas etablera ett
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De konstnärliga undervisningspraktikerna tar här form dels i föreställningar om den självständiga studenten, dels i föreställningen om att en integrering av teori och praktik samt i att oskarpa gränser mellan olika kursmoment gynnar studenternas ”konstnärliga mognadsprocess”. Först genom studenternas konstnärliga resultat, vilka utredningsförfattarna menar ska exponeras i gallerier och vernissage, kan utbildningarna anta en form och funktion
i samhället. Vid dessa tillfällen får studenterna också möjlighet att möta den
konstteoretiska miljön.
Långt in på 2000-talet förblir gränsen mellan olika kurser, kursmoment och
mellan teori och praktik i många av de konstnärliga högskolorna otydliga7.
Även på gymnasieskolans estetiska program eftersträvas en ”schemabruten”
verksamhet i de konstnärligt inriktade kursmomenten. Det ses som centralt att
eleverna ska få ägna sig åt det konstnärliga arbetet i sammanhållna halv- eller
heldagar samt att de har möjlighet att uppehålla sig i skolans lokaler långt
utöver schemalagd tid.
Sammantaget etableras undervisningspraktikens möjlighetsvillkor med
hjälp av den institutionella konstteorin och föreställningar om den fria studiegången (se även Edling, 2012).

Subjektsformering och maktrelationer
Utifrån den fria struktur som förordas i 1975 års högskoleproposition kan de
konstnärliga högskolorna i sina kurs- och programplaner beskriva sina utbildningar i mer vaga termer. Det är inte genom kriterietunga kursplaner som studenter ska utveckla sitt konstnärskap. Snarare ska det ske genom studenternas
mer eller mindre fria interaktion med etablerade konstnärer, kritiker, lärare
och andra studenter.
I utredningen Högskolor för konstnärlig utbildning (SOU 1970:66) normeras även en specifik syn på examinationer och bedömningar. Betyg ska
undantag där en ”fri” studiegång bibehålls som en exklusiv möjlighet för studenter på konstnärliga högskoleutbildningar.
7
I Högskoleverkets granskning av Dramatiska institutet 2008 (Rapport 2009:19R) sägs att
”Högskoleverket kan konstatera att de kursplaner som har inhämtats generellt är knapphändiga
avseende uppgifterna om formerna för bedömningen av studenternas studieprestationer”, samt;
”Med några undantag saknar kursplanerna dessutom uppgift om den kurslitteratur och de övriga
läromedel som ska användas” (s. 20). I en liknande granskning av Teaterhögskolan 2009 (Rapport 2010:12R) sägs att ”I utbildningsplanerna för konstnärlig masterexamen med inriktning
gestaltande konstarter, 60 högskolepoäng respektive 120 högskolepoäng anges att examen omfattar ett antal valbara kurser och att kurserna ges inom tre olika områden; konstnärlig praxis,
konstnärlig kontext och konstnärlig reflektion. Vilka de valbara kurserna är framgår dock inte.
Högskoleverket konstaterar att inte någon av utbildningsplanerna anger de kurser som utbildningsprogrammen omfattar”. Vid granskning av Danshögskolan 2008 (Rapport 2009:11R) påpekas att det råder otydlighet visavi vilken kurslitteratur som används i de olika kurserna, något
som även påpekas i ovan nämnda granskningar. I rapporten understryker Högskoleverket ”att
det arrangemang som DH har med litteraturlistorna åtskilda från kursplanerna inte uppfyller
högskoleförordningens krav” (ibid., s. 22).
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enbart ”ges i begränsad omfattning, i allmänhet kommer det endast att anges
vilka kurser de studerande har genomgått. Däremot kommer bedömningar av
andra slag att spela en mycket stor roll i handledningen” (ibid., s.128). Vad
det kan innebära i de konkreta undervisningssituationerna utvecklas inte närmare. Mer specifik blir utredningen, liksom de granskade texterna i övrigt, när
det gäller bedömningsprocesser vid antagning av studenter till utbildningarna.
Att antagningsförfarandet ska genomföras i flera steg med arbetsprover, intervjuer och praktiska moment, inte bara rekommenderas utan framstår som
ett villkor. En konsekvens av detta förfaringssätt blir, menar bland annat Edling (2012), att ett antagningsbesked, av både lärare och studenter, kommer
att förstås som liktydigt med ett examensbevis8. En student som kommer in
kommer också ut. Antagningskraven etableras som mycket krävande, medan
krav och kriterier i de olika kursmomenten formuleras som mycket modesta.
Det räcker med att närvara och ”genomgå” kurserna. I och med att de hårda
antagningsreglerna etableras, antas att de studenter som får tillträde till utbildningarna innehar både en konstnärlig och en social förmåga med vilken de
kan hantera den fria studiegången i utbildningarna (ibid.).
Medverkan och auskultation i den professionella produktionen där eleverna lärde sig genom att tjänstgöra som statister och assistenter, var en central del i utbildningarna på Dramatens elevskola och på Filmskolan. I och med
reformeringen av utbildningarna ersattes denna utbildningsform med en individuellt baserad studiegång (se Lutherkort, 1998, Gunér, 2010). Det centrala
i de högre konstnärliga utbildningarna blir arbetet med de konstnärliga verken.
Istället för den efterbildande regelestetiken skulle studenterna uttrycka något
personligt, unikt och nytt. Detta skulle främst åstadkommas genom den individuella handledningen och genom ett gästlärarsystem. Till skillnad från det
äldre mästare - lärlingssystemet förordas en reflektiv snarare än en auktoritativ relation mellan lärare och studenter. I utredningen Högskolor för konstnärlig utbildning refereras till enskilda konstnärer som Isaac Grünewald och
Endre Nemes. Medan Grünewald i handledning av studenter sägs att ha stått
för en specifik förmåga att formulera en konstnärlig erfarenhet betonade Nemes, enligt utredningsförfattarna, vikten av att läraren i handledning ska iaktta
hur studenten tar sig an konstnärliga problem. Läraren ska låta studenten
självständigt utveckla och argumentera för valda lösningarna. Det framhålls
8

I fråga om antagningsförfarande kan förslaget som utredningen om konstnärliga högskolor
skriver fram ses som en mall för hur de andra utbildningarna kom att organisera antagningen
(SOU 1970:66), Trots att texten drar slutsatsen att begreppet kreativitet inte kan utgöra ett objektivt kriterium i antagningsprocessen anser utredningen att den ”kreativa” och utpräglade
konstnärliga begåvningen ska prioriteras. Under perioden etableras i flertalet av landets konstnärliga utbildningar en antagning i tre delar. Arbetsprov ska inskickas av den sökande, antagningsprov ska genomföras och intervju med sökande ska hållas. På många av skolorna upprättas
en lokal antagningsnämnd och därtill knyts ofta en expertgrupp vilken ska ha en rekommenderade funktion. I regeringens proposition (1975:9), sägs bland annat att det inte behövs ”uppställas några krav utöver de krav på anlag och färdigheter som utbildningens speciella karaktär
ställer”.
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att läraren ska undvika bedömningar och korrigeringar och istället föra diskussioner och samtal om de olika gestaltningsproblem som uppstår (LindgrenFridell, 1970 i SOU 1970:66). I flera av utredningarna framhålls dessa undervisningsformer och pedagogiska hållningar som gynnsamma för studenternas
konstnärliga utveckling.
I de granskade texterna betonas även de gemensamma undervisningsformerna. I Yrkesutbildningsberedningens (SOU 1967:48) förslag till läroplan
för den estetiska linjens sceniska gren på gymnasiet, understryks det kollektiva arbetets roll i de konstnärliga undervisningspraktikerna.
”Det är viktigt att eleverna redan från början får klart för sig hur väsentligt
samspelet är inte bara på scenen mellan de agerande utan också med alla som
på något sätt medverkar i arbetet på och kring scenen. Allt sceniskt arbete bygger på kollektiv samverkan.” (SOU 1967:48, s. 117)

I linje med detta argumenteras även för kollektiva undervisningsformer som
föreläsningar, seminarieövningar, gruppundervisningar och projektarbeten. I
beskrivningar framhålls att studenterna ska ”aktiveras” och ”träna sin förmåga
att aktivt delta i grupparbete utan auktoritära styrningar utifrån eller inom
gruppen” (SOU 1970:66, s. 131). Den individbaserade fria studiegången kan
med den utgångspunkten sägas utgöra en utgångspunkt även i de kollektiva
undervisningsformerna. Handledningens pedagogiska värde finns i att både
studenten och läraren framträder som individer. Det är i en direktkontakt med
den enskilda studenten som läraren bäst kan förmedla sina konstnärliga erfarenheter och det är genom den individuella handledningen som föreställningar
om självständiga konstnärliga val och konstnärlig kvalitet kan få en innebörd
(UHÄ, 1979:21).

Centrala begrepp och antaganden
I utredningen Högskolor för konstnärlig utbildning skrivs relationen mellan
konsten, estetiken och samhället fram mycket explicit och framstår som ett
centralt värde i de konstnärliga undervisningspraktikerna. Konsten ska bidra
till samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling samt bidra till ett
”fördjupat folkstyre och större jämlikhet”. Med denna utgångspunkt diskuterar utredningsförfattarna relationen mellan konst och estetik. Konstnären ska
interagera med samhället medan åskådaren ska ta emot, uppleva och tolka
konstverk. Utförligt beskrivs vad som kan vara meningen med konstnärlig
verksamhet i samhället. Det handlar om att utifrån en estetisk utgångspunkt
ge konsten en etisk uppgift, att ”forma människors uppfattningar om den värld
de lever i”, om att ”bidra till att människor ska kunna känna igen sig i konstverk och att genom konstnärligt arbete ”återupprätta jämlikheten mellan människorna” (SOU 1970:66, s. 17, 18).
Genom den etiska dimensionen beskrivs konsten ha en rationell och frigörande uppgift, i samhället och för individen. Konstnären ska ”sprida”
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kunskaper om konsten för att ”utveckla ett behov som hos majoriteten av människorna undertrycks i större eller mindre grad genom samhällets kulturmönster”. Medan konstnärens roll blir att kommunicera, ”göra andra delaktiga av
speciella upplevelser” (ibid., SOU 1970:66, s. 18, utredningens kursivering),
samt att ”sprida förmågan till visuell gestaltning”, ska åskådaren utifrån ett
estetiskt perspektiv ”läsa av” ett konstnärligt verk och därigenom bli en del i
en ”social akt”. Mötet med konsten innebär för åskådare en ”frigörelseprocess” vilket ska ge individen möjlighet att ”uppleva gemenskap där han tidigare upplevde en isolering” (ibid., s. 17).
Konstnärliga utbildningar utgör enligt utredningen en plattform för inkludering, kreativitet och frihet. De konstnärliga utbildningarna ska därför sörja
för behovet av konstnärliga handledare och ”servicepersonal” i samhället.
Därigenom kan utbildningarna bidra till att stärka gemenskaper och individers
generella såväl som specifika kompetenser. Konsten ska forma människor till
självständiga medborgare, komma till rätta med sociala orättvisor, bli en del
av samhällets ”jämlikhetssträvanden” och utgöra ett medel för att stärka demokratin.
I Diskursen ordning (1993) gör Foucault en distinktion mellan diskurssamfund och en lära vilket här får en specifik relevans. Ett diskurssamfund kan
sägas vara en äldre typ av utbildningar ”vars funktion är att bevara eller producera diskurser men endast låta dem cirkulera inom ett slutet område där de
distribueras enligt strikta regler utan att innehavarna berövas något av denna
distribution” (ibid., s. 28). Medan det inom ett samfund finns ett begränsat
antal individer kan en lära innefatta hur många individer som helst och har
därmed en förmåga att spridas. En lära förbinder individerna med vissa typer
av yttranden och utesluter andra. Därigenom möjliggörs ett spel mellan införlivande och uteslutning.
I de granskade texterna utformas detta spel initialt genom ett antagande om
att där makt finns, där finns inte konsten. Om en relation mellan makt och
konst framträder i texterna framställs det som att makt och konst ska förstås
som varandras motpoler. Makten finns utanför konsten men kan med hjälp av
konsten ifrågasättas eller störtas. Samtidigt antas värden som jämlikhet, delaktighet, kreativitet och frihet vara integrerade i de konstnärliga undervisningspraktikerna. Det senare får enligt utredningen Högskolor för konstnärlig
utbildning (SOU 1970:66), externa konsekvenser, alltså i samhället. Konsten
ska å ena sidan ta fäste i samhället och bland allmänheten genom dessa värden. Å andra sidan ska dessa värden upprätthålla gränsen mellan de blivande
konstnärerna och andra individer. I ett spel av införlivande och uteslutning
tilldelas studenter och elever på konstnärliga utbildningar en priviligierad roll
genom att de tillskrivs en specifik förmåga att uttrycka och förkroppsliga moraliska och etiska hållningar. Deltagare i konstnärliga undervisningspraktiker
kan därigenom erhålla en specifik etisk autonomi som överskrider den som
tilldelas folk i gemen. Genom att koppla samman konst med tankar om frigörelse försäkras i utredningens beskrivningarna att konsten står i förbund med
mänsklig emancipation.
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Hur kontrollen över ”läran” skulle regleras blir ett centralt problem i de
granskade texterna. En viktig strategi handlar om att peka på konstnärens
unika förmåga att uttrycka och gestalta samhälleliga fenomen. Konsten bör
enligt utredningsförfattarna i Högskolor för konstnärlig utbildning ges ”en
större plats i samhällslivet än den har idag //…// konstnärliga synpunkter kommer att påverka utvecklingen på många områden i mycket större utsträckning
än som nu sker” (SOU 1970:66, s. 19). Konsten som process och produkt tillskrivs även i de övriga texterna ett oundgängligt värde, i och för samhället.
Detta kommer främst till uttryck i den blivande konstnärens behärskning av
särskilt starka uttrycksmedel och i konstnärens specifika förmåga att gestalta
det unikt mänskliga hos var och en.
”Konstnärens möjlighet att påverka samhällsutvecklingen består främst i att
han med sina speciella medel kan skildra och tolka det som händer på ett sätt,
som bidrar till att forma människors uppfattning om den värld de lever i. Detta
arbete är av stor vikt i ett samhälle, som i andra avseenden utvecklas mot specialisering och som ger vissa grupper alltför begränsade möjligheter att delta i
och påverka den allmänna samhällsdebatten.” (ibid., s. 18)

Begreppens relationella och sociala funktioner
I texterna etableras en relation mellan samhället och konsten vilken ska informera deltagare i konstnärliga utbildningar om hur de kan tänka visavi konstens värde. Genom antagandet om att konstnären behärskar specifika uttrycksmedel skrivs konstnären fram som en individ som genom sitt konstnärliga arbete kan medföra ”starka spänningar mellan den fria konstens värderingar och
de värderingar som är förhärskande inom andra områden i samhället” (ibid.,
s. 15). Konsten sägs ha ett värde i att den står fri från samhället samtidigt som
den står i samhällets tjänst. Konsten och konstnären har ett värde i att den kan
kritisera och uttrycka åsikter som skiljer sig från samhället i övrigt, samtidigt
betraktas konstnären som en oundgänglig del i samhället. Konsten utgör ett
unikt skydd mot samhällets begränsningar, samtidigt garanterar konsten samhälleliga värden som jämlikhet och demokrati. De konstnärliga utbildningarna
står fria från högskolesektorns strikta struktur, examinationer och uppdelning
av teori och praktik. Samtidigt står de i samhällets tjänst genom att tillhandhålla konstnärliga metoder vilka potentiellt kan möjliggöra att gemene man
kan engagera sig och bli en del i samhället. Sammantaget möjliggör dessa
normeringar inte enbart ett spel mellan införlivande och uteslutning utan även
tydliga gränsdragningar mellan konstnärliga utbildningar och andra utbildningar.
Teori och praktik
I utredningen om längden på utbildningar i Dramatiska institutets regi (UHÄ,
1979:21) sägs att de teoretiska momenten i skolans utbildningar ska ”motiveras av den praktiska verksamheten” (ibid., s. 24). En integrering av teoretiska
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kunskaper i de praktiska momenten understryks. Även om de teoretiska momenten upptar, som det uttrycks, ”ett inte obetydligt utrymme” i kursplanerna,
framstår det som karaktäristiskt för den tillämpade pedagogiken att teoriundervisningen inte ska ske i fristående kurser utan ”alltid ställas i relation till
den praktiska verksamheten” (ibid., s. 26). I Högskolor för konstnärlig utbildning förs en liknande argumentation där teori närmast framstår som en negation av praktiken.
De teoretiska momenten och det praktiska konstnärliga arbetet bör så långt det
är möjligt integreras. Detta är angeläget bland annat för att ge den teoretiska
undervisningen en tillräcklig grad av konkretion och att det ökar de studerandes
motivation för denna del av utbildningen. Omvänt gäller att de teoretiska studierna vidgar perspektivet på det praktiska arbetet så att detta under hela studietiden – också när det inte leder fram till några resultat i form av färdiga produkter – uppfattas som konstruktivt och meningsfullt. (SOU 1970:66, s. 26)

I den polariserande och integrerande relation som upprättas mellan det som
benämns som teori och praktik framstår det konstnärliga arbetet och dess resultat, den konstnärliga produkten, som det konkreta, meningsfulla, konstruktiva och motiverande momentet. Teori förstås å ena sidan som ett sammanhållet område utanför den tillämpade praktiken och beskrivs därvidlag som ett
fritt val. ”För dem som känner behov av att inhämta kunskaper på detta område måste undervisningen ha en relativt fast uppläggning” (ibid., s. 26). Å
andra sidan beskrivs teori som djupt integrerad i praktiken. Det innebär bland
annat att litteratur eller annan traderad kunskap inte utgör det huvudsakliga
innehållet. Istället utgör konstnärsmateriel de centrala läromedlen i utbildningarna.
”De speciella material, som erfordras för undervisningen inom olika ämnesområden kan i regel föras till någon av följande materialrubriker: förbrukningsmaterial, laborationsmaterial, inredningsartiklar, kompendier, studiehandledningar och instruktionslitteratur, maskiner, redskap, verktyg o. d.” (SOU
1970:66, s. 132)

I texterna framstår det som att konst som ett begreppsligt fenomen inte ska
problematiseras genom litteraturstudier eller seminarier utan införlivas i det
konstnärliga arbetet som en reflektion över de konstnärliga framställningsformerna. Den polarisering och samtidiga integrering som upprättas mellan teori
och den tillämpade praktiken ska ge deltagarna utrymme att beskriva sina
konstnärliga val och konstnärliga metoder. Vad dessa betyder eller står för
kan i enlighet med den institutionella konstteorin inte fastslås. Endast lärarna,
de inbjudna praktikerna och kritikerna kan tillsammans avgöra och bedöma
vad som i slutändan kan erkännas som konst.
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Sammanfattande analys
Reformeringen och expansionen av de konstnärliga undervisningspraktikerna
under 1960- och 1970-talet problematiseras i de granskade texterna främst utifrån en relation mellan konsten, estetiken och samhället. Samhälleliga värden
som jämlikhet, inkludering, demokrati och gemenskap ställs i relation till
konstens unicitet och till konstens särart. Medan varje individ i samhället sägs
ha ett behov av att utifrån ett estetiskt perspektiv uppleva konst, sägs konstnären genom sin specifika begåvning och kreativitet både kunna uttrycka och
väcka känslor. Medan estetetiska sysslor i allmänhet knyter samman människor i gemenskaper så innebär det konstnärliga arbetet i en undervisningspraktik att studenter ska utveckla ett oberoende och en autonomi. Konstnären uppfattas samtidigt som en del i samhället, en produktiv kraft bland andra, ansvarig inte enbart för sin egen existens utan även för samhället i sin helhet.
Den fria studiegången ger möjligheter till en subjektformering som präglas
av få krav och en fri och icke-auktoritativ relation mellan studenter och lärare.
Maktrelationen formas med utgångspunkt i ett antagande om läraren som en
unik personlighet med hög status vilka studenterna ska sträva efter att efterlikna. De som deltar i konstnärliga undervisningspraktiker ska därutöver ställa
sig utanför den övergripande utbildningsstrukturen i högskolan och den nya
gymnasieskolan och de undervisningsformer som etablerats där. Så som relationen mellan konst, estetik och samhället skrivs fram tillåts utbildningarna
etablera sina egna regler och normer. Specifika antagningsförfaranden, examinationsformer, bedömningsprocesser och kursutformning bidrar till att stärka
utestängningsmekanismerna i undervisningspraktiken. Utbildningarna ska å
ena sidan lämna de hemliga och slutna ”diskurssamfunden” som de tidigare
tillhört och bli transparanta och öppna institutioner. Å andra sidan ska en slutenhet bibehållas. Konstbegreppet ska exempelvis enbart hanteras av den
konstteoretiska miljön vilket bidrar till att de konstnärliga utbildningarna kan
positionera utanför samhällsgemenskapen.
Om konsten går ut på att framställa nya föremål kan en unicitet, enligt den
institutionella konstteorin, främst uppnås genom att studenter i sina framställningsformer utövar kritik på redan gjorda verk. För att åstadkomma detta behöver de ständigt bearbeta, pröva, testa och omforma konstens material. Serierutan, filmfotografiet, filmmanuset, sceneriet och rummet behöver, precis
som konstbegreppet, ständigt omprövas. De färdiga verken ska likt Rauschenbergs säng ta form, inte som imitationer utan som nya entiteter. Detta handlar
inte om att ifrågasätta hur andra sängar framställts i konsten, inte heller om
hur sängar faktiskt ska se ut eller konstrueras utan om att ständigt återkomma
till frågan om vad som gör det framställda objektet till konst.
De konstnärliga utbildningarna problematiseras i utredningstexterna i relation till hur de ska ta plats inom högskolan. Styrningsrationaliteten i de föreslagna lösningarna handlar om att konsten, i likhet med den moderna vetenskapen, ska göras beroende av en systematisk självkritik. Denna kritik ska ha
en konstnärlig grund. Praktik och teori ska, framstår det som, samtidigt
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integreras och hållas isär. Tydligast uttrycks det i regeringens proposition
(1975:9): ”Att lösa sambandet mellan olika moment genom indelning i kurser
är här inte meningsfullt”. Samtidigt finns krav på att olika utbildningsmoment
ska vara en del av en sammanhängande lärandeprocess. Detta möjliggörs genom att estetiken som ett teoretiskt ämnesområde och som ett specifikt värde
inlemmas i de konstnärliga undervisningspraktikernas rationalitet. Sammantagen formuleras den dels i hur centrala maktrelationerna mellan studenter,
undervisningen och den konstteoretiska miljön ska etableras och dels i relationen mellan teori och praktik. Genom att bli del i denna rationalitet kan studenterna utveckla ett personligt uttryck.
Styrningsrationaliteten kan kontrasteras mot den rationalitet som styr expansionen av högskolan i stort. I den högskolesektor som vid denna tid tar
form är målet att på ett övergripande plan styra utbildningar mot en reglerad
och generell organisering. Här finns krav på ett tydligt särskiljande av teoretiska och praktiska moment, på tydligt avgränsade kursmoment och kursplaner och på tydliga examinationsmål. I konstnärlig utbildning handlar det istället om att hålla samman kursmål och examinationsmål, ge förutsättningar att
utbilda studenter fria från omedelbara samhälleliga krav, fria från en efterbildande regelstruktur och fria från ett branschinflytande. I och med att konstnärerna ”med sina speciella medel kan skildra och tolka det som händer” tilllåts utbildningarna och de konstnärliga undervisningspraktikerna i sin unicitet
stå över den övergripande rationalitet som styr expansionen av högskolesektorn.
I termer av makt framstår det sammanfattningsvis som att relationen mellan konsten, estetiken och samhället i utredningstexterna förstärks. Kopplingar och relationer mellan en exklusiv, elitistisk konst och mer folkliga
konstformer, mellan mecenater och konstnärer, mellan kyrkan och konsten
och mellan den kungliga makten och konsten, försvagas. Föreställningar om
konst och konstnärer som i dessa nätverk togs för givna, som föreställningen
om geniet och konstens sanningsstatus, övertas, omformuleras och beskrivs
samtidigt som obsoleta.
I linje med detta blir det de konstnärliga undervisningspraktikernas uppgift
att producera studenter som samtidigt kan förkroppsliga samhällets värden
och visioner och som kan stå fria från dessa. Denna motsägelse blir en del i
det etiska arbete som deltagarna behöver underkasta sig. Formerna för utarbetning av individernas etiska hållningar ska etableras genom att individerna
utvecklar subjektsformerande teknologier som självkritik, självdisciplin och
självreflektion. Därigenom kan deltagarna i konstnärliga undervisningspraktiker möta och hantera de värden som nämnda motsägelse implicerar.
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Konstnärliga undervisningspraktiker i Academia del
Disegnó, 1563
Introduktion
Det omfattande utredningsarbetet under 1960- och 1970-talet leder så småningom till att dans-, film- och skådespelarutbildningar blir en del av den
konstnärliga utbildningssektorn. Etableringen av utbildningarna kan sägas
vara kulmen på den utbildningsexplosion som påbörjats efter andra världskriget och som byggde på tanken att högre utbildning var viktig för samhällets
demokratiska utveckling. Den problematisering av de konstnärliga utbildningarna som görs i de refererade utredningarna följer i stort de förändringar
som sker i utbildningssektorn runt om i västvärlden (Popkewitz & Brennan,
1998, Martins & Popkewitz, 2015). Det handlar om att utbildningarna ska bidra till jämlikhet, yttrandefrihet, det socialt goda, individers frigörande och ett
stärkande av demokratin. Utbildningarna ska ur ett samhälleligt perspektiv ge
människor hopp inför framtidens utmaningar (Ramos do Ò, Martins & Paz,
2013, Martins & Popkewitz, 2015). Att etablera konstnärliga undervisningspraktiker fria från religiösa, moraliska eller politiska kopplingar framstår som
ett sätt att bryta kopplingarna till samfundsliknande utbildningar och regelstyrda lärprocesser.
Samtidigt är talet om de konstnärliga utbildningarnas särskildhet ingen ny
företeelse. Snarare uppvisas i de granskade texterna från 1960- och 1970-talet
väsentliga likheter med samtidens konstnärliga undervisningspraktiker och
med de konstnärligt inriktade utbildningarna som under 1500-talet initierades
i Europa. Det som beskrivs i det följande är inte de konstnärliga utbildningarnas uppkomst eller dess disciplinering i det sena 1500-talets Florens. Snarare
handlar det om hur specifika normer och värden genom en serie av händelser
formar de konstnärliga undervisningspraktikerna i Academia del Disegnó i
Florens som instiftas 1563. Mer specifikt handlar det om hur deltagare i undervisningspraktiken kommer att problematisera relationen mellan konstnärlig
förmåga och funktion och hur de konstnärliga undervisningspraktikernas möjlighetsvillkor etableras genom disciplinerings- och styrningsteknologier. Avsnittet bygger främst på hur utbildningen framställts i ett antal konsthistoriska
analyser (Lindgren-Fridell, 1970 i SOU 1970:66, Hughes, 1986a, 1986b,
Goldstein, 1996, Wallenstein, 2001, Sciulli, 2007).

Vilka problem formuleras?
Tiden som förebådar instiftandet av akademin i Florens präglades av en kamp
om uppdrag från huset Medici som vid denna tid regerade över stadsstaten
Toscana. De större yrkessammanslutningarna som under lång tid dominerat
handel och produktion i Florens kom under 1500-talet att kontrolleras av allt
mer kommersiella aktörer. Genom uppdrag från huset Medici kunde dessa i
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sin tur kontrollera de löst sammansatta yrkesgillen i staden (Hughes 1986a).
Dessa breda skråliknande sammanslutningar förenades främst i ett hantverkskunnande. En hantverkare som producerade sängar innehade ett kunnande om
sängens ändamål, om dess form och dess materiella villkor. Hantverkskunnande kan förmodas ha betraktats i enlighet med Aristoteles definition av techné, en beredskap att producera ting utifrån det man håller för sant, utifrån
ett ”know-how” (Burman, 2014). Med sådan kunskap kunde hantverkaren
dreja en kruka, sy en skjorta, snickra en säng men också hålla ett övertygande
tal.
I konkurrensen om uppdragen från huset Medici tvingades de olika yrkesgrupperna att tydligare definiera sina kompetenser (Hughes, 1986a). Genom
att initiera en utbildning som inte enbart undervisade i ett hantverk utan även
utvecklade ett specifikt sätt att tänka och ett sätt att artikulera innebörden av
de artefakter som producerades, kunde bildskapare, skulptörer och arkitekter
profilera sitt kunnande. Ett initialt möjlighetsvillkor för utbildningarna i den
konstnärliga akademin i Florens handlade således om att distansera sig från
hantverksyrken genom att tydliggöra en specifik kompetens. När det mäktiga
medicin- och apotekargillet flyttade in i det nybyggda kontoret ”Uffizierna”
är det enligt konsthistorikern Hughes ett försök att sätta stopp för denna typ
av profilering och återta kontrollen över de olika yrkeskårerna (ibid.). Gillet
utfärdar 1568 ett dekret som stipulerar att alla yrkeskårer som pekats ut i en
lista ska skrivas in i gillet.
Among the crafts specified as being within its jurisdiction were some with traditional links with sculptors and painters: waxworkers (not chandlers, but those
who are described as making 'imagini di cera´) and goldbeaters (battilori). This
part of the list looks as though claims are being staked, demarcation lines drawn
after a flight of members and the foundation of a rival organization which, in
time, certainly acquired powers that rivalled the older guilds. (ibid., s. 8)

Förflyttningen från de medeltida yrkesgillena till de konstnärliga akademierna
kom för bildskapare, skulptörer, arkitekter och andra artister, att handla om
att undgå ogynnsamma ekonomiska omständigheter på en marknad och om
att vinna anseende och status. De ekonomiska omständigheterna etableras
som ett centralt möjlighetsvillkor i akademin. Snarare än merkantilismens
strävan att upprätta mer enhetliga ekonomiska enheter introduceras i Florens
en mer differentierad handel som bidrog till konkurrens mellan yrkesgrupper
(Hughes, 1986a). Konkurrensen förutsatte att yrkesgrupper och individer fritt
kunde producera och sälja varor på en marknad. Individer liksom mindre yrkesgemenskaper blir därigenom hänvisade till sin egen kompetens och till sin
egen övertygelse om att de produkter de producerade hade ett värde. Det
krävde i sin tur att de vände blicken mot sig själva och rannsakade sin egen
förmåga och möjlighet.
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Centrala begrepp och antaganden
När akademin åtta år efter sitt instiftande reformeras anhåller bildskapare,
tecknare och arkitekter hos huset Medici om att få lämna stadens medicin- och
apotekargille. Skulptörer och bildhuggare begär samtidigt utträde från stenläggar- och snickarskrået (Hughes, 1986a). Den position som nu erövrades
avkrävde samtidigt ett svar på en fråga som många menade inte hade besvarats. Vad gjorde dem i akademin förutom att de avbildade ting och fenomen i
den omedelbara verkligheten och vad skilde den akademiska undervisningspraktiken från skråväsendets organisation av lärande i en mästare - lärlingspraktik? I de granskade texterna beskrivs omvandlingen från yrkesgillen till
akademin som en process där det till den efterbildande praktiken, styrd av
strikta regler och av en religiös doktrin, adderades en teoretisk dimension.
Giorgio Vasari som instiftade akademin och Federico Zuccari som var dess
första ”akademipresident” sammanförde i begreppet ”designó”, bilden, skulpturen och arkitekturen. Begreppet definierade den konstnärliga akten som en
handling varur en inre mental bild eller idé tar form i en yttre materialisering,
i en teckning eller en skiss (Wallenstein, 2001, Goldstein, 1996).
Denna tanke kom att få en central betydelse i akademin. För det första implicerade designbegreppet en möjlighet att urskilja konstnärliga kompetenser.
De individer som utifrån en föreställning eller idé kunde nedteckna en klar
och pregnant gestalt erhöll en hög konstnärlig status, medan de som konkret
och materiellt skulle framställa denna gestalt i en skulptur, i en tablå eller i ett
sceneri, fick en lägre status. Begreppet kunde därigenom etablera en hierarki
mellan olika yrken och konstformer. För det andra kunde Vasari och Zuccari
genom begreppet hävda att akademin inte enbart var en läroanstalt där elever
skulle härma och lyda en mästare. Designbegreppet pekade ut konstnärligt
arbete som ett etiskt arbete och en teknologi varigenom individen kunde utarbeta och forma sina tankar och sig själv inifrån och ut. Genom att träna ögats
känslighet och bemästra nedtecknandet av en idé i en enkel men pregnant och
övertygande gestalt, lärde sig studenterna sig att behärska och forma sin inre
förmåga och talang. Efter utbildningen kunde de som konstnärer framträda
som unika och autonoma och etisk upphöjda personligheter då deras etik utformats utifrån deras egna tankar och målsättningar.
För det tredje blev tanken om designó betydelsefull utifrån ett religiöst perspektiv. Den kristna tron kom att poängtera människans ansvar att rena sig
själv. Den kristna bekännelsen, menar Foucault, kom att formulera tanken
”känn dig själv”, vilket skiljde sig från den grekisk-romanska tanken ”ta hand
om dig själv” (Fejes & Dahlstedt, 2013). En del i ”att känna sig själv” var
bekännelsen, en aktivitet där individen avstod sig själv i strävan att närma sig
gud (Foucault, 2002b, 2008). Vasaris och Zuccaris sätt att definiera designó
liknar denna tanke. Designó framstår som ett begrepp vilket kunde påvisa att
konstnären i en konstnärlig gestaltning kunde avge en bekännelse som var
direkt, intuitiv, ren och pregnant. Det konstnärliga uttrycket kunde genom sin
harmoni och symmetri förbindas med skönhet vilket stod i förbindelse med
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det moraliskt goda, det vill säga, med gud. Konstnären antogs kunna bemästra
sina begär och impulser, därigenom kunde hen få tillgång till unika uttrycksformer. I de konsthistoriska texterna som jag granskat beskriv hur konstnären
underkastar sig sin begåvning. Därigenom kan hen överskrida vardagens föreställningar och bekännelsens muntliga begränsningar. Definition av begreppet designó, som ett nedtecknade av en gudomlig ingivelse, som behärskning
av känslor och begär och som en klar och tydlig bekännelse kunde placera in
konsten i en övertygande kristen kontext. Sammantaget utgjorde begreppet
designó ett centralt möjlighetsvillkor för akademin. Genom begreppet kunde
akademin muta in en moralisk dimension som inte var åtkomligt för hantverkare och för skråväsendets produktionsrationalitet.

Vilka lösningar etableras? Maktrelationer i undervisningen
De estetiska traktat som i stor omfattning producerades under 1400- och 1500talet, framställs i de granskade texterna som ett sätt att organisera utbildningsprocesser, normera de pedagogiska handlingarna och fördela makt. Konstnären Ghiberi beskrev, som många andra traktatförfattare, konstnärligt arbete i
en undervisningspraktik som en regelstyrd verksamhet med en tydlig progression i lärandet. Studenter skulle enligt Ghiberi stegvist förvärva en konstnärlig förmåga genom att ta sig igenom tre faser (Lindgren-Fridell, i SOU
1970:66):
1. Lära känna materialet.
2. Iaktta, jämföra och studera proportionen.
3. Utföra.
Andra, som Alberti, gav kompositionsläran och proportionsläran en större betydelse medan ytterligare andra koncentrerade sig på konturens centrala funktion (Hughes, 1986b, Goldstein, 1996).
Begreppet designó kom att problematisera traktatens regelestetik och därigenom etablerades kompetenser som blev centrala i akademins undervisningspraktik. Dels handlade det om att låta studenterna uppöva sin sensibilitet,
lära känna sig själv och kontrollera sina instinkter och begär. Konstnärens själ
kunde därigenom befrias, det vill säga frälsas i och genom den konstnärliga
akten. Dels handlade det om att finna en balans mellan görandet och reflektionen över görandet. Blir konst endast ett görande ansågs det bli alltför mekaniskt och konstnärens känslighet för omvärlden försvinner. Stannar konstnären i reflektionen och låter sig påverkas av världen kan den konstnärliga handlingen hämmas.
I ett flertal uttolkningar av Vasaris traktat framstår det, menar Hughes och
Goldstein, som att han trots designbegreppet ställde regeln i centrum. Vasari
hänvisar själv till en ”la perfetta regola d´arte” (Goldstein, 1996). Hughes och
Goldstein menar dock att Vasari på flera sätt var skeptisk till undervisning
som idé. För mycket övning kunde underminera det konstnärliga resultatet. I
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traktatet hänvisar Vasari bland annat till 1400-talets konstnärer, som han menar i alltför hög grad följt regler om anatomi och perspektiv vilket försämrade
den konstnärliga kvaliteten. För att nå renhet och skönhet behövde konstnären
istället arbeta med sin självkännedom. Först då kunde konsten bli ett gudstecken och konstnärens begåvning kunde påvisas (ibid.).
Med begreppet designó kunde traktaten som behandlade ljuset, skuggan
konturen, linjen och proportioner även ges teoretiska och religiösa innebörder.
I Vasaris traktat utvecklades en terminologi som inte enbart beskrev den
konstnärliga handlingen utan även den konstnärliga karaktären. Bland annat
menade han att en student antingen hade en konstnärlig förmåga, eller inte.
De som hade gåvan behövde ingen undervisning och de som inte givits en
konstnärlig begåvning kunde inte heller utbildas (ibid.).
If he lacks the ability whatever his efforts he will never be able to achieve what
another painter, with the help of nature, can take in his stride. (Vasari i
Goldstein, 1996, s. 25)

Talet om naturlig begåvning riskerade att underminera själva tanken om akademin. Samtidigt stärktes den nödvändiga religiösa kopplingen till den konstnärliga undervisningspraktiken. Konstnären ansågs skyldig att hörsamma sin
innersta karaktär och natur och realisera den potential och den gudomliga gåva
som givits.
Den mästare som övergav skråväsendets för akademin kunde lämna den
regelstyrda undervisningen och istället inträda i rollen som vägvisare. Snarare
än att lära ut en viss teknik utifrån förutbestämda kriterier kunde en lärare vid
akademin etablera en maktrelation som byggde på guidning av studenterna.
Nya tekniker för att konstnärligt uttrycka olika idéer och möjligheten att i
samtal verbalisera sina tankar och gestaltningsmässiga överväganden, uppmuntrade studenterna att vända blicken inåt mot sig själva. Därigenom kunde
de kritiskt granska deras egna motiv och mål. Från att en mästare styrde lärlingen, ofta genom en kroppslig disciplin, etablerades handledaren i akademin. En lärare som främst styr studenter genom att uppmuntra dem till självreflektion och självstyrning.

Begreppens relationella och sociala funktioner
Akademin som formades av lärare och studenter innebär inte att skråväsendet
och gillen omedelbart överges (Wallenstein, 2001). Akademin kom snarare
att etablera en hybridform där en utpräglad hantverksproduktion fortlevde
som en betydande del i den konstnärliga undervisningspraktiken. En av de
skarpaste kritikerna av denna hybridform kom att bli Zuccari, som förordade
en systematisk länkning mellan studier i geometri, retorik och matematik, och
det konstnärliga arbetet. Zuccari införde de första systematiska examinationer
där studenter skulle redogöra för kopplingen mellan nämnda ämnen och de
konstnärliga gestaltningarna (Sciulli, 2007).
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När Zuccari efter flera konflikter lämnar akademin handlar det dock inte
relationen mellan ett hantverksverkskunnande och den konstnärliga praktiken
(Hughes, 1986a, 1986b, Goldstein, 1996). Snarare handlar det om relationen
mellan det Zuccari beskrev som ”designo interno”, det gudstecken som enbart
möjliggörs hos den som begåvats med konstnärlig talang, och ”designo
esterno”, det faktiska utförandet i en nedtecknad gestaltning. Det framstår inte
som att Zuccari var intresserad av att primärt legitimera akademin med en
teori, snarare ville han som Vasari placera konsten i guds händer och understryka att konstnärens var beroende av en gudagiven begåvning. Tanken
skulle tydliggöra det unika och sanna i konsten. Därigenom tydliggjordes
också de dominansförhållanden som etablerades mellan gille och akademi,
mellan konstnärerna och kyrkan och mellan konsten och gud.
För många framstod emellertid begreppet designó som både vagt och hotfullt. I enlighet med Platons perspektiv på konst, som intensivt uttolkades under renässansen, menade många att den religiösa kopplingen var problematisk. Förmågan att imitera och avbilda kunde användas för att förvränga och
manipulera. Konstnären kunde till och med framställa ting som var mer lika
sig själv än vad de egentligen var. På så sätt kunde konstnärer ge sken av att
de inte bara befann sig nära gud utan att de även kunde träda in som gudar.
De kunde ordna verkligheten på sitt alldeles speciella sätt (Wallenstein, 2001).
Den religiöst präglade teoretisering som Zuccari förespråkade kom inte att
övertyga deltagarna i akademin. De insisterade på görandet som den huvudsakliga lärprocessen. De teoretiska implikationerna i Zuccaris idéer neutraliserades till viss del i ett traktat av Borghini, som deklarerade att alla konstnärliga uttryck var jämbördiga och att ingen konstart kunde hävda en dominans
över en annan konstart. I linje med detta skulle studenterna i akademin sträva
efter att göra sitt bästa i sina respektive discipliner. Detta skulle ske ”di Fare
et non di Ragionare”, det vill säga ”genom att göra och inte prata” (Goldstein,
1996). Behärskning av konturen, ljuset och skuggan skulle främst uppnås i
undervisningen genom avbildning. Konst handlade inte om en gudomlig ingivelse utan om att studenterna skulle behärska handens rörelse och ögats retning. Därigenom kunde de avbilda olika objekt i en sammansatt komposition
(Goldstein, 1996, s. 32). Att accentuera studenternas förmåga att efterbilda
utifrån en regelestetik styrd av en okritisk relation till religiösa doktriner blev
samtidigt inte ett sätt att lösa den maktkonflikt som uppstod mellan praktik
och teori i akademin.

Sammanfattande analys
I de granskade texterna etableras en styrningsrationalitet i den konstnärliga
undervisningspraktiken präglad av en relation mellan marknaden, religiösa
föreställningar och andliga dygder. Den konstnärliga undervisningspraktik
som etableras kan genom begreppet designó förstås som ett sätt för konstnären
att utveckla ett etiskt omdöme som handlar om att underkasta sig begåvning
genom självdisciplin och självreflektion. Behärskningen av konturen,
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skuggan och ljuset var ett uttryck för att konstnären hade självkontroll, att hen
kunde hörsamma och styra sin begåvning, sina passioner och sina instinkter.
Denna form av subjektskapande var inte begränsande utan frigörande, och de
maktrelationer som etablerades gav upphov till ett kunnande som låg bortom
hantverkarnas techné. Disciplineringen möjliggjorde en spontanitet och en
originalitet. Konstnären fick möjlighet att utveckla unika insikter och uttrycka
dem på ett personligt sätt. Konstnären låter sig i kraft av dessa förmågor inte
självklart styras av marknaden eller kyrkan, utan kan, genom att hävda ett
personligt uttryck, stå fri från dessa.
Ett centralt möjlighetsvillkor för etableringen av akademin fanns i relationen till den religiöst präglade teoretiseringen som formulerades av Vasari
och Zuccari. Ett annat var den decentraliserade marknaden som byggde på
olika kompetenser, allianser och beroenden. Det möjliggjorde för akademin
att skapa nätverk byggda på ett specifikt vetande och perspektiv. Nätverken
liknade dem inom vetenskapen som under denna tid får allt tydligare former.
Att i konstnärliga verk visa på att ting och fenomen hade en enhetlig form, att
de kunde ta gestalt som igenkännbara objekt, var ett perspektiv som kunde
kopplas till en kunskapsdimension som kunde igenkännas i vetenskapen. Liksom vetenskapen sökte en enhetlig ordning i ett innehåll och dess mångfald
sökte konsten en enhetlig ordning i formen (jmfr. Seip, 1996).
I termer av maktrelationer framstår det som att kontakten mellan en kommersiell marknad och akademin förstärks. Genom att sälja sin konst kunde
konstnären hävda ett ägandeskap, därigenom kunde konstnären upprättas som
ett rättsligt subjekt på en kommersiell marknad. Utifrån dessa maktrelationer
blir det de konstnärliga akademiernas uppgift att producera studenter som kan
förkroppsliga marknadens värden och normer och samtidigt stå fria från dessa.
Föreställningar om konst som ett hantverk kan delvis överges och med detta
även förbindelsen med skråväsendet.
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Konstnärliga undervisningspraktiker vid 2000-talets
början
Inledning
Den konfliktlinje som etableras i de granskade texterna från 2000-talets inledning, har flera likheter med de konflikter som utvecklades i Academia del Disegnó i Florens. De grundar sig i en diskussion om teori kontra praktik, om
undervisningens former, om konststudentens status och om konstens roll i den
sociala produktionen. Den tilltagande individfokuseringen och en orientering
mot en internationell marknad uppvisar också likheter med hur de konstnärliga undervisningspraktikerna kom att utformas i Academia del Disegnó.
Från såväl etablerade konstnärer som internt från de konstnärliga högskoleutbildningarna kommer i början av 2000-talet en allt hårdare kritik mot de
konstnärliga undervisningspraktiker som vuxit fram under 1970-talet. Kritiken riktar sig mot hur undervisningen kopplats till samhället samt mot de
konstnärliga gemenskaper som gjorts möjliga i denna sammankoppling.
1960- och 1970-talets tal om jämlikhet, gemenskap och demokrati jämte kritiska och frigörande visioner, övertas, bearbetas, omformuleras och får andra
innebörder och implikationer. I denna del av studien läggs tyngdpunkten på
de ”nya” utbildningar som etablerades under 1970-talet med inriktning på
scenkonst och film.

Vilka problem formuleras? Centrala begrepp och antaganden
I utredningen Plats på scen (SOU 2006:42) sammanställd av Kommittén för
jämställdhet inom scenkonstområdet granskas hela scenkonstbranschen, inklusive de konstnärliga högskolorna, utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Redan i inledningen slår rapporten fast att,
Utifrån dagens situation med faktisk ojämställdhet, kan konsten inte sägas vara
fri, eftersom förutsättningarna för att skapa konst inte är lika goda för kvinnor
som för män. Kommittén anser att konsten blir fri först då förutsättningarna är
lika. Så länge friheten inte är lika för män och kvinnor, måste den ständigt återkommande frågan bli: Konstnärlig frihet, för vem? (ibid., s. 37)

Med denna utgångspunkt kritiserar utredningen de rättigheter, förmågor och
kompetenser som konstnärer sägs inneha. Kritiken riktar även in sig på värden
som konstnärlig frihet, konstnärlig kvalitet och konstnärliga val. Om konstnärlig kvalitet sägs bland annat att kvalitetsargument är riskabla, ”när det
handlar om att rättfärdiga ett förändringsarbete. De som har makt har alltid
tolkningsföreträde när kvalitet och begåvning ska bedömas” (ibid., s. 59). Om
konstnärliga val citeras genusforskaren Tiina Rosenberg som påpekar att det
mycket sällan sätts upp pjäser av kvinnor på landets nationalscener. Hon menar att ”Sådana uppenbara utslag av ett hierarkiskt genussystem, brukar oftast
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förkläs till någonting i stil med ”fria konstnärliga val, utifrån objektiva kvalitetskriterier” (ibid., s. 538).
När det gäller högskoleutbildningarna kritiserar utredningsförfattarna skolornas antagningsprocesser, rekryteringsstrategier, undervisningspraktiker
och utbildningarnas organisationsformer. Om antagningsprocessen påpekas
att jurysammansättningarna på utbildningarna alltför ofta har en manlig dominans. Det sägs att ett specifikt utseende, klasstillhörighet och särskilda etniciteter premieras vid antagningsprocesser på dans- och teaterutbildningarna.
När det gäller undervisningspraktiken riktas kritik mot den mästare - lärlingstradition som utredningen menar alltjämt praktiseras. Den beskrivs som en
riskfaktor för studenter då de alltför lätt kan komma i en beroendeställning till
lärare.
Gertrud Sandqvist, dåvarande rektor vid Konsthögskolan i Malmö, kritiserar i utredningen denna undervisningspraktik som hon menar är alltför inflytelserik och bygger på ”mer eller mindre grumliga romantiska idéer om geniet”. Undervisningsformen ”vidmakthåller en struktur som bygger på en icke
ifrågasatt personlig auktoritet som fäller omdömen eller ger goda råd till någon som i denna modell måste befinna sig i underläge” (ibid., s. 369). Utredningsförfattarna kritiserar även musik- och teaterutbildningar som de menar i
stora delar bygger på en manlig kanon.
”Samtliga teaterutbildningar har även sin pedagogiska bas i manliga föregångare och pedagogers arbeten och visioner. Det finns alltså i dagsläget överlag
ytterst få verk av kvinnliga upphovsmän i den grundläggande högskoleutbildningen på landets samtliga scenkonstnärliga utbildningar.” (ibid., s. 373)

Ytterligare en dimension som problematiseras i utredningen handlar om den
självständiga studenten. Utredningsförfattarna menar att bilden av studenten
på konstnärlig högskola som fri och självständig till stora delar är en drömbild.
Snarare än att fostra oberoende och fria konstnärer fostras studenter ”till att
inte ifrågasätta eller över huvud taget intellektualisera sitt yrke eller sin utbildningsprocess” (ibid., s. 378). Det finns därför ett behov av att ”studenterna
ska få mer plats för reflektion och mer teoretisk undervisning” samt att ”ge
studenterna fler verktyg för att analysera och verbalisera” (ibid., s. 378). Relationen mellan teori och praktik blir återigen central i förståelsen av konstnärliga utbildningar, nu med en specifik betoning på den enskilda studenten.
Denne behöver utrustas med kunskaper som kan frigöra hen från utbildningarnas strukturer och normer. Ytterst handlar denna frigörelse om att varje individ ska kunna verka utifrån jämställda förhållanden och därigenom kunna
vara en del i demokratiska processer.
I rapporten identifieras de samhällskrafter, strukturer, processer och praktiker som legitimerar utbildningarnas exkluderingsmekanismer utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Könsmaktsordningen där kvinnor ”underordnas i ett
icke jämställt samhälle”, sägs utgöra grunden i det konstnärliga arbetets exkluderingsprocesser. Det är männen som innehar resurserna och det är
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männen som tilldelas statliga medel. Så kallade konstnärliga val, konstnärliga
kriterier och konstnärliga bedömningar används, menar utredningen, som instrument för att upprätthålla utbildningarnas strukturer och den samhälleliga
ordningen.
Frågan om de konstnärliga utbildningarnas normer och värden kopplas i
utredningen till frågan om makt. Vem har rätt att definiera vad konst är och
kan vara? Med denna utgångspunkt argumenteras för att jämställdhet är en
nödvändighet i de konstnärliga undervisningspraktikerna. Ett jämställdhetsperspektiv behöver, som det sägs i utredningen, bli en ”obestridlig” kraft i de
konstnärliga undervisningspraktikerna. Tillgänglighet och deltagande för individer som definieras som exkluderade från de konstnärliga utbildningarna,
som etniska minoriteter, individer med avvikande klasstillhörighet eller individer med funktionshinder, blir en central fråga. Sammantaget framstår samhället och dess normer, i de granskade texten, inte som en tillgång utan som
ett hinder för de konstnärliga utbildningarna.
Att individperspektivet framhävs blir tydligt i projektet Att gestalta kön
som kom att bedrivas i anslutning till nämnda utredning. Projektet tar form
som ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt vid högskoleutbildningarna för skådespelare, musikalartister och mimare. Projektrapporten Att
gestalta kön. Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val (Edemo &
Engvoll, 2009) redovisas främst genom studenternas och lärarnas individuella
vittnesmål. Personliga brev och intervjuer varvas med kortare och längre reflektioner som vittnar om maktutövning, exkluderingsprocesser och om frånvaron av jämställdhet. Liksom i nämnda utredning, utmynnar rapporten i en
rad förslag vilka handlar om hur kunskapen om genus- och jämställdhetsfrågor inom scenkonstområdet kan stärka och förbättra utbildningarna. Den personliga bekännelsen blir central i rapportens kritik av de konstnärliga högskolorna.
Foucault menar att bekännelsen under moderniteten har fått en förändrad
funktion (Foucault, 2002b). Från att fungera som en renande bikt för den enskilda handlar bekännelser idag om att förbättra och effektivisera sitt jag i
enlighet med den gemenskap man vill tillhöra. I vitt skilda undervisningspraktiker har exempelvis utvecklingssamtal, kvartssamtal och bedömningssamtal
antagit formen av bekännelser där elever uppmanas att formulera självständiga strategier och planer för hur de ska uppnå bättre resultat (Axelsson, Balldin & Qvarsebo, 2014). Genom mer eller mindre terapeutiska ansatser i
drama- och värderingsövningar uppmanas elever att inför klassens eller skolans gemenskap formulera värderingar och känslor och förklara hur dessa kan
motiveras eller förändras i relation till gemenskapens regler och normer
(Dahlstedt & Fejes 2014). I nämnda rapport finns likheter med beskrivningar
av bekännelsens betydelse för deltagarna i Florens konstakademi. Även den
tar form genom vittnesmål och bekännelser. Det handlar inte om religiös eller
samhällelig frälsning utan om att förbättra och effektivisera de konstnärliga
utbildningarna och utarbeta och forma en unik personlighet.
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Vilka lösningar etableras?
Vad förslagen om förbättring skulle kunna innebära för de konstnärliga högskoleutbildningarna formuleras bland annat i rapporten Nu kommer framtiden,
nu kommer den! En rapport om möjligheterna för Stockholms dramatiska
högskola (2010), som publiceras några år innan sammanslagningen av Teaterhögskolan och Dramatiska institutet i Stockholm. Det konkreta uppdraget
för rapportförfattarna handlar om att överväga nya utbildningar i den kommande högskolan samt reflektera över Bolognaöverenskommelsens betydelse
för framtida utbildningar.
I rapporten formuleras vad studenterna förväntas kunna efter utbildningen.
En central förmåga handlar om flexibilitet, vilket bland annat innebär att ge
studenter en ”beredskap att hållbart kunna agera i en föränderlig värld”. Detta
förs fram som det huvudsakliga argumentet för att utbilda studenterna i olika
funktioner, inte i en yrkesidentitet. En annan förmåga som lyfts fram i rapporten handlar om att behärska normkritiskt tänkande. Studenten ska inte primärt
göra konstnärliga val, utan medvetna val, vilket innebär att förstå hur olika
gestaltande uttryck förändrar eller konserverar normer och maktstrukturer.
Om studenter antas ha en konstnärlig begåvning framstår det i utredningstexten som att den främst ska framträda genom att studenterna kan visa att de
behärskar, inte det konstnärliga materialet, utan en kunskap om de maktdimensioner som gör sig gällande i det konstnärliga arbetet. En kritik riktad mot
samhällets normer och värden etableras som ett möjlighetsvillkor i de utbildningar som skissas fram i rapporten.
Utgångspunkten i rapporttexten har därutöver vissa likheter med Borghinis
traktat och talet om att konstnärlig förmåga utvecklas ”genom att göra och
inte prata” (Goldstein, 1996). Utbildningsförslagen som presenteras i rapporten behöver, menar rapportförfattarna, utformas som enheter ”där studenter
studerar istället för lär sig”. Studenterna ska utveckla ett flexibelt förhållningssätt till olika konstformer. Skolan ska inte examinera färdiga konstnärer, utan
rapportförfattarna ”ser konsten som en process, så även konstnärskapet och
själva skolan” (Stockholms dramatiska högskola, 2010, s. 6).

Subjektsformering och maktrelationer
Kroppen och det ordlösa
Med den inriktning mot makt och normkritik som skrivs fram i de granskade
texterna framstår det som att frågan om konstnärens unicitet och specifika begåvning hamnar i bakgrunden.
I de granskade texternas formuleringar om de konstnärliga undervisningspraktikerna finns samtidigt en koppling till ett antal studier som under 2000talet intresserar sig för de kroppsliga dimensionerna i de konstnärliga undervisningspraktiken. I Anna Lindqvists avhandling Dans i skolan – om genus,
kropp och uttryck (2010) står danslärares erfarenheter av och uppfattningar
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om dansundervisning i centrum. I avhandlingen analyseras danslärares erfarenheter och i resultatdelen refereras ett stort antal utsagor som berör kroppens
roll i det konstnärliga arbetet.
En stor del av danslärarnas utsagor handlar om kropp, uttryck och kommunikation //…// I dansen får barn och ungdomar en möjlighet att uttrycka sig ordlöst och kommunicera med hjälp av kroppen. Tine använder uttrycket att man
”tvingas att vara med helt och fullt med sin egen kropp. I dansen kan man inte
gömma sig bakom böcker eller datorer.” Dans erbjuder vidare variation i
kroppsrörelser. //…// ”dans är ett sätt att uttrycka sig som involverar både känslor och intellekt och som har kroppen som instrument.” (ibid., s. 113)

Tanken om att konstnärliga undervisningspraktiker inte primärt syftar till att
verbalt överföra ett kunnande formuleras på ett liknande sätt i Högskoleverkets utvärdering av konstnärliga högskolor för scenisk och filmisk gestaltning
(Hejzlar & Ridderstad, 2007). Rapportens expertgrupp menar där att ”lärarens
kunskaper och insikter är ingenting som skall läras utan snarare ha betydelse
som inspiration och – kanske rent pedagogiskt – som provokation och startmotor.” (ibid., 2007, s. 27; se även Edling, 2012). I Högskoleverkets publikation Ribban på rätt nivå. Sju inlägg om högskolemässighet (Högskoleverket, 2001) ställs frågan om vad som kan känneteckna högre konstnärlig utbildning. Dramatiska institutets dåvarande rektor Per Lysander, menar där att
”Det är tveksamt om konstnärskap är något som kan fångas i traditionella utbildningssystem. Det finns en bestämd gräns för nyttan av konkret kunskapsöverföring. Själva skolsituationen kommer vid någon punkt att kollidera med
det personliga konstnärskapet” (Högskoleverket, 2001, s. 37; se även
Benyamine, 2015).
Cecilia Lagerström lyfte i sin avhandling Former för liv och teater (2003)
fram den tysta kunskapens roll i teaterarbetet och Pernilla Ahlstrand har i sin
avhandling Att kunna lyssna med kroppen – En studie av gestaltande förmåga
inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater (2014) beskrivit
det ordlösa i den pedagogiska praktiken med utgångspunkt i begreppet tyst
kunskap. Begreppet används i forskningslitteraturen för att fånga den konstnärliga kompetensens vaghet och situerade natur. Olsson (2010) menar på ett
liknande sätt att bedömning på konstnärlig högskola skiljer sig från bedömningsprocesser i andra utbildningar då de utvecklas som en integrerad del av
det konstnärliga arbetet. Konstnärlig bedömning kan då förstås som något
unikt och särskilt, något som inte kan jämföras med andra bedömningsprocesser och något som inte självklart kan verbaliseras (jmfr. Benyamine, 2015).
Att bedömning kan utvecklas som en tyst kunskap har problematiserats och
kritiserats utifrån ett flertal olika perspektiv (Elzinga, 1990, Rolf, Barnett &
Ekstedt, 1993, Molander, 1996, Atkinson & Claxton, 2000 Torff & Sternberg,
2001).
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Begreppens relationella och sociala funktioner
I de granskade texter upplöses gamla uppdelningar som begåvad/obegåvad,
konst/hantverk, teori/praktik och genom det normkritiska perspektivet skapas
nya dikotomier som kropp/intellekt, flexibilitet/orörlighet, mod/feghet och
mångfald/enfald. Det sätt varpå texterna utmanar förgivettagna föreställningar
om konstnären tenderar samtidigt att återinföra ett konstnärligt subjekt som
har unika förmågor att överskrida samhälleliga begränsningar och vars begåvning varken kan verbaliseras eller överföras. Utgångspunkten för en förändring av de konstnärliga utbildningarna tycks vila på en idé om en student utrustad med specifika egenskaper. Dessa handlar om mod, flexibilitet och en
öppenhet inför en mångfald. Beskrivningarna ligger samtidigt i linje med de
generella krav som ställs på alla högskolestudenter i policydokument på övernationell nivå. I en rapport från 2010 menar exempelvis OECD att framtidens
studenter ”måste utvecklas till självständiga, livslångt lärande individer eftersom skolan behöver förbereda dem för arbete som ännu inte finns, för teknologier som ännu inte är uppfunna och för att lösa problem som vi i dagsläget
inte ens vet är problem” (Olsson et al, 2015, s. 70).
Att konstnären ska öppna sig mot en lösningsfokuserad osäkerhet, vilken
främst manifesteras i en global marknad, förstärks i de granskade texternas tal
om studenter som mobila och oberoende. En student på en konstnärlig högskola ska vara flexibel, modig, ständigt lärande och medveten individ som visar
på, reflekterar över och genom konsten kritiserar samhällets normer. Att studenterna etiskt ska underkasta sig dessa värden, tydliggörs bland annat i rapporten Nu kommer framtiden, nu kommer den!, där nämnda egenskaper ses
som nödvändiga i de konstnärliga undervisningspraktikerna (Stockholms dramatiska högskola, 2010). I rapporten understryks vikten av att skapa sammanhållna utbildningarna där undervisningspraktiken bryter med cementerade hierarkier och arbetssätt. Lärare ska förhålla sig kritiskt till mästare-lärling-relationer, tillgängliggöra sina erfarenheter och ”stimulera studenters nyfikenhet och egna lärandedriv” (ibid., s. 14). Det handlar om att förhindra en
”pedagogisk lära” som ”stelnar i fasta former” (ibid., s. 12).
Filosofen Martin Buber och hans syn på studenten som en självständigt och
ansvarsfullt individ som hittar sina egna vägar till kunskap, framstår som en
pedagogisk inspirationskälla för rapportförfattarna. Lärarens roll blir inte att
”lära ut” utan ge studenten förutsättningar att ”lära in”. För att tydliggöra inriktningen låter rapportförfattarna Buber själv formulera rapportens pedagogiska vision: ”Jag tar den som lyssnar på mig vid handen och leder honom
fram till fönstret. Jag slår upp fönstret och visar ut. Jag har ingen lära att
komma med men jag för ett samtal” (ibid., s. 14). Här finns likheter med ideal
som formuleras i Högskolor för konstnärlig utbildning (SOU 1970:66). Men
medan Nemes i den sistnämnda utredning förstås som en guidande och problematiserande lärare syftande till att rikta studentens blick mot konstens
funktion i samhället, handlar referensen till Buber om att rikta studentens
blick mot samhällets normer, mångfald och exkluderingsmekanismer.
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Frågan om inkludering och exkluderingsprocesser formuleras även i utredningen Konstnär – oavsett villkor (SOU 2018:23). I utredningen finns en tydlig strävan att bredda rekryteringen till de konstnärliga utbildningarna och
förmå dessa att inkludera studenter som kan bidra med en mångfald av erfarenheter och tillhörigheter i de konstnärliga undervisningspraktikerna. Utredningens föreslår bland annat att konstnärliga högskolor ska,
flytta ut delar av sina aktiviteter till socioekonomiskt svaga områden i större
omfattning än vad som sker i dag //…// Målsättningen är, förutom breddad rekrytering till de konstnärliga utbildningarna, att öka konstens betydelse för en
fortsatt hållbar samhällsutveckling och ökad samhörighet i lokalsamhället, dvs.
ett Sverige som håller ihop. I förlängningen skapas ett ökat demokratiskt engagemang. (ibid., 2018, s. 362)

Att studera eller arbeta som lärare på konstnärliga utbildningar kopplas här
ihop med specifika etiska, moraliska och politiska dimensioner som handlar
om att utbildningarna ska bidra till ”ökad samhörighet”, till att ”öka konstens
betydelse” men även till hållbarhet, nationell gemenskap och ett ”ökat demokratiskt engagemang”. Här antas att lärare och studenter som deltar i konstnärlig utbildning, oavsett roller och mål, är delar av en sammansatt gemenskap
där specifika värden ska användas, omsättas och synliggöras. I förslaget förväntas högskolorna samverka och föra ”dialog med lokala aktörer såsom kommuner, boende, föreningar och fastighetsägare m.fl.”. Konstnärers, studenters
och lärares närvaro kan, menar utredningen, ”leda till samverkan med nya lokala kulturella initiativ, en attraktivitet till att bosätta sig i området, en ny slags
affärsverksamhet, osv.” (ibid., 2018, s. 362).
Utredningen menar att de konstnärliga utbildningarna kan åstadkomma
förändringar i fråga om demokrati, jämlikhet och inkludering. Initiativ av
detta slag syftar, framstår det som, inte bara till att utveckla studenternas
konstnärliga förmåga utan även till att skapa en relation mellan de etablerade
utbildningarna och de marginaliserade invånarna. Implicit etableras i förslaget
en form av disciplinering. Aktiviteterna kan potentiellt tydliggöra samhälleliga hierarkier och normalisera specifika etiska hållningar. Maktrelationerna
som upprättas handlar inte om att tvinga lärare, studenter eller invånare till att
inneha specifika värden utan om att understryka det nödvändiga i inkludering,
jämlikhet och demokrati samt att tydliggöra var och utifrån vilka positioner
dessa värden kan praktiseras och uttryckas.
Ett samspel med det omgivande samhället etableras i nämnda rapporter
som ett möjlighetsvillkor i 2000-talets konstnärliga utbildningar. Samspelet
bygger på idéer om konstnärer som flexibla, modiga. Det handlar inte om,
som texterna från 1960- och 70-tal implicerar, att utbilda konstnärer som kan
leda gemene man in i konsten frigörande rum utan om att utbilda konstnärer
som genom en aktivistisk hållning kan synliggöra och kritisera samhällets
normer och värden.
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Sammanfattande analys
Trots att det teoretiska innehållet i utbildningarna, enligt de granskade texterna, ska ha en tydlig riktning mot makt och normkritik förespråkas, i likhet
med texterna granskade i de tidigare historiska händelserna, en integrering av
det som kallas praktik och teori. Det konstnärliga arbetet lyfts fram som det
centrala i undervisningen. En vilja att bibehålla utbildningarnas exklusivitet
kommer bland annat till uttryck i intresset för konstens kroppsliga, ordlösa
och tysta karaktär. Därutöver handlar det om att undervisa i ett normkritiskt
tänkande och att stärka studenternas beredskap att ”kunna agera i en föränderlig värld” (Stockholms dramatiska högskola, 2010, s.18).
Kritiken av de utbildningar som etableras under 60- och 70-talet kan förstås
som en vilja att likställa de konstnärliga utbildningarna med andra högskoleutbildningar. Den exklusiva rätten till en fri studiegång och bilden av den
självständiga studenten bygger, som det uttrycks i flera av de granskade texterna, på en falsk föreställning om att konsten i sig kan frigöra individen. Samtidigt pekar styrningsrationaliteten i en riktning mot individens ansvar och
risktagande. Studenten ska inte primärt göra konstnärliga val utan medvetna
val. Därigenom ska studenterna utveckla en aktivistisk kompetens som tydliggör deras egna såväl som samhällets normer. Utbildningarna har inte primärt en uppgift att lära ut utan ska ge studenten förutsättningar att lära in.
Utbildningarna förstås inte primärt som en lära vilken ska spridas i samhället
utan som ett samfund vars vetande kan placeras på specifika platser i samhället där behovet av konstnärliga värden bedöms som stort.
Kritiken mot de konstnärliga utbildningarnas och deras oförmåga att bryta
med en patriarkal struktur, med förstelnade arbetsformer och med exkluderingsmekanismer formar sig till en kritik riktad, inte mot utbildningarna i
sig utan mot hur konsten i utbildningarna kopplats samman med samhälleliga
normer och strukturer. Styrningsrationaliteten i denna kritik handlar, som det
framstår, om att utifrån ett demokrati- och jämställdhetsperspektiv frikoppla
konsten och konstnärliga undervisningspraktiker från dess samhälleliga band.
Det tydliggörs i rapporten Nu kommer framtiden, nu kommer den! (2010), där
normkritik, inkludering och bildning paras ihop med transnationella marknadsideal som handlar om mobilitet och öppenhet inför mångfald. Snarare än
att vara en del i en samhällelig plattform för inkludering, kreativitet och frihet
där de konstnärliga utbildningarna ska tillhandahålla konstnärliga handledare
och servicepersonal (SOU 1970:66) handlar det i 2000-talets början om att
flytta ut till områden där samhället antas ha brutit samman (SOU 2018:23).
Genom konstnärligt medvetna val ska deltagare i konstnärliga undervisningspraktiker förmå invånare i utsatta områden engagera sig i konstens möjligheter att kritisera samhällets ojämlika strukturer.
Att förlägga projekt eller flytta ut delar av de konstnärliga högskoleutbildningar till socioekonomiskt svaga områden kan ses som en maktutövning där
disciplineringen av studenternas värden kan ske genom att identifiera
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områden och individer där värden som inkludering, jämställdhet och demokrati har ifrågasatts eller försvagats.
Kritiken av de konstnärliga undervisningspraktikerna skulle med Foucaults
ord kunna beskrivas som ett antal raseriutbrott riktade mot 1960- och 1970talets reformperiod. Men kritiken mot reformtidens idéer kan också förstås
som ett övertagande av centrala begrepp och värden vars betydelser bearbetats, rubbats, förändrats och till slut riktats mot den tidens ideal. 60- och 70talets tankar om konsten som en plattform för kreativitet, som en frigörelseprocess och som ett sätt att skapa gemenskaper och fördjupa demokratin, bibehålls på olika sätt i de granskade texterna från 2000-talet. Men även om
målet med utbildningarna sägs vara att producera normkritiska medvetna studenter som ska ifrågasätta samhället, framstår individuellt mod, flexibilitet
och ett ständigt lärande som de centrala värden i utbildningarna.
I linje med detta blir uppgiften i de konstnärliga undervisningspraktikerna
att producera studenter som förbereds för en flexibilitet i yrkeslivet och som
kan agera i en osäker och föränderlig värld. Därigenom ska de kunna stå fria
i förhållande till samhällets normativa begränsningar, bibehålla normkritiska
förhållningssätt och samtidigt utveckla en känslighet för marknadens krav.

Diskursiva mönster
Foucaults etikbegrepp kan lite förenklat förstås som ett sätt varigenom människan fyller de värden som etableras i en praktik med ett innehåll. Så som
lärare, studenter och elever framträtt i den nutidshistoriska analysen kan målet
för denna självkonstituering sägas ha varierat. Under den senare delen av
1500-talet tycks målet för den konstnärliga akademin i Florens vara att producera konstnärer vars etiska subjekt genom den konstnärliga praktiken skulle
hantera den religiöst präglad moralen. Det konstnärliga arbetet blev en del i
en kristen etik. Under 1960- och 1970-talet verkar konstnärens etiska subjekt
vara knuten till en moralisk föreställning om ”det goda samhället”. Utbildningarna skulle producera konstnärer som i sitt konstnärliga arbete stod fria
och oberoende och samtidig var en del av och tog sitt ansvar för en mer allomfattande samhällelig frigörelse. Det konstnärliga arbetet fylls med ett samhälleligt innehåll och får samtidigt ett drag av religiös frälsning; konstnärliga utbildningar skulle förkroppsliga, “…narratives of salvation about the hopes of
the future and its promises of a more progressive and human society. The salvation narratives are given as empowering children and youth” (Martins &
Popkewitz, 2015, s. 9). Under 2000-talets inledning framstår det som att utbildningarna ska producera ett konstnärligt subjekt vars etiska hållningar ska
kopplas till en kritik av undervisningspraktikernas innehåll och organisation.
Studenter på konstnärliga utbildningar ska i sitt arbete frigöra sig från samhälleliga strukturer och kritisera dess normer och värden. Studenternas etiska
hållningar ska ta form i en aktivistisk konst.
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I studien framträder tre övergripande och särskiljande diskurser. Samtalsdiskursen avser den teknik och förhållningssätt som framträder i beskrivningar av undervisningspraktiken. Samtalet som ett centralt arbetssätt etableras i gruppundervisning såväl som i den individuella undervisningen. Som
styrningsteknologi tydliggörs diskursen i beskrivningarna av hur studenters
subjektskapande genom samtal ska formas i undervisningen. Frihetsdiskursen
avser hur de konstnärliga undervisningspraktikernas organisation och struktur
framställs i texterna. Som disciplineringsteknologi tydliggörs diskursen i beskrivningar av hur deltagarna i undervisningspraktiker friställs från övergripande utbildningspolitiska mål och regleringar. Produktionsdiskursen avser
hur innehålls- och formaspekter hanteras i den konstnärliga undervisningspraktiken. Som styrningsteknologi tydliggörs diskursen i beskrivningar av det
konstnärliga arbetets centrala plats i undervisningen och i hur teori och praktik
integreras och särskiljs i undervisningspraktiken. Diskurserna ska enligt de
granskade texterna på olika sätt etableras i praktikens interaktioner och forma
föreställningar om och förväntningar på de konstnärliga utbildningarna.
De konstnärliga undervisningspraktikernas möjlighetsvillkor struktureras
huvudsakligen i och genom diskursernas funktioner vilka tar form på olika
sätt och med olika betydelser och innebörder. Diskursernas funktion under
1960- och 1970-talet handlar om att stärka konstens självständighet och unicitet och samtidigt koppla den till värden som jämlikhet, demokrati och inkludering. Diskurserna ska därutöver stärka områdets autonomi genom tydliga
exkluderings- och inkluderingsmekanismer. I Academia del Disegnó handlar
diskursernas funktioner om att upprätta hierarkier mellan konstnärliga uttryck
och mellan olika yrkesskrån. Det handlar om att forma konstnären som innehavare av en gudomlig begåvning samt etablera idén om att konst kommer
inifrån människan. I 2000-talets inledning handlar diskursens funktioner om
att i utbildningarna tydliggöra och kritisera maktordningar, hierarkier och
undervisningsprocesser. Det handlar om att frikoppla sig från samhället och
koppla sig närmare en transnationell marknad. Diskursernas funktion handlar
därutöver om att forma en flexibel och modig student som ständigt lär sig och
som därigenom kan hantera en osäker och föränderlig värld.
Genom diskurserna och de makt/vetande-konfigurationer som produceras
etableras en slutenhet i de konstnärliga undervisningspraktikerna där ett visst
sätt att tänka och handla får företräde. Det begränsar vissa människors handlingsutrymme medan det möjliggör ett utrymme för andra. De individer som
deltar i de maktrelationer som etableras i undervisningspraktikerna blir konkreta bärare av utbildningarnas normer, värden och av deras inneslutande och
uteslutande processer.

Samtalsdiskursen
Även i de texter där individuell handledning och mästare-lärlingssystem som
undervisningsformer kritiseras framstår samtalsdiskursen som en oundgänglig del av praktikens styrningsrationalitet, det vill säga som ett sätt att
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strukturera deltagarnas handlingar och möjligheter. Samtalsdiskursen ges en
tydlig bild i rapporten Nu kommer framtiden, nu kommer den! genom Bubers
tankar som refereras. Tanken att läraren samtalar och leder sin student återkommer i samtliga tre händelser och grundar sig, som det framstår, i en föreställning om konst som fenomen kommer till uttryck inifrån och ut. Det som
studenten ska lära och studera ses inte som en extern kunskap utan som en
kunskap som studenten redan innehar och som hen ska hämta inifrån hen
själv.
Samtalsdiskursen inbegriper i grunden en misstro mot pedagogik som kunskapsöverföring. Studentens inre potential, hens begåvning eller förmågor ska
synliggöras i de framställningar som hen presenterar och i de samtal som förs
med lärare. Per Lysanders tveksamhet i fråga om konstnärskap över huvud
taget kan fångas i traditionella utbildningssystem (Högskoleverket, 2001, s.
37) har härvidlag ett släktskap med Vasaris syn på undervisning. Konstnärligt
arbete kopplas till studentens fallenhet och förmåga och det är endast de begåvade som kan förvärva den nödvändiga kunskapen (Vasari, 1960, i
Goldstein, 1996). Utifrån denna tro på studenternas unika och originella personlighet förstås även betyg och bedömningar som en anomali i den konstnärliga undervisningspraktiken (se Palme, Lidegran & Andersson, 2012). Läraren ska inte bedöma utan agera som en mentor i den konstnärliga arbetsprocessen och genom samtalet guida studenten in mot dennes inre, mot det personliga uttrycket.
Samtalsdiskursen som en guidning och vägledning beskrivs i texterna från
1960- och 1970-talet såväl som i texterna som handlar om den konstnärliga
akademin i Florens. I akademin syftar samtalet inte till att, som i skråväsendet,
härma, lyda och lyssna på mästaren, utan om att låta studenten urskilja det
konstnärliga arbetet som en etisk syssla varigenom studenten kan forma sina
tankar och sig själv inifrån och ut. I utredningen Högskolor för konstnärlig
utbildning (SOU 1979:66) beskrivs på ett likartat sätt hur läraren ska rikta
studentens blick inåt, mot sig själv. Det åstadkoms genom att låta studenten
självständigt utveckla och argumentera för sina konstnärliga val, samt låta studenten reflektera över hur olika problem har uppstått och hur de kan lösas
(SOU 1970:66). Likheten i dessa perspektiv kan formuleras som ett antagande
om att görandet och prövandet är en del av studentens subjektsformering och
självomvandlingsprocess. Studenten uppmuntras till att balansera en lyhördhet gentemot omvärlden med att vända blicken inåt. Samtalsdiskursen antas i
de granskade texterna ge utrymme för studenten att pröva olika tekniker,
material och förmågor.
I Academia del Disegnó handlar samtalet i stora delar om att frigöra bildskapare, skulptörer och arkitekter från skråväsendets tvingande regelstruktur.
Studenten konstrueras som en individ som har ett ansvar att utveckla ett etiskt
förhållningssätt i sitt konstnärskap. Enligt Vasari och Zuccari syftar samtalet
främst till att understryka hur den konstnärliga framställningen kan bidra till
att studenten befrias från sitt jag och kommer närmare gud.
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Som samtalsdiskursen framträder i texterna från 1960- och 1970-talet, fäster den uppmärksamheten på vikten av att studenter och elever reflekterar över
upplevelseformerna såväl som över de konstnärliga formerna. Samtalets
funktion handlar om att styra mot konstens och konstnärens möjlighet att bidra
till samhället. Beskrivningarna av handledning i texterna från 2000-talet framstår som besläktad med denna syn. Samtalsdiskursen handlar där om att studenten utifrån en individuell inre upplevelse och erfarenhet ska problematisera brister i samhället och i de konstnärliga utbildningarna. Studenten ska
genom samtal styras mot och visa på de makt- och exkluderingsmekanismer
som finns i samhället.
Medan syftet med samtalet i den konstnärliga undervisningspraktiken kan
skifta framstår dess styrningsrationalitet som mer stabil i att den samtidigt individualiserar och kontextualiserar. Den individualiserar genom att betona
subjektets självreglering och självstyrning och den kontextualiserar genom att
ställa konsten frihet i relation till den sociala produktionen. Samtalet handlar
för läraren om att ge studentens begåvning ett utrymme, att stödja, provocera
och att vara en ”startmotor” i en process som på samma gång ska styra och
frigöra studentens inneboende kreativitet. I diskursens styrningsrationalitet
etableras en dubbelriktad frigörelseprocess. Samtalet ska frigöra studenters
inre begåvning och förmåga, och samtidigt frigöra en undangömd men kraftfull kreativitet i den övergripande sociala produktionen. Även i de kollektiva
undervisningsformerna som skrivs fram i textmaterialet framstår samtalsdiskursen som central. I beskrivningarna av grupparbete blir den ”icke auktoritativa praktiken” central. ”Gruppundervisningen skall bland annat träna studenten i att aktivt delta i grupparbete utan auktoritära styrningar utifrån eller
inom gruppen” (SOU 1970:66, s. 131).
Bedömning och examination framstår som underordnade fenomen i de
granskade texterna. Bland annat framhålls i utredningarna från 1960- och
1970-talet att bedömning endast ska uppmärksammas genom att lärare anger
vilka kurser studenter genomgått. Det bidrar till att samtalsdiskursen kan användas som en effektiv maktteknologi. Istället för tydliga bedömningar vid
prov eller examination möjliggörs genom samtalet en ständig kontroll och utvärdering. Bedömningssamtal formar, med Foucaults ord, en maktritual där
ett ständigt utbyte av ett vetande utgör ett krav. Samtalsdiskursen kan därigenom ”nåla” fast studenten vid hens tillskrivna särart och samtidigt osynliggöra
de hierarkier som finns i de konstnärliga praktikerna (Foucault, 2003b).
Samtalet med lärare, mentorer och praktiserande konstnärer beskrivs som
nödvändiga för att studenterna ska hitta sitt personliga uttryck. Det kräver
samtidigt att studenterna redan när det blir antagna på utbildningarna har tillgång till ett specifikt förhållningssätt och en samtalsförmåga. Först när studenten kan visa dessa förmågor kan studenterna erhålla ett erkännande för den
konst som de producerat.
En samtalsdiskurs som handlar om att studenter ska ta ansvar för sitt egna
lärande, för sin självreglering, för att de i undervisningspraktiken ska leda sig
själv, framstår i några av de granskade texterna från 2000-talets början, som
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både specifika och ibland radikala perspektiv i de konstnärliga utbildningarna.
Samtidigt framgår det av texterna i sin helhet att denna typ av krav, i ganska
liten omfattning skiljer sig från krav som ställts i andra tider och från krav
som beskrivs i samtidens transnationella utbildningssektor (Olsson, Petersson
& Krejsler, 2015).

Frihetsdiskursen
Frihetsdiskursen legitimeras initialt av de hårda antagningskraven till utbildningarna. Genom dessa antas de unikt begåvade studenterna kunna vaskas
fram. Studenterna kan därefter självständigt avgöra vilka kunskaper och
kursmoment som de behöver för att kunna utveckla sitt konstnärskap.
Den fria studiegången där den individuella undervisningen och det konstnärliga arbetet präglar studierna och där obligatoriska och gemensamma föreläsningar, formella prov och bedömningar är mycket sällsynta, utgör grunden
för diskursens styrningsrationalitet. I utredningen Högskolor för konstnärlig
utbildning (SOU 1970:66), skrivs bland annat ”Det är sannolikt, att planeringen av utbildningen ofta kommer att vara mera komplicerad än vid andra
skolor. Det är bara i mindre utsträckning möjligt att utgå från ett fast lärostoff
och kravet på en långt gående integrering mellan teori och tillämpning är svårt
att tillfredsställa om inte planeringen sker inom mycket fria ramar” (ibid., s.
127). Studenters och lärares föreställningar om exempelvis konstnärlig frihet
och konstnärliga bedömningar kan med den utgångspunkten förstås som effekter av utbildningarnas organisering.
Med frihetsdiskursen etableras specifika möjligheter och begränsningar.
En central uppgift för studenterna blir exempelvis att själva identifiera de meningssystem och de etiska hållningar som kan möjliggöra och förverkliga deras föreställningar om ett konstnärskap. Studenterna tillåts varken i handledning eller i det konkreta konstnärliga arbetet fixera innebörder till objekt, personer eller situationer. Diskursen bidrar på så sätt till att studenten ständigt
behöver förflytta sin uppmärksamhet och omvärdera betydelser och relationer. Frihetsdiskursen kräver att studenterna uppövar en känslighet gentemot
hur konst och ett konstnärskap som fenomen ständigt omformuleras.
I frihetsdiskursen etableras ett antagande om att lärare, elever och studenter
som deltar i konstnärliga undervisningspraktiker blir en del av en gemenskap
som förvaltar normer och värden som är flexibla, vaga och ständigt föränderliga. Frihetsdiskursen möjliggörs som ”a moral field binding persons into durable relations. It is a space of emotional relationships through which individual identities are constructed through their bonds to micro-cultures of values
and meanings” (Rose, 2004, s. 172). Det handlar inte om social kontroll utan
om social aktivering, ”which encourage and harness active practices of selfmanagement and identity construction, of personal ethics and collective allegiances” (ibid., s. 174).
I studiens konstruerade händelser synliggörs frihetsdiskursen på likartade
och olikartade sätt. De utbildningar som under 1960- och 1970-talet blir en
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del av den konstnärliga utbildningssektorn etableras i det Rose kallat för den
sociala staten (Rose, 2004). Ett välfärdssamhälle som utvecklats i tron om att
en expansiv stat kan hantera och förbättra alla delar i ett samhälle. I denna
statsbildning liknar de konstnärliga utbildningarnas uppgift den som innehas
av gängse utbildningsinstitutioner. Det handlar om att producera och reproducera de kunskaper, värden, mål och framtidsvisioner som anses socialt gångbara och funktionella i ett organiskt sammanlänkat samhälle. Frihetsdiskursen
tar vid denna tid form som en styrningsteknologi vilken kan koppla samman
konstnärliga undervisningspraktiker med specifika samhälleliga värden. Det
handlar om att konsten ska öka ”samhörigheten i samhället”, om hållbarhet,
nationell gemenskap och om att konsten ska bidra till ett ”ökat demokratiskt
engagemang”. Diskursens styrningsrationalitet ska möjliggöra den konstnärliga frihet som välfärdssamhället tillhandahåller.
Den utbildning som formas i Academia del Disegnó etableras i relation till
en kristenhet och i relation till en gryende kommersiell marknad där olika yrkesgemenskaper kunde profilera sig. Diskursens styrningsrationalitet möjliggör en utbildning som legitimerar att en teoretisk och religiös dimension tar
plats i det konkreta görandet. Att delta i akademin kopplades ihop med specifika etiska hållningar som skulle låta studenter framträda som unika personligheter. Studentens frihet kunde därmed definieras genom att de i sitt konstnärliga arbete kunde uttrycka en spontanitet, originalitet och ett personligt uttryck som inte självklart styrdes av kyrkan eller marknaden.
I 2000-talets inledning formuleras en kritik av den fria studiegången i utbildningarna. Bilden av studenten som fri och självständig beskrivs i de granskade texterna till stora delar som en drömbild. Snarare än att fostra oberoende
och fria konstnärer fostras studenter ”till att inte ifrågasätta eller över huvud
taget intellektualisera sitt yrke eller sin utbildningsprocess” (SOU 2006:42, s.
378). Frihetsdiskursen etableras som en styrningsteknologi vilken ska avslöja
de normer och värden som möjliggör utbildningarnas exkluderande praktik.
En praktik som systematiskt diskriminerar kvinnor och utesluter sexuella, etniska och religiösa minoriteter från de konstnärliga undervisningspraktikerna.
Frihetsdiskursen kan med den utgångspunkten förstås som en politisk zon där
studenter i de konstnärliga undervisningspraktikerna kan kritisera samhällets
undervisningspraktikernas normer och värden genom aktivistiska processer.
Samtidigt innebär frihetsdiskursen att studenterna ska uppfatta konstnärligt
arbete som ett risktagande där ansvaret ligger på individen. Att uppöva en
kompetens i självreflektion och självstyrning blir för studenterna centralt. De
blir, som Rose uttrycker det, ”…forced into a profound inwardness, and cling
for comfort to a belief in their own uniqueness, in the process elaborating a
complex inner world of self (Rose, 2004, s. 66).

Produktionsdiskursen
Produktionsdiskursen handlar om den koncentration på det konstnärliga arbetet som etableras i de konstnärliga undervisningspraktikerna. Studenter, lärare
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och elever konfronteras i undervisningspraktiken med konkreta tillverkningsoch framställningsproblem vilka rör produktionsmål snarare än lärandemål.
Diskursens styrningsrationalitet utmärks av att det varken i undervisningspraktiken, i kursplaner eller i andra styrdokument görs någon tydlig skillnad
mellan praktiska respektive teoretiska moment. Teori beskrivas å ena sidan
som ett sammanhållet område utanför den tillämpade praktiken och framstår
då som ett fritt val. Å andra sidan beskrivs teorin som så djupt integrerad i
praktiken att den för utbildningarna centrala diskussionen om konstbegreppet
förflyttas till och impliceras i studenternas konstnärliga arbete. De teoretiska
momenten beskrivs som en del i övningar med väsentligt praktiska inslag.
Som sådana ska momenten ”motiveras av den praktiska verksamheten” (UHÄ
1979:21, s. 24).
Integrationen av teori och praktik står i relation till estetikens syn på förhållandet mellan form och innehåll. Lite förenklat innebär den att form och
innehåll inte kan särskiljas. Den konstnärliga framställningen, konstens form,
styr vad konstverket vill förmedla eller säga och blir på så sätt bärare av ett
innehåll. För att en artefakt ska erkännas som ett konstverk krävs att det infinner sig en motsägelse i relationen mellan vad som i verket visas som form och
det påstående om ett fenomen eller idé som träder fram i tolkningen av denna
form. (jmfr. Seip, 1996). På det sätt som teori och praktik kopplas samman i
produktionsdiskursen betonas att innehåll är beroende av form. Denna betoning ger diskursen en central funktion i undervisningspraktiken då den kan
visa på studenters och lärares förståelse av abstraktioner i det konstnärliga
arbetet (UHÄ 1979:21, s. 30).
I de händelser som analyserats formas produktionsdiskursen på likartade
och olikartade sätt. I teoretiseringen av begreppet disegnó kopplas teori och
praktik samman i det konstnärliga arbetet som en handling varur en inre mental bild eller en gudomlig vision tar form i en yttre materialisering, i en teckning eller en skiss. Diskursen riktar konstnärens uppmärksamhet på hur det
konstnärliga verket kan ge olika ting och fenomen en enhetlig form. Liksom
vetenskapen sökte en enhetlig ordning i mångfalden sökte konsten en enhetlig
ordning i formen.
Under 1960- och 1970-talets expansion av konstnärliga utbildningar, ska
de konstnärliga verk som tar form i undervisningspraktiken förstås som ursprungliga och originella objekt vilka inte representerar verkligheten, utan är
en del av den. Därigenom kan de undersökas, dels genom en reflektion över
framställningsformerna och dels genom en reflektion över upplevelseformerna i det övergripande sociala produktionen. Utgångspunkten för en reflektion över framställningsformerna handlar om att varje verk ska förstås
som unikt i förhållande till redan färdiga verk. På så sätt kan de utgöra en
kritik av dessa.
Det innebär att konstens produktionsmaterial, det vill säga färgen, videoklippet, kroppen eller ramen blir allt mer genomarbetat och bär spår av en
metodologisk och teoretisk utveckling. Med denna utgångspunkt kan konsten
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i och genom produktionsdiskursen beskriva, reflektera, spegla och kritisera
hur olika fenomen förstås och upplevs (jmfr. Seip, 1996).
Den samhälleliga kopplingen som under 1960- och 1970-talet accentueras
i utredningarnas tal om ”fördjupat folkstyre och större jämlikhet” tas i 2000talets början över men får nya strategiska innebörder. Produktionsdiskursens
styrningsrationalitet riktas, med begreppet normkritik och med teorier om det
kroppsliga och ordlösa, mot undervisningspraktikernas brister. Snarare än att
utsätta relation mellan praktik och teori för en kritisk granskning förordas en
större koncentration på det konstnärliga arbetet och på produktion i undervisningspraktiken.
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Kapitel 6. Interaktioner i konstnärliga
undervisningspraktiker

Materialet i avhandlingens interaktionsstudie består i videodokumentation av
repetitionsarbete på två gymnasieskolor samt av ett handledningsmöte på en
konstnärlig högskola. Inspelningarna av repetitionerna på gymnasieskolorna
genomfördes 2014. Lärarna och eleverna repeterar inför en premiär med
publik. Arbetet genomförs i årskurs två på det estetiska programmet, ämnet är
teater och kursen heter ”Scenisk gestaltning 2”. Ämnet syftar bland annat till
att elever ska utveckla ”kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet”, att teori och praktik i undervisningen ”ska vävas samman” och att eleverna i det praktiska arbetet ska ”ges möjlighet att utveckla
sitt skapande inom teaterns olika områden” (Skolverket, 2011b)9. De inspelade repetitionerna varar mellan 45 minuter och två timmar. Totalt innefattar
materialet nio timmar och trettio minuter inspelad video. Fyra lärare och cirka
fyrtio studenter deltog i arbetet.
Videoinspelningarna av handledningssamtalen genomfördes på två konstnärliga högskolor våren 2008 och utgjorde det empiriska materialet i min licentiatstudie (Benyamine, 2015). Tio handledningssamtal med tre studenter
på den ena högskola och två samtal med två studenter på den andra högskolan
spelades in. Samtalen var femton till trettio minuter långa. Totalt innefattar
materialet cirka sex timmar inspelad videofilm. Det handledningssamtal som
jag re-analyserar i den andra av delstudien ägde rum i en kurs som handlar om
manusarbetets verktyg. I kursplanen anges att studenten efter kursen ska ha
grundläggande kunskaper om manusförfattande samt förmåga att omsätta och
värdera ett berättande grundmaterial. Kurslitteratur ska anpassas efter individuellt studieval och examination sker genom muntlig eller skriftlig ”utvärdering”. Kursens innehåll beskrivs i kursplanen i termer av ”process”,
9

Centralt innehåll i kursen Scenisk gestaltning 2: Gestaltning av en scenisk karaktär med kropp
och röst. Gestaltning med teaterns olika uttrycksområden scenografi, mask, kostym, ljud och
ljus. Den sceniska berättelsens uppbyggnad och olika vägar att skapa en scenisk berättelse.
Samverkan mellan teaterns uttrycksområden genom kombination av två eller flera områden i
gemensamma uttryck. Kommunikation med publik genom gestaltning via teaterns uttrycksområden. Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp. Teatern som kollektiv
konstart med fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet mellan de olika yrkesroller som
finns där. Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på hur teaterns uttrycksområden kommunicerar med publiken. Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel
avsikt, kraft, tid och rum. (Skolverket, 2011b)
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”kortfilmsformat” och ”anpassningar”. Kursen kopplas samman med en tidigare kurs där ”research” och ”förberedelser” anges som kursinnehåll. Studentens uppgift är att skriva ett kortfilmmanus som under senare delen av terminen ska spelas in. I handledningssamtalet presenterar studenten ett manusutkast som diskuteras med läraren.
Studiens tre delstudier syftar till att problematisera hur normer och värden
i konstnärliga undervisningspraktiker genom olika makt- och styrningsteknologier etableras i den konkreta undervisningspraktiken. Det handlar om att
identifiera de handlingar och åtbörderna som gör specifika handlingsmönster,
normer och värden rimliga, och orimliga.
Studien struktureras med hjälp av avhandlingens avgränsande frågeställningar, det vill säga; Vilka problem och lösningar har etablerats och formulerats, vilket subjektsskapande möjliggörs, vilka antaganden och begrepp används i undervisningspraktiken samt vilka funktioner har de i undervisningen.
För att skapa en förståelse för vilka subjektspositioner som görs möjliga och
åtråvärda använder jag som analytiska verktyg de tre diskurser som identifierats i den nutidshistoriska studien. Därutöver använder jag begreppen framträdande, preliminär enighet, överenskommelse och överensstämmande, regimässig och dramatisk dominans, agerande och observerande samt begreppen
subjektskapande, styrningsteknologier och maktrelationer.
Händelser, förlopp, situationer och interaktioner
Som tidigare nämnts ser jag konstnärliga utbildningar som delar i en sammanhållen sektor där de olika utbildningsformerna, utbildningsinriktningarna och
utbildningsnivåerna står i ett beroendeförhållande. Jämförelserna som görs i
analyserna baseras således i begreppet konstnärliga undervisningspraktiker,
det vill säga att undervisningen genomförs och utformas som ett konkret
konstnärligt arbete. I den första delstudien analyseras undervisningen i stor
grupp, i den andra delstudien analyseras individuell undervisningen och i den
tredje delkursen analyseras undervisning i en mindre grupp. Skillnader i utbildningsnivåer och utbildningsformer underordnas således i analyserna.
I analyserna fokuseras styrningsteknologierna i interaktionerna, det vill
säga de handlingar som tydliggör hierarkiska relationer, på handlingar som
tydligt normaliserar, innesluter och utesluter samt på handlingar där makt- och
kunskapsrelationer formas.
För att göra det lättare för läsaren att navigera i texten har jag delat upp de
tre händelserna i ett antal förlopp. När jag i analysen pratar om situationer
avser jag kortare sekvenser i ett sådant förlopp och när jag använder begreppet
interaktioner avser jag den minsta delen i händelsen, det vill säga den specifika handlingen, utsagan, åtbörden eller gesten.
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Delstudie 1. Undervisning i större grupp
Inledning
I denna delstudie analyseras en repetition genomförd på en av de två gymnasieskolorna som deltagit i studien. Denna förmiddag är schemat indelat i repetitionspass på mellan trettio och sextio minuter. Olika scener ska repeteras
och varje elev har sitt personliga schema. När repetitionen går från en scen till
en annan tillkommer några elever medan andra lämnar rummet.
Repetitionen genomförs i ett klassrum som byggts om till en så kallad
blackbox. Fönster är igensatta och väggarna svartmålade. Ett svart draperi
hänger från tak till golv längs kortväggar och den inre långväggen. I taket
hänger en enklare ljusrigg. Mitt på det svarta golvet arrangeras scenplatsen
med hjälp av fem mobila golvmoduler som satts samman till formen av ett L.
De är upphöjda någon decimeter från golvet, och modulen i hörnet av L:et är
upphöjd ytterligare ett steg vilket ger spelmöjligheter på tre nivåer.
Läraren har ställt sig framför scenplatsen och lagt sitt manus mitt på golvet.
En flaska vatten, några pennor, nycklar och en kaffemugg har placerats runt
manusbunten. Strax bakom honom är dörren in till rummet. I hörnet bakom
läraren har ett antal stolar staplats på höjden, framför stolarna står en långsmal
golvspegel. Ett bord har placerats i samma hörn. Ovanför bordet finns tre
väggfasta hyllor där en förstärkare, cd-spelare och annan medieteknik placerats. På bordet har läraren och eleverna lagt sina jackor, halsdukar och väskor.
Under bordet ligger skor huller om buller.
Klassen arbetar med att iscensätta pjäsen Marcus. Elva av eleverna repeterar scenen som skådespelare, en elev är ljussättare och ytterligare en elev närvarar men deltar inte i arbetet. Intrigen i pjäsen är i korthet följande: Marcus
går på gymnasiet och är hårt hållen hemma. Han är ständigt övervakad av sin
frånskilda, alkoholiserade och våldsamma pappa. Marcus har många kompisar men föredrar oftast att sitta hemma, umgås med sin hund och med att
skriva. Marcus är pjäsens författare och berättare. Publiken får följa med i
hans arbete när han skriver fram pjäsen scen för scen. Ibland kliver han ur
pjäsen och berättar om det som händer eller har hänt. Halvvägs in i pjäsen
dyker Marcus alter ego upp, en djärvare karaktär som vill befria Marcus från
pappans våldsamhet. Berättelsen hålls ihop av en berättarröst och iscensättningen bygger på att de olika rollerna ska vandra runt mellan skådespelarna
under spelets gång. Marcus kan, liksom de andra karaktärerna, under föreställningen spelas av alla i ensemblen.
Samtliga elever har utskrivna manuskript i handen. Eleverna sitter utspridda i lokalen; sju av dem sitter på golvet precis till höger om läraren. Tre
elever sitter på scenens nedre golvmoduler, en står på den högre modulen och
en av eleverna står på vänster sida om läraren.
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Vad anses vara problematiskt och vilka lösningar etableras?
Utbildningar som på något sätt inriktas mot en specifik yrkesutövning kan i
allmänhet sägas präglas av att de processer som pågår i en yrkespraktik förflyttas till en undervisningspraktik. Därigenom omvandlas de till didaktiska
moment, lektioner, grupparbeten, till läroböcker, kurs- och läroplaner och till
mer eller mindre strukturerade bedömningar (Lundgren, 1999). När konstnärliga praktiker underkastas en formell utbildningsstruktur innebär det alltså en
rationalisering och abstrahering av yrkespraktiken.
Att i en konstnärlig undervisningspraktik dela in konstnärliga handlingar i
olika enheter, kurser, läroböcker och arbetsmoment, har under lång tid förståtts som en utmaning. Detta arbete har samtidigt inte setts som en absolut
nödvändighet (SOU 1970:66, SOU 2006:42, SOU 2018:23). Problemet har
främst fått en lösning i att undervisningen inordnats i en produktionsdiskurs
och genom att teori och praktik integrerats.
I pjäsen berättas en historia om ungdomars sociala verklighet, om våld,
utsatthet och en mycket trasslig uppväxt. Samhället som en plats fylld med
sociala spänningar och konflikter ska hanteras i repetitionsarbetet. I enlighet
med den institutionella konstteorin handlar inte uppgiften om att reproducera
textens innehåll eller spegla rollkaraktärernas omständigheter. Det handlar
istället om att framställa dessa omständigheter på ett nytt och unikt sätt. För
deltagarna består därigenom de huvudsakliga problemet i hur textens innehåll;
pappans våldsamhet och pojkens utsatthet kan objektifieras och gestaltas.
Så som rummet möblerats och ljussatts framstår det som att deltagarna erbjuds en konkret snarare än en abstrakt dimension av yrkespraktiken. Rummet
skulle kunna vara ett mindre repetitionsrum på vilken teater som helst där ett
konstnärligt arbete ska utföras. Den öppna golvytan möjliggör positioneringar
och handlingar som anses självklara i professionella repetitionssammanhang
men som oftast förstås som mer eller mindre omöjliga i utbildningssammanhang i övrigt.
Rummets utformning pekar ut en produktionsdiskurs snarare än en undervisningsdiskurs. Det väsentliga handlar inte om vad som ska läras utan vad
som ska göras. Rummet pekar även ut en konstnärlig problematik snarare än
en abstrakt samhällsproblematik. Det är inte den sociala verklighet som rollkaraktärerna befinner sig i, som ska problematiseras eller hanteras, utan hur
denna verklighet scenkonstnärligt ska gestaltas.
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Förlopp 1
Läraren sätter sig på golvet och placerar manusbunten framför sig. Därefter
informerar han eleverna mycket kort om att de ska arbeta med pjäsens slut.
Läraren vänder sig mot eleverna som sitter på golvet strax bakom honom. De
pratar i mun på varandra och en av eleverna som sitter på scenen ljuder ett
tydligt ”sch”. Dörren står på glänt och ett sorl hörs från korridoren. En av
eleverna som sitter på golvet reser sig upp och stänger till dörren. Läraren
upprepar nu lika kortfattat att de ska arbeta sig igenom den näst sista scenen
i pjäsen. Några elever börjar bläddra i sina manus. Isabella och Sara som
sitter på scenens golvmodul börjar prata med varandra och sedan vänder sig
Isabella till läraren.
Isabella Vi arbetade med den i fredags…
Läraren Ja!
Isabella ...och då tänkte vi så här att vi skulle… få publiken att tro att pjäsen är
slut redan…
Läraren åh…

Eleven Karin som står till vänster om läraren sätter ena foten på en pall framför henne. Hon tittar på läraren och berättar sedan om hur de tänkte sig scenen.
Karin Ja, just det. Vi testade, vi körde så där som vi började. Så där som med Mia
(hänvisar till en ytterligare lärare som medverkar i arbetet) att det är lite samma
tema, att alla liksom, ja, ’men nu är det slut’, alla börjar plocka iordning (Medan hon
pratar bugar hon, plockar saker med händerna och avslutar med att lyfta upp händerna
i en avvärjande gest när hon spelar ut den sista repliken). Vissa går fram och bugar…
att vi verkligen ska få publiken att tro att det är slut. Och sedan kommer dom och säger ’vänta, vänta, vänta!’
Läraren Jaa, nice.

Läraren böjer sig ner och bläddrar i sitt manus, tittar sedan upp och frågar
eleverna om de vill visa vad de arbetat med. Eleverna svarar med spridda
nickande ”ja” varpå läraren uppmanar dem att spela upp scenen och säger,
”Och då får ni prata in dom som inte var här…”. Eleven Karin riktar sig till
elevgruppen medan några andra står och pratar sinsemellan. ”Vilka var inte
med i fredags?” Karin. Karin ställer sig på golvmodulen i mitten av scenen
och börjar instruera de andra eleverna.
Karin Vi tänkte, vi tänkte att du skulle… när pappan raglar iväg… (pekar på eleven
som ska spela pappan och visar genom att peka ut mot golvet), så tänkte vi att du (vänder sig till eleven som ska spela Marcus) skulle stå kvar här och kolla efter… (Eleven
som spelar pappan lägger sig på sin position på golvet precis framför scenmodulerna.)
Elev som spelar Marcus Mm…
Karin… och nu … du vänder dig mot publiken och säger ’och nu är scen… pjäsen slut’… liksom (slår ut med armarna vänd mot en tänkt publik). Och att alla berättare, vi kollar på Marcus hela tiden förutom då vi har replik för då kollar vi på publiken… och berättar liksom…
Dano (står på den högsta golvmodulen i scenen) Menar du det där i slutet också,
det där sista… liksom?
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Karin Ja, hela tiden, vi står runt hela scenen och kollar vad som händer här… (visar och pekar mot scengolvets mitt). Förutom när man inte har replik…
Dano Men vi har ju inga repliker eft… förens efter de har haft sin… (Eleven gestikulerar med manuset i handen. Eleven som spelar pappan ligger på golvet, suckar och
gäspar).
Karin Nä, precis! Så då kollar vi på dom så att allt fokus hamnar på dom (visar
med bägge händerna mot spelplatsen på golvet strax nedanför modulerna).
Dano mm…
Karin och så kollar vi upp… och sedan ner igen (låter höger hand gå upp och ner)
eh… ’och nu är pjäsen slut’ ska vi säga ’aha’ slappna av och går ur rollen (går upp på
scenen och vänder sig mot Dano)
Dano Ja… för jag säger ’och här är jag nu… och nu är pjäsen slut… tack för att
ni…’ (stiger ner ett steg på scenen)
Karin Gå fram bara ’och nu är pjäsen slut!’ (säger repliken med emfas och slår ut
med armarna). Ni ska verkligen övertyga publiken om att nu, att nu är det slut.
Dano mm… mm…
Karin …så att det blir som när vi började…
Sara eh… vem är Marcus?
Elev som spelar Marcus Jag… (står på modulen längst bak) Jag kommer väl gåendes… (han slår en blick på sitt manus och går fram till sin startposition), jag vet inte
(han stiger ner på golvet) men visst känns den här början annorlunda…? (han vänder
sig mot de andra eleverna i scenen)
Dano Ja, förut så stod vi i ramen…
Isabella Ja…
Dano …och sen kom ni in på scenen… och då var de dom två (pekar med handen
mot eleven som spelar Marcus och eleven som spelar pappan som ligger på golvet)
Sara Ja just det, när vi sa vår replik.
Dano… ja, när vi sa vår replik… så kom vi o… (gestikulerar med handen och går
fram ett steg).
Elev som spelar Marcus… för jag kommer ut redan innan sista scenen… för jag
ställer mig bakom ett träd.
Dano Om vi står i ramen är det ändå fokus på dom två (visar återigen med handen
mot mitten av scenplatsen).
Läraren Då behöver ni göra så som övergången har varit…
Dano Ja, absolut…
Sara mm…
Läraren …för att komma in … men… hur … eh… är det på den här sidan…?
(pekar med sin penna mot höger sida av scenen. Alla elever utom de som spelar Marcus och pappan ställer sig bakom scenen).
Sara… men vänta… va?
Dano… Nä, men det är jag… (räcker ut handen) …som kommer härifrån (pekar
med sitt manus mot samma punkt som läraren).
Läraren Ja… okej.
Adam (vänder sig mot Sara) …men vi får börja om… (Sara går ner från scenen).
Elev som spelar Marcus Här står jag bakom ett träd (formar ett träd med händerna),
och sen går jag bara in… (han vänder sig mot eleven som spelar pappan) du säger ’va’.
Eleven som spelar pappan Jaha… ska jag bara… okej… (lägger sig på golvet).

Handlingar, överenskommelser och teamintryck.
Redan efter lärarens inledning definierar deltagarna gemensamt situationen
som ett samtal. I händelsen, liksom dokumentationsmaterialet i övrigt, kan
samtal i repetitionsrummet gå från att läraren eller någon av eleverna samtalar
med alla, till att läraren enbart för ett samtal med en eller två elever, till att
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alla samtalar med alla. Interaktionen kan plötsligt inkludera elever som under
längre stunder inte involverats i de centrala aktiviteterna, och samma elever
kan lika plötsligt exkluderas från samtalet. Situationen tycks även medge att
vissa elever understundom kan vara helt inaktiva, att någon mitt i arbetet kan
ta en minipaus och äta en medhavd smörgås medan någon annan kan ta ett
kortare mobilsamtal.
Lärarens korta inledning, hans sätt att sätta sig på golvet och placera sitt
manus framför sig, liksom eleverna sätt att få tyst på sina kamrater, blir handlingar som deltagarna ser som möjliga att handla på när repetitionen startar.
Direkt på lärarens korta introduktion börjar Isabella berätta om vad gruppen
arbetat med. Lärarens svar förstärker samtalshandlingen som den handling
som är möjlig att handla på och som kan definiera situationen. Karin, en av
eleverna handlar i överenskommelse med lärarens svar. Med regimässig dominans fördjupar och modifierar hon Isabellas inledande berättelse. Hon övergår till dramatisk dominans när hon beskriver ordningen i scenen. Karin samtalar med gruppen om de frågor som infinner sig. Hon styr situationen med tal
och kropp. Hon spelar upp korta sekvenser, illustrerar gestaltningen med gester och blickar samt pekar och visar på positioner och rytm. Handlingarna etableras som styrningsteknologier möjlig att handla på. Genom att observera
Karin börjar de andra eleverna markera positioner i scenen. I slutet av förloppet framträder Dano, Isabella, Sara samt eleven som spelar Markus, i samtalet.
Med regismässig dominans resonerar dem om ordningen i scenen. Eleven som
spelar Marcus börja under tiden spela igenom karaktärens sceneri.
Regimässig och dramatisk dominans framstår som potenta tekniker för deltagarna. De används för att hantera den öppenhet som läraren inledningsvis
etablerat i undervisningen. Relationerna och rollerna definieras av Karin
främst genom regimässig dominans. ”Vilka var med i fredags?”, ”du vänder
dig mot publiken”, ”…och så kollar vi upp … och sedan ner igen”. Genom att
läraren, precis som eleverna, frågar och kommenterar, tar han del i interaktionen under till synes samma villkor som gruppen i övrigt. Snarare än en koncentration på läraren etableras i situationen en koncentration på samtalet, på
görandet och på ett prövande. Denna koncentration formar handlingar som
styr förloppet och som blir möjliga att handla på för deltagarna.
Deltagarna använder på olika sätt en dramatisk dominans för att positionera
sig och för att bemästra osäkerheten som uppkommer i förloppet. Eleven som
spelar pappan lägger sig tidigt i sin startposition på golvet och eleven som
spelar Marcus börjar spela utan att nämnvärt ta hänsyn till vem som pratar
eller var uppmärksamheten just då finns i rummet. Det framstår som att gruppen etablerar en situation vilken kräver att varje individ litar på att de övriga
deltagarna uppträder på ett sätt så att definitionen av situationen upprätthålls.
Initialt formas teamintrycket genom att deltagarna låter förloppet styras av
handlingar och teknologier som vanligtvis inte förekommer i en utbildningspraktik. Här finns inte en självklar uppmärksamhet på läraren, ingen handuppräckning förekommer, ingen fråga-svar-interaktion infinner sig, ingen strikt
uppdelning mellan grupparbete och enskilt arbete eller mellan bedömning och
92

instruktion etableras (se Hansen, Lindblad & Carlström, 2015). Den gemensamma definitionen av situationen, det vill säga gruppens teamintryck tycks
istället formas igenom tre överenskommelser. Den första överenskommelsen
innebär att deltagarna definierat händelsen som en repetition, inte en lektion.
Den andra överenskommelsen innebär att deltagarna ska förstå samtalet som
en bärande del i arbetet, och som en handling möjlig att handla på. Den tredje
överenskommelsen tycks innebära att alla deltagare tillåter varandra att framträda, agera eller observera när dem vill och hur dem vill så länge de inte stör
repetitionsarbetet.
Överenskommelserna definierar situationen och tydliggör hur olika styrningsteknologier kan användas. Det handlar om framträdandetekniker och observationstekniker, om hur deltagarna intar och markerar positioner, om hur
förklaringar och instruktioner formuleras, om hur väntan kan te sig och hur
frihet kan utövas Överenskommelserna blir bestämmande för vem som får
prata, när det får pratas och hur det ska pratas, liksom för vilka handlingar
som tillåts och vilka som omöjliggörs.
I interaktionerna produceras därigenom inte enbart handlingar vilka blir
möjliga att handla på utan även dess motsats. Det innebär exempelvis att handlingar som att läraren kontrollerar närvaron, att ”vänta på sin tur”, att räcka
upp handen eller att eleverna företrädesvis vänder sig till läraren med frågor
eller undringar, inte framstår som handlingar möjliga att handla på.

Styrningsteknologier och maktrelationer
Förlopp 2
Eleven som spelar Marcus går ner från golvmodulen mot eleven som spelar
pappan och börjar spela med manus i hand. I den femte repliken vänder han
sig till läraren som nu sitter på huk bakom sitt utskrivna manus.
Elev som spelar Marcus Jag vet inte om jag ska vara rä… ska jag vara arg nu på
honom, helt plötsligt… (han vänder sig mot pappan, går ett steg fram mot honom, drar
upp sin högerarm och höjer rösten när han fortsätter med repliken). ´Nu går du härifrån!
Elev som spelar pappan Men du ska ju hota med kniven …
Elev som spelar Marcus Ja just det, hehe, j… (låtsas hålla en kniv i vänster hand)
´…nu går du härifrån…´ (vänder sig återigen till läraren). Alltså, ska jag vara rädd eller
ska jag vara bestämd? (tittar uppfodrande på läraren och frågar med eftertryck genom
att markera två gånger med vänsterhanden som han ”håller” kniven med).
Läraren Prova… säg… va… vad… (tittar ner i sitt manus) …vad känner du själv?
Elev som spelar Marcus ”Ja, Marcus, han… känns ju väldigt… feg’.

Eleven som spelar pappan tittar nu över axeln på eleven som spelar Marcus
och läser manuset som han håller i handen.
Sara Ja, men du är väl upprörd?
Elev som spelar Marcus (vänder sig om) Ja…
Dano Men du är ju rädd när du ser han… tänk om du såg din egen pappa…
Adam Ja, precis…
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Elev som spelar Marcus (bläddra i manus). Men nu är ju inte Marcus alter ego
kvar, han dog ju…
Läraren Ja … för innan, innan dess dödade vi honom…
Elev som spelar Marcus Ja, och nu är det bara jag som finns kvar…
Läraren Ja, och då är det bara du kvar… med en kniv i handen och du har redan
tagit beslutet om att du… eh… inte ska döda honom och alltså så ska du hjälpa honom
på fötter, så du är där för att hjälpa honom, det är ditt val… Så du tänker inte döda
honom men om han kommer att attackera dig så kanske du behöver försvara dig…
Elev som spelar Marcus Ja, men det står ju så här (läser ur manus). ´Medan människan jag blev hjälpte pappa på fötter…´ Det känns som viktigt att … han blir ny och
vem blir han då …?
Elev som spelar pappan: Ja, men han kanske… att Marcus alter ego och Marcus
liksom…
Elev som spelar Marcus Men, vem är liksom jag, Marcus?
Läraren Men Marcus är ju… du är ju den…
Elev som spelar Marcus Men vem är Marcus EGENTLIGA jag? (Himlar teatraliskt med ögonen).
Läraren Ja, precis … (svarar inledande med ”Kalle anka-röst”). Du är ju den som
hjälper den som slår dig, som slagit ihjäl din hund, som egentligen förstört ditt liv (gestikulerar mot eleven med vänster hand som han knyter och öppnar om vartannat). Och
du är ändå den som… Du är där för att hjälpa honom upp. Det är det du vill!
Elev som spelar Marcus Mm…
Läraren Sen kan du ju känna att du är rädd för honom ändå…
Elev som spelar Marcus Ja…(nickar).
Läraren Och du har antagligen … (börjar bläddra i manuset framför sig).
Elev som spelar Marcus… Ja, kniven i handen…
Läraren …ja, kniven i handen men det kanske inte är så att du hotar honom (fortsätter gestikulera med vänster hand) Du vill hjälpa honom. Han kommer att frysa ihjäl
här. Så det är ditt val. Och sen så… så… så… får du reagera på… på… hur han… blir.
Han är s… ju aggressiv mot dig. Så står det ju i replikerna i alla fall, så här: ´Jag slår
ihjäl dig…´ Säger… säger saker som inte är så trevliga…
Elev som spelar Marcus Mm… (står lite otåligt kvar på sin plats, fläktar med manuset i ansiktet, tittar bort mot klockan).
Läraren (fortsätter gestikulera med vänster hand) ...och det måste du reagera på.
Men du är där för att hjälpa honom och att överleva.
Elev som spelar Marcus Ja…
Läraren Det är två saker…
Elev som spelar Marcus Ja… (Borstar av sina byxor och slår bort sitt hår från
ansiktet)
Läraren Ja! Vi provar så...
Elev som spelar Marcus Mm… (vänder sig mot läraren). Vart ska jag börja köra?
Läraren Ta det från början!

Subjektsproduktion och subjektsskapande
Att eleverna omedelbart och aktivt tar del i arbetet och att deras erfarenheter
och tidigare arbete, av läraren ses som ett arbetsmaterial, framstår som ett
centralt möjlighetsvillkor i händelsen. Med dess hjälp normaliseras produktionsdiskursen och en traditionell undervisningsdiskurs avvisas. Subjektskapandet som görs möjligt i förloppet handlar om att lärande sker genom ett görande och testande. Det handlar vidare om att kunskap i repetitionsarbetet produceras i ett samtal där vissa framträder och andra observerar, genom att teamet underkastar sig de handlingar som blir möjliga att handla på, och avstår
94

från handlingar som inte lika självklart kan följas av andra handlingar. Att de
handlingar som tillgängliggörs potentiellt kan modifiera makthierarkier blir
också en del i deltagarnas subjektskapande.
Läraren förhåller sig till rollkaraktären Marcus, och eleven som spelar Marcus, genom ett specifikt användande av pronomen. Medan eleven som spelar
Marcus pratar om sin rollkaraktär i tredje person så gott som genom hela händelsen, tilltalar läraren och eleverna honom med ett ”du”, som om eleven vore
densamma som rollkaraktären Marcus. Läraren och elevgruppen i övrigt kan
utifrån sina observerande positioner styra eleven som spelar Marcus genom
att uppmana och värdera, medan eleven som spelar Marcus tilldelas en position som främst medger att han låter sig styras.
Maktrelationen etableras i förloppet när eleven frågar läraren om hur karaktären Marcus ska gestaltas. Läraren svarar med en motfråga. ”…vad känner du själv?” Frågans betydelse understryks i elevernas uppmaningar strax
efteråt. De föreslår att Marcus ska hota, vara rädd eller vara upprörd. Styrning
genom hänvisningar till individens känslor och erfarenheter används genom
uppmaningar, frågor och tillrättavisningar. Styrningen syftar som det framstår, till att eleven som spelar Marcus ska vända blicken inåt sig själv, därigenom kan han, antas det, finna eller konstruera en kunskap om hur karaktären
kan gestaltas.
Eleven accepterar inledningsvis inte att han tilltalas som om han vore densamma som karaktären Marcus. Inte heller accepterar han att kunskapen om
Marcus står att finna i hans erfarenheter och känslor. Genom att tala om Marcus i tredje person försöker han tydliggöra skillnad mellan karaktären och sig
själv. ”Ja, Marcus, han … känns ju väldigt … feg’. Därefter ställer han förslagen från gruppen i relation till instruktioner i manus, till den logik han finner
i texten och till pjäsens mer övergripande fråga: ”Men vem är Marcus
EGENTLIGA jag?”.
När deltagarna ingår i maktrelationer uppstår brott i den samstämmighet
som upprättats, oftast genom att någon avviker från de överenskommelser
som gjorts. Därigenom destabiliseras situationen. Eleven som spelar Marcus
ställer inte upp på överenskommelsen att han ”är” sin rollkaraktär. Han gör
motstånd och försöker argumentera för att kunskapen om Marcus främst kan
produceras genom en närläsning av manus, inte i en närläsning av honom som
person. I samtalet upprätthåller läraren samtidigt en syn på lärande och kompetens som ofta tillskrivs den konstnärliga praktiken. Den, att det som nu ska
uttryckas faktiskt inte kan utsägas. Kunskapen om karaktären Marcus framställs som tyst. Kunskapen kan etableras först när eleven som spelar Marcus,
börjar reflektera över hans erfarenheter och hans känslor. Läraren hänvisar
förvisso till manus i sin argumentation men genom att han samtidigt pratar om
karaktären Marcus och eleven som spelar Marcus, som om de vore en och
samma person, framstår det som att kunskapen främst finns hos eleven.
Lärarens instruktioner och handlingar sker inte utifrån någon traderad kunskap och det framstår inte heller som att gruppen arbetar utifrån en gemensam
analys eller läsart av pjästexten. Läraren lyfter fram karaktärens
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viljeinriktning så som han menar att den framstår i texten, men han verkar inte
vara intresserad av att överföra kunskaper om hur känslor tekniskt sätt kan
instuderas av skådespelare. Läraren nämner inte att en vanlig teknik som
många skådespelare använder handlar just om att markera känslan med kroppen och att det ses som en förutsättning för att skådespelaren så småningom
kan öppna upp ett känsloregister i en specifik scen (se exempelvis Bergman
Blix, 2015). Inte heller pratar läraren om att olika skådespelartekniker står i
relation till skilda teaterformer, genrer och estetiska uttryck (se exempelvis
Kobbernagel, 2009).
Eleven som spelar Marcus underordnar sig i slutet av förloppet den interaktionsordning som etablerats genom att kort svara på lärarens uppmaningar.
Han bemästrar sin osäkerhet och upprätthåller samtidigt gruppens överenskommelse. Samtliga deltagarna kan enligt den, framträda, styra och bidra i
gestaltningen av scenen. Samtidigt handlar det om att underordna sig de begränsningar som tydliggörs i interaktionerna. För eleven som spelar Marcus
handlar det om att i situationen utöva den frihet som överenskommelsen medger. Därigenom görs han tillgänglig för den kunskap som krävs för att han ska
kunna framställa karaktären Marcus.
Eleverna hänvisas att arbeta med sina erfarenheter, känslor och med själviakttagelse. Eleverna ska, som det framstår, främst leda sig själva och självständigt ta ansvar för instudering av rollerna. I undervisningspraktiken produceras därigenom ett vetande om den konstnärliga praktiken som utgår från att
svaret på hur karaktärer kan gestaltas främst kan konstrueras genom att den
enskilda individen riktar blicken mot sig själv. Det kan förstås som ett sätt att
normalisera individen som den främsta källan till kunskap om hur olika karaktärer kan gestaltas på scen. Elevernas etiska omdöme ska även det etableras
genom att det kopplas till deras erfarenheter och känslor. Den etiska hållningen blir en del av en disciplinering vilken styr hur deltagarna kan handla.
Eleven som spelar Marcus kan i förloppet sägas utföra ett etiskt arbete där han
formar sig själv i enlighet med de normer och värden som etableras i händelseförloppen.
Produktionsdiskursen
Lärarens sätt att koppla ihop eleven som spelar Marcus med karaktären Marcus handlar, som det framstår, inte primärt om att upprätthålla en allmän struktur eller en konvenans utan om att genom samtalet finna en preliminär fungerande enhet för sakens skull. Det vill säga för produktionens skull. Undervisningsdiskursen i termer av mål i kursplaner eller betyg i kursmoment underordnas produktionsdiskursen. Genom att i den senare delen av händelsen (se
förlopp tre och fyra) alltmer mer styra förloppen, understryker läraren betydelsen av produktionsmålet, betydelsen av att studenterna ska vända blicken
mot sig själva samt betydelsen av den hierarkiska ordningen som etablerats.
Som påpekats skiljer sig det rum där repetitionen tar plats från det som
vanligen igenkänns som rum för undervisning. Här finns inga bänkar, ingen
kateder, whiteboard eller datorer, och inte heller finns dedikerade utrymmen
96

för ett tänkt arbetsmaterial. Det enda som vittnar om att det här pågår undervisning är när dörren i händelsens inledning för ett ögonblick står på glänt och
eleverna kan höra sorlet i skolkorridoren.
Eleverna liksom läraren friställer sig från skolans styrningsteknologier som
klassrumsundervisning, kursplaner, betygssystem och schemastruktur. Eleverna förväntas istället styra sig själva i repetitionsarbetet utifrån målet att de
ska vara klara med repetitionsarbetet till utsatt premiärdatum. Att konst inte
kan läras ut betonas dels genom frånvaron av traderad kunskap och dels genom att läraren på olika sätt påpekar att eleverna behöver utveckla självreflekterande och själgranskande teknologier.
De överenskommelser som gjorts samt anammandet av produktionsdiskursen framstår som pedagogiskt begränsande för läraren och för eleverna. I förloppet ges ett mindre utrymme för en varierad förståelse av hur en skådespelare kan erhålla kunskaper om hur en text kan tolkas och gestaltas.
Deltagarna görs genom produktionsdiskursen tillgängliga för hur införlivande och utestängande går till i undervisningspraktiken. Detta framstår inte
som en process där utestängandet är absolut och att läraren genom olika metoder kan låta utestängningen övergå i ett införlivande. Snarare framstår det
som att gruppen hanterar processen genom en ömsesidig avvägning och avläsning av vad situationen. Det är en avvägning mellan att handla och observera, mellan individernas möjlighet att styra och gruppens styrning genom
deras definition av situationen.

Diskursernas relationella och sociala funktioner
Förlopp 3
Eleven som spelar Marcus går upp på scenen till sin startposition och förbereder sig för att spela scenen.
Läraren Jag tror… eh… om du börjar (vänder sig till eleven som spelar Marcus) med
att komma in och faktiskt försöker väcka honom. Han ligger och sover, du ska hjälpa
honom hem (eleven som spelar pappan lägger sig återigen på sin position mitt på golvet).
Elev som spelar Marcus Det är då han säger ba…
Läraren Ja! (vänder sig mot eleven som spelar pappan) Du försöker väcka honom, du
kanske inte vaknar precis direkt, för du är ju stupfull. Du är ju så där att du inte kan slå
ihjäl honom. (fortsätter gestikulera med vänster hand)
Eleven som spelar pappan nä…
Läraren För då kanske du skulle göra det…
Eleven som spelar pappan… blev han så packad?
Läraren Ja fast utan att raggla, hehe… Du får liksom så där så att du måste hålla i all
din energi för att hålla dig upprätt…
Eleven som spelar pappan… ja… okej…
Sara Du är ju knockad också, du är ju helt… medvetslös…
Adam… väck…
Läraren (vänder sig till eleven som spelar Marcus) Du är uschlig… Så försök få liv i
honom ett tag innan du ´öh …va…´ Så att … då blir det tydligare med vad du håller på
med också.
Elev som spelar Marcus ja…
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Läraren Ja, vi provar det!

Eleverna spelar scenen. Läraren sitter ner vid sitt manus och följer spelet. Då
någon av eleverna tappar replik hjälper de varandra med sufflerandet. När de
kommer fram till slutet av scenen där de olika rollerna ska ta över Marcus
repliker som berättarröst, kommer eleverna av sig. De börjar diskutera hur
denna del ska lösas. Flera elever har synpunkter. Återigen börjar de korrigera
och instruera varandra. När de återupptar scenen läser var och en upp ”sin”
replik. Ytterligare tankar och förslag om hur de ska lösa scenen i slutet kommer, främst från eleven Karin som beskriver hur övergång till den sista scenen
ska ske. Läraren gör några anteckningar i manuset, dricker ur sin kaffekopp
och ber eleverna spela igenom scenens slutdel vilket de gör utan avbrott.
Därefter menar en av eleverna att scenen känns händelselös och att det ofta
känns så när eleverna har berättarrepliker. Läraren säger att det handlar om
energi och driv och påpekar sedan att de först ska titta på dialogen mellan
Marcus och pappan, så att de kan få ut det mesta möjliga ur denna scen. Läraren fortsätter analysera scenen och berömmer samtidigt elevernas förslag
på hur scenen ska gestaltas. Det är också denna del som han fortsätter att uppehålla sig vid, det vill säga hur övergången mellan att skådespelarna uttalar
att pjäsen är slut och vändningen strax därefter då det ska uttalas att pjäsen
trots allt inte var slut.
Läraren Jag tycker att det är jättefint. Idén med att återkoppla det till början. Att det
blir den här he... (Läraren ställer sig upp, går in i roll och spelar osäkerhet och kontrasterar mot självklarheten i scenen). Men att man kanske förstärker ännu mer med… att
säga… att alla kommer in och, ´Ja, här är jag nu!´ Och att ni ställer er allihop som
enskilda individer och kopierar Marcus i ert kroppsspråk.
Flera elever Mm…
Läraren (Vänder sig till Dano) Och att du kanske redan innan där då… alltså… ja men
står och fryser vid en busshållplats. Du får liksom stå och vara lite hurven, så. Och sen
så kommer ni in med ’Ja nu är det färdigt!’ Att det är sån … Det är en egen energi. Det
är inte det att jag läser en replik, att jag har en roll… utan…
Dano Jaha … jaha…
Läraren Ja …här är jag nu! hu, he… kallt… alltså… (Går åter in i roll, klappar om sin
sina skuldror för att visa hur kallt det är i scenen). Är du med?
Dano …så då blir man blir skådespelare igen…
Läraren Ja…
Dano… så som vi var från början typ, som när jag säger det här: ’Är ni beredda?’
Läraren Ja… precis … att det är en sådan attityd…

Läraren poängterar att ”spänningen” ska hållas kvar samtidigt som de spelar
som att pjäsen faktiskt är slut. Hur det ska gå till beskriver han främst kroppsligt.
Lärare Han ska komma in och…
Dano… och hosta… eller va?
Karin… markera bara… att han … så här (harklar högt)
Läraren just det… för att han var… ja, okej… jag förstår, eh… (tittar ner i manuset)
eh… för a… och att man vänder energimässigt från att ha varit en spelscen till att det
liksom ’Aha äntligen är det slut, nu har jag berättat det här’. Check (tecknar en bock i
luften) …och nu ska jag bara med bussen. Mm… och så blir det… och sen så kommer
man in i det igen… ’Hjälp’ Vad var den andra grejen (gestikulerar med armarna när han
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går in i roll) och så måste man upp igen… Mm… så dom energiskillnaderna skulle vi
behöva kolla på…

Några frågor kommer från eleverna och det blir en osäkerhet om var de befinner sig i manus. Läraren går tillbaka till sina anteckningar och pratar sedan
vidare om energi och energiskillnader. Läraren reser sig upp, ”spelar före”
och visar hur ”träden” i skogen ska gestaltas genom att forma en stor cirkel
med armarna. Läraren pratar om scenbild och positioner, spelar och visar
med kroppen. När eleverna återigen ska spela igenom hela scenen har scenbilden förändrats. Från positionerna bakom scenen kliver alla sakta upp på
scenen, tittar intensivt på pappan som ligger på golvet och sakta formar de sig
till ”träd”. Därefter går Marcus fram till pappan och börjar spela. När berättarreplikerna kommer uppstår nya frågor. Ett nytt förslag till hur scenen ska
avslutas kommer från en av eleverna. Läraren tycker att de kan prova. Fler
frågor kommer; läraren svarar och visar hur de kan lösa avslutningen av scenen. Därefter avslutar de repetitionen och tar en kort rast.

Att bibehålla interaktionsordningen och modifiera makthierarkier
När eleverna i det tredje förloppet ska spela igenom scenen hejdas de av att
någon tappar replik. De återupptar samtalet från repetitionens inledning genom att testa kortare sekvenser i scenen. Det följs av ett kort replikskifte varpå
ytterligare en kort sekvens i scenen spelas upp av eleverna. Det konstnärliga
arbetet karaktäriseras av att deltagarna handlar på handlingar som prövar och
undersöker delar i scenen, och på handlingar som korrigerar utifrån det gemensamma produktionsmål som formulerats. Samtalsdiskursen möjliggör en
produktion av styrningsteknologier som dramatisk och regimässig dominans,
som självreflektion och självreglering samt som framträdande och observation. Dessa teknologier framstår som nödvändiga för att eleverna ska kunna ta
del i arbetet.
Då läraren uppfattar att eleverna kommit till rätta med replikerna ber han
dem att spela igenom hela scenen. För att förtydliga hur övergången från att
pjäsen sägs vara slut till att den direkt tas upp igen, går läraren själv in i roll
och visar på hur texten kan gestaltas. En aspekt av ”att spela före”, som styrningsteknologi, handlar om hur bedömningar integreras med instruktionen,
med tillrättavisningar och korrigeringar. När läraren beskriver hur slutreplikerna ska gestaltas går han in i roll och ger förslag på hur slutet av scenen kan
te sig. Han använder kroppen, gester och något enstaka ord. Bedömningarna
spelas ut som åtbörder, förklaringar och illustrationer. Bedömningarna kan
inte enkelt särskiljas från instruktionen eller från lärarens gestaltning. De
framstår som en normalisering av föreställningen att delar i texten inte fullt ut
kan verbaliseras. Läraren ”spela före”, understryker känslan i scenen och producerar samtidigt bedömningar som uppmanar deltagarna till självstyrning
och självvärdering.
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Genom att mer aktivt använda sin position som lärare och regissör i det
tredje förloppet modifierar läraren definitionen av situationen. Undervisningen tar nu en annan form. Istället för att hålla samtalet vid liv med eleven
som spelar Marcus ger läraren nu mer direkta instruktioner. Han beskriver
avsikten med scenen samt karaktärens känsloläge.
När eleverna spelar igenom scenen framstår det som att dem vill bibehålla
den definition av situationen som formades inledningsvis. Karins handlingar
framstår initialt som ett försök att modifiera den asymmetri som uppstått mellan läraren och elevgruppen. Men lärarens handlingar har förändrat definitionen av situationen och genom en serie instruktioner formar läraren en allt
tydligare hierarki i interaktionen. Lärarens nu utförliga och explicita textanalyser, instruktioner, bedömningar och hans sätt att uppmuntra eleverna och
berömma deras förslag om hur scenen ska lösas, blir styrningsteknologier som
hjälper honom att återetablera och upprätthålla en position som regissör och
lärare. När arbetet avslutas har läraren etablerar en tydlig arbetsdelning som
tydliggjort maktrelationen i händelsen.

Sammanfattande analys
Inledningsvis framstår händelsen som oorganiserad, öppen och jämlik. Läraren underkastar sig samma villkor som eleverna och eleverna tar också självständigt tag i arbetet med den aktuella scenen. Eleverna tilldelas uppgiften att
reda ut scenerier, de gemensamma åtbörderna, hur de ska gestalta att föreställningen är slut fast den inte är slut. Eleverna kan i början av repetitionen, som
läraren, positionera sig som regissörer och som skådespelare. Därigenom kan
de gemensamt kontrollera vad gruppen som helhet vet och hur de förstår innebörder och betydelser i den scen som ska repeteras.
Handlingar som blir möjliga att handla på ska tydliggöra betydelsen av individens erfarenheter och känslor i det konstnärliga arbetet. När eleven som
spelar Marcus hänvisar till texten och föreslår en textnära tolkning, blir det
ingen handling som genererar en serie av handlingar i gruppen. Längre resonemang eller funderingar som inte implicerar ett testande och görande framstår som improduktiva. De kan, som det framstår, inte modifiera eller förändra
teamets överenskommelse. Denna bibehålls genom att eleverna och läraren
ger flera förslag på hur karaktärer Marcus kan handla, känna och hur karaktären kan gestaltas i scenen. Handlingar som följer på en handling skapas således främst när det fokuseras på ett görande och ett testande.
Detta prövande och testande framstår som en betydelsefull självreflekterande teknologi varur individens inneboende kapacitet kan komma till uttryck.
Eleverna ska hitta egna vägar in i en kunskapsbildningsprocess och upptäcka
den konstnärliga potentialen i sina egna erfarenheter och känslor. Därigenom
kan eleverna sammankoppla ett etiskt förhållningssätt med en undervisningspraktik som sätter personliga erfarenheter och känslor i centrum.
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Sammantaget framstår samtals- frihets- och produktionsdiskursernas
funktioner under arbetet bestå i att eleverna genom de gemensamma överenskommelserna utvecklar en förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande.
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Delstudie 2. Individuell handledning
Inledning
I denna delstudie analyseras ett individuellt handledningssamtal genomfört på
en konstnärlig högskola. Samtalet är en del i en kurs som handlar om manusförfattarens verktyg. Studentens uppgift är att författa ett manuskript till en
kortfilm. Studentens skrivande utgår från en längre researchperiod som i kursen har genomförts i några av stadens miljonprogramsområden. Manusutkast
presenteras för läraren i fyra till sex handledningssamtal. I kursen och i den
inspelning som följer på manusarbetet arbetar studenten i en produktionsgrupp tillsammans med en registudent och en producentstudent.
Samtalet äger rum i lärarens arbetsrum. Längs kortväggen till höger om
dörren står bokhyllor från golv till tak fyllda med DVD-filmer och böcker.
Mittemot dörren står ett skrivbord i teak. Förutom laptoppen som står uppslagen mitt på bordet fungerar den stora ytan som en avställningsplats för böcker,
kompendier och lösa stenciler. Ytterväggen mittemot dörren till rummet genomkorsas av ett långsmalt fönsterparti. Den djupa fönsternischen är fylld
med tavlor, vaser, en gammal radio, andra tekniska attiraljer och böcker. Det
långsmala fönstret avslutas i det bortre hörnet med ett fönsterparti som går
från golv till tak. I hörnet framför det större fönsterpartiet står en manshög
skulptur i betong föreställande en ung man på språng. Längs rummets inre
kortvägg står en soffa med ett soffbord framför. På var sida om bordet står två
större fåtöljer med tjocka, djupa plymåer och tilltagna armstöd. På golvet ligger två kvadratiska trasmattor.
Detta är studentens och lärarens andra samtal. Ett första utkast har presenterats och de är överens om att det är en komedi som ska skrivas fram. Läraren
har tidigare instruerat studenterna att presentera sina utkast muntligt utan stöd
i skriven text. Intrigen i det utkast som studenten presenterar är i korthet följande.
Lena, en kvinnlig parkeringsvakt uppmärksammar att ett stort antal bilar
parkerats på en av gårdarna i bostadsområdet. Hon går in på gården och ser
att ett större sällskap står och umgås i en av lägenheternas uteplatser. När sällskapet går in i lägenheten följer Lena med in. I sina neutralt utformade arbetskläder uppfattas hon som en av gästerna. Det är födelsedagsfest, Marko som
fyller år håller tal och tackar för presenterna. Efteråt går han ut på uteplatsen
och Lena följer efter. När Marko förstår p-vaktens ärende blir han rasande.
Han hostar till, blir högröd i ansiktet och segnar ner på marken. Tumult uppstår och Lena försöker hjälpa Marko. I väntan på ambulans tar sällskapet hand
om Lena som är i chock. Hon beklagar sig, gråter och i röran antas hon av
Markos fru, Danija, vara Markos älskarinna.
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Vad anses vara problematiskt och vilka lösningar etableras?
Det pedagogiska problemet handlar enligt kursplanen om hur studenten ska
förvärva kunskaper om manusarbetets verktyg. I kursen finns olika moment
som förberedande research, skrivande, samtal med lärare och produktionsmöten mellan producent-, regi- och manusstudenter. I kursplanen ges utrymme
för laborativa grupparbeten som inte enbart har filmproduktionen i sikte.
Rummets och kursens faktiska utformning framstår samtidigt och främst svara
mot en produktionsdiskurs. Det tycks även svara mot andra omständigheter,
som att det är väldigt få studenter som antas till utbildningen, att lärartätheten
är hög, att teoretiska inslag genom föreläsningar eller litteraturseminarier förekommer i mycket liten omfattning (Edström, 2008, Olsson, 2010, Gunér,
2010, Edling, 2012, Börjesson, 2012, Benyamine, 2015).
På det sätt som de olika föremålen i rummet framhävs, skulpturens placering, fåtöljernas centrala plats, fönsternischens utsmyckning och sättet som
skrivbordet placerats i rummets ena hörn, tycks vittna om en omsorg för
tingen och detaljerna. Genom den mängd av böcker och filmer som placerats
i bokhyllorna, prylarna som belamrar den djupa fönsternischen och de centralt
placerade fåtöljerna, etablerar rummet i sig en idé om hur ett samtal ska föras.
Det vill säga vad läraren värdesätter, vad som kan betraktas som kunskap,
konst och kreativitet. Rummets möblering och design associerar mer till ett
vardagsrum eller ett produktionskontor på ett film- och tv-bolag än till formell
undervisningslokal eller tjänstemannarum. Fåtöljernas placering ger intrycket
av att det ska genomföras kollegiala samtal snarare än handledningssamtal i
en undervisningspraktik. Liksom i första delstudien frigörs lärarens kontor genom sin möblering och design från den institutionella utbildningsmiljö som
rummet de facto är en del av. Traditionella undervisningsformer framstår som
underordnade.
Manusutkastet ska, enligt en av lärarens få men konkreta instruktioner, inte
användas som en resurs i arbetet, snarare handlar det om att pitchen, det vill
säga marknadsföringen av manusidén, ska styra samtalet. Texten ska som en
gemensam kunskapsresurs inte användas. Läraren kan därmed inte ge återkoppling eller instruktioner i relation till det studenten har skrivit utan endast
i relation till det som studenten har sagt och uttryckt. En ofta använd pedagogisk teknik i individuell handledning på högskola, den textnära analysen, väljs
därmed bort. Genom att pitchen och samtalet lyfts fram som den pedagogiska
lösningen på det konstnärliga problemet väljer läraren också bort andra pedagogiska arbetssätt som överföringen, förklaringen och instruktionen.
Det pedagogiska problemet i händelsen tycks främst bestå i hur samtalet
ska iscensättas så att det liknar ett manusmöte på ett produktionsbolag. Den
produktionslika inramningen ska utestänga en utbildningsdiskurs i samtalet.
Studenten ska friställas från studentrollen och läraren ska friställs från lärarrollen.
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Förlopp 1
Studenten kommer in lärarens rum, suckar tungt, låter sig lite okontrollerat
falla ner i en av fåtöljerna, lägger benen i kors och sin laptop i knäet. Läraren
sätter sig ner i fåtöljen mittemot, tittar på studenten, skrattar till lite lätt och
härmar studentens suck ljudligt. Studenten tittar upp på läraren med ett snett
leende och tittar sedan ner på datorskärmen. Läraren låter ena benet dingla
över fåtöljens armstöd. Hen fingrar på ett tuggummipapper, ömsom fäster hen
blicken på studenten, ömsom tittar hen ner på pappret. Uppfodrande sätter
läraren igång samtalet med ett bestämt ”JAA!”
Studenten Ja, jag vet inte vad… jag ska göra riktigt…
Läraren Ja, du ligger ju en gång efter dom andra, och dom andra har ju lite papper, men… men…
Studenten va… säg… har dom papper?
Läraren Ja, dom hade lite papper, ja, dom behöver inte… ja…
Studenten Papper på vad?
Läraren (Skrattar till). Storyn... Men jag vill bara ha storyn muntligt. Från… början till slut!
Studenten (Suckar, sedan en lång tystnad. Studenten sätter sig upp, i fåtöljen och
knappar på datorn. Suckar). Eh… puh… Men vad har dom papper på? På vad, på filmen, eller på…?
Läraren (Skrattar till lite lätt igen och tittar ner på sitt tuggummipapper). Nä…
dom har, dom hade skrivit ett ”treatment”. Hade Amanda gjort, det har inte… vad heter han nu… Birger har inte det…
Studenten För jag har ju något slags ”treatment”, ska jag skriva ut det eller?
Läraren Nä…
Studenten Det är tre sidor liksom…
Läraren Ja ...
Studenten eller…, eller fyra…
Läraren ja … det är väl jättebra, så läser vi det jättefort och sen kan vi prata. (Pekar mot studentens dator). Du har det där?
Studenten Mm…
Läraren Du kan skriva ut utifrån den? (pekar åter på studentens dator).
Studenten Ja, men det är ju i princip … Jag har ju läst lite av det här förra gången
… alltså. Det är bara en fortsättning på det liksom…
Läraren… mm. Men det e… vi vill höra hela, du har slutet nu också (tittar ner på
sitt tuggummipapper och sedan upp på studenten).
Studenten eh… ja amen typ. Puh… jag vet inte… om det är någon idé…
Läraren Ett förslag till…
Studenten Ja…
Läraren Mm…

En längre tystnad, studenten sitter framåtlutad och tittar ner i laptoppen. Läraren lutar sig bakåt i sin fåtölj tittar ner på pappersbiten och sedan på studenten.
Studenten Jag känner mig inte så inspirerad, som… du hör… Det kanske du märker… men det är väl skit samma (tittar upp och ler mot läraren), om jag är inspirerad
eller inte…
Läraren Kör nu! (tittar bestämt på studenten).
Studenten Ja…
Läraren Vaddå, gäller det idén generellt menar du eller… nä?
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Studenten Jag vet inte riktigt, faktiskt … (skakar på huvudet, biter sig i läppen
och tittar ner på laptoppen)

Åter en lång tystnad. Studenten tittar ner på datorskärmen och läraren tittar
på studenten och sedan ner på sin pappersbit.
Studenten Mm…
Läraren (Tittar uppfodrande på studenten). Mm!
Studenten Äh… Men jag läser bara rakt upp och ner.
Läraren Mm…
Studenten (tar sig om ansiktet med bägge händer) …och jag kommer inte ihåg,
det var att hon…

Ytterligare en lång tystnad. Läraren tittar förbi studenten, ut genom fönstret,
vänder sedan blicken mot studenten.
Läraren Sist så stannade vi precis vid ingången i vändpunkten när hon… han har
dött eller fallit i koma och hon står där på uteplatsen…
Studenten mm…
Läraren… och vad händer nu?

Efter några ytterligare förtydliganden från studenten om vad som ska hända
då Marko faller ihop så börjar hen läsa innantill direkt från skärmen. Studenten betonar varje nytt skeende i texten genom att höja rösten och betona stavelserna. Därefter genomförs läsningen av själva skeendena mestadels mumlande och forcerat. Läraren lyssnar intensivt, har ena benet över armstödet,
för upp ena handen mot pannan medan den andra villar på ryggstödet. Hen
fingrar intensivt på tuggummipappret. Vid några tillfällen understryker studenten textsekvenser med att gestikulera med händerna och några enstaka
gånger tittar studenten upp från skärmen och förtydligar ett skeende med en
verbal utvikning. Under läsningen skrattar läraren till någon enstaka gång.
Hen uppmärksammar olika detaljer med några enstaka ”mm” eller med någon
kort replik, ”Ja, men det är kul … ja …”. I slutet av berättelsen släpper studenten allt mer blicken från skärmen och redogör för de återstående skeenden
utan hjälp av texten. Studenten låter gester förstärka talet och svarar allt
snabbare på frågor från läraren.

Det terapeutiska samtalet
När studenten kommer in i rummet och slänger sig i fåtöljen, pustar och så
småningom röjer sina tvivel och frustrationer i arbetet samspelar det med lärarens yviga gestik och hens imitation av studentens pustande. Studentens
handlingar följer inte endast på lärarens handlingar utan det framstår som att
de även följer på rummets design, möblering och på att fåtöljerna är så pass
tilltagna att de tillåter studenten att slänga sig ner i en av dem.
Inledningsvis framstår det som att det för deltagarna handlar om att i arbetet visa på en dramatisk dominans, en attityd och ett temperament. Den preliminärt fungerande enigheten som läraren och studenten behöver åstadkomma
tycks inte kräva en regimässig dominans Det vill säga att någon av de två tar
ansvar för samtalets form, hur länge samtalet ska pågå, om vad som först ska
avhandlas och vad som kommer därefter. Istället handlar det om att framträda
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med en tydlig dramatisk dominans. Den används av studenten när hen låter
sig falla ner i fåtöljen och av läraren när hen rastlöst vrider sig i fåtöljen och
låter benet dingla över armstödet.
Undervisningsformen framstår som skör och tycks kontinuerligt skapa en
osäkerhet. Studentens sätt att härma lärarens kroppsspråk, medgivandet att
hen inte vet ”…vad… jag ska göra riktigt…”, samspelar med lärarens otålighet vilken tycks öka osäkerheten i situationen. När läraren replikerar med,
”Vadå, gäller det idén generellt menar du eller … nä?”, erkänns just den dramatiska dominansens betydelse. Läraren legitimerar att studenten i arbetet kan
uttrycka sina frustrationer och sina tvivel och läraren etablerar den dramatiska
dominansen som en resurs i samtalet. Läraren och studenten kan därigenom
uppnå en första tillfällig enighet.
I samtalet framstår det som att kunskapen om konstnärliga praktiker ska
förvärvas just genom dialogen. Därigenom antas studenten kunna frigöra de
erfarenheter, tankar och känslor som hen förutsätts ha investerat i arbetet.
Samtalet kan beskrivas genom det Rose (2004) kallar för relationella och terapeutiska styrningsteknologier. Dessa teknologier tillgängliggör kunskaper
om individers och gruppers handlingsmönster och kan användas till att utveckla studenters självreflektion. Relationella och terapeutiska styrningsteknologier handlar om specifika sätt att ge uppmuntran, om hur erkännande uttrycks, om hur studenter motiveras till att utföra olika handlingar och om hur
krav uttrycks. ”Kör nu!” uppmanar läraren i inledningen och möter på så sätt
den osäkerhet och tvivel som studenten uttrycker. Därefter intar läraren en allt
mer uppfodrande hållning. Den innebär, som det framstår, inte att studenten
ska tillägna sig någon ny kunskap eller att studenten mer ihärdigt ska uppöva
några färdigheter, utan om att studenten nu ska ta sig ur sin osäkerhet och
pitcha sitt manus.
I stor utsträckning följer studentens handlingar på lärarens handlingar, på
hens frågor och uppmaningar. Att det motsatta skulle infinna sig, att lärarens
handlingar skulle följa på studentens, framstår inte som troligt. Varken för
studenten eller läraren. I den meningen skiljer sig situationen från den första
delstudien.
De relationella och terapeutiska teknologierna utgår från ett antagande om
att det i samtalet finns någon som innehar en expertroll medan någon annan
intar en roll som klient, samtalspartner eller kund. Relationen mellan lärare
och elev styrs förvisso av en formell och asymmetrisk maktposition. Samtidigt tillåter utformningen av samtalet ett upptäckande av en expertis. Det vill
säga den låter en kunskap och kompetens växa fram genom att studenten själv
ska komma underfund med och upptäcka vilka värden och normer som etableras i den kunskapsbildningsprocess som produceras.
Att definiera hierarkier
Att definitionen av situationen är tillfällig, att den för läraren och studenten
kontinuerligt handlar om att hitta en preliminär fungerande enighet, att samtalet snabbt kan ta nya och oväntade vägar uppmärksammas i samma stund
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som läraren nämner att studenten ligger ”en gång efter dom andra”. Studenten
tvingas jämföra sina prestationer med sina kurskamrater. Vad har de andra
studenterna gjort, hur långt har ”deras” produktionsgrupper kommit? Vad kan
det innebära för studentens produktionsgrupp och vad kan studenten göra för
att komma ifatt? Genom att involvera sig i ett resonemang om lärarens implicita bedömning av prestationen tillåter studenten att hens arbete exponeras
och görs jämförbar med de andras prestationer. Studenten kan genom lärarens
påstående om kurskamraternas arbete, nu utvärderas, rangordnas och objektifieras.
Trots att läraren understrukit vikten av pitchen, av det verbala framträdandet utan textstöd, börjar studenten sin pitch med att läsa innantill från datorskärmen. För ett ögonblick framstår det som att maktrelationen rubbas. Det
stör samtidigt inte läraren som koncentrerar sig på att studenten ska presentera
sitt manus. Definitionen av situationen uppnås således inte genom att studenten följer lärarens anvisning utan genom att både läraren och studenten framträder i och genom produktionsdiskursen. Den möjliggör för läraren och studenten att göra distinktioner mellan studentens kurskamrater, mellan manusstudenterna och manusläraren, mellan manusförfattare och produktionsteam.
Konkurrensens villkor som visar sig i samtalet och i de maktrelationer som
samtalet etablerar, formas till en central kunskap i det konstnärliga arbetet. I
jämförandet med andra studenter och i koncentrationen på att komma framåt
i processen framstår det som väsentligt för läraren att uppmärksamma konkurrensen och tävlandet.
När studenten återkommer till frågan om kurskamraterna i slutet av händelsen kan hierarkierna i produktionsteamet tydliggöras. Läraren konstaterar
att studenten har en gångbar berättelse och säger att utkastet håller varpå studenten osäkert svarar ”Tycker du?”. Läraren svarar ”ja” och tillägger ”ni får
väl skriva på det”. Därefter frågar läraren, ”Är Hugo med?”.
Att registudenten är informerad framstår som ett villkor som styr hur manusutkastet kan bedömas. När studenten svarar att registudenten är informerad, inplaceras studenten i en hierarki där regissören framstår som den som
bestämmer över den konstnärliga processen. Manusstudenten positioneras
som utförare och leverantör. Även i detta avseende skiljer sig detta samtal från
den första delstudien. Det individuella handledningssamtalet refererar i högre
grad till individer och faktorer utanför situationen. I lärarens tal om ”ni” och
”du” kan studenten urskilja vem som ska lösa olika problem, vem som slutligen bestämmer och vem som utför.
Studenten gör i slutet av händelsen tydligt att hen tar sitt ansvar, inte bara
för att manuset kommer att levereras utan även för att hen kommer att hörsamma produktionsgruppens synpunkter och vilja. Studentens förpliktelser
svarar som det framstår inte främst mot de sociala eller institutionella kraven
eller på arbetsfördelningen utan på de krav som utformas av lärare och student
i samtalet.
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Diskursernas relationella och sociala funktioner
Förlopp 2
I korthet beskriver studenten intrigens upplösning: Lena, p-vakten, visar sig
ha spelat med när hon utpekas som älskarinna. Hon tar möjligheten att leva ut
ett liv som hemlig älskarinna. Osäkerheten och kasten i vem p-vakten kan vara
leder både till tumult och raseri hos familjen. Det leder även till att Lena kommer hela familjen och Markos fru, Danija, nära. När ambulansen fört bort
Marko avslöjar Lena sin riktiga identitet och utfärdar böter på de bilar som
står på gården utanför lägenheten.
Läraren… och det är det mörka i komedin, alltså...
Studenten Mm… (sitter fortfarande upp i fåtöljen med laptoppen i knäet).
Läraren… att hon inte förändrades…
Studenten Nää... Hon kan inte…
Läraren Hon var nära! Mm...
Studenten Mm…
Läraren Men… hon gör ju en god gärning (tittar uppfodrande på studenten).
Studenten Ja…?
Läraren För … vilken då?
Studenten (tittar osäkert upp mot läraren). För Danija.
Läraren När hon…
Studenten… när hon… hon berättar om… den här fantastiska berättelsen om hennes Marko…
Läraren Jaha!
Studenten …eller?
Läraren …menar du att det är någonting som… så frun Danija får… Det har ju
fru Danija inte varit i närheten av tillsammans med hennes man Marko, eller?
Studenten Nä… Lite typ sådär att Lena, hon fabulerar ju om sig själv och om…
dom på något sätt då…
Läraren… eller säg att… ja just det…
Studenten… så att jag tänker att de får en liten annan bild av den han var, att han
får en…
Läraren Och hon, för hon är ju…
Studenten Eller vad får man för…?
Läraren Nä, nä, det är ju precis… Det finns en… finns en fiffighet där som, som
är beundransvärd, nämligen, det … Det är ju så att vad, vad heter det… Danija heter
frun då… Alltså halva filmen är hon ju svartsjuk också va, liksom så va. Men när hon
begår sin oförskämdhet här… Lena, så räddar hon ju också Danija eftersom då… Hon
tar tillbaka att hon var älskarinna. Så den som får någonting är Danija liksom, som får
tillbaka Marko på något sätt…
Studenten På slutet när hon säger…
Läraren Ja, det är ju det man sitter och väntar på. Hur ska det gå till när de kommer tillbaka i rollerna...?
Studenten mm…
Läraren Men är det inte då, att, att när hon ger tillbaka Danija sin man, orörd va,
är det inte det som också räddar livet på... att hon… att sig ut ur denna pinsamma situation?
Studenten Eh... mm…
Läraren Talar jag för mycket nu eller?
Studenten Nä, men jag förstår inte… hur då?
Läraren Jo alltså grejen är att hon blir ju fast på festen när hon kommer in genom
terrassen. Resten av filmen är en berättelse om hur Lena mot alla odds kom dit.
Studenten mm…
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Läraren Det är precis som man skulle börja filmen med att hon Lena står i dörren…
Studenten mm…
Läraren Och så… och så får man förklaringen till detta enorma känsloläge som är
där liksom…
Studenten mm...
Läraren Och då är ju … Berättelsen är ju… Och hur kom hon dit? Och då är det
ju bara… Jo dom tror ju att det är älskarinnan.
Studenten mm…
Läraren Och därför kan dom inte vara oartig många… Alltså att hon är då i familjen… på något sätt…
Studenten mm…
Läraren Men Danija är ju undertryckt och... hon är ju tokig, så… Men hon (Lena)
anar … att… Danija vill skära… kanske vill sticka en kniv i henne liksom men hon
(Lena) avvärjer detta med sin … sin … fantasi plötsligt… som hon får. Eh… och sen
då kommer det ögonblick när Lena kan välja mellan att vara en eldig svensk älskarinna eller en eldig svensk p-vakt…
Studenten mm… (skrattar till).
Läraren Och så väljer hon då p-vaktsrollen. Och då väljer hon ju, tycker vi, fel.
Men hon väljer ju ändå rätt. Därför i och med att hon väljer p-vaktsrollen så inser Danija att, hon var inte en älskarinna och då får Danija tillbaka gubben. Och samtidigt
kommer hon ut (Lena). För Danija har ingenting emot att vara vänlig mot henne och
skicka iväg henne nu så att säga…
Studenten Du menar… att det… att hon inte… att hon måste bli lättad över att…
Läraren Ja! Det blir… Just det! Det är klart att hon måste bli!
Studenten Men varför … Men tycker man inte såhär... Men… liksom, ifrågasätter
dom inte varför hon varit där överhuvudtaget och...
Läraren Det förstår d…
Studenten …och att det har med hans död att göra och… alltså…
Läraren Alltså, dom förstår väl att hon har varit där, för hon är ju p-vakt, det fattar dom ju och dom tar emot hennes p-böter liksom. Men… så är det. Men det är ju
det bekymmer ni har. Det andra här…
Studenten mm…
Läraren Och det är det, det som jag då … som man kan lösa genom att säga; ’Ja
jo, Ah… han är ju död… eh, om han nu är död’. Det är ju en väldig skillnad… på om
han kan räddas till livet i ambulansen eller om han är död. För att om han… Det är det
som är komedin… Komedi var ju livet som det inte är va.
Studenten mm…
Läraren Så, liksom hur många regle… Men hur mycket regler som du bryter mot
kan man tåla alltså? Alltså, tål man? Ja, tror man på berättelsen fast han ligger där och
är död? Tror man att frun Danija liksom glömmer att sörja? Men ändå blir jävligt befriad eftersom han inte hade en älskarinna? Kan hon nu glatt gå tillbaka och sörja hos
gubben? Ja, om man kan göra det så är det jättekul, annars kanske han helt enkelt
måste vakna. Och det är det som ni måste fundera på. Det är ju en suverän berättelse.

Lärarens mobiltelefon ringer och samtalet avbryts för ett ögonblick. Efteråt
slänger läraren mobilen nonchalant i soffan.
Läraren Eh… Det är en så rolig… en så rolig berättelse därför att, därför att alla
räddas av missförståndet ju. Och det som räddar henne, det som räddar henne. Det som
räddar Lena är ju att hon återgår till sitt, till sin egen… till sitt tråkiga jag och den som
vinner någonting är frun fast hon har förlorat gubben... Men, men det är ju komedins
sätt att liksom…
Studenten Men det här att dom känner igen varandra liksom i... eller att hon…
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Läraren Att hon berättar om gubben som en eldig älskare alltså…
Studenten Ja att dom liksom…
Läraren Ja, men det är väl kul…
Studenten Ja, att dom på något sätt har så här… Att Danija mjuknar när hon känner
igen sig sådär att hon vill veta, att hon är intresserad…
Läraren (suckar) Ja fast det känns som att det behöver man inte… Alltså… (tystnad) puh… Vad var det…?
Tystnad

Pedagogiska begränsningar och möjligheter
Från den terapeutiska formen i samtalets inledning, där ett utrymme för att
bekänna tvivel och förhoppningar etableras, tar samtalet i det andra förloppet
en annan form. Samtalet präglas i denna del mer av en fråga-svar-interaktion.
Lärarens användning av det obestämda pronomen ”man”; ”det är det man sitter och väntar på” eller, ”och så får man förklaringen till detta enorma känsloläge som är där liksom”, ges utifrån en tänkt position som åskådare, kritiker
eller producent, det vill säga utifrån den större gemenskap som tillsammans
definierar vad som kan anses utgöra filmkonst.
De problem, möjligheter och fallgropar som finns i manusutkastet ska,
framstår det som, lösas med utgångspunkt i manuset som sådant, utifrån dess
inre logik, struktur, dess förmodade unicitet. Således pratar läraren och studenten inte främst i termer av genrer; inte heller relateras framställningsformerna till den verklighet som studenterna undersökt i det förberedande researcharbetet. Det pedagogiska handlandet tycks främst utgå från tanken att studenten ska överskrida dessa begränsningar och skapa en konstnärlig unik produkt.
Efter att läraren motiverat och uppmuntrat genom att uttala att utkastet är
fiffigt och beundransvärd påpekar hen att textens dramatiska logik behöver
fullföljas. Läraren frågar därefter om hen talar för mycket. ”Nä, men jag förstår inte … hur då?” svarar studenten. Lärarens fråga handlar som det framstår, om att bibehålla det terapeutiska samtalet där självreflektion och själviakttagelse är centralt. Studentens följdfråga tycks samtidigt styra mot en kunskapsöverförande diskurs som handlar om grundläggande kompetenser i manusarbetet. Att studenten har ett sådant behov återkommer flera gånger i
samtalet. Redan inledningsvis uppstår en fråga om ”treatment” och i slutet av
samtalet har studenten behov av att reda ut begreppet.
Läraren E… Skriv ett treatment då… på det här.
Studenten Men va, vad är skillnaden mellan det här och ett treatment? Är det alltså scen,
scen, scen …
Läraren Nää… treatment är liksom … en novellform. En novell… en short-story-form
Studenten Alltså typ en halv sida.
Läraren …mm… typ.
Studenten Som det här…
Läraren Nää… ska man skriva treatment på det här är det alltså två sidor, två, två och en
halv sida.
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Studenten Ja men det är det ju här… Det här är ju på tre sidor, vad är det för skillnad?

Vari består skillnaden mellan ett ”treament”, ”scenförteckning” och en ”tidslinje”? På liknande sätt efterfrågar studenten vad som kan karaktäriseras som
en mörk komedi respektive en förväxlingskomedi. Vad innebär det när läraren
säger att ”alla bitar ska falla på plats”, och vad innebär det att karaktärerna ska
ha en ”grundvilja”? Vad består de många regelbrotten i? Denna typ av explicita kunskapsfrågor förekommer inte i den första delstudien. Utrymmet att
arbeta bortom de överenskommelser som etablerats framstår där som i det
närmaste obefintligt.
I denna händelse arbetar studenten med att skapa ett utrymme för samtalets
kunskapsdimension. Studenten efterfrågar på olika sätt vad läraren menar med
de olika begrepp som hena använder men läraren involverar sig inte i några
förklaringar. Gränsen för det pedagogiska handlandet framstår etableras just i
dessa här. Läraren ser inte studentens frågor och åtbörder som handlingar hen
kan handla på.
När studenten argumenterar för en karaktärsfördjupning och förklarar att
just detta kommer att ge manuset en struktur, suckar läraren och efter en kort
tystnad säger hen, ”Ja fast det känns som att det behöver man inte … Alltså
… (tystnad) puh… Vad var det …?”
Som i den första delstudien förstås inte längre resonemang och funderingar
från studenten som handlingar möjliga att handla på. De bemöts av läraren
som improduktiva och hen understryker det genom att rikta sista frågan i förloppet mot eleven självreflektion snarare än mot studentens tänkande om karaktärerna. ”Vad var det?” undrar han, och studenten handling som följer på
frågan blir en längre tystnad.
Som samtalet etableras och situationen definieras finns alltså inget större
utrymme för läraren att svara på studentens frågor. Definitionen av situationen
tycks styras av att teori och praktik ska föras samman i en helhet och att kunskapsöverföringen ska underordnas produktionsdiskursen. Läraren och studenten friställs på så sätt från en utbildningsdiskurs och därigenom en möjlighet att samtala om berättartekniska alternativ inom den genre som studenten
valt att skriva i. Undervisningen etableras som det framstår, genom det terapeutiska samtalet, genom produktionsdiskursen och genom den effektiva utestängningen av en utbildningsdiskurs.
Undervisningen koncentreras på ett införlivande av det konstnärliga arbetets normer. Studenten behöver koppla arbetet till sitt jag, till sina erfarenheter
och till sina tvivel. Därutöver handlar det för studenten om att visa sig kapabel,
att tjäna gemenskapens mål genom att visa sig initiativrik och ansvarstagande.
Det gör studenten genom att garantera att manuset kommer att bli klart i tid.
Självreglering, självreflektion och självstyrning framstår som centrala kompetenser i samtalet. Det blir väsentliga teknologier studenten kan använda för
avgöra hur och när hen ska underkasta sig den hierarki som läraren etablerat.
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Subjektsformering och maktrelationer
Förlopp 3
Studenten frågar om tidsomfånget i filmen och läraren påpekar att inledningen
behöver kortas. Därefter kommer en lång tystnad vilket följs av att de återigen
går igenom de olika vändningarna och vad Lenas och Danijas tillfälliga vänskap ska leda till. Läraren påpekar att bitarna behöver komma på plats och att
filmen inte ”tål” hur många vändningar som helst. Läraren vill veta vad missförstånden leder till. Därefter formulerar läraren en preliminär premiss varpå
studenten frågar vad premiss betyder.
Läraren Okej that´s a story (Sträcker ut sig raklång i fåtöljen med bägge armarna
knutna över huvudet).
Studenten (Sitter med bägge benen över ena armstödet och vrider sig mot läraren)
Men håller detta…
Läraren Ja!
Studenten… tycker du?
Läraren Ja vi får… ni får väl skriva på det. Men, men det, det tror jag. Är… e…
Hugo med?
Studenten Hugo är absolut med, mycket mer än vad jag är…
Läraren Mm…
Tystnad
Studenten Han är med (nickar bestämt, och tittar på läraren).
Läraren Mm… men det är ju alltså det som är det komi… det roliga är ju missförstånden (betonar genom att föra ihop sina fingrar framför sig)
Studenten mm…
Läraren… och vad dom så att säga leder till alltså. Det normala är då att… ja…
Studenten (ohörbart).
Läraren Ja. Nä, det är fortfarande så, så att du behöver fundera på lite på… men
det är ja… missförstånd leder ju till nya missförstånd men leder sedan till klargöranden
va. Det är liksom den… det är liksom därför man har missförstånd inom dramatiken för
det är ett annat sätt att nå ett klargörande. Ska Lena verkligen hålla på med p-vaktsjobbet? Det är liksom frågan här va. Så nu ges hon en chans att bli någon annan människa.
Hon kan ju gå helt in i älskarinnerollen och så kommer hon ju att få en ny släkt så att
säga.
Studenten… eh… ja…
Läraren Ja… Nä, hon kunde inte det. Hon förlorade den möjligheten…
Studenten Du menar att hon kan få släktningar ändå… eller någonting?
Läraren Nä, det finns ju en grej kvar va, och det är det där en att hon skriver ut
böterna (räcker ut handen), och då står hon ju med lappen va (viftar med ena handen).
Ska hon ge den till någon eller ska hon betala den själv, alltså ska hon åtminstone ha
lärt sig nåt… (viftar fram och tillbaka med handen), nån hyfs, alltså. Förstår du va?
Studenten Ja… i och för sig.
Läraren Förstår du alltså, det finns en precisering ytterligare att göra alltså så va…
(kniper ihop fingrarna med höjd höger hand).
Studenten… ja…
Läraren… eller ska hon liksom riva av, ska hon riva sönder den för då har hon i
alla fall blivit en p-vakt men hon har blivit en p-vakt med lite, lite samvete och moral
alltså…
Studenten ja, i och…
Läraren Hon har blivit bättre, hon är den samma men hon är lite bättre (Betonar
återigen med höger hand) så kan man ju… (Slår ut med armarna).
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Studenten Så vill man ha det… kanske…
Läraren (Skrattar till). Ja om man vill ha publiken…
Studenten Ja men faktiskt, jag känner att jag vill ha det mer…
Läraren Vadå? Du vill ha det, vadå… att hon…
Studenten Att hon är lite mer… att hon har lärt sig någonting…
Läraren Att hon har lärt sig någonting. Precis, det vill man alltid ha, tycker jag…
jag…
Studenten… gruppen bara…
Läraren Ja, du får kolla…
Studenten ja…
Läraren Mm…
Studenten Alltså man kan ju tro att hon ska göra det men så…
Läraren Ja… Jaa, men du har inga. Ja… alltså … Nää… okej
Studenten…eh… vadå…
Läraren Eh… ja vi har ju det ultimata missförståndet här alltså eftersom vi är i
komedi och komedin är ju det som livet inte är, så vi behöver ju inte… Vi kan hoppa
över en viss, viss… liksom… Logik måste vi ju ha va.
Studenten mm… mm…
Läraren Men vi kan ju hoppa över vissa… Komedin… eh… kan ju liksom… sätta
vissa grundläggande fysikaliska lagar ur spel. Så det är fortfarande inte så att precis när
hon ska gå därifrån…att gubben vaknar.
Studenten Man kan ha det…?
Läraren (skrattar till) Ja, du kan ju… ta det, dom har ju liksom… Ja det kan du ta
och så ser man vad det leder till alltså…
Studenten mm…
Läraren Så det där är för er att fundera på tycker jag…

Studenten antecknar i datorn. De avslutar med några praktiska frågor om
nästa möte, när det ska träffas i produktionsgruppen och de nämner även den
gemensamma undervisningen som ska hållas de kommande dagarna.

Det personliga uttrycket
Läraren ger inte heller i detta förlopp några direkta svar på studentens frågor,
trots att studenten vid några tillfällen är mycket explicit. Istället för att involvera sig i grundläggande och generella hantverkskunskaper som handlar om
att producera filmmanus utifrån en traderad erfarenhet och ett know-how, väljer läraren att återkomma till manusets inre logik. Studenten påtalar att hen i
intrigen inte primärt söker efter komiken utan efter en fördjupning av huvudkaraktärerna. Trots det fortsätter läraren att tala om komedin, inte i teoretiska
termer, utan i metaforer. ”Komedi var ju livet som det inte är va”. Studenten
varken kommenterar eller frågar efter vad läraren menar.
I denna interaktion, liksom i händelsen som helhet, framstår det som att
nyss uppgjorda överenskommelser ständigt bryter ihop. De pedagogiska begränsningarna leder till att läraren och studenten kontinuerligt behöver arbeta
med definitionen av situationen. Det medför att textanalysen kommer i bakgrunden medan maktrelationer och terapeutiska styrningsteknologier kommer
i förgrunden. Samtalet framstår som en jakt på studentens personliga uttryck.
Hur den ska fångas, synliggöras, beskrivas och omformuleras, framstår som
en central del i händelsen.
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Definitionen av situationen som läraren och studenten åstadkommer tycks
bestå i att de ska följa produktionsmålen snarare än kursens kunskaps- och
kursmål. Genom att referera till produktionsteamet och genom att alltmer
prata i ni-form när det gäller de problem som studenten står inför, förtydligar
läraren produktionsdiskursen och de krav som därigenom följer. Ett filmmanus ska produceras och levereras till regissören och producenten, därefter ska
en filminspelning ta vid.
I samtalet uttrycks sällan bedömningar, problem eller lösningar explicit.
Snarare dras de av läraren ihop i en form som gör det svårt att urskilja vad
som ska förstås som uppmuntran, bedömning eller instruktion.
Lärarens bedömningar och studentens sätt att hantera dessa kan ses som ett
uttryck för hur studenten införlivas i ett normativt arbetssätt som handlar om
att studenten självständigt ska upptäcka hur hen som individ kan nå ett konstnärligt uttryck. Det handlar inte om att överta eller tillägna sig en traderad
konstnärlig kunskap, inte heller om att erövra en definierad förmåga utan om
att upptäcka den konstnärliga potentialen i egna erfarenheter och insikter.

Sammanfattande analys
Genom det terapeutiska samtalet tillgängliggörs styrningsteknologier som
dramatisk dominans, självrannsakan och bekännelse. Lärarens uppmuntran,
krav och beröm, och lärarens yviga, angelägna och samtidigt otåliga hållning
blir de handlingar som för studenten blir möjliga att handla på. Styrningsteknologiernas funktioner handlar om att frigöra de känslor som studenten förutsätts ha investerat i sitt arbete. Därigenom antas studenten självständigt kunna
finna sitt personliga uttryck.
Det pedagogiska handlandets gräns etableras i relation till det personliga
uttryck som deltagarna verkar eftersöka. Det är inte genom kunskapsöverföring studenten ska utveckla sitt författande utan genom att vända blicken inåt,
fundera på sina motiv för den berättelse hen presenterat. Motiv står inte att
finna i formaliafrågor som handlar om vändpunktens betydelse eller om vad
en pitch kan innebära, utan handlar om att hitta argument för en framställningsform som ska kunna betraktas som ett personligt uttryck.
Deltagarnas handlingar har en riktning mot ett görande och ett testande. En
stor del i samtalet upptas därutöver av vad som ska hända efter samtalet. Hur
kommer mötet med produktionsgruppen att utformas, vilken roll ska manusstudenten inta och positionera sig i? Koncentrationen på görandet kommer
även till uttryck i lärarens och studentens kroppsliga uttryck, deras sätt att
kränga i fåtöljerna, i deras blickar och gester. I de delar av samtalet som handlar om manuset etableras en tydlig hierarki där läraren pratar och studenten
lyssnar. Det framstår delvis som en konsekvens av att den tillfälliga enigheten
som uppstår, gång efter annan bryter samman. Deltagarna tvingas kontinuerligt arbeta fram nya överenskommelser.
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Delstudie 3. Undervisning i mindre grupp
Inledning
I denna delstudie analyseras en repetition genomförd på den andra av de två
gymnasieskolorna som deltagit i studien. Som i den första delstudien genomförs arbetet i kursen ”Scenisk gestaltning 2”. Repetitionen genomförs även i
här i ett klassrum som gjorts om till en så kallad blackbox. Svartmålade väggar
från tak till golv, igensatta fönster och ett svart draperi längs alla fyra väggar.
I det inre högra hörnet har ett femtiotal stolar staplats på höjden och fösts in
mot hörnet. Längs med den inre långväggen står två stolsrader uppställda
framför scengolvet. Läraren sitter på en av stolarna och på stolen bredvid har
han lagt en pärm, några pennor och ett utskrivet manus. På scengolvet står ett
antal träkuber i olika storlekar. Kuberna är iscensättningens huvudsakliga scenografi. Mittemot stolsraden, direkt till vänster och bredvid dörren till klassrummet har eleverna lagt sina kläder och skor på golvet.
Elever och läraren arbetar med pjäsen Kärlek. Intrigen är i korthet följande:
En grupp elever går sista året på gymnasiet. De studerar men det är relationer
till föräldrar, lärare, pojk- och flickvänner som tar plats i skolans korridorer,
matsal och bibliotek. Pjäsen innehåller trettio mer eller mindre fristående scener och arton talroller. Pjäsen vävs ihop genom att karaktärerna på olika sätt
dyker upp i de olika scenerna.
Till skillnad från den första delstudien sker undervisningen i en mindre
grupp. Läraren arbetar under knappt en timme med en enskild scen och med
en grupp på fem elever. Karaktärerna i scenen heter Kim, Nusrat, Alice och
Faita. Alice har ”dubblerats” och spelas av två elever samtidigt. Ytterligare
två elever är närvarande i rummet. En av dem styr ljusbordet som står i ett av
hörnen framför scenen. Den andra eleven har en producentroll och sitter på en
av stolarna en bit bort från läraren. Det är cirka tre veckor till premiär; eleverna spelar utan manus.

Vad anses vara problematiskt?
Frågan om vad det konstnärliga arbetet ska innefatta, dess former och dess
kunskaper kan utifrån rummets design sägas definiera vad som är centralt och
viktigt och vad som förefaller vara mindre viktigt i ett professionellt sammanhang. Kunskapen om texten som repeteras eller kunskaper om iscensättningens scenografi tydliggörs inte som ett mål vilka studenterna ska uppnå och
redovisa. Istället understryker i rummet och i undervisningsformen att kunskapen om texten ska etableras genom repetitionsarbetets prövande och görande.
Som i den första och andra delstudien iscensätts en historia om ungdomars
sociala verklighet, om utsatthet och trassliga uppväxtvillkor. Det pedagogiska
problemet består i att tydliggöra produktionsprocessen. Eleverna ska friställas
115

från elevrollen och läraren friställas från lärarrollen. Eleverna ska bli del av
och identifiera sig med det särskilda menings- och regelsystem som formas i
de specifika rumsliga och temporala omständigheter vilka har organiserats
som ett konstnärligt arbete.

Vilka lösningar etableras?
Förlopp 1
Läraren startar repetitionen genom att samla gruppen i en ring mitt på scengolvet. Han går igenom scenen och beskriver varje karaktärs uttryck och mål.
Läraren börjar med att instruera karaktären Kim som har huvudrollen i scenen, därefter Alice och sedan Nusrat. Läraren pratar om riktningar i scenen,
om energin, och han betonar karaktärens statusrelationer. Kim ska, säger han,
rikta sig till Nusrat, Alice ska rikta sig till Kim, Nusrat och Faita riktar sig
ömsom mot varandra och ner i sina böcker. Därefter beskriver läraren hur
riktningarna ska ” lösas upp” när Kim börjar berätta om sitt liv.
Läraren Det… blir en helt ny… …helt… för er alla andra (slår ut och vänder sig
mot alla i gruppen).
Elev som spelar Kim… mm… men det förändrar ju min attityd också…
Läraren … ja … det är klart
Elev som spelar Kim Typ efter det här, att jag tas ner lite på jorden…
Läraren… Jaa… Både tas ner och, och lyfts upp (betonar med händer som går upp
och ner) För det är ju så när man säger dom här sakerna, en sorts befrielse (Förstärker
med händerna som hon gör en cirkelrörelse framför sig), …att man kan, kanske börja
på ny kula, så… eh…
Elev som spelar Kim För jag tänkte på det när jag går ut, för förra gången jag gjorde
den här scenen, då jag klev… då jag var på väg ut ur scenen då tycker jag att det gick
riktigt bra för då, då…
Läraren…mm…
Elev som spelar Kim… för när jag gick av scenen så var det riktig sådär ’Aah’
(lägger bägge händerna på bröstet för att förstärka en känslomässig urladdning)
Läraren… ja, ja…
Elev som spelar Kim Man blev verkligen så … det var typ det jag fick fram…
Läraren …ja, ja, både, det här… När man äntligen berättar saker, så är det så himla
hemskt och samtidigt så otroligt skönt. Så det är så…
Elev som spelar Kim Ja precis…
Läraren…så känslosamt, men en sån himla lättnad… (Vänder sig mot de två elever
som spelar Alice). Men där är det ju trycket från er… Det behöver ni verkligen öka på
så, så att det blir ett riktigt … (Visar med bägge händerna mot elev som spelar Kim att
det ska utövas ett tryck). Och sedan kommer den här sista touchen från dig (vänder sig
mot eleven som spelar Nusrat), när du skrattar… ja det är ju lite så där små… även om
du inte har samma uppgörelse (tittar och gestikulerar mot eleverna som spelar Alice),
så är det ju… poppar det ju upp sådär, ’o, förlåt’, men du har ju redan gjort det…
Elev som spelar Nusrat mm…
Läraren… och ytterligare drivit på det här lite… smågrejer på slutet…

Läraren tar boken som eleven som spelar Nusrat har i handen och de pratar
om bokvalet och hur det stämmer överens med Nusrat som i scenens början
ska sitta och läsa. Eleven som spelar Faita frågar efter blickriktningar. Läraren vänder sig sedan till de två elever som spelar Alice och för dem till deras
startposition i scenen. Han påpekar att Alice i scenen ska vara ett ”krutpaket”.
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Läraren Ni vet när man verkligen har bestämt sig för någonting och det är så jobbigt … men man ändå är så bestämd (Han uppmärksammar att en av eleverna vill säga
något och pekar på henne). Ja…
Elev 1 som spelar Alice Men vi tänkte at… vi pratade tillsammans också att vi…,
vi i steget innan, i scen åtta lägger ner allting, att vi faktiskt inte gör någonting, utan
bara typ tänker…
Läraren Ja… ja…
Elev 1 som spelar Alice Att man typ på något sätt…
Läraren Laddar för det här… (gör en bestämd cirkelrörelse med händerna vid huvudet), …ja… ja
Elev 1 som spelar Alice Ja, precis så att vi skulle göra det vid sidan…
Läraren Och jag tänker att om ni kan hitta en sån där situation, ni själv har känt
såhär … att ni vet att ni ska ta upp någonting skitjobbigt med någon och ni vet, ni har
ingen aning om hur det kommer att sluta, och det är jättejobbigt men man måste göra
det…
Bägge elever som spelar Alice ja… jo…
Läraren Och man är väldigt… (viftar med ena handen framför ansiktet), …uppe i
varv och det liksom det är ett sådant adrenalinpåslag där, innan man vågar… liksom…
eh…
Bägge elever som spelar Alice ja… jo…
Läraren… mm… att ni också fortsätter att driva (upprepar en handrörelse framför
ansiktet flera gånger), så att ni inte tappar energi där när ni har sagt det första utan att
man fortsätter till Kim fattar.
Bägge elever som spelar Alice Ja!
Läraren Bra!

Läraren går tillbaka till sin stol, tittar i sitt manus samtidigt som han säger att
de nu ska ”dra igenom” hela scenen. Eleverna går till sina startpositioner och
de börjar spela efter att läraren startat igång dem. En bit in i scenen tappar
de repliker. De hjälps åt att reda ut vem som säger vad och när. När de kommit
till rätta med replikerna går läraren upp och ger fler instruktioner.

Betydelsen av den egna erfarenheten
När läraren inledningsvis samlar eleverna börjar eleven som spelar Kim resonera om och beskriva den känslomässiga urladdningen som scenen innebär.
Eleven beskriver arbetet med dramatisk dominans och läraren bekräftar det
centrala i denna urladdning genom att beskriva scenen som sammanvävd med
en upplevelse som han menar att alla delar. ”För det är ju så när man säger
dom här sakerna, en sorts befrielse”. Läraren understryker med kroppen och
talet en allmän tes om att det på en känslourladdning alltid följer en lättnad.
Han hänvisar till det allmängiltiga snarare än till hur urladdningen kan kopplas
till karaktären Kim. I samtalet gör varken läraren eller eleven en skillnad mellan karaktären och eleven. I bekräftande av scenens känslomässiga laddning
använder bägge det obestämda pronomenet ”man”, som om känslorna gällde
för karaktären Kim, likväl som för människan i allmänhet. ”När man äntligen
berättar saker, så är det så himla hemskt och samtidigt så otroligt skönt”, säger
läraren.
När läraren därefter riktar sig till de två eleverna som spelar Alice förtydligar han det allmängiltiga i sin tes genom att understryka att framställningen
av karaktärerna inte främst kan förstås utifrån hur karaktären är framskriven
117

utan genom att skådespelarna reflekterar över sina erfarenheter och känslor.
”Och jag tänker att om ni kan hitta en sån där situation, ni själv har känt såhär… att ni vet att ni ska ta upp någonting skitjobbigt med någon och ni vet,
ni har ingen aning om hur det kommer att sluta, och det är jättejobbigt men
man måste göra det …”. Som i den första och andra delstudien pekas elevernas erfarenheter och känslor ut som de centrala kunskapsresurserna i arbetet.
Eleverna uppmanas till att vända blicken inåt och arbeta med utgångspunkt i
sig själva.
Som Marcus i den första delstudien har de två eleverna som spelar Alice
funderat på hur de ska gestalta karaktären, men efter lärarens fråga om deras
erfarenheter, underkastar de sig antagandet i instruktionen, att de behöver
finna en egen erfarenhet som kan hjälpa dem med gestaltning. Snarare än en
koncentration på texten etableras i arbetet en koncentration på elevernas känslor, upplevelser och erfarenheter. Som i de två andra delstudierna handlar det
för eleverna om att utveckla sitt estiska omdöme genom att koppla ihop det
med individuella erfarenheter och känslor.
I interaktionerna framstår det som att det är lärarens handlingar som blir
möjliga att handla på medan elevernas handlingar och initiativ reduceras till
personliga reflektioner. Detta blir bestämmande för vem som får prata, när det
får pratas och hur det ska pratas, liksom för vilka handlingar som tillåts, vilka
positioner som kan intas och hur väntan kan te sig.
Läraren framträder från början med tydlig regimässig dominans. Det framstår som att han är angelägen att skapa en tydlig ordning i arbetet, att gruppen
under repetitionen ska arbeta igenom scenen från början till slut, utan att
hoppa fram och tillbaka i scenens olika delar. Den gemensamma definitionen
av situationen formas i en överenskommelse om att läraren styr arbetet medan
eleverna utför och framställer.
I interaktionen nämns inte något om att gruppen tidigare genomfört en gemensam läsning av texten eller kommit överens om ett bestämt sätt att spela
och gestalta de olika karaktärer. I förloppet tydliggör läraren att scenen ska
gestaltas utifrån den idé som han formulerat.
Läraren tar hjälp av en fråga-svar-interaktion som ger eleverna små möjligheter att påverka hur karaktärerna och scenen ska gestaltas. Genom regimässig dominans formar läraren i repetitionsarbetet en tydlig hierarki. Definitionen av situationen blir en disciplineringsakt där deltagarna gemensamt
bidrar till att göra maktrelationerna rimliga och avpassade till produktionsdiskursen. Att läraren i arbetet använder en regimässig dominans för att hantera
den osäkerhet som skapas i interaktionen verkar bidra till att fixera makthierarkierna i händelsen.
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Subjektsformering och maktrelationer
Förlopp 2
Läraren uppmanar eleverna som spelar Alice att spela med mer energi och
instruerar därefter eleven som spelar Faita. Efter ytterligare några instruktioner ställer sig eleverna i sina startpositioner, varpå läraren säger ’varsågoda’. Eleven som spelar Nusrat går in och sätter sig på en av de större kuberna och strax efteråt kommer Faita från andra hållet och sätter sig bredvid.
Läraren Nä, förlåt! Jag måste be er att ta om. För jag ser …jag, jag bara stirrar på
Faita hela tiden. Jag vill se när du börjar gå (pekar på eleven som spelar Faita), …kan
vi bara…
Bägge eleverna springer tillbaka till sina startpositioner. Eleven som spelar Nusrat
startar återigen utan att vänta in ett varsågod från läraren. Läraren tittar på eleven
som spelar Faita och följer henne med blicken när hon gör entré.
Läraren Nä, förlåt, usch, nä (sveper med handen för att betona att eleverna ska
tillbaka till sina startpositioner), …det gör bara ont i kroppen (reser sig upp och går mot
eleven som spelar Faita). Få se… om du bara sätter dig (Han vänder sig sedan om till
den andra eleven som sitter på andra sidan scenen) Eh… Tar… du det sittande från
där… så jag ser hela… (instruerar sedan eleven som spelar Faita). Så att från det här,
börjar du titta på henne… nu!
Eleven som spelar Faita Ja, okej.
Läraren Nusrat… går upp (Eleven som spelar Nusrat reser sig och går till den större
kuben, vänder sig sedan till eleven som spelar Faita), …och så lite långsamt…

Läraren går med in på scen och spelar bredvid eleven som spelar Faita, och
när eleven satt sig bredvid Nusrat går läraren tillbaka till sin stol. En bit in i
scenen bryter läraren. Han går fram till gruppen och sammanfattar arbetet.
Han säger att alla delar i scenen nu finns på plats och att eleverna ska” öka
trycket” mot Kim ännu mer. ”Det ska vara skoningslöst”. Sedan vänder sig
läraren till eleven som spelar Nusrat och säger att hon i spelet hade en annan
sorts interaktion, ”det tyckte jag var bra!” Läraren fortsätter sedan att ge regi
till eleven som spelar Faita och betonar att pauser i replikerna behöver lyftas
fram liksom tajmningen i när hon gör entré. Eleverna intar sina startpositioner, läraren sätter sig ner i stolen, tittar på klockan, och ger sedan eleven
som spelar Kim ett tecken för att spelet kan börja.
Eleven som spelar Kim …ja men det där är ju jätteobehagligt, jag blir såhär…
Läraren Eh… Va?
Eleven som spelar Kim Nä men min scen… he…. Jag tycker det är alltså… Jag
försöker sätta mig in i Kim, ja, jag vet inte… I liknande situationer, sådär, obehagliga.
Läraren mm…
Eleven som spelar Kim Alla bara står och tittar på mig, alla är så arga på mig och
bara tycker jag är … dum i huvudet, nä … men det är bra…
Läraren Ja … det är en, tung, tung scen, så…
Eleven som spelar Kim Ja.
Läraren och så är det ju…
Eleven som spelar Kim Ja, men det är ju kul, men det visar ju hur man blir påverkad
ju hehe…
Läraren Ja, precis, och så är det ju… eh… när man jobbar med teater, när man
jobbar med olika roller. Man blir ju… eh… eh… Det händer ju saker som har med en
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själv att göra också. Det påminner ibland om saker man varit med och sådär… och
det… Det beror på vad det är. Man får hantera det på olika sätt…
Eleven som spelar Kim Ja, precis…
Läraren Men att man vet att det är så… För här eh… att det kommer, det är värsta
skräcksituationen som man kan hamna i. Att man står såhär och bara ska ta emot det…
det är slags en fasansfull situation för alla, så…
Eleven som spelar Kim Jaaa…
Läraren Sen kan man se om man kan plocka … så, för det är antagligen så att även
Kim känner sig, inte bara Chris (namnet på elevens som spelar Kim)
Eleven som spelar Kim Nej, nej, nej… det är ju Kim som tar över liksom…
Läraren Ja.
Eleven som spelar Kim Men det blir liksom som såhär…
Läraren Ja det blir lite skakigt.
Eleven som spelar Kim Ja man blir sådär…
Läraren ja, så ni får gosa lite med Chris sådär (de skrattar tillsammans).
Eleven som spelar Kim Ja, nu går vi vidare, men jag har aldrig känt såhär innan.
Läraren Nä…
Eleven som spelar Kim Det är en cool känsla.
Läraren Yes, okej. Då kör vi! Varsågoda!

De spelar scenen fram till Kims monolog. Läraren bryter med ett ’bra’. Han
vill att de startar från början och ber dem rikta replikerna tydligare mot
varandra. Han uppmuntrar eleverna med bra och mycket bra, sedan sätter han
igång scenen med ett varsågod. Läraren ger instruktioner om blickriktningar
medan eleverna spelar vidare. När de spelat igenom scenen samlas alla på
golvet i en ring. Eleven som spelar Kim torkar bort några tårar från ansiktet
och läraren pustar varpå eleven som spelar Kim svarar ’Aaa… verkligen’. Läraren står länge tyst, därefter vänder han sig till eleverna som spelar Alice.

Kroppens betydelse
Att skådespeleri ska förstås som en kroppslig sysselsättning tydliggörs i inledningen av förloppet när Faita ska göra entré. Läraren bryter och ursäktar
sig, ”Nä, förlåt! Jag måste be er att ta om. För jag ser … jag, jag bara stirrar
på Faita hela tiden. Jag vill se när du börjar gå (pekar på eleven som spelar
Faita). …kan vi bara…”. Nästa gång eleven gör entré följer läraren med och
spelar bredvid för att särskilt markera tempo och rytm i förhållande till de
andra karaktärerna i scenen. Läraren beskriver kompetensen som en kroppslig
kunskap och kopplar den till sin egen person: ”Nä, förlåt, usch, nä …det gör
bara ont i kroppen”. Att rörelsen skulle kunna gestaltas utifrån en bestämd och
gemensamt bearbetad tolkning av scenen tar varken lärare eller studenter upp.
Lärarens korrigering av eleven formar en kunskap om kroppen som en del i
ett subjektskapande. Det är först när en skådespelare kroppsligen känner ”att
det gör ont”, som en kunskap om kroppens betydelse och funktion tillgängliggörs.
Att destabilisera och återupprätta situationen
I händelser som konstitueras i och genom en frihetsdiskurs gäller det för deltagarna att var uppmärksamma på tillfälligheterna och de små avvikelserna.
En händelse kan av deltagarna planeras och organiseras i relation till vad som
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tidigare gjorts och i relation till de mål som satts upp. Trots det kan deltagarna
inte vara säkra på hur den enskilda interaktionen kommer att te sig eller hur
situationen kommer att definieras. För att skapa utrymme för att uttrycka det
man tänker och känner behöver deltagarna uppsöka den felslagna kalkylen
och lägga märka till brottet och bristen i situationen bortom dess formella målsättningar. I interaktionen finns därutöver alltid en risk att diskrepansen mellan det individen spelar upp i sitt framträdande och dennes inre tankar och
processer, synliggörs och begränsar individens handlingsutrymme.
I den situation som följer på inledningen i det andra förloppet, när eleven
som spelar Kim inte sätter igång scenen och istället stannar upp och bekänner
att scenen är obehaglig att spela, destabiliserar eleven den maktrelation som
upprättas. Läraren framstår som oförberedd på att eleven tar sig friheten bryta
överenskommelsen om hur karaktären och eleven ska sammanföras i arbetet.
Läraren konstaterar återigen att det är en tung scen och försöker bekräfta
elevens utsatta situation. Eleven verkar samtidigt inte lägga någon vikt på sin
personliga utsatthet, snarare handlar det om att; ”det är ju Kim som tar över
liksom …”. Destabiliseringen av situation verkar, från elevens perspektiv,
gälla frågan om hur hen som skådespelare i arbetet kan separeras från karaktären Kim. Läraren svarar inte på elevens påstående utan håller kvar tanken
att karaktären Kim och eleven som spelar denna karaktär ska sammanlänkas.
”Sen kan man se om man kan plocka… så, för det är antagligen så att även
Kim känner sig, inte bara Chris…”.
Läraren påminner eleverna om hur de kan använda känslourladdning som
en befrielse och tillägger att denna typ av urladdningar ska förstås som en del
i det konstnärliga arbetet. ”…och så är det ju … eh… när man jobbar med
teater, när man jobbar med olika roller …”.
Läraren förtydligar återigen att kunskapen i arbetet formas inifrån och ut
och att arbetet styrs och domineras av denna omständighet. Eleven som spelar
Kim verkar samtidigt inse att hen har närmat sig gränsen för vad som kan
sägas och göras i situationen. Efter några ytterligare repliker tar eleven ansvaret för att få till en fungerande enighet i gruppen och återvänder till den överenskommelse som först etablerades av läraren. Eleven underordnar sig händelsens möjlighetsvillkor genom att kliva in i rollen som skådespelare och
genom att vända blicken mot det skådespelarjag som läraren förväntar sig ska
ta plats i situationen.
Eleven som spelar Kim Ja, nu går vi vidare, men jag har aldrig känt såhär innan.
Läraren Nä…
Eleven som spelar Kim Det är en cool känsla.
Läraren Yes, okej. Då kör vi! Varsågoda!

Elevens självbehärskning återställer maktrelationen. I handlingen rekonstrueras skådespelaren som underordnad och regissören som överordnad.
Eleven som spelar Kim anstränger sig nu för att upprätta relationen mellan
sig själv som skådespelare och läraren som regissör. Istället för att ytterligare
visa sin osäkerhet spelar eleven ett maskspel, säger att det är ”kul” att spela
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scenen samt konstaterar att ju alla i en sådan situation blir påverkade (Goffman, 2009). Eleven visar hur en skådespelares relation till en fiktiv karaktär
kan hanteras inom de begränsningar som etablerats. Eleven bekräftar det centrala i att använda de personliga känslorna som kunskap i det konstnärliga
arbetet. I interaktionen framstår det som att eleven kommer underfund med
hur hen kan utveckla en kunskapsbildning om hur normer och värden fungerar
i det konstnärliga arbetet. Normen som synliggörs i förloppet handlar om att
det konstnärliga arbetet i stor utsträckning utgår från individens erfarenheter.
Det självreflekterande arbetet har därtill ett specifikt värde och betydelse för
att individen ska kunna upptäcka den konstnärliga potentialen i sina egna erfarenheter och känslor. Därigenom kan individen bidra i det konstnärliga arbetet. Värdet i ett självreflektivt förhållningssätt bekräftas av läraren som menar att det är en del av skådespelararbetet. Yrket handlar enligt honom främst
om att hantera egna upplevelser och erfarenheter och att skådespelaren därigenom kan behärska gestaltningen av den karaktär som ska gestaltas.
Så som maktrelationerna etableras skapas ett utrymme för eleverna att ta
plats och reflektera över den karaktär dem själva spelar. Eleverna kan träda
fram med ställningstaganden, tvivel och osäkerhet visavi sin rollkaraktär, men
de tillåts inte ha synpunkter på några av de andra rollkaraktärerna. Samtidigt
tydliggörs att detta utrymme inte kan inkräkta på produktionsprocessen. Hantering av obehagskänslor ska främst skötas inom skådespelarrollen genom aktiv själviakttagelse. Eleven som spelar Kim visar sin förståelse av detta i sin
markering att de kan fortsätta arbetet med scenen.

Diskursernas relationella och sociala funktioner?
Förlopp 3
Läraren vänder sig till eleverna som spelar Alice.
Läraren Jag tänker på eh… slutet här, eh… med Alice här, att, att … (han ställer
sig med en viss distans och pekar mot en av eleverna som spelar Alice). Först din reaktion på det här…
Elev 2 som spelar Alice Mm…
Läraren Först, alltså… (knackar handflatan mot sitt bröst flera gånger). Vad ska du
säga om det här? Till slut …? Det enklaste att säga är ’Fan, jag blir förbannad, fan du
kunde ha sagt det här tidigare alltså’ (skrattar till), att det blev så…
Elev 2 som spelar Alice Att det blir så som svensk film…
Läraren Ja, precis. Och att det blir så verkligen… och ju mer… Ja, om man blir så
argsint… eh… eh (tittar upp mot taket, gestikulerar med bägge händerna mot bröstet
och tar sedan ett steg fram mot eleverna som spelar Alice), för att man känner sig så
skyldig, så kan man ju göra det hur stort som helst (slår ut med armarna), så man verkligen flyttar skulden dit (Han vänder sig mot Kim och puttar händerna framåt med en
tydlig rörelse).
Elev 2 som spelar Alice Men jag tyckte det var lite… lite skönt att vänta liksom…
Läraren Ja, du kan vänta, men ja … Absolut … För det måste få sjunka också
(förstärker med armgester). Shit, vad var det som händer nu, för det här kommer ju som
en storm mitt i. Och sen säger du (pekar på Elev 1 som spelar Alice), efter det, eller hur
att…
Elev 2 som spelar Alice Om jag bara hade vetat allt det här skulle jag…
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Läraren Ja, ja… precis. Och där kan du också se till att du också jobbar med den
här skuldkänslan (Gestikulera ivrigt med händerna).
Elev 2 som spelar Alice Ja… ja.
Läraren Som du försöker hantera… ’Men jag skulle aldrig ha gjort så här…’ (Slår
ut med händerna). Så… massor av… sånt här liksom skylla ifrån sig… Och så är det ju
också…
Elev 2 som spelar Alice Ja… ja.
Läraren …hon visste inte, Kim hade aldrig beskrivit det på det här viset. (Gestikulera åter ivrigt med händerna).
Elev 2 som spelar Alice Nä…

Läraren vänder sig nu mot eleven som spelar Kim med någon enstaka kommentar. Några frågor kommer från eleverna. Eleven som spelar Kim frågar
efter mer hjälp i scenen och läraren går bort och plockar upp sitt manus. Elevens som spelar Kim följer efter. Läraren ger nu eleverna som spelar Alice
samt eleven som spelar Kim instruktioner. Läraren bläddrar i manuset och
berättar därefter om en bekant som varit med om en liknande händelse som
karaktären Kim. Personen i fråga fick besked efter att hen gått ut grundskolan
att hen inte längre var välkommen i sitt fosterhem.
Läraren Ja, det är ju så hemskt och jag känner att det är det här. (pekar mot manuset)
Eleven som spelar Kim För jag känner hela tiden att jag är så här nära att gråta
varje gång… (Måttar ett avstånd mellan tumme och pekfinger). Och det är därför jag i
dialogen försöker skratta bort det ’aha ha, tror ni verkligen ha…’ att liksom så här…
Ja, jag vet inte om jag ska släppa fram det här…
Läraren Ja, ja men vänta med det, vänta med det. Utan bara… och bara försök…
Tänk så här, tänk så här: jag måste berätta om hur det är, jag måste förklara hela bilden…
Eleven som spelar Kim Ja, mm…
Läraren Tänk inte vad uttrycket ska vara, utan tänk mer det här: det här vill jag
förmedla till er. Du måste få ut alla dom här sakerna. Sen kommer dom här ju lite osorterat men det kommer ju bilder så där.

Eleverna går mot sina positioner. Läraren sätter sig och vänder sig åter till
eleven som spelar Kim. Läraren uppmanar eleven att ”helt låta sig slukas” av
Kims monolog. Eleverna spelar igenom scenen. Därefter avslutar läraren repetitionen.

Implicita bedömningar
I de händelser som analyserats markerar lärare sällan en brist på förmåga eller
kunskap genom en explicit uttrycklig bedömning. Istället integreras bedömningen i samtalet och i görandet och prövandet. När läraren bryter spelet strax
innan Kims längre monolog och åter samlar eleverna i en cirkel vänder han
sig till de två eleverna som spelar Alice. Läraren riktar sig till en av de två och
frågar vad hon själv skulle ”säga om det här? Till slut …?” Eleven förstår
frågan som en bedömning och svarar med en motfråga. ”Att det blir så som
svensk film?” varpå läraren bekräftar, ”Ja, precis”.
Genom lärarens påpekande om att scenen kan göras ”hur stor som helst”
och genom markerade gester, tydliggör han att eleverna behöver utforma scenen med en större utlevelse. Lärarens fråga framstår som en bedömning men
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även som en uppmaning till själviakttagelse. Därigenom ska eleverna närma
sig sitt jag och därigenom kan de också utveckla och förbättra sin gestaltning
av karaktären.
Bedömning etableras med flera innebörder i händelsen. En aspekt handlar
om att bedömningar ska utryckas implicit och integreras i görandet och prövandet. En annan handlar om att elevernas handlingar i det konstnärliga arbetet kontinuerligt ska tillgängliggöras för bedömning. En tredje handlar om att
eleven själv behöver ta ansvar för sitt lärande.
Bekännelse som maktteknologi
I Sexualitetens historia (2002b) undersöker Foucault bekännelsens genealogi
och visar på hur dess funktion historiskt har varierat. Genom modernitetens
framväxt, sekulariseringen och genom vetenskapens allt starkare ställning har
bekännelsen lösgjorts sig från den kristna tron. Tanken om att bikten skulle
rena individen från synd har ersatts med en funktion som handlar om att skapa
en mer effektiv och modig person. Bekännelsen handlar fortfarande om att
röja den enskildes innersta känslor men det handlar inte om att distansera sig
från sitt jag utan om att bygga ett nytt och bättre jag (Fejes, Dahlstedt, 2013).
Därigenom kan bekännelsen användas som en teknologi för att forma och
styra sig själv och för att styra och forma andra.
En av eleverna som spelar Alice menar att deras idé om ett mer återhållet
spel fungerade när de spelade igenom scenen. ”Men jag tyckte det var lite
…lite skönt att vänta liksom…”. Eleven argumenterar nu i enlighet med den
styrning som präglat händelsen. Känslor blir en central komponent i arbetet
och bekännelsen används som en teknologi för att lära känna sig själv och för
att bli en bättre skådespelare.
Betydelsen av bekännelsen som självstyrningsteknologi och maktteknologi
i det konstnärliga arbetet understryks även i lärarens berättelse om en av hans
bekanta vars livshistoria kan kopplas till karaktären Kim. Återigen betonas att
framställningen av scenen främst kan förstås och genomföras genom att individerna tillgängliggör varandras erfarenheter.
Samtalsdiskursen som etablerats i repetitionens inledning då läraren samlar
eleverna i en ring, inbjuder och uppmuntrar eleverna till att reflektera över
vilka de ”egentligen” är och vilka de vill bli. Genom hela händelsen betonas
värdet av att eleverna kan framträda med sina känslor, ofullkomligheter och
brister.
Genom att läraren ger utrymme för detta framhålls elevernas självständiga
kunskapsbildningsprocess. Den etableras hos eleven som spelar Kim med en
plågsam kraft. I det tredje förloppet framstår det som att läraren vill förklara
hur eleven som spelar Kim kan använda känslorna som ett strategiskt verktyg
i gestaltningen av karaktären. ”Tänk inte vad uttrycket ska vara, utan tänk mer
det här: det här vill jag förmedla till er. Du måste få ut alla dom här sakerna”.
Maktrelationer innebär, som påpekats, att specifika handlingar görs möjliga att handla på medan andra handlingar blir improduktiva och stumma. I
den avslutande interaktionen mellan läraren och eleven som spelar Kim, blir
124

sammanflätningen mellan karaktären och eleven ett möjlighetsvillkor i det
konstnärliga arbetet. Elevens bekännelse, att hen i scenen varje gång har nära
till gråten blir ett sätt att bemästra situationen och samtidigt en teknologi för
läraren som kan använda bekännelsen, dels för att förklara hur elevens känslor
kan användas i scenen och dels för att definiera det konstnärliga arbetets normer och värden.

Sammanfattande analys
Snarare än en koncentration på texten etableras i arbetet en koncentration på
elevernas känslor, upplevelser och erfarenheter samt på görandet och prövandet. Som styrningsteknologier används de i arbetet för att eleverna ska vända
blicken inåt och arbeta med utgångspunkt i sig själva.
I interaktionerna framstår det inledningsvis som att det främst är lärarens
handlingar som blir möjliga att handla på. I och med att eleven som spelar
Kim bryter denna överenskommelse blir elevens handlingar produktiva och
möjliga att handla på för läraren och de andra eleverna. Elevernas personliga
reflektioner lyfts fram av läraren som en betydelsefull styrningsteknologi i det
konstnärliga arbetet.
Läraren rekonstruerar i interaktionen maktrelationen mellan regissör och
skådespelare, ett dominansförhållande som handlar om att kunskapen i arbetet
formas inifrån och ut och att arbetet styrs och domineras av denna omständighet. Kunskapen i det konstnärliga arbetet individualiseras, det finns inga självklara svar på hur känslor och erfarenheter ska hanteras, förutom de svar den
enskilda skådespelaren kan ge.
Bekännelsen framstår som den centrala styrningsteknologin i arbetet. Eleven kan använda bekännelsen som självstyrning och som ett sätt att bemästra
interaktionen.

Framträdande styrningsteknologier
I de tre delstudierna som analyserats etableras maktrelationer vilka producerar
ett vetande om konstnärliga undervisningspraktiker och om det konstnärligt
arbetets möjlighetsvillkor.
Själviakttagelsen som styrningsteknologi har en central funktion i undervisningen. Den handlar inte i första hand om att i bekännelsen ge röst åt eller
frigöra sig från skam och skuld. Snarare handlar det om att röja sina farhågor,
och viljor. Det handlar inte om att distansera sig från sitt jag utan om att bygga
ett nytt och bättre jag. Det handlar även om att bekräfta konstnärens position
som känslig, sårbar, modig och ansvarfull.
Genom bekännelsen blir elevernas och studenternas jag den huvudsakliga
kunskapsresursen i arbetet. I undervisningen knyts studenten, eleverna och
läraren till sina egna livsprojekt och identiteter. Därigenom kan individerna
bidra till att det konstnärliga arbetet förbättras.
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Det deltagarna behöver veta om konstnärligt arbete finns i situationen och
uttrycks i de relationer som där etableras. Undervisningens organisering kan
förstås som en produktion av ett subjektskapande där deltagarna använder sin
frihet och handlingsutrymme för att underordna sig den konstnärliga undervisningsgemenskapens sätt att etablera hierarkier och dominansförhållanden.
Handlingar som följs av andra handlingar framstår främst riktade mot individens erfarenheter och känslor, mot de makthierarkier som etableras i händelserna och mot ett testande och görande.
Friställandet från en undervisningsdiskurs och från traderad kunskap producerar en införlivandet och uteslutandets praktik. Det förra innebär att deltagarna inplaceras i de roller som definieras i undervisningspraktiken och det
senare blir en mekanism för att stabilisera och konsolidera dessa roller som
normala. De positioner som etableras kan då stå i förhållande till undervisningspraktiker där överföring av traderad kunskap och där fixerade maktrelationer uppfattas som tydliga och generella normer.
Det pedagogiska handlandet etableras främst i relation till föreställningar
om det konstnärliga arbetet som ett prövande och görande, som ett självreflekterande arbete och som ett arbete präglad av tydliga och samtidigt flexibla
maktrelationer. Det etiska arbetet etableras i linje med dessa föreställningar.
Deltagarnas etiska omdöme ska kopplas till deras känslor och erfarenheter, de
ska underkasta sig de normer och värden som etableras i arbetet och de ska
utveckla ett självreflekterande förhållningssätt.
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Kapitel 7. Resultatdiskussion

Avhandlingens övergripande fråga, om hur det kommer sig att konstnärliga
undervisningspraktiker har tagit den form de har idag, vilka normer och värden som har etablerats och hur dessa framträder i den konkreta undervisningen, implicerar en empirisk och en teoretisk dimension.
Den empiriska dimensionen i undersökningen har handlat om att utforska
hur makt- och styrningsprocesser på policynivå framträder under andra tider
och hur de framträder i dagens undervisningspraktiker. Den teoretiska dimensionen i undersökningen har handlat om att belysa hur olika maktrelationer i konstnärliga undervisningspraktiker såväl som på policynivå upprätthålls och rekonstrueras.
I analysarbetet har jag identifierat diskursiva mönster, styrningsteknologier
och deras innebörder i de konstnärliga undervisningspraktikerna. Jag har visat
på hur de medverkar i organiseringen och förståelsen av vad konstnärlig utbildning kan vara. Jag har problematiserat det valda perspektivet med utgångspunkt i kritisk diskursanalys och socialsemiotik och visat hur olika diskursanalytiska perspektiv kan belysa och bidra till olika förståelser av pedagogiska fenomen som undervisning, handledning och kunskapsbildning.
I denna resultatdiskussion inleder jag med att återvända till undersökningens syfte och frågeställningar. Därefter diskuterar jag de metodologisk och
teoretiska implikationerna i avhandlingen vilka handlar om huruvida den
valda begreppsapparaten fungerat i relation till avhandlingens syfte. Kapitlet
avslutas med ett resonemang om fortsatt forskning.

Sammanställning av undersökningens resultat
Jag har valt att sammanfatta avhandlingens resultat i fyra tabeller med utgångspunkt i de avgränsade frågeställningarna. Därefter diskuterar jag studiens övergripande fråga, det vill säga hur det kommer sig att konstnärliga
undervisningspraktiker har tagit den form de har idag samt vilka normer och
värden som synliggjorts i analysen.
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Tabell A Vad i de konstnärliga undervisningspraktikerna har ansetts vara
problematiskt och vilka lösningar har etablerats?
Det centrala i denna tabell handlar om de diskurser och teknologier som synliggjorts i analyserna.
Händelser

Problem

Lösningar

Framträdande diskurser och teknologier

1960–1970-talets Sverige

-Fler konstnärliga utbildningar ska införlivas
i gymnasieskolan och
högskolan.

-Integration av teori och praktik.
-Tydligt friställa utbildningarna från
utbildningar i
andra sektorer.
-Höga inträdeskrav, modesta examinationskrav.
-Inga krav på sammanhängande
kursplaner.
-Skapa en akademi.
-Introducera begreppet ”designó”
som en övergripande teori i
undervisningen.
-Konstnärlig frihet
och autonomi.
- Frigöra sig från
gillen och skrå

-Produktions-,
samtals- och
frihetsdiskurs.

-Etablerade konst- och
musikalakademier ska
stärkas med teoretiska/vetenskapliga perspektiv.

Academia del
Disegnó 1563

2000-talets
början i Sverige

-Konkurrens om uppdrag.
-Profilering av yrkesroller.
-Risk för ogynnsamma
ekonomiska förhållanden.
-Definiera det konstnärligaarbetet som något
annat än hantverk.
-Ojämlikhet och könsmaktsordning.
-Exkluderande praktiker.
-Transnationell marknadsstyrd utbildningssektor.
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-Normkritik och
maktmedvetenhet.
-Utbilda konstnärer som är modiga, flexibla och
öppna inför mångfald.
-Studenter ska ta
större ansvara för
sitt lärande
-Aktivism
-Synliggöra det
ordlösa och det
kroppsliga i konsten.

-Införlivande/utestängande teknologier.
-Görande- och prövandeteknologier.
-Samtalsteknologier
Produktionsteknologier.
-Produktions-,
samtals- och
frihetsdiskurs.
-Görande- och prövandeteknologier.
-Bekännelseteknologier.
-Införlivande/utestängande teknologier.
Frihetsteknologier.
-Produktions-,
samtals- och
frihetsdiskurs.
-Görande- och prövandeteknologier.
-Bekännelseteknologier
-Införlivande/utestängande teknologier.
-Samtalsteknologier
-Produktionsteknologier.

Undervisning
i större grupp

Individuell
handledning

Undervisning
i mindre
grupp

-Hur konkretisera yrkespraktiken?
-Hur upprätthålla en
skillnad mellan det
konstnärliga arbetet
och annan undervisning?
-Hur gestalta samhället?

-Rumslig design
-Samtalet som
styrningsteknologi.
-Tydliggöra och
balansera maktrelationer.
-Integrerade bedömningar med
instruktioner, teori
med praktik.

-Hur skapa en produktionslik miljö och hur
uppnå produktionsmål?
-Hur upprätta en närhet
till publik?
Hur tydliggöra nätverket
i den konstteoretiska
miljön?

-Rumslig design.
-Terapeutiska
samtal.
-Integrerade bedömningar med instruktioner, teori
med praktik.
-Tydliggöra och
balansera maktrelationer.

-Hur hantera känslor
och erfarenheter som
en utgångspunkt i det
konstnärliga arbetet?

-Rumslig design
-Bekännelse som
en del i undervisningen.
-Integrerade bedömningar med instruktioner, teori
med praktik
Tydliggöra och balansera maktrelationer.
-Integrera
det
konstnärliga arbetet med det personliga
livsprojektet.

-Produktions-,
samtals- och
frihetsdiskurs.
-Görande- och prövandeteknologier.
-Regimässig och dramatisk dominans.
-Införlivande/utestängande teknologier.
-Samtalsteknologier
-Produktionsteknologier.
-Produktions-,
samtals- och
frihetsdiskurs.
-Bekännelseteknologier.
-Dramatisk dominans.
-Relationella och terapeutiska samtalsteknologier.
-Görande- och prövandeteknologier.
-Produktionsteknologier.
-Bekännelseteknologier
-Införlivande/utestängande teknologier.
-Görande- och prövandeteknologier.
-Regimässig och dramatisk dominans.
-Samtalsteknologier
-Produktionsteknologier.
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Tabell B Vilka begrepp och antaganden har diskursivt format och omformat
de konstnärliga undervisningspraktikerna?
I denna tabell handlar det om centrala antaganden, föreställningar och begrepp
som synliggjorts i analyserna, hur dessa etableras i konstnärliga undervisningspraktiker och hur de styr interaktionerna.
Händelser

Centrala begrepp och antaganden

1960 - 1970talets Sverige

-Det institutionella konstbegreppet.
-Integrering av teori och praktik.
-Antaganden om konsten som en del i samhället och om konsten som
en emancipatorisk kraft.

Academia del
Disegnó 1563

-Begreppet ”designó”
-Den konstnärliga akten som bekännelse.
-Antaganden om gudomlig talang.
-Antagande om individens självständighet.

2000-talets
Sverige

-Normkritik och maktkritik.
-Antaganden om att konstnärlig utbildning ska stå fri från samhället.
-Antaganden om konstnärliga kunskaper som tysta.

Undervisning
i större grupp

-Samtalet som en grund i undervisningen.
-Integrering av teori och praktik.
-Interaktionerna på jämlika och ojämlika villkor.
-Undervisningsformer som konkretiserar produktionsprocessen och
som avvisar överföring av traderad kunskap.

Individuell
handledning

-Det terapeutiska samtalet.
-Antaganden om den dramatiska dominansens betydelse.
- Interaktionerna på jämlika och ojämlika villkor.
-Undervisningsformer som fokuserar en produktionsprocess och som
avvisar överföring av traderad kunskap.

Undervisning
i mindre
grupp

-Antaganden om betydelse av individuella erfarenheter och känslor
- Interaktionerna på jämlika och ojämlika villkor.
-Undervisningsformer som fokuserar en produktionsprocess och som
avvisar överföring av traderad kunskap.
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Tabell C Vilka subjekts- och maktrelationer produceras, formas och omformas på en policynivå och i undervisningspraktikens mikronivå?
Det centrala i denna tabell handlar om hur subjektskapandet i undervisningspraktikerna synliggjorts i analyserna.
Händelser

Subjektskapande och maktrelationer

1960–1970-talets Sverige

-Studenten formas utifrån föreställningar om konstnärlig begåvning
och att konst handlar om att producera ”nya entiteter”.
-Den individuella undervisningen ska skapa relationella band mellan lärare och studenter som präglas av en icke-auktoritär hållning.
- Deltagarna ska bli en del i den konstteoretiska miljön.
-Studenten förbereds i att som konstnär framträda som en unik personlighet. Studenten ska stå fria från, och samtidigt ta en central plats i
samhället.

Academia del
Disegnó 1563

-Studenten ska formas i relation till en kommersiell marknad och till en
kristen föreställningsvärld.
-Subjektskapande sker genom att studenter vänder blicken mot sig
själv.
-Bekännelsen etableras som en teknologi för att behärska sig själv och
för att överskrida vardagliga föreställningar.
-Studenterna ska formas till modiga, flexibla, normkritiska, reflekterande konstnärssubjekt som öppnar sig inför en mångfald av erfarenheter.
-Självreglering och självreflektion sker genom bekännelser.
-En kritisk och aktivistisk relation till normer och värden i samhället, och
i konstnärliga utbildningar, etableras.

2000-talets
Sverige

Undervisning
i större grupp

-Elevernas subjektskapande sker genom att de leder sig själva och blir
ledda av lärare och andra elever.
-Elever ska självständigt ta ansvar för sitt och gruppens lärande.
-Eleven formas genom att rikta blicken in mot sig själv.
-Relationerna formas genom samtal vilka upprätthåller definitionen av
situationen.

Individuell
handledning

-Studenten formas i relation till produktionsmålen snarare än till kursens kunskaps- och kursmål.
-Studenter ska bli bärare av gemenskapens värden, normer och etiska
hållningar.
-Studentens subjektskapande handlar om att styra sig själv mot ett personligt uttryck.

Undervisning
i mindre
grupp

-Genom bekännelsen lyfta fram egna erfarenheter och känslor som
kunskapsresurser i arbetet. Relationerna produceras genom införlivande och utestängande teknologier.
Vetande- och subjektsproduktion sker genom att studenterna granskar
sig själv, sina erfarenheter och känslor. Förmedlad traderad kunskap
blir inte en del i subjektskapandet och i maktrelationen.
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Tabell D Vilka sociala och relationella funktioner får de etablerade diskurserna i de konstnärliga undervisningspraktikerna?
Det centrala i denna tabell handlar om hur diskursernas och teknologiernas
sociala och relationella funktioner synliggjorts i analyserna.
Händelser

Diskursernas och teknologiernas sociala och relationella
funktioner

1960–1970-talets Sverige

Diskursernas och teknologiernas funktioner handlar om att stärka konstens självständighet och unicitet och samtidigt koppla den till värden
som jämlikhet, demokrati och inkludering. Diskurser och teknologier
ska stärka områdets autonomi genom tydliga införlivnings- och utestängningsteknologier. Det etiska omdömet ska formas i relation till
samhällets värden och visioner och samtidigt friställas från dessa.

Academia del
Disegnó 1563

Diskursernas och teknologiernas funktioner handlar om att genom begreppet designó upprätta hierarkier mellan konstnärliga uttryck och
mellan olika skrå. Diskurser och teknologier syftar till att konstnären ska
behärska sina passioner och instinkter vilket möjliggör en originalitet
och en autonomi. Det etiska omdömet ska formas genom bekännelsen,
själviakttagelse och självdisciplin.

2000-talet

Diskursernas och teknologiernas funktioner handlar om att tydliggöra
och kritisera maktordningar, hierarkier och undervisningspraktiker i de
konstnärliga utbildningarna. Diskurser och teknologier syftar att frikoppla utbildningarna från samhället och koppla sig närmare en transnationell marknad. Det etiska omdömet ska formas i relation till normkritik, aktivism samt i relation till värden som flexibilitet och mod.

Undervisning
i större grupp

Diskursernas och teknologiernas funktioner handlar om att beskriva det
konstnärliga arbetets hierarkier, om att tydliggöra att kunskapen i ett
konstnärligt arbete sker genom görandet och prövandet samt att kunskaper produceras i individen, inifrån och ut.

Individuell
handledning

Diskursernas och teknologiernas funktioner handlar om att möjliggöra
själviakttagelse, självrannsakan, självreflektion. Diskurser och teknologier ska bidra till att forma ett etiskt subjekt som underordnar sig produktionsmål i det konstnärliga arbetet och som knyter dessa till sitt personliga livsprojekt. Det etiska omdömet ska hos eleverna formas och
sammantvinnas med produktionsdiskursen.

Undervisning
i mindre
grupp

Diskursernas och teknologiernas funktioner handlar om att eleverna
ska koppla sina känslor, erfarenheter och svagheter till det konstnärliga
arbetet. Eleverna ska förstå sig förpliktigade att kontinuerligt bidra till
gemenskapens införlivande och utestängande strategier.
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Normer och värden i konstnärliga undervisningspraktiker
Syftet med avhandlingen har varit att undersöka värden och normer i konstnärliga undervisningspraktiker, hur dessa framträder i möten mellan lärare,
studenter och elever, hur handlingsmönster, rutiner, införlivnings- och uteslutningsmekanismer normaliseras i en praktik och hur historien därigenom
återskapas i undervisningen. I avhandlingens två studier har jag visat hur
konstnärliga undervisningspraktiker etableras i specifika diskurser och genom
makt- och styrningsteknologier vilka sätter ramar för deltagarnas interaktioner
och subjektskapande. De konstnärliga undervisningspraktikernas möjlighetsvillkor har på ett övergripande plan identifierats i tre diskurser.
I det mönster som jag benämnt samtalsdiskursen antas att studenter och
elever genom samtalet kan utveckla sin konstnärliga förmåga. Deltagarnas
inre potential, deras erfarenheter och känslor etableras som utgångspunkter i
undervisningspraktikerna. I samtalsdiskursen finns ett stort utrymme för studenter att bekänna tvivel, fruktan och förhoppningar. Att samtalet kan erbjuda
en specifik insikt om hur beprövade metoder och traderade kunskaper kan
stödja det konstnärliga arbetet tycks inte vara något som prioriteras i undervisningspraktiken.
Det mönster jag benämnt frihetsdiskursen handlar om att deltagarna ska
underkasta sig praktikens vaga, flexibla och ständigt föränderliga föreställningar om vad konst kan vara och innebära. Diskursen vilar på en föreställning
om att elever och studenter självständigt kan upptäcka en konstnärlig potential
i sina egna erfarenheter, insikter och känslor. I stor utsträckning handlar diskursen om att leda sig själv snarare än att bli ledd av en lärare.
Det mönster jag benämnt produktionsdiskursen handlar om att de konstnärliga undervisningspraktikerna utformats med tanken att studenter och elver
ska producera konstnärliga verk. Produktionsdiskursen möjliggörs genom den
centrala plats som görandet och prövandet får i undervisningen samt genom
friställandet från en konventionell undervisning.
De identifierade diskurserna sätter ramarna för deltagarnas möjligheter att
handla i en viss situation. Samtalsdiskursen liksom frihetsdiskursen begränsar
möjligheterna att förmedla traderad kunskap och produktionsdiskursen möjliggör ett skapande som utgår från individernas erfarenheter och känslor.
Deltagare i konstnärliga undervisningspraktiker skapar en specifik interaktionsordning. Denna ordning kan inte förhandlas på individnivå, snarare
framstår den som ett allmängiltigt regelverk vilket kontinuerligt granskas av
deltagarna. Gemensamt definierar och omdefinierar dem regelverket för att
undervisningen ska fungera. I stor utsträckning handlar det om att studenter,
lärare, inbjudna konstnären och gästlärare, underkastar sig sina respektive roller utifrån de möjligheter och begränsningar som etableras i undervisningspraktiken.
Betydelsen av deltagarnas egna erfarenheter och känslor, den personliga
bekännelsen, de terapeutiska samtalen, friställandet från utbildningsdiskurser
och en kontinuerlig återetablering av en produktionsdiskursen framstår som
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centrala värden i de konstnärliga undervisningspraktikerna. I undervisningspraktikerna skapas, genom maktrelationer och styrningsteknologier, förutsättningar för att studenter och elever självständigt ska upptäcka hur de kan nå ett
konstnärligt uttryck. Det personliga upptäckandet etableras som en utgångspunkt och norm i det pedagogiska arbetet, vilket kontrasteras mot tillägnande
och förmedlande arbetssätt.

Undervisningspraktikens mikronivå och policynivå
I undersökningen har jag utgått från behovet av att kombinera analys av undervisningspraktikens mikronivå med en analys på en policynivå. Det har varit
ett sätt att visa på hur rumsliga och temporala faktorer samverkar. Den konstnärliga undervisningspraktiken framstår därigenom som ett fenomen möjlig
att etablera i historiska och nutidshistoriska regleringsprojekt som marknaden,
den sociala staten och den liberala demokratin.
Jag har visat hur konstnärliga undervisningspraktiker genom olika diskurser och teknologier bidrar till och i vissa förstärker förstärker denna typ av
regleringsprojekt samt de normer och värden som där inbegrips. Jag har även
visat att alltför fixerade föreställningar om undervisningspraktikens normer
och värden potentiellt kan hindra deltagarnas möjligheter att omförhandla
maktrelationer, det kan även bidra till begränsningar i fråga om hur konstnärliga undervisningspraktiker kan organiseras och omorganiserats.
Undervisningspraktikerna förefaller vara platser där teoretiska begrepp
som disegnó, den institutionella konstteorin och normkritik, på en policynivå,
syftar till att etablera grundläggande utgångspunkter i konstnärliga utbildningar. Den integrering av teori och praktik som sker i undervisningspraktiken
bidrar till att tydliggöra maktrelationer och makthierarkier. Den bidrar även
till att individernas självständiga upptäckande och undersökande kommer i
förgrunden medan överföring eller tillägnad av kunskaper kommer i bakgrunden.
Den upptäckande dimensionen etableras genom att specifika makt- och
styrningsteknologier aktiveras i undervisningspraktikens interaktioner. Jag
har visat hur styrningsteknologier utgör en produktiv kraft i undervisningen,
hur de bidrar till deltagarnas subjektsskapande och hur de bidrar till att tydliggöra undervisningspraktikernas normer och värden.
Frigörelse som styrningsrationalitet i konstnärliga
undervisningspraktiker
I den genealogiska analysen har jag identifierat moraliska, sociala, politiska
och ekonomiska omständigheter som varit centrala för hur konstnärliga undervisningspraktiker har problematiserats. Utbildningspraktikerna har, som det
framstår, i stor utsträckning utformats i linje med den övergripande sociala
produktionen av normer och värden och i en mindre utsträckning genom utbildningarnas specifika karaktär.
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Den allt mer konkurrensutsatta marknaden för hantverkare som etablerades
i Florens under den senare delen av 1500-talet initierade en profilering av yrken vilket kom att tydliggöra skillnaden mellan hantverkare och dem som så
småningom kom att omtalas som konstnärer10. För bildskapare, skulptörer och
arkitekter handlade det om att ställa sig utanför skråväsendet och dåtidens yrkesgillen genom att utveckla teorier om människans skapande förmåga. Tanken om ”disegnó” som en inre idé, vilken fick en yttre materialisering genom
den enkla och samtidigt pregnanta teckningen, fick en central betydelse i
denna process. Teorin kom att användas på olika, ibland motsägelsefulla sätt
och bidrog till att forma föreställningen om konstnären som innehavare av en
gudasänd begåvning. De etiska värden som tillskrevs de individer som var
aktiva i den konstnärliga akademin var djupt förankrade i en kristen föreställningsvärld. Begreppet disegnó bidrog till att deltagare i akademin kunde positioneras som självständiga individer och unika personligheter.
1960- och 1970-talets expansion av de konstnärliga utbildningarna problematiserades med utgångspunkt i hur utbildningarna skulle ta plats i en nationell välfärdsstat där jämlikhet, demokrati och frigörelse etablerats som centrala
värden. Konstnärliga undervisningspraktiker skulle främja dessa värden bland
annat genom att rikta sin uppmärksamhet på en större allmänhet utifrån tanken
att estetiska upplevelser kunde frigöra medborgaren. Det förutsatte samtidigt
att konstnären klev ur den samhälleliga gemenskapen då det förelåg ”starka
spänningar mellan den fria konstens värderingar och de värderingar som är
förhärskande inom andra områden i samhället” (SOU 1970:66, s. 15).
Under 2000-talets två första decennier problematiseras de konstnärliga
undervisningspraktiker som tog form under 1960- och 1970-talet. Utbildningarna beskrivs som ojämlika och förtryckande. Utifrån denna kritik föreslås i
flertal utredningar och rapporter att undervisningspraktikerna ska producera
flexibla, ständigt lärande och modiga konstnärer som kan bidra till samhällets
mångfald. Deltagare ska frigöras från samhälleliga normer och beroenden.
Genom normkritik, maktmedvetenhet och aktivism kan konstnärliga utbildningar utgöra en plattform för att kritisera och samtidigt omforma samhället.
Utgångspunkten för en förändring av de konstnärliga utbildningarna vilar på
idén om individens ansvar och risktagande. Studenter och elever antas inneha
en agens med vilken de har möjlighet att överskrida samhälleliga normer och
värden. Här återkommer delvis en essentiell syn på konstnären som en autonom källa för handling och meningsskapande.
Utifrån avhandlingens teoretiska perspektiv har jag pekat på hur olika styrningsteknologier möjliggör och begränsar lärares, elevers och studenters
handlingsmöjligheter. Jag har visat hur deltagarna utövar makt genom att
10

Begreppet konst kom att etableras först under sent 1600-tal. En central funktion var att urskilja konst från vetenskap. Konstens sades sakna den typ av ackumulerad kunskap som utmärkte vetenskapen, konsten var främst imiterande (Wallenstein, 2001). Som jag redovisat i
kapitel fem blev denna definition del av modernismens och senmodernismens problematisering
av konsten som fenomen (Seip, 1996).
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etablera och återetablera hierarkier, genom att hantera personliga erfarenheter
och känslor som kunskapsresurser och genom att konsekvent friställa de
konstnärliga undervisningspraktikerna från konventionella undervisningsdiskurser. Utifrån det perspektiv jag valt kan deltagarnas frihet i den konstnärliga
undervisningspraktiker främst förstås utifrån de begränsningar som de är med
och formar, etablera och återetablerar.

Begreppet konstnärliga undervisningspraktiker
I avhandlingen har jag undersökt och prövat begreppet konstnärliga undervisningspraktiker. Begreppet har fångat det motsägelsefulla och dynamiska i den
pedagogiska praktiken. Jag har i den nutidshistoriska studien visat vad som
motiverat olika sätt att utforma konstnärliga undervisningspraktiker samt hur
konstnärligt arbete har satts i relation till det pedagogiska handlandet. I interaktionsstudien har jag visat var det pedagogiska handlandets gräns går i relation till det personliga uttrycket, och hur deltagare utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan rubba etablerade maktrelationer.
Genom att studenter och elever uppmanas till att självständigt reflektera
över sina drivkrafter och viljeinriktningar etableras undervisningspraktiken
som en upptäckande process. Begreppet synliggör därmed en pedagogisk hållning som inte handlar om att deltagarna ska överta och tillägna sig en traderad
kunskap utan om att de ska uppöva en upptäckande förmåga.
Upptäckandet kan kopplas till hur konstnärlig expertis etableras i undervisningspraktiken. Denna expertis ska växa fram genom att individen kontinuerligt övar sig i att ge akt på de erfarenheter, insikter och känslor som kan användas i det konstnärliga arbetet. Att deltagarna samtalar om hur det kommer
sig att vissa erfarenheter och känslor framträder och att de funderar över
huruvida dessa erfarenheter och insikter kan utgöra ett konstnärligt material
och uttryck, framstår som centralt i undervisningspraktiken. Därigenom kan
deltagare också komma underfund med den kunskapsbildningsprocess de befinner sig i och hur praktikens normer och värden framträder i det faktiska
görandet och prövandet.
Att individens kunskapsbildningsprocess står i relation till den individuella
erfarenheten och reflektionen formulerades redan i början av 1900-talet av
filosofen John Dewey. Om elever och studenter får möjlighet att ge akt på
dessa aspekter kan, menade Dewey, deras upptäckande förmåga uppövas. Genom att individen självständigt får hitta vägar in i ett lärande kan hen upptäcka
potentialen i sina egna erfarenheter och insikter. Dewey menade att studenters
vardagserfarenheter var en förutsättning för den individuella kunskapsbildningen. Om studenter själva fick möjlighet att undersöka sina tankar, känslor
och erfarenheter kan kunskapens strukturering bli en angelägenhet inte enbart
för läraren utan även för studenten (Dewey, 1999, 2004).
Konstnärliga undervisningspraktiker som fenomen uppvisar stora likheter
med Deweys perspektiv. Begreppet har i undersökningen bidragit i en diskussion som rör frågor om hur konstnärlig förmåga kan sättas i relation till
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pedagogiskt handlande, vad som motiverar olika sätt att utforma undervisningen och var det pedagogiska handlandets gräns går.

Kunskapsbidraget i relation till tidigare studier
Den kritiska diskursanalysen med sin förankring i en emancipatorisk tanketradition inbegriper att olika handlingar och processer kan förbättras och att
sådana förbättringsprocess har en frigörande potential (Börjesson, 2003). Förbättringsprocess implicerar att makt innehas av någon och att makten kan bekämpas med kunskap och med medvetna val.
Som framgått distanserade sig Foucault från detta perspektiv. Att visa på
makt- och styrningsprocesser handlade för honom om att uppmärksamma de
maktrelationer som producerar kunskaper och etablerar normer och värden
vilka kan utestänga och innesluta individer och arbetssätt. I avhandlingen orienteras detta perspektiv mot de konkreta undervisningspraktikerna. Istället för
än en koncentration på kursplaner och målformuleringar har i avhandlingen
de historiska kopplingarna till rummet, interaktionen och undervisningens utformning varit i centrum.
Med den utgångspunkten bekräftar undersökningen tidigare forskning om
makt och interaktion i konstnärliga utbildningar. Palme, Lidegran och Anderssons (2012) studie om hur studenter uppfattar maktrelationer på konstnärliga
högskolor diskuterar dessa aspekter i termer av personliga relationer mellan
lärare och studenter. Studenterna kopplar dessa relationer till det personliga
uttrycket och till ett specifikt sätt att tänka och tala om konst. I avhandlingen
har jag i interaktionsstudien visat hur dessa relationer etableras och hur specifika styrningsteknologier som samtalet, bekännelsen och produktionsmål används i konstnärliga undervisningspraktiker.
Monica Lindgren visar i sin avhandling Att skapa ordning för det estetiska
i skolan (2006) hur föreställningen om konst som en emancipatorisk kraft förankras bland ”estetlärare” redan i grundskolan. Konst ses av lärarna som ett
fenomen varigenom elever kan frigöras från samhällets och skolans ”överkrav” (ibid). Lindgren finner, liksom jag gör i denna avhandling, att lärare
involverade i konstnärliga undervisningspraktiker i relation till en traditionell
läraridentitet, positionerar sig som konstnärer. Det legitimerar en undervisning där överföring av kunskap underordnas och där individens erfarenheter
överordnas. ”…en konstnär kan uttrycka sig i termer som inte en lärare kan
göra. En konstnär är fri, vilket inte en lärare är och en konstnär står utanför
skolans krav på eleven” (Lindgren 2006, s. 165). Konstnärliga undervisningspraktiker handlar om att bryta konventionella uppdelningar mellan lärare och
elever och om att etablera maktrelationer och hierarkier som följer en produktionsdiskurs snarare än en utbildningsdiskurs.
I likhet med avhandlingens interaktionsstudie, visar Green (2002/2003) att
studenter som deltar i konstnärliga undervisningspraktiker utvecklar en kompetens mot självutvärdering, självanalys och självomdöme. Föreställningen
om en oberoende, starkt individualiserad och utforskande utbildning
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införlivas i undervisningspraktiken genom en process som styr studenter mot
den konstnärliga praktikens normer och värden ifråga om det konstnärliga arbetets innehåll och uttryck. En konsekvens av detta förhållningssätt är att studenterna uppfattar sitt arbete som individuellt och unikt emedan de konstnärliga produkter som produceras riskerar att bli ett uttryck för en normaliseringsprocess vilken strävar efter att upprätthålla undervisningspraktikens värden
och normer.

Metodologiska implikationer
Hacking har i artikeln Between Michel Foucault and Erving Goffman (2004)
pekat på hur Goffmans och Foucaults teorier om relationer och interaktioner
kan kombineras och att de i sina respektive utgångspunkter skiljer sig åt.
Foucault arbetade, menar Hacking, med ett övergripande tankesystem ”topdown”, medan Goffman arbetade ”bottom up”, alltid involverad med interaktion i en social praktik. För Foucault var diskurs en samling av mer eller mindre
abstrakta relationer medan Goffman mest var intresserad av det konkreta som
sägs och görs i interaktionen. Rorty (1991 i Hacking, 2004) påpekar att det
finns ett intresse för det kollektiva hos Foucault men understryker att hans
språkbruk mest lämpar sig för att diskutera individuella problem. För undersökningar av större gemenskaper behövs menar han, en delvis annan begreppsapparat.
Den multimodala analysen präglad av kritisk diskursteori, som jag genomförde i licentiatstudien svarade främst på vilka resurser som användes i undervisningspraktiken och vilket meningsskapande det möjliggjorde hos deltagarna. Begreppsapparaten i denna undersökning svarar på hur olika resurser i
konstnärliga undervisningspraktiker etableras som styrnings- och maktteknologier. Med hjälp av avhandlingens begreppsapparat har jag visat hur deltagare i undervisningen definierar situationen, positionerar sig och hur deras
handlingar kan modifiera och ibland rubba till synes fixerade maktrelationer.
I och med att jag inkluderade en genealogisk studie och genom att jag redovisar längre och sammanhållna beskrivningar av undervisningspraktiken i
interaktionsstudien har jag till skillnad från Gore (1998), Öhman (2007, 2010)
och Barker och Quennerstedt (2015) kunnat visa på en transparens i mina analyser. Läsaren kan, genom de längre beskrivningarna av händelser i undervisningspraktiken, kritiskt granska rimligheten i analyserna på ett sätt som inte
möjliggörs i studier där endast enstaka utdrag ur ett större sammanhängande
förlopp, redovisas. Angreppssättet har även möjliggjort att jag kunnat förankra den nutidshistoriska studien i interaktionsstudien.
Begreppsligt lutar sig undersökningen i huvudsak på Foucaults maktanalytiska begrepp. En risk med ett sådant angreppssätt handlar om att subjektet
ofta definieras som ”översocialiserat”. Subjektets handlingar blir endast ett
resultat av maktrelationer, maktteknologier, observationer och kontroll (Alvesson, 2014). En ytterligare risk handlar om att maktbegreppet tenderar att
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bli så generellt att det blir svårt att förstå vad det specifikt tillför i en interaktionsanalys. Vad som kan betraktas som maktutövning och styrningsteknologier och vad som istället kan betraktas som förhandling, val, kommunikation,
kommunikativa resurser eller interaktion framstår inte alltid som självklart i
de analyser jag genomfört. Med syftet att tydliggöra olika aspekter i interaktionen tog jag hjälp av Goffmans analytiska interaktionsbegrepp. Men liksom
Foucaults begrepp tenderar, menar jag, även Goffmans interaktionsteorier att
betrakta individen som ”översocialiserad”. Individens handlingar blir ett resultat av ett gemensamt relationellt arbete och kan inte kopplas till individens
tänkande och vilja (ibid.). Utrymmet för att belysa ett handlande som gör motstånd, som kämpar emot för att bryta med etablerade normer och värden minskar.
Om jag jämför interaktionsstudien med Gore (1998), Öhman (2007, 2010)
samt Barker och Quennerstedt (2015) är jag med andra ord tveksam om Goffmans begrepp har bidragit till en klarhet i interaktionsstudien. Snarare har de
bidragit till tämligen begreppstunga och svårgenomträngliga analyser där det
kan framstå som att individer motståndslöst överlåter sig till etablerade maktrelationer och dominansförhållanden. Begreppsapparaten riskerar därvidlag
att utveckla den typen av förgivettagande om makt som perspektivet initialt
kritiserar.
Mot detta kan anföras att Foucault med viss envishet pekade på att diskurser inte ska förstås som självformerande utan att individer genom sitt subjektskapande på ett kreativt sätt producerar och omformar diskurser. Hur detta
sker i konstnärliga undervisningspraktiker har analyserna visat, och med den
utgångspunkten kan avhandlingens två studier sägas överskrida dikotomier
som individ/struktur och text/kontext. Istället för att se sammanhängande och
fixerade maktstrukturer och maktordningar eller att se semiotiska resurser
som kommunikation och överföring, betonas i analyserna hur variationen i
maktrelationer kan åstadkommas. Möjligheterna för individerna att ingripa
och förstå makt som öppna positioner, möjliga att inta, synliggörs.
Förslag till fortsatta forskningsinsatser
Frågeställningar som gör sig gällande utifrån undersökningens resultat handlar bland annat om hur de olika kunskapsperspektiv som etableras i de konstnärliga undervisningspraktikerna hanteras utanför utbildningsinstitutionerna.
Vilken syn på lärande och kunskap kan, med de erfarenheter som görs i konstnärliga undervisningspraktiker, etableras i det konstnärliga yrkeslivet? Hur
påverkar kunskapssynen yrkesidentiteten? Bereds tid för lärande i yrkespraktiken och förstås kunskapsbildningsprocesser som i undervisningspraktikerna,
alltså som integrerade i det konstnärliga arbetet?
Den kontinuerliga integreringen av teori och praktik som etablerats i de
konstnärliga utbildningspraktikerna har i undersökningen visats sig var produktiv. Därigenom produceras maktrelationer, hierarkier samt perspektiv på
hur lärande kan kopplas till ett konstnärligt arbete. Integrering av teori och
praktik producerar även effektiva utestängningsmekanismer vilka ska
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garantera att ”fel” personer inte glider in i de konstnärliga utbildningarna.
Detta krockar med utbildningspolitiska mål som formulerats i termer av inkludering och mångfald. Frågeställningar som här gör sig gällande handlar
om hur jämlikhet och mångfald kan förstås utifrån de möjligheter och begränsningar som produceras i konstnärliga undervisningspraktiker. Syftar målen om jämlikhet och mångfald till en reformering av de konstnärliga utbildningarna eller uttrycker målen att jämlikhet och mångfald kan uppnås inom
de maktrelationella spel som idag dominerar i utbildningarna? Handlar målen
om att förändra dominansförhållanden i utbildningarna eller ska målen förstås
som delar i de övergripande regleringsprojekt som etablerats i samtiden?
Att ta utgångspunkt i problem som handlar om huruvida konstnärliga
undervisningspraktiker kan reformeras genom andra arbetssätt och andra
undervisningsmetoder kan vara ytterligare ett sätt att peka ut framtida forskningsfrågor. Vad skulle det exempelvis innebära för lärare, studenter och elever i konstnärliga utbildningar om undervisningen i större utsträckning skulle
utgå från förmedling och mindre från samtal? Vad skulle det innebära för studenternas konstnärliga utveckling om arbetet utgick från tydlig separering av
teori och tillämpning snarare än från en integrering? Vilka maktrelationer
skulle då etableras? Vilka styrningsteknologier skulle göra sig gällande och
vilka dominansförhållanden skulle kunna förändras? Vad skulle förändrade
undervisningsmetoder kunna innebära för deltagarna i termer av hur de förstår
ett konstnärligt verk och en konstnärlig arbetsprocess?
En utgångspunkt för denna typ av framåtsyftande frågor kan tas hos Ingebjørg Seips essä Vetenskapens estetiska dimension (1996) som tidigare refererats. I essän problematiseras förhållandet mellan konst och human- och samhällsvetenskaperna genom att visa på de likheter som finns däremellan. Både
konsten och vetenskapen kännetecknas av att de genom moderniteten kommit
att betraktas som autonoma områden friställda från religiösa och politiska institutioner. Positionen kan sägas internalisera en tro på framsteg och utveckling där framställningsformerna blir centrala. Det innebär att artefakter som
produceras i dessa sfärer har anspråk på att säga eller utgöra något nytt i den
sociala produktionen. Detta kan dock först uppnås i en kritik av tidigare verk
och objekt. För konsten innebär det att konstens formmaterial blir alltmer genomarbetat. Konstverk blir lösningen på formella problem som visar sig i tidigare verk. Detta menar Seip kan beskrivas som en tilltagande effektivisering
där konsten liksom vetenskapen bär spår av systematisk självreflektion, metodmedvetenhet, metodisk utveckling och tilltagande rationalitet (ibid. s. 26).
Med en sådan utgångspunkt kan föreställningar om konstnärliga undervisningspraktiker som beroende av individuella erfarenheter och känslor, förstås
som en del i ett vetenskapligt perspektiv där upptäckandet blir konstituerande
för individers lärande.
Utifrån Foucaults perspektiv handlar den genealogiska metoden om att diagnostisera samtiden och visa på de problematiseringar som där görs gällande.
Det hindrar inte, menar jag, att metoden även kan användas för att överskrida
diagnosen. Det vill säga, det genealogiska perspektivet skulle kunna användas
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för att undersöka huruvida förändrade arbetssätt i en undervisningspraktik kan
förändra maktrelationer och styrningsteknologier.
Frågan skulle potentiellt kunna studeras genom interventioner där deltagarna på ett eller annat sätt blir medskapare i forskningsprocessen (Kemmis,
2001, Park, 2001, Svensson, 2001). I det forsknings- och utvecklingsprojekt
som jag deltog i 2008 och som nu resulterat i denna avhandling, var detta en
uttalad ambition (Olsson, 2013). Forskargruppen skulle då tillsammans med
lärare bidra med att peka ut alternativa vägar för att förändra undervisningspraktikerna. Detta genomfördes till viss del i några av delstudierna och stötte
samtidigt på hinder i andra delstudier. Utmaningarna handlade delvis om val
av metodologiska och teoretiska perspektiv men även om lärares och studenters beredskap att utveckla ett upptäckande förhållningssätt i relation till arbetsmetoder och kunskapsperspektiv i undervisningspraktikerna. Aktiva interventioner ryms knappast inom den teoretiska begreppsapparat som använts
i denna avhandling. Att utmana metodologiska och teoretiska hinder som uppstår i mötet mellan olika perspektiv skulle samtidigt kunna vara ett sätt att
ytterligare bidra till en utveckling av de konstnärliga undervisningspraktikerna.
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English Summary

Introduction
This doctoral thesis is about artistic production at upper secondary schools
with a focus on theatre and at university arts programmes with a focus on film.
More specifically, it addresses the factors that have contributed to current
teaching practices in art education today and how students and teachers in
interaction with each other shape, become part of and identify with the norms
and values that emerge through these practices.
In the thesis I explore how art education is determined at a policy level by
studying how, in past eras, educators described what students needed to do
during their education to develop into professional artists, how teaching practices were designed and justified, and how art was distinct from other activities and forms of knowledge in education. Thereafter I explore the act of
teaching. This part of the thesis discusses how the participants shape each
other and establish norms and values in relation to assumptions of what art
“is” and can be.

Background
Based on a review of the literature, the predominant research interest in the
field of aesthetic learning processes and within the didactic specialisations can
be described in simplified terms using three focus areas. One focus area deals
with teaching techniques and work methods. The second area concerns problems and solutions in learning processes, and the third area deals with the social reproduction that occurs in the classroom within each art form.
Through these focus areas, development and progress are primarily a matter for research on subject-based teaching and learning. Comprehensive pedagogical questions - like how artistic work can be put in relation to pedagogical action, what motivates different teaching design and formats, and where
the line is drawn regarding pedagogical action in these contexts – tend to take
a back seat. My approach to these issues has involved determining the common features of art education. There is a need to study art education as a coherent phenomenon and research topic. My main argument addresses the similarities apparent in the teaching processes organised and designed as an artistic work. A further argument made is that changes at the policy level relating
to art education often impact the entire education sector.
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From an educational perspective, and looking at the similarities in the design of teaching practices, I have chosen to examine the concept of art teaching practices here. While aesthetic learning processes tend to encompass aesthetic expressions as part of all teaching and in all subjects, and research on
subject-based teaching and learning is based on how certain content should be
taught in a certain manner, the concept of art teaching practices focus on
teaching that is designed like an artistic work, where the goal is usually to
create a work of art. Students and teachers face tangible production problems
that revolve around production targets rather than learning objectives. In addition, art teaching practices imply that the artefact produced must engage an
audience by being exhibited in galleries or staged for the public.

Purpose and research questions
The purpose of the thesis is to examine values and norms in art teaching practices, how they appear in the interaction between teachers and students, how
patterns of action, routines and habits qualify and disqualify individuals for
participation are normalised, and how history is re-created in the teaching
practice. From this point of departure, I explore why art teaching practices
have taken the form they exhibit today, the norms and values of these practices, and how they appear in the act of teaching.
I have divided the overarching topic into four questions to provide a highlevel structure to my material.
1. What has been considered problematic in art teaching practices, and
what solutions have been arrived at?
2. Which concepts and assumptions have discursively shaped and reshaped art teaching practices?
3. Which power relationships are produced, and which ones shape or
are shaped by macro-level policy and by teaching practices on the
micro level?
4. What are the social and relational functions of the established discourses in teaching practice?

Design and materials
Within the framework of discourse analysis that I have chosen to use, there
are no hierarchies between different types of material. Material from a historical archive collection or from a recent survey is not considered to be more
trustworthy or accurate than an observation or interview, since an understanding of each type of material is limited by the more or less incomplete symbolic
systems available (Börjesson, 2003). The scientific descriptions of documents
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and events produced in a human practice are, therefore, essentially limited by
the linguistic expressions at hand. Rorty describes this epistemological approach as “one which does not view knowledge as a matter of getting reality
right, but rather as a matter of acquiring habits of action for coping with reality” (Rorty, 1990, s. 1). The ambiguity of language and agency inevitably permeates the ability of theories to approach what they are claiming to analyse
(ibid). My studies do not claim to reveal a hidden meaning or truth. This would
be possible only if there were a completely true interpretation, a definitive
perspective that revealed the actual meaning of the texts and interactions that
I am analysing (Beronius, 1991). The study’s value mainly depends on
whether I have been able to highlight the richness of interpretation of the empirical material and whether the analyses are coherent with the perspective.
The aim here is to create a meaningful context that will enable the reader, as
Foucault puts it, to “think differently” about the practice being examined.
The two studies in the thesis differ in terms of procedural approach, nature
of the materials, material processing, and selection process. The contemporary
historical study consists mainly of a corpus collection from various archives
and databases, while the interaction study involved social activity. I had continuous contact with teachers and students over longer periods of time and
participated as an observer in the activities I have analysed.

Theoretical framework
Based on the purpose and overarching topic of the thesis, I have chosen to
conduct a genealogical and discursive analysis using Foucault’s concepts of
power/knowledge, governance and conditions of possibility. I use these concepts in relation to my questions about how norms and values in art education
are established, used, reproduced, die out and reappear. I understand Foucault’s concepts mainly as methodological and analytical tools (Ball, 2017).
They are not a basis for power theory or a theory on governmentality, but
rather a starting point for analysing power and mentalities of government. The
concepts help me to describe how art teaching practices are linked to historical
conceptions and actions and how they contribute when power/knowledge is
established in the specific discourse (Rose, 2004).
In order to understand the discursive significance of art teaching practices
(how different statements, gestures, and bodily interactions are used to qualify
and disqualify individuals, knowledge and processes), I have used Erwin
Goffman’s analytical descriptions of human interactions. Goffman’s work
provides us with concepts that illustrate how discourses are staged in everyday
life, how they become part of people’s lives in and through interactions, and
how people thereby become part of historical practices (Goffman 1967, 1982,
1990).
In short, the theoretical and methodological perspectives of the thesis can
be described as follows. In everyday life, we often think of our own actions
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and the actions of others as a result of our conscious intentions. In this thesis,
I instead assume that our social actions are the result of historically formed
patterns of actions and power relationships. In other words, our actions appear
to be the given way of acting in a particular situation and specific time period,
and they are framed in one way or another in relation to how individuals have
acted in the past in similar situations.
When specific norms, values and knowledge of social practices are accepted as legitimate and true, fairly obvious and predictable ways of acting
are established and shape us as individuals. In the relationship between actions, language, routines and taken-for-granted assumptions, discourses are
established that include specific conditions that we need to relate to in our
daily lives. This means that in and through our relationships, in interactions
and in our language, we create the categories, definitions and meanings that
enable us to interpret and act in the world (Foucault, 1993, 1982; Wilson,
2016).
In the genealogical and discourse analysis I carry out, I concentrate on what
people time and again have considered true and correct about art education
and the effects this has had on art teaching practices. I regard knowledge and
ideas about teaching practices as constructions which depend on the social
norms and values of the day. Below, I clarify the function and significance of
the concepts in my analyses.
•

•
•
•

•
•

Discourses are practices in which participants together systematically form the objects that they are talking about. Discourses both
restrict and enable what can be said and thought, who can speak and
with what kind of authority. Discourses are productive and create a
context.
Conditions of possibility are like the soil that promotes the growth
of different ideas, assumptions and social conditions that make specific practices possible and that contribute to their survival.
Interaction is the participants’ reciprocal influence on each other’s
actions in the teaching practice and how they jointly define the situation in a dynamic process.
Governmentality is about focusing on the person who steers and
the person who allows themselves to be steered, with the aim of
making visible the rationality and the conditions that makes a specific moment of understanding possible in art teaching practices.
The subject is the result of historically situated practices in which
the individual acts in different ways depending on the limitations
and possibilities that dictate what they can do and say.
Power/knowledge are preconditions of each other, and emerge
against a historical tapestry of dominance relationships and other
bonds and are expressed in interactions and in actions.
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Results
First study: Genealogical perspectives on art teaching practices
Through the genealogical study, I explore how art education is established at
a policy level. I discuss how, in past eras, educators described what students
needed to do during their education to develop into professional artists, and
how art was distinct from other activities and forms of knowledge in education. The study presents three historical events. The first event involves the
art education reform during the 1960s and 1970s in Sweden. The second event
involves the art teaching practices of the Accademia del Disegno academy of
arts in Florence in 1563. The third event involves the art teaching practices in
Sweden at the beginning of the 21st century.
In the study, three distinct overarching discourses emerge. The discourse
of conversation refers to the technique and approach that emerge in descriptions of the teaching practice. The discourse governs the format of the teaching practice. It is assumed that through conversation the students and pupils
can develop their artistic ability. The conversation is established in group instruction as well as in individual instruction. The discourse of freedom refers
to how the organisation and formation of art teaching practices are produced
in the texts. By a technique of power, the discourse is given a clear form in
descriptions of how the participants in teaching practices are liberated from
overarching educational and societal rules and norms. The discourse of production refers to how content and form aspects are handled in the art created
during instruction. As a governing technique, this discourse is given a clear
structure in the descriptions of how theory and practice are simultaneously
integrated and kept separate in teaching practices. The discourses are relational. They are not held by teachers, students or institutions, but rather are
established in the teaching practice’s interactions, which constitute the practice.
The discourse of conversation
Even in literature in which individual guidance and the master-apprentice system are criticized, the discourse of conversation is an indispensable part of the
rationality of practice – in other words, it is a way of structuring the participants’ actions and conditions of possibility. The conversation is established in
group instruction as well as in individual instruction. As a technique of governance, this discourse is given a clear structure in the descriptions of students’ work through conversation. The idea that, through conversation, the
teacher leads the student emerges in all three events. As it appears, this idea
is grounded in a perception that art as a phenomenon can mainly be articulated
as something coming from the inside out. What students learn and study is not
viewed as external knowledge, but as knowledge that the students already
possess and that should be formulated from within themselves. The discourse
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of conversation basically involves a distrust of pedagogy as a transfer of
knowledge. Students’ inner potential, talent or abilities should be apparent in
their creations and in the conversations conducted with their teachers. Judgement and examination are subordinate phenomena in the texts examined. The
texts analysed from the 60’s and 70’s emphasize that judgement should only
be offered through the teacher’s indication of which classes the students took.
This helps to ensure that the discourse of conversation can be used as an effective technique of power. Instead of clear assessments during tests or exams,
the conversation allows for constant monitoring and evaluation. In Foucault’s
words, the discourse of conversation forms a power ritual in which different
demands constitute a constant exchange of knowledge.
The discourse of freedom
The discourse of freedom refers to how the organisation and formation of art
teaching practices are produced in the reviewed texts. The discourse of freedom is initially legitimised by the tough admission requirements to arts educations. Through these requirements, uniquely gifted students are expected to
be found who can independently and freely determine which classes and
knowledge they need in order to develop their artistic ability. In the free study
course compulsory and joint lectures, formal tests or assessments are very
rare. The individual teaching and practical artistic work form the studies and
the basis of the course’s governmentality.
Specific possibilities and limitations are established through the discourse
of freedom. A key task for the students then becomes to identify the systems
of meaning and ethical attitudes that can enable and actualise their perceptions
of artistry and artistic freedom. The students are not allowed, through guidance or in the act of artistic creation, to fix meanings to objects, people or
situations. The discourse contributes to the students’ constant need to shift
focus and re-evaluate meanings and relations. The discourse of freedom requires students to develop a sensitivity towards how art and artistry as phenomena are constantly being reformulated.
The discourse of freedom establishes an assumption that teachers and students involved in art teaching practices are part of a community that manages
norms and values that are flexible, vague and ever-changing. This discourse
is enabled as “a moral field binding persons into durable relations. It is a space
of emotional relationships through which individual identities are constructed
through their bonds to micro-cultures of values and meanings” (Rose, 2004,
s. 172).
The discourse of production
A central part of the discourse of production revolves around the artistic process as a doing and producing of a work of art. Knowledge is understood as a
highly tangible phenomenon, which is established by participants trying and
reconsidering different expressions and approaches to their work. Students are
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to be liberated from conventional teaching, from raising their hands, giving
answers and being judged.
In the reviewed texts the discourse of production is established mainly by
how theory and practice are simultaneously integrated and kept separate in
teaching practices. On the one hand, theory is described as a cohesive area
distinct from “applied practice” and therefore appears as a free choice. On the
other hand, theory is described as so deeply integrated in practice that the central discussion of art in the classroom is both shifted to and is implied in the
students’ work.
The integration of theory and practice is placed in relation to the aesthetic
view of the relationship between form and content. In simplified terms, this
means that form and content cannot be distinguished. Artistic representation,
or art’s form, controls what the artwork wants to convey and becomes the
bearer of content. The recognition of an artefact as a work of art requires that
there be a contradiction in the relationship between what is shown in the work
as form and the idea that emerges from the interpretation of that form. In other
words, what is to be interpreted as form and what is to be interpreted as content cannot be determined (cf. Seip, 1996).
The function of the discourse is to maintain a conversation about the relationship between form and content, to constantly theorize and abstract the
work of art and to, through the art teaching practice, produce artistic artefacts
that can be considered to be new and unique.
Summary
The conditions of possibility for art teaching practices are primarily structured
in and through the three discourses, which take shape with different meanings
and significance in the three historical events. The function of the discourses
during the 60’s and 70’s was to strengthen the independence and uniqueness
of art while linking it to values such as equality, democracy and inclusion. In
Florence’s arts academy, the function of the discourses was to establish hierarchies between different artistic expressions and between different guilds. It
aimed to mould the artist as possessor of a divine talent and establish the idea
that art comes from within the human being. In the early 21st century, the
functions of the discourses were to clarify and criticise power systems, hierarchies and teaching processes. The function was also about forming students
who were flexible, courageous and open to the diversity of society.
The students and teachers who participate in the power relationships established in art education practices will maintain and reproduce its conceptions
of the art world and thereby they will become concrete bearers of the norms,
values and the way the practice qualifies and disqualifies individuals for participation.
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Second study: Interactions in art teaching practices
The three sub-studies that make up this study aim to problematize how norms
and values in art teaching practices through various techniques of power and
governing are established in the actual teaching practice. This concerns identifying the actions that make certain knowledge and patterns of action reasonable, while others are made unreasonable.
The study is organised using the thesis’ defining issues, questions about
the problems and solutions that have been formulated, which subject formations are established, which concepts are used to identify the practice and
which function overall this has had. To create an understanding of which subject positions are made possible and desirable, I use the discursive patterns
that been identified in the contemporary historical study as analytical tools.
Prominent techniques of power and governmental rationality in art
education practices
In the three sub-studies that are analysed, power relationships are established
which produce knowledge about art teaching practices and the conditions of
possibility for artistic work.
Self-observation as a technique of power has a central function in art teaching practices. This is not primarily a question of giving voice to or freeing
oneself. Rather, it involves building a new and better ego and thereby contributing to the efficiency and improvement of the artistic work. It is about confirming the artist’s position as sensitive, vulnerable, courageous and responsible. By confessing their inner feelings and experiences, the students’ egos
become the main knowledge resource in their work. Through the art teaching
practices, student and teacher are linked to their own life projects and identities. This allows the individual to contribute to the artistic process.
What the participants need to know about the artistic work lies in the situation and is expressed in the dominance relationships established therein. How
the teaching practice is structured can be understood as a production of a subject formation, where the participants use the leeway they have to submit to
the hierarchies and dominance relationships of the group established. This
means that the participants are placed in the roles defined, and the process
becomes a mechanism for stabilising and consolidating these roles. These can
then be placed in relation to something that can be understood as abnormal,
such as a teaching practice based on the transfer of knowledge or on a question-response interaction. These processes produce knowledge regarding how
the practice qualify and disqualify individuals for participation.

149

Concluding reflections
Norms and values in art teaching practices
The overarching question of this thesis explores the reasons why art teaching
practices have taken the form they exhibit today, as well as the norms and
values that have been established. In the genealogical study and in the interaction study, I show how art teaching practices are established as normalisation arenas where specific discourses and techniques of power create a framework for the participants’ interactions.
In the genealogical analysis, I have identified moral, ethical, social, political and economic circumstances that have been central to the problematisation
of art teaching practices. The practitioners, as it stands, have been largely
shaped in line with the overarching social production of norms and values and
less by the specific nature of art educations. The increasingly competitive
market for craftsmen established in Florence during the latter part of the 16th
century started a profiling of professions that would differentiate craftsmen
from those who would eventually be talked about as artists11. The movement
involved remaining outside the feudal corporation and guild systems of the
day through the development of theories about artistic creation. The idea of
“Disegno” as an inner concept, which materialised outwardly through simple
yet pregnant drawing, gained a central role in this process. The moral and
ethical values attributed to the individuals involved in the art academy were
deeply rooted in their perceptions of a Christian world. “Disegno” could be
understood as a way for an artist to become free of himself and become closer
to God. The theory came to be used in various and at times contradictory ways,
and helped shape the idea of the artist as possessing a divine talent.
In the 1960s and 1970s, the expansion of art education in Sweden was
problematised on the basis of how to design the classes in a national welfare
state where equality, democracy and emancipation were central values. Art
teaching practices would promote these values partly by focusing attention on
a wider public, supporting the idea that aesthetic experiences could liberate
the country’s citizens. This also presupposed that the artist would step out of
the community because there were “powerful tensions between the values of
free art and the values prevailing in other areas of society” (SOU 1970:66,
s. 15).
During the first two decades of the year 2000, the art teaching practices
that took shape in Sweden during the early 1970s were problematised. Art
education is described as unequal, discriminatory and oppressive. Based on
11

The term “art” was established in the late 17th century. One of its central functions was to
distinguish art from science. Art was said to lack the kind of cumulative knowledge that characterised science; instead, art was imitative (Wallenstein, 2001). As I have shown in Chapter
5, this distinction was not clear-cut but became part of the problematisation of the concept of
art by modernism and late modernism (Seip, 1996).
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this criticism, several studies and reports suggest that teaching practices
should focus on norm criticism and attempt to produce artists who are flexible,
constantly learning, brave and open to diversity. Participants should be freed
from societal ties and dependencies. The point of departure for a shift in art
education rests on the idea of individual responsibility and risk-taking. Students are presumed to command agency, with which they are able to transcend
limitations imposed by society. Here, in part, an essential view of the artist reemerges as an autonomous source of agency and meaning.
The conditioning of possibilities and norms in art teaching practices are
identified in three discourses which I use as analytical concepts in the interaction study.
By the discourse of conversation there is much room for students to confess
their doubts and aspirations, their fears and hopes. Through conversations, the
inner potential, experiences and emotions of the participants can be established as a point of departure in the art teaching practices. It is assumed that
through conversation, the students can develop their artistic ability.
By the discourse of freedom, the participants can submit themselves to the
vague, flexible and ever-changing notions of what art signifies. The students
and can discover artistic potential in their own experiences, insights and emotions. To a large extent, the discourse is about leading oneself rather than being led by a teacher.
A central part of the production discourse revolves around the artistic process as a doing and producing of a work of art. Knowledge in the art teaching
practicing is understood as a highly tangible phenomenon, which is established by participants trying and reconsidering different expressions and approaches to their work. Students are to be liberated from conventional teaching, from raising their hands, giving answers and being judged.
The importance of the participants’ own experiences and emotions, the personal confession, the therapeutic conversations, the liberation from education
discourses, and the constant reestablishment of a production discourse appear
as central values in art teaching practices. These teaching practices provide
the conditions for a learning process in which students and independently discover how they can achieve artistic expression. In art teaching practices, discovery represents the main educational perspective.

The concept of art teaching practices
In the thesis, I show which norms and values are enabled in the power relationships established in art teaching practices. Based on the conceptual apparatus of the thesis, I have pointed out how different power techniques enable
and restrict the opportunities for action by teachers and students. The central
idea for me has been to link art teaching practices with power/knowledge processes, with techniques of governing and by that show that the notion of art
as allied with human liberation is established through specific power relationships that restrict and enable. From the perspective I have chosen, the
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participants in art teaching practices cannot be freer than the restrictions established. The identified discourses affect how it is possible to think and to
act in in art teaching practices, which create a specific order for the interactions in a defined situation. This order cannot be negotiated on an individual
basis. For the teaching to work, the participants need to define and redefine a
universal regulatory framework. To a large extent, this means that the participants, students, teachers, guest artists and guest teachers all play their roles.
Each role is created and re-created as a product of historical, social and economic discourses within the educational community.
I have examined and tested the concept of art teaching practices. I have
shown how, from an educational perspective, we can talk about the aspects
that transcend fixed power relationships in art teaching practices. The power
relationships are part of social production, but the participants can transcend
them through a discovery process. This process is established when the students are encouraged to independently reflect on their own driving forces, and
choices. The concept thus reveals a pedagogical approach that does not involve the participants taking over and acquiring a knowledge handover, but
rather the ability to make discoveries.
The discovery can be linked to how artistic expertise can be made visible
and developed in the pedagogical practice. It is a skill that grows out of the
individual’s continuous practice of constantly observing the experiences, insights and emotions that emerge in and through the artistic process. A central
consideration seems to be the discussion of how certain experiences and emotions emerge in the artistic process and whether these experiences and insights
can constitute artistic materials and expressions.
As a result, participants can also discover what their own learning process,
and how the norms and values of the teaching practice emerge in the acts of
doing and experimenting. In this context, the concept contributes to a discussion about how artistic ability can be viewed in relation to pedagogical action,
what motivates different teaching approaches and formats, and where the line
is drawn regarding pedagogical action. Much of so-called progressive pedagogy deals precisely with this: that the individual’s knowledge-formation process depends on individual reflection; that the individual must observe the
aspects that can train their discovery ability; and that the individual should
independently find paths that lead to learning where they can discover potential in their own experiences and insights.
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