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Förord  

Denna studie är ett resultat av en lång resa som påbörjades 2008 när Staffan 
Selander bjöd in mig att delta i forskningsprojektet Värderingskriterier och 
bedömningsnormer inom det konstnärliga området. Långa projekt kräver 
stor uthållighet av både handledare och institutioner. Tack Staffan för att du 
bjöd in mig på denna resa och för ditt tålamod. När väl finansieringen av 
studien var på plats tog Anna-Lena Kempe över som handledare. Anna-
Lena, du blev snabbt ett ovärderligt stöd i mitt arbete, din entusiasm och 
övertygelse om att jag skulle gå i mål har varit helt avgörande, tack! Jag vill 
även rikta ett tack till Eva Svärdemo-Åberg som var min läsare i slutsemi-
nariet och som i slutfasen av arbetet även varit min bihandledare. Dina 
kommentarer har varit mycket värdefulla. Kloka synpunkter har jag också 
fått från läsare i forskargruppen Didaktikdesign, tack.  
 
Min arbetsgivare Riksteatern har under två år finansierat mitt forskningsar-
bete och utan detta stöd skulle denna studie inte varit möjlig. Jag vill i detta 
sammanhang rikta ett särskilt tack till Lisa Hugoson, dåvarande verksam-
hetsledare på Riksteatern, som stöttat mitt arbete från första början. Jag vill 
även tacka Birgitta Englin, dåvarande VD på Riksteatern, som tog beslutet 
om att avsätta medel för arbetet. Under de senaste åren har Riksteatern gjort 
flera insatser för att utveckla nya kunskaper i hela kultursektorn, oftast i 
samspel med akademin. Min förhoppning är att detta samspel fortsätter och 
utvecklas. 
 
Oavsett stöd från kollegor och handledare skulle jag inte klarat detta arbete 
utan min familj. Under resans lopp har jag tänjt på många av våra gränser 
och utsatt er för stora påfrestningar, oftast har det börjat med repliken, ”Jag 
kan inte, jag måste jobba…” Karin, Klara och Kalle, tack för ert tålamod, 
tack för att ni stått ut, utan er hade det här inte funkat!  
 
Hallunda, januari 2015  
Isak Benyamine 
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Kapitel 1. Inledning 

I konstnärliga högskoleutbildningar presenterar studenter i individuella 
handledningssamtal olika delar av sitt arbete och resonerar med lärare om de 
uppgifter som ska genomföras. Ett sätt att beskriva samtalen i ateljén, på 
repetitionsgolvet eller i kontorsrummet, är att det där pågår en lärprocess. En 
text eller en uppsättning rörelser ska ”instuderas”, ”undersökas” och ”analy-
seras” för att i slutänden uppföras på en scen av något slag. Utifrån min egen 
erfarenhet av att studera och arbeta på konstnärliga utbildningar skulle sam-
talen också kunna beskrivas som en bedömningsprocess. Lärare och 
studenter prövar och värderar här olika uttryck för att de ska kunna sortera 
och välja ut de delar som de menar bäst gestaltar de idéer som framlagts. Sett 
ur detta perspektiv tar bedömning i samtalen även kroppsliga uttryck. En 
enstaka rörelse i en koreografi kan av en lärare och en student i tysthet ana-
lyseras genom att noggrant prövas. En framkastad idé kan avvisas genom en 
gest eller en blick. Bedömningar kan på så sätt vara mycket konkreta och 
påtagliga och samtidigt mångtydiga, motsägelsefulla och ibland dunkla. Stu-
dentens möjlighet att förstå, inte bara det som visas och förklaras, utan även 
det outtalade och underförstådda som växer fram i bedömningarna, blir av-
görande för det konstnärliga resultatet. Med mina erfarenheter av att arbeta 
med konstnärliga processer i teater- och filmsammanhang, väcker handled-
ningssamtalen också frågor om vem som har makt att styra samtalen och hur 
studenter och lärare förstår de värderingar, normer och traditioner som sam-
talen ingår i.  
 
Ytterst handlar mina frågor om bedömningar i handledningssamtal om hur 
konstnärliga processer kan begreppsliggöras. Olsson pekade redan 1996 på 
två centrala utmaningar för de konstnärliga högskolorna. En handlar om 
bristen på språkliggörande av olika undervisningsformer i utbildningarna. 
Den andra handlar om dominansen av de individualiserade undervisnings-
formerna, vilka i undervisningspraktiken ”ofta resulterar i en reducering av 
generella frågeställningar till ett metodiskt problem i en enskild undervis-
ningssituation.” (Olsson, 1996, s.178) Senare studier har på olika sätt 
undersökt och understrukit de individualiserade undervisningsformernas roll 
i utbildningarna (Harwood, 2007, Edström, 2008, Olsson, 2010, Wideberg, 
2011). Edling (2012) menar i anknytning till den individuellt präglade studi-
egången att många konstnärliga högskoleutbildningar präglas av före-
ställningar om att konstnärlig kunskap varken kan begreppsliggöras eller tas 
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för given. Jag har i denna studie närmat mig handledningssamtalen utifrån 
det behov som rör begreppsbildning inom undervisningsverksamheten i 
konstnärliga högskolor. Att lyfta fram bedömning som ett fenomen i hand-
ledningssamtal är i sig ett sätt att språkliggöra en central dimension i 
utbildningarna. Om begreppet äger någon relevans eller giltighet i dessa 
samtal behöver samtidigt prövas.  

Undersökningens studieobjekt 
Bedömning i konstnärlig utbildning är ett mångbottnat och mångtydigt fe-
nomen. Vetenskapligt kan det undersökas ur ett flertal teoretiska perspektiv 
och med olika metoder vilka återspeglar skilda antaganden om bedömning 
och konst. Ur ett instrumentellt perspektiv kan bedömning förstås som sätt 
att korrigera studenters prestationer med avsikten att leda dem i ”rätt” rikt-
ning. Effekten av och effektiviteten i denna process kan studeras visavi 
lärande och resultat. Ett mer problematiserande perspektiv kan ta sin ut-
gångspunkt i analyser om vad som erkänns som konst i olika historiska och 
sociala inramningar.  
 
I denna uppsats har jag valt att ringa in och studera fenomenet bedömning 
främst ur två aspekter; dels som en dynamisk kommunikativ process där 
lärare och studenter utifrån sina roller och positioner tillsammans bidrar till 
en förståelse av den konstnärliga processen och dels som en funktion som 
kopplar handledningssamtalen till den övergripande sociala praktiken, den 
konstnärliga arenan. Den kommunikativa aspekten mellan lärare och studen-
ter samt interaktionen mellan samtalen och den sociala praktiken förstås i 
studien utifrån ett socialsemiotiskt diskursivt perspektiv, vilket i studien har 
två innebörder; dels att lärare och studenter i samtalen producerar och orga-
niserar olika semiotiska resurser som tal, gester, blickar och kroppsliga 
åtbörder vilka på olika sätt bidrar till att göra deras samtal meningsfullt, dels 
att de i sin organisering av dessa resurser både påverkar och påverkas av den 
sociala praktik som det kommande yrkesfältet och den konstnärliga arenan 
utgör. Begreppet ”meningsskapande resurs” används i studien för att fånga 
in hur en uppsättning av föreställningar, sociala och kulturella normer och 
regler som omgärdar bedömning i handledningssamtalen tar gestalt i tal, 
gester, blickar och andra semiotiska resurser. Mer specifikt handlar det om 
hur aktörerna uttrycker och begripliggör olika kvaliteter i det konstnärliga 
arbetet, och hur olika handlingar laddas med betydelser, med avseende på 
bedömning och erkännande. 
 
Videodata som utgör underlaget för det empiriska materialet samlades in av 
mig och en doktorandkollega i ett forsknings- och utvecklingsprojekt där 
syftet var att ”undersöka centrala begrepp kring bedömningskriteriers och 



 10 

bedömningsnormers funktioner och användning i pedagogiska situationer 
inom högre konstnärlig utbildning”1. Den metodologiska utgångspunkten i 
studien är jämförelsen, två olika utbildningar i två olika konstformer obser-
veras med utgångspunkt i de begrepp som identifieras i den teoretiska 
ramen. 
 
Forskning om konstnärlig utbildning har i ett internationellt perspektiv vuxit 
de senaste två decennierna, (Barett, 2000, Cannatella, 2001, Eisner & Day, 
2004, Hämäläinen, 2004, Bresler, 2007, Orr, 2007, 2010, Harwood, 2007, 
Stake & Munson, 2008, Webb, 2012, Orr & Bloxham, 2013) men fortfa-
rande finns lite forskning om mötet mellan student och lärare. Behovet av att 
begreppsliggöra och beskriva handledningssamtalen är fortfarande stort.  
 
Studien ger kunskaper om hur mötet mellan studenter och lärare tar form 
samt om hur deltagarna kommunicerar med tal, gester, blickar, i de två ut-
bildningar som jag analyserat. Den ökar kunskapen om vilka konstnärliga 
dimensioner som hamnar i förgrunden genom deltagarnas bedömningar. Det 
är framför allt därigenom denna undersökning kan bidra. Min förhoppning är 
studien ska kunna användas som ett underlag för vidare utforskning av be-
dömning och maktdimensioner i handledningssamtal på konstnärliga 
högskolor.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att dokumentera, beskriva och analysera be-
dömningar som en meningsskapande resurs i handledningssamtal, samt 
beskriva hur erkännande i dessa samtal tar sig uttryck i relation till det 
konstnärliga yrkesfältet. Mina frågeställningar är: 
 

1. Vilka semiotiska resurser används under samtalen? 
2. Vilka meningsskapande resurser och kvaliteter uppmärksammas i 

bedömningarna? 
3. Vilka konsekvenser kan de kommunikativa villkoren i de studerade 

bedömningssituationerna få för studenternas möjligheter att utveckla 
konstnärliga kunskaper? 

                                                        
1 Ur Ansökan om pedagogiska utvecklingsmedel (2007): Värderingskriterier och bedöm-
ningsnormer inom det konstnärliga området. Ansökan ställd till NSHU, Myndigheten för 
nätverk och samarbete inom högre utbildning. 
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Uppsatsens disposition 
Studien omfattar sex kapitel. I detta inledningskapitel presenterades en fond 
till studiens inriktning. I kapitel två definieras sammanhanget för studien och 
tidigare forskning presenteras, därefter redogörs för studiens teoretiska per-
spektiv. I kapitel fyra beskrivs studiens metod och genomförande. Resultatet 
redovisas i kapitel fem och i det sjätte kapitlet diskuteras studiens resultat 
och metod. 



 12 

Kapitel 2. Tidigare forskning 

Med de utgångspunkter som inledningsvis formulerats syftar detta kapitel till 
att definiera det övergripande sammanhang som undersökningen tar avstamp 
i. Dels handlar det om hur olika föreställningar om konst och bedömning 
utvecklats i högre konstnärlig utbildning och dels hur denna utveckling har 
fångats i forskningen. Antagandet här liksom för hela uppsatsen är att de 
fenomen som undersöks är socialt konstruerade. Det ger kunskapen i sam-
manhanget en grad av relativitet såtillvida att den sociala praktik som 
beskrivs är ett resultat av undersökningens kunskapsintresse2, teoretiska ut-
gångspunkter3 och frågeställningar. Valda begrepp, idéer och relationer är 
därmed ett uttryck för en produktion och reproduktion av specifika diskurser. 
En diskurs förstås här som ett bestämt sätt att tolka världen som fixerar bety-
delser, vilka står i instabilt förhållande till olika sociala mönster (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Att i en litteratursökning ta utgångspunkt i ett kunskapsintresse innebär att ta 
fasta på några specifika fenomen och exkludera andra. I början av arbetet var 
mina sökningar breda och här använde jag övergripande termer från bedöm-
ningsforskning som feedback/feed forward, formativ/summativ bedömning, 

                                                        
2 Habermas (1987) definierar vetenskapliga kunskapsintressen utifrån ett pragmatiskt krite-
rium vilket innebär att användningen av forskningsresultat sätts i förgrunden. Ett tekniskt 
kunskapsintresse är då typiskt för ett naturvetenskapligt perspektiv vilket syftar till att ut-
veckla resultat som är användbara när man vill behärska naturen. I ett samhällsvetenskapligt 
perspektiv kan kunskapsintresset vara emancipatoriskt och/eller praktiskt-hermeneutiskt. Det 
emancipatoriska kunskapsintresset kan användas som kritik av föreställningar om hur sam-
hället är och bör vara. Det praktiskt-hermeneutiska kunskapsintresset syftar till att utveckla 
kommunikationen i olika sociala praktiker genom att bidra med tolkningar av ett fenomen 
som kan utgöra en utgångspunkt för samtal och förståelse mellan människor. Begreppet ska i 
denna studie förstås utifrån den senast nämnda definitionen.  
3 I uppsatsen finns en deduktiv utgångspunkt så till vida att de teoretiska antagandena styrt 
problemformuleringen och avgränsat studieobjektet. Detta kan förstås som att problemformu-
leringen i undersökningen utformats inom ramen för ansatsen, det vill säga, fenomenet som 
undersöks är meningsfullt att studera enbart i relation till den valda ansatsen. Det empiriska 
materialet och analysen utgör dock en central del i hur problemställningen utvecklats och 
resultatet konstruerats. Så till vida har studien som många kvalitativa studier en abduktiv 
ansats (Risjord, 2001 se även fotnot 18, s 26). 
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lärande och bedömning, konstnärliga bedömningar, erkännande4. Dessa 
sökord kombinerades med konstnärlig högskola, konstnärlig utbildning, 
handledning, handledningssamtal, konst, utbildning och högre utbildning. 
Utifrån det kunskapssociologiska perspektiv som initialt formulerats begrän-
sades sökningarna därefter ytterligare5. Allt eftersom blev sökningarna mer 
specifika genom att jag betonade någon eller några aspekter av bedömning. 
Exempelvis vad som bedöms (konstnärlighet, hantverksskicklighet), bedöm-
ningens funktion (bedömning av slutprodukt, bedömning av process, 
bedömning av personlig utveckling, betygssättning), dokumentation och 
kommunikation av bedömningar. 
 
I forskningslitteraturen görs olika typer av kategoriseringar när det gäller 
konstnärliga utbildningar. Studier om utbildningar i de specifika konstfor-
merna som bildkonst, teater, dans och musik har formerat ett närmast 
ämnesdidaktiskt forskningsfält i dans-, musik- och bildpedagogik. Här kate-
goriseras utbildningar utifrån respektive konstform. Denna forskning har 
framför allt fokus på de lägre skolformerna men intresset för högskoleut-
bildningar har vuxit i fältet (se sammanställningar som exempelvis 
Handbook of Research and Policy in Art Education (Eisner & Day, 2004) 
och International Handbook of Research in Arts Education (Bresler, 2007). 
Kategoriseringen högre konstnärlig utbildning förekommer i forskning som 
intresserar sig för övergripande didaktiska aspekter, exempelvis i tidskrifter 
som International Journal of Education & the Arts och Arts and Humanities 
in Higher Education. Studier som närmat sig den typ av specifika didaktiska 
frågeställningar som är aktuell i denna studie arbetar ofta med utgångspunkt 
i kategorin högre utbildning. Bland annat tidskriften Assessment & Evaluat-
ion in Higher Education har bidragit till att vidga min förståelse av 
bedömning på konstnärlig högskola.  
 
Utifrån sökningar i Libris, Diva, SwePub, internet samt i de nämnda forsk-
ningssammanställningarna och tidskrifterna, framgår att forskningen är i ett 
uppbyggnadsskede och specifika fenomen som bedömning ännu inte är be-
skrivna i någon större omfattning, varken i svenska eller internationella 
studier. Detta gäller i synnerhet frågor som rör bedömning i handlednings-
samtal. Den forskning som mer utförligt presenteras i studien är 
huvudsakligen från Sverige, den internationella forskningen som presenteras 
är samtidigt en viktig del i min förståelse av vilka metodologiska och teore-
tiska perspektiv som används och utvecklas i området.  

                                                        
4 De engelska termerna var artistic judgment, assessment, higher education of the aesthetic 
field, recognition, evaluation, tutoring, supervision. 
5 Exempelvis art, education, interaction, analysis, critical discourse analysis, discourse analy-
sis, social semiotics, field theory, social practice. 
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Eftersom att mycket få studier har genomförts om individuella handled-
ningssamtal utifrån ett bedömningsperspektiv så har jag i denna 
forskningsöversikt valt att översiktligt visa på den forskning som intresserar 
sig för didaktiska aspekter i konstnärlig utbildning. Urvalet har gjorts utifrån 
studiens centrala begrepp, handledningssamtal, bedömning och högre konst-
närlig utbildning.  
 
Bakgrunden ska förstås som ett sätt att rama in villkoren för undersökningen 
och fungerar således som en av flera möjliga utgångspunkter för forskning 
om bedömning i handledningssamtal. Inledningsvis och utifrån litteratursök-
ningen beskrivs bedömning och handledningssamtal i konstnärlig 
högskoleutbildning. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur konstnärliga 
högskolor kategoriseras i ett samtida perspektiv och vilka val jag vetenskap-
ligt har gjort utifrån den bild som framkommer.  

Bedömning och värdering i konstnärlig praktik och 
högskola 
Termen konstnärlig bedömning ska i denna studie förstås som det sätt varpå 
konstnärliga produkter och processer bedöms. Termen ska alltså inte för-
knippas med bedömning som konst6. I den konstnärliga praktiken associeras 
konstnärlig bedömning oftast med olika val i en konstnärlig process. Det kan 
handla om vilka gestaltningsmässiga verktyg som en regissör väljer för att 
fördjupa en karaktär. Det kan exempelvis ske genom att en scen börjar med 
ett ljusmoment, eller med att en skådespelare gör entré, eller med musik. Det 
kan även handla om de kriterier som en producent använder när hen väljer ut 
ett manus för produktion och väljer bort ett annat. Konstnärliga bedömningar 
kan ur dessa perspektiv betraktas som en praktik som producerar föreställ-
ningar om olika värden och kvaliteter vilka etableras, produceras och 
reproduceras i det konstnärliga fältet.  
 
Hur värdering och bedömning är närvarande i konstnärlig utövning beskriver 
Maria Johansson i sin doktorsavhandling Skådespelarens praktiska kunskap 
(Johansson, 2012). Johansson menar att en uppsättningsprocess på teatern, 
av skådespelare och regissörer ofta förstås som en bedömningsprocess men 
att denna påfallande ofta är outtalad. Bedömning förstås i yrkesfältet ofta 
som ett reaktivt fenomen vilken på olika sätt ”drabbar” konstnären. Johans-
son menar att skådespelare av kritiker, publik, regissörer, kollegor, familj 
                                                        
6 ”Bedömning som konst” är en metafor som förekommer i pedagogisk och didaktisk forsk-
ning på samma sätt som ”undervisningskonst” eller ”konsten att lära ut” (se exempelvis 
Eisner, 2003, Macintyre Latta, Buck & Beckenhauer, 2007).  
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och vänner är utsatta för bedömning i alla moment i en arbetsprocess. Be-
dömningarna upplevs inte sällan som godtyckliga och är ibland ”obönhörliga 
och drastiska” (Johansson, 2012, s.92). Samtidigt som bedömning betraktas 
som en central del i yrkesutövandet framställs det som ett fenomen som 
främst kommer till uttryck i mötet med publiken och med kritiker. Bedöm-
ning är något utifrån kommande och förstås inte som en integrerad del av 
konstnärens kunskapsområde. Detta perspektiv på bedömning iscensätts 
också på många konstnärliga högskoleutbildningar genom att studenternas 
examensutställningar och examensföreställningar ofta förläggs till externa 
gallerier eller scener. Här deltar inte bara lärare, studenter och en inbjuden 
publik utan även externa aktörer som professionella kritiker, kuratorer, po-
tentiella kunder, producenter och distributörer är inbjudna. Harwood visar i 
en forskningsöversikt (Harwood, 2007) att forskning som intresserar sig för 
didaktiska aspekter inom högre konstnärlig utbildning domineras av studier 
om utvärderingsprocesser vid terminsavslutningar då studenter i en offent-
lighet visar upp sina konstnärliga verk (se även Barret, 2000, Lymer, 2010, 
Orr, 2011). I forskningslitteraturen har det beskrivits som autentiska och 
situationsbundna bedömnings- och värderingsformer som i mindre grad är 
kopplade till generella kriterier och som samtidigt tar hänsyn till olika typer 
av kontextuella kunskapskvaliteter och mer komplexa förmågor (se Sadler, 
1989, 2005, Tsagalidis, 2005). Inte bara examensbedömningar utan även 
antagningsprocedurer till utbildningarna liknar i all väsentlighet yrkesfältets 
bedömningsprocesser. Ansökningshandlingar granskas ofta av en jury enligt 
samma kriterier som gäller när konstnärer ska delta i en utställning, biennal, 
festival eller när de söker stipendier Enligt Edling (2012) utvecklas kriterier 
för bedömning av det som studenterna producerar i hög grad utanför de 
konstnärliga högskoleutbildningarna och utifrån det konstnärliga fältets lo-
gik.  

Bedömning i handledningssamtal 
Ett flertal av de studier jag funnit har främst ett intresse för bedömning i 
konstnärlig högskolutbildning på ett övergripande begreppsligt plan (Eisner, 
1974, Boughton, 1996, Cannatella, 2001, Stake & Munson, 2008). Empi-
riska undersökningar om bedömning vid examination med fokus på 
lärarperspektivet finns bland annat i Orr (2007, 2011), Wideberg (2011), Orr 
& Bloxham (2013). Två studier som närmar sig kunskapsintresset i denna 
uppsats är Barett (2000) och Hämäläinen (2004). Barrett visar i sin forsk-
ningsöversikt att lärare i studio- och handledningssamtal använder sig av 
kritikerns språk, för att uttrycka ett sammanfattande omdöme om ett resultat 
och som ett sätt att bjuda in studenten i en diskussion om resultatet. Hämälä-
inen (2002) visar i en studie om handledning i koreografiutbildning att 
externa aktörer gör mycket olika bedömningar av studenters resultat och 
menar att kritik formulerad som ”presskritik” främst har ett värde som en 
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socialisering in i yrkesfältet och mindre som ett verktyg för att utveckla stu-
denters konstnärliga kunnande. Frågor om etik och makt i dansundervisning 
behandlar Hämäläinen (2004) med speciellt fokus på termen feedback. Det 
empiriska materialet i studien består av reflektioner och tankar om bedöm-
ning i grupphandledning, nerskrivna av nio högskolestudenter. Materialet 
har analyserats med en fenomenologisk ansats. Hämäläinen finner att en 
majoritet av studenterna upplever att de inte får tillräcklig feedback, att lära-
rens personliga preferenser oftast avgör vem som får feedback samt att 
studenternas personlighet, utseende och fysik får alltför stor betydelse i lä-
rarnas återkoppling. Hämäläinen visar att makt i undervisningssituationer 
utvecklas i relation till lärarens auktoritet, expertis och i relation till studen-
ternas självständighet. 
 
I forskningsprojektet som nämndes i inledningen, Värderingskriterier och 
bedömningsnormer inom det konstnärliga området (2007), genomfördes 
flera studier som fokuserade på bedömning på konstnärliga högskolor i Sve-
rige (se Olsson, 2010, Selander & Kress, 2010, Karlsson Häikiö, 2014). I 
den studie jag deltog i var syftet att beskriva hur bedömning inom högre 
dansutbildning och högre filmmanusutbildning iscensätts, designas och ge-
nom olika uttryck och modaliteter gestaltas i interaktionen mellan lärare och 
studenter i handledningssamtal. Det empiriska materialet konstruerades med 
fokus på bedömningens funktion i handledningssamtalen och hur olika styr-
dokument som beskriver verksamheten inverkar på dessa. Analysen gjordes i 
huvudsak med hjälp av verktyget ”Design av en formell lärsekvens” (Selan-
der & Kress, 2010). Verktyget utgår från en formell lärsituation och 
inbegriper faktorer som institutionella mönster, mål och potentiella resurser. 
Analytiskt finns fokus på hur resurser används, presenteras, hur kunskap 
transformeras och representeras i interaktion mellan studenter och lärare 
samt det spänningsfält som uppstår mellan de krav som formellt finns och de 
som erkänns som tecken på lärande. I denna studie bygger jag vidare på 
detta arbete. Jag genomför en re-analys av data genom att kombinera det 
socialsemiotiska perspektivet med ett antal tolkande begrepp och prövar om 
denna kombination teoretiskt kan bidra till att skapa nya betydelser i det 
empiriska materialet.  

Bedömning som en pedagogisk/administrativ process 
I nämnda studier liksom i bedömningsforskningen i allmänhet framkommer 
ofta ett perspektiv på bedömning och värdering som varande ett internt 
och/eller externt fenomen (Rolf, Barnett & Ekstedt, 1993). Även om dessa 
ofta sammanfaller kan en grov urskiljning göras. Sedd som ett externt feno-
men utvecklas bedömning och värdering i en diskurs som anknyter till 
högskolans administrativa rutiner vilka rör undervisning, kursplaner och 
utvärdering. Kännetecknande för administrativ styrning av en utbildningsin-
stitution är att mål och resultat regleras från andra organ än de institutioner 



 17 

som bedriver utbildningen, att de definierade målen är nedbrytbara i delmål 
samt att delmålen kan nås ”genom värdeneutral teknik, metod eller veten-
skap” (Rolf et al., 1993, s. 155). Som ett internt fenomen utvecklas 
bedömning och värdering som en integrerad del av lärprocesserna, i mötet 
mellan lärare och studenter. Utveckling av lokala bedömningskriterier och 
betygsmatriser, standardisering av hur återkopplingsrutiner ska utformas och 
hur dokumentation av undervisningsprocesserna ska genomföras är exempel 
på hur administrativa funktioner lokalt kan sammanfalla med de pedagogiska 
processerna. 
 
I bedömningsforskningen görs även en åtskillnad mellan att utforma bedöm-
ningar som en formativ process vilket ses som en i huvudsak pedagogisk 
uppgift (Hattie & Timperley, 2007), och att genomföra bedömningar i en 
summativ process för meritering och selektion, vilket ses som en i huvudsak 
administrativ uppgift. Även här är distinktionen teoretisk då formativ och 
summativ bedömning ofta sammanfaller. En summativ värdering som görs 
med hjälp av en symbol eller sammanfattande kommentar kan användas av 
lärare som en utgångspunkt för att utveckla lärandet hos studenten. En for-
mativ bedömning kan i summerande formuleringar avsluta en lärprocess.  

Konstnärlig bedömning som kvaliteter och kriterier 
Bland annat Olsson (2010) menar att bedömning på konstnärlig högskola 
skiljer sig från administrativa/pedagogiska bedömningsprocesser då de ut-
vecklas 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 mer ”konventionella” bedömningsprocesser och något 
som därmed inte helt kan beskrivas och förstås. En konsekvens av detta syn-
sätt kan vara att bedömning som fenomen inte språkliggörs och därmed 
osynliggörs. Att konstnärlig bedömning skulle utvecklas som en tyst kun-
skap har problematiserats och kritiserats utifrån ett flertal olika perspektiv 
(Eisner, 1974, Canatella, 2001, Stake & Munson, 2008, Webb, 2012). Be-
greppet tyst kunskap används i forskningslitteraturen för att fånga den 
konstnärliga kompetensens vaghet samt att den i hög grad är relaterad till 
situationen (se exempelvis Bougthon, 1996, Sadler, 2010, Orr, 2011). Rolf et 
al. Barnett & Ekstedt ger i sin användning av tyst kunskap ett annat perspek-
tiv och menar att kunskap och färdigheter i all högre utbildning vilar på 
regler som är vaga, svårformulerade, mångtydiga och som anpassas till situ-
ationer som i sig är svårförutsebara och instabila. Konstnärlig högskole-
utbildning utmärker sig i denna aspekt inte från annan högre utbildning. Tyst 
kunskap är enligt Rolf et al., 
 

…inte en viss slags kunskap, lagrad i individ. Tyst kunskap är inte någon 
slags ”osägbarhet” //…// Tystheten är en funktion hos kunskapen när vi förli-
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tar oss på den i aktiviteter. Det är funktionen som är ”tyst” inte nödvändigtvis 
de underliggande kunskaperna. (Rolf et al., 1993, s.41) 

 
Bedömning i handledningssamtalen är utifrån detta perspektiv inte något 
osägbart utan kan förstås som en process där deltagarna tillägnar sig ett be-
stämt sätt att förstå, tala och handla. Denna typ av förkroppsligad kompetens 
utvecklas i aktiviteten/situationen och i interaktion med de yrkesområden 
som de konstnärliga utbildningarna är en del av.  
 
Det Olsson kallar för ett integrerat perspektiv kan samtidigt förstås och ge 
möjlighet att se konstnärliga bedömningar som kvalitativa fenomen. Bedöm-
ningar och omdömen kan då handla om vilka egenskaper det konstnärliga 
objektet eller processen kan ha (se bl.a. Zandén, 2010). Kvalitetsbegreppet 
kan förstås ur en mängd olika perspektiv. I denna studie har jag analytiskt 
utgått från Sadlers kvalitetsbegrepp (1989, 2010).  

Handledningssamtal och bedömning 
Handledningssamtalen som undersökts i denna studie utmärks av att de är 
återkommande möten som försiggår i en samtalsform mellan lärare och stu-
denter och som präglas av reflektion7. I samtalen arbetar deltagarna med en 
konkret konstnärlig uppgift och där olika förslag presenteras, diskuteras och 
kontinuerligt omskapas. Beskrivningen liknar det som Nielsen & Kvale 
(2000) benämner som mästarlära. I deras definition finns i handledningssitu-
ationen oftast en stark förväntan om att någon äger en specifik kunskap av 
betydelse och att det finns en vilja att dela med sig av denna. Nielsen & 
Kvale beskriver mästarlära som ett fenomen vilket utspelar sig i en praxis-
gemenskap där undervisningen har en icke formell karaktär. Bedömning sker 
huvudsakligen genom kontinuerligt prövande och direkt återkoppling vilket 
idealt synliggör en standard i yrket och för produkten. Definitionen fångar 
vissa aspekter av handledningssamtalen i denna studie. Samtidigt är den 
hantverksinriktade ansatsen inte en helt adekvat i fråga om vad som försig-
går i de samtal som studeras. När högre konstnärlig utbildning växer fram i 
Sverige under senare delen av 1700-talet sker det med en förankring i en 
månghundraårig tradition där utbildning i de specifika konstformerna ut-

                                                        
7 Uppsatsens fokus på värdering och bedömning utesluter inte reflektion som fenomen eller 
begrepp. Det är dock inte ett begrepp som undersöks eller används systematiskt i studiens 
analys och beskrivningar. Schöns begrepp reflektion i handling, brukar i handledningssam-
manhang förstås som utformandet av en handlingsplan som görs enskild eller tillsammans 
(Lauvås & Handal, 2001, Schön, 2003) När reflektionsbegreppet används i denna studie ska 
de förstås som att deltagarna uppmärksammar någon aspekt i samtalet som ger upphov till 
olika förslag och handlingar, samt att deltagare prövar och reviderar dessa utifrån den aspekt 
som tillkommit. Definitionen är inspirerad av Dewey (Dewey, 2004).  
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vecklats i kontakt med själva utövningen. Utbildningarna vilade då på en 
hantverksmässig grund där formaliserade estetiska traktat som föreskrev hur 
god poesi, tragedi eller arkitektur skulle utformas, ofta utgjorde en grund8. 
Med utveckling av det moderna konstbegreppet och dess fokus på det out-
sägliga och sublima etableras en föreställning om konstnären som geni, en 
individ som ansågs ha en unik förmåga att genom konst överskrida vardag-
liga föreställningar om olika fenomen och som därmed kunde uppnå det som 
benämndes som ”den höga stilen” (Wallenstein, 2012). Att beskriva den 
konstnärliga handlingen i termer av lärande och bedömning blev därigenom 
mer besvärligt (Eisner 2002, Edling, 2012). Att det skulle vara särskilt pro-
blematiskt att utbilda konstnärer är en tanke som levt kvar på konstnärliga 
utbildningar. I Högskoleverkets publikation Ribban på rätt nivå. Sju inlägg 
om högskolemässighet (2001) ställs frågan om vad som kännetecknar högre 
utbildning. Dramatiska institutets dåvarande rektor skriver i publikationen 
om de konstnärliga utbildningarna; 
  

Om man menar, att konstnärliga högskoleutbildningar skall möjliggöra för 
studenterna att kunna utveckla personliga konstnärskap så är uppdraget på 
många sätt paradoxalt. 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,. (Lysander, 2001, s.37)  

Från mästarlära till självreflektion 
Även om Nielsen & Kvales definition delvis haltar i det konstnärliga sam-
manhanget utgår många forskare (Canatella, 2001, Harwood, 2007, Orr, 
2010, Olsson, 2010) från mästarläran som grunden i konstnärlig utbildning. 
Harwood (2007) hävdar samtidigt att en nermontering av mästare-lärling 
systemet idag sker till förmån för externa professionella kritiker som bedö-
mare av studenternas resultat. Det leder till att handledningen får en allt mer 
central roll. ”Without an ‘old master’ set of criteria for evaluating excel-
lence, student must rely heavily on critique from their individual instructors” 
(Harwood 2007, s.324). Orr (2010) menar att experten som ”konnässör”, 
vare sig den är lärare eller utifrån kommande bedömare, upprätthåller mäs-
tarläran i de konstnärliga utbildningarna. Olsson (2010) menar i linje med 
Orr att handledning på utbildningarna är integrerade med såväl lärande som 
examination samt att lärarens och studenternas roller i mindre grad går att 
urskilja. Utifrån denna aspekt menar Olsson att det finns stöd i forskningen 
för att beskriva undervisningen på konstnärlig utbildning i termer av ”mäs-
tare - lärling”.  

                                                        
8 Antikens estetiska traktater betraktades som normativa regler om hur poesin, tragedin, arki-
tektur skulle utformas (Wallenstein, 2001).  
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Edström (2008) menar att samtidskonstens fokus på utforskande och under-
sökande processer bidragit till mästarläran idag praktiseras i mindre grad och 
att andra undervisningsformer tagit plats. Edling (2012) diskuterar utifrån ett 
kultursociologiskt perspektiv utbildningarnas exklusivitet och pekar på att 
studenterna i hög grad förväntas inneha en yrkesidentitet redan då de antas 
till en konstnärlig utbildning. Detta har bidragit till att handledningen har fått 
en annan karaktär i utbildningarna. Utifrån Bourdieus fältbegrepp menar 
Edling att studenter visserligen kan vägledas av lärare men att de som yrkes-
utövare inte anses ha något att lära studenterna. Utbildningarna handlar inte 
om att studenter i den gängse betydelsen ska utbildas, snarare handlar det om 
att ett konstnärskap ska få utrymme att utvecklas. Det förstärks i hög grad av 
den individuellt präglade studiegången (Edling, 2012, s.69).  

 
Utbildningsplaner och program förutsätter sålunda att individen först och 
främst måste vara konstnär i sin utbildningsprocess, och att studenten redan 
inom skolans väggar anammar yrkesrollen. (Edling 2012, s.72) 

 
Tanken om att handledningen inte syftar till att överföra eller utveckla ett 
konkret kunnande uttrycks också i Högskoleverkets utvärdering av konstnär-
liga högskolor för sceniska och filmisk gestaltning (Hejzlar & Ridderstad 
2007). Där menar rapportens expertgrupp att, ”…lärarens kunskaper och 
insikter är ingenting som skall läras utan snarare ha betydelse som inspirat-
ion och – kanske rent pedagogiskt – som provokation och startmotor.” 
(Hejzlar & Ridderstad 2007, s.27)  
 
Widebergs avhandling Ateljésamtalets utmaning – ett bildningsperspektiv, 
(2011) bekräftar Edlings och Högskoleverkets resultat i beskrivningen av att 
handledning mer handlar om inspiration och självreflektion än om överfö-
ring av kunskaper från mästare till lärling. Genom analys av observerade 
handledningar och kompletterande intervjuer med lärare i programmet fri 
konst, identifierar Wideberg två övergripande teman i ateljésamtalen, kvali-
tet och bildning. Kvalitet i det konstnärliga arbetet definieras av Wideberg 
som hantverksskicklighet och kommunikativ förmåga. Ateljésamtalets un-
derliggande bildningsprocess definieras som en ökad kunskap om studentens 
intention, personliga vilja och konstnärliga inriktning. Wideberg menar att 
ateljésamtalen handlar om bildning som utmaning, vilket för studenten inne-
bär: 
 

…att behärska ett sammanhang, där det konstnärliga uttryckets kvaliteter är 
beroende av hur det personliga uppslaget får sitt sammanhang och hur det 
konstnärliga uttrycket kommunicerar. Hur det konstnärliga uttrycket kommu-
nicerar förutsätter studentens allmänna bildning (material- och instrument-
kunskap, kunskap om tradition, konstformer, etcetera), och studentens person-
liga bildning (erfarenhet, uppslag, intention, etcetera). Ytterst handlar det för 
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läraren om att i ateljésamtalet utmana studenten på kvaliteten i det konstnär-
liga uttrycket, för att därigenom bidra till att studenten dras in en rörelse och 
process som omfattar och väl integrerar såväl den allmänna bildningen som 
den personliga i det sammanhang som ska ge studentens konstnärliga uttryck 
sin kvalitet. (Wideberg, 2011, s.124)  

Studenters perspektiv på lärande och bedömning 
Edström (2008) har i en intervjustudie utifrån ett fenomenografiskt perspek-
tiv undersökt hur studenter uppfattar det hon kallar för ateljésamtal på 
programmen fri konst. Edströms studie visar att studenterna i liten utsträck-
ning använder samtalet för att överta mästarens kunskaper, snarare handlar 
kontakten om att studenten ska berikas med andra perspektiv och att fler 
valmöjligheter ska öppnas upp i arbetsprocessen. Att kunna dra nytta av 
lärares nationella och internationella utblick ansågs också vara centralt. Stu-
denterna utvecklar i samtalen, enligt Edström, ett förhållningssätt till tre 
olika teman; personlighet, osäkerhet och arbetsprocess (från idé till färdigt 
verk). Edström visar hur ett utvecklande av en egen arbetsprocess, och i för-
längningen ett personligt konstnärskap, är något som har tydligt samband 
med att utbildningen är starkt individualiserad.  
 
I en enkät- och intervjustudie som genomfördes av Palme, Lidegran & An-
dersson (2012) beskrivs studentperspektivet mer utförligt. I fråga om vad 
som ska läras och bedömas identifierades i studien fyra centrala förmågor 
som lyfts fram av studenterna. En första förmåga är det förkroppsligade för-
hållningssätten som ska utvecklas. Utmaningen för studenten ligger i att 
förstå skillnaden mellan arbetsprocessen, det färdiga konstverket och den 
egna identiteten samt hur dessa skillnader på olika sätt och i olika skeden 
kan upphävas när ett konstverk värderas. Värdering behöver alltså inte med 
nödvändighet relateras till verket som objekt och studenten som subjekt. 
Snarare handlar det om att verket och studenten ingår i ett sammanhang som 
präglas av att konsten inte fixerar innebörder till objekt, personer eller situat-
ioner utan ständigt förflyttar fokus och omvärderar innebörder. En annan 
förmåga som studenterna pekar ut är ett utvecklat förhållningssätt till det 
ständigt varierande referenssystemet som i slutänden är bestämmande för 
vad som kommer att erkännas som konst. En tredje förmåga är den språk-
liga, att resonera om, presentera och på ett övertygande sätt förklara den 
konst man framställer. Att förvärva en tilltro till originalitet och unicitet är, i 
anslutning till förkroppsligandet av verket, det som studenterna ser som den 
fjärde och viktigaste förmågan som konstnär. Studenterna framhäver konst 
som en ständig förflyttning från något som formeras och definierats till något 
som ska komma att bli och som ännu inte är upptäckt.  
 
Istället för att fokusera på antingen läraren eller student i en handledningssi-
tuation har Rostvall & West (2001) i sin avhandling betraktat mötet mellan 
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lärare och elev som en situation som de gemensamt skapar i undervisningen. 
Studien är inte genomförd på högskola men är utifrån teoretiska och metodo-
logiska perspektiv betydelsefull för denna studie. Lektioner på kommunala 
musikskolan i instrumentalundervisning har i studien videofilmats i syfte att 
undersöka hur musikundervisning och lärande kan förstås ur institutionellt 
perspektiv. Materialet analyseras utifrån institutionsbegreppet med en kritisk 
diskursanalytisk ansats. Lektionerna som videoinspelats betraktades som 
sociala möten där olika institutionella mönster kommuniceras och omsätts 
genom talhandlingar, musicerande och andra handlingar. Analysen visar att 
lärare i hög grad styr situationen och att de elever som försökte ta egna ini-
tiativ oftast ignorerades av lärare. De asymmetriska mönster av interaktion 
som utvecklades under lektionerna hade negativa konsekvenser för elevernas 
lärande, men även för lärarnas möjligheter att utveckla sin undervisning. 
Frågan om makt och hur den hanteras av deltagarna har enligt studien en 
avgörande betydelse för elevers möjlighet att utveckla sitt musicerande. 

Utvecklingen av konstnärliga högskoleutbildningar i Sverige 
Det ”estetiskt - praktiska”, förståelsen av konst som å ena sidan något out-
sägligt, överskridande och sinnligt, och å andra sidan som ett praktiskt 
hantverkskunnande styrde under lång tid utvecklingen av högre konstnärlig 
utbildning i Sverige. Först genom framväxten av ett mer tekniskt och ration-
ellt samhälle förändras konstbegreppet, och med det de konstnärliga 
utbildningarna. Sedan 90-talet har de konstnärliga utbildningarna i Sverige 
alltmer definierat sig som konsthögskolor och släppt de benämningar som 
underströk de specifika konstformerna. 1995 instiftades konstnärliga fakulte-
ten i Malmö vid Lunds Universitet där det idag bedrivs utbildningar inom tre 
konstnärliga områden. I Göteborg instiftades 2000 en konstnärlig fakultet 
där det bedrivs utbildningar inom tolv konstnärliga områden och 2014 eta-
blerades Stockholms konstnärliga högskola med utbildningar inom dans och 
cirkus, opera samt scen, film och media.  
 
Fram till 2007 utfärdades i Sverige fyra konstnärliga examina vilka mer eller 
mindre var knutna till en konstform och en yrkespraktik9. Idag utfärdas en-
bart en generell konstnärlig högskoleexamen, på grundutbildningsnivå såväl 
som på avancerad nivå.. I kursplaner och målbeskrivningar från 2000-talet 
och framåt framgår också att en teoretisering sker i förhållandet till begrep-
pet konst (Edling, 2012). Idag understryks att studenterna ska utveckla 
förmågor som handlar om att beskriva, analysera, tolka, ha förståelse för 
konst och konstbegreppet. Istället för en koncentration på verket lyfts kons-
tens sammanhang och mening fram. Dels hur mening konstrueras i en 

                                                        
9 Konstnärlig examen utfärdades från 1993-2007 för examen i Konst och formgivning, Teater 
och media, Musik samt Dans 
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konstnärlig process och i ett verk och dels hur mening tar form i relation till 
sammanhanget där konsten skapas, återskapas och upplevs. Konst som 
kommunikation blir på så sätt en bärande tanke i konstbegreppet och bidrar 
till att föra samman de olika konstformerna. Detta avspeglas också i Högsko-
leförordningens generella skrivelser och i de lokala kursplanerna i dagens 
utbildningar10. Samtidigt kvarstår avgränsningen gentemot de vetenskapliga 
utbildningarna vilket i högskoleförordningen formuleras som att högskoleut-
bildning ska bedrivas på antingen vetenskaplig eller konstnärlig grund11. 
 
Huruvida den konkreta verksamheten i kursutformning och undervisning 
grundar sig på konst och/eller vetenskap på utbildningarna är samtidigt inte 
entydigt. Tidigt utvecklades i Sverige utbildningar som kombinerade konst-
närliga processer med pedagogiska tillämpningar, exempelvis i 
danspedagogutbildning, musiklärarutbildning och bildpedagogutbildning (se 
bland annat Styrke, 2010 och Nordström, 2014). Under de senaste tjugo åren 
har det med en expansion av utbildningar på konstnärliga högskolor, nya 
tillämpningar tillkommit12. Design, marknadsföring, innovation är områden 
som många utbildningar orienterar sig mot. Även i dessa utbildningar finns 
pedagogiska moment av olika slag och i olika omfattning (se Högskolever-
ket, 2005). Hur konstnärliga respektive vetenskapliga moment skiljs ut i 
utbildningarna kan se olika ut. På Kungliga Musikhögskolan finns idag ex-
empelvis kandidatprogram i musik och medieproduktion med ett flertal 
pedagogiska moment. Efter utbildningen erhåller studenterna en konstnärlig 
kandidatexamen i musik (Kungliga Musikhögskolan, 2010). Kandidatpro-
grammet för danspedagogik på Danshögskolan har på ett motsvarande sätt 
flera konstnärliga kurser men utbildningen leder till en kandidatexamen 
inom huvudområdet danspedagogik (Dans och Cirkushögskolan, 2006). 
Huruvida handledningssamtalen som här studeras, av deltagarna förstås som 
konstnärliga och/eller vetenskapliga kursmoment, är inte i fokus för studien.  
 

                                                        
10 I målen för Konstnärlig högskoleexamen formuleras i högskoleförordningen exempelvis 
kraven på färdighet och förmåga enligt följande. ”För konstnärlig högskoleexamen skall 
studenten visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll inom hu-
vudområdet för utbildningen, visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen skapa, 
förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer och genomföra konstnärliga uppgifter inom 
givna tidsramar, visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, 
och visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: För konstnärlig högskoleexamen skall studenten visa 
förmåga att inom huvudområdet för utbildningen reflektera över konstnärliga, samhälleliga 
och etiska aspekter.” (SFS 1993:100, s.27) 
11 2§ Staten ska som huvudman anordna högskolor för (1). utbildning som vilar på vetenskap-
lig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet (SFS 1992:1434, s.1). 
12 1986 fanns 2400 studenter på högskolorna och 2009 fanns drygt 17000 studenter (Börjes-
son, 2012). 
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Konstnärliga högskolor är små institutioner med få utbildningsplatser och 
med ett mycket högt söktryck. De som kommer in på utbildningarna har 
gjort det i hård konkurrens genom omfattande antagningsprov (Börjesson, 
2012). I Sverige anses framför allt de högre utbildningar som bedrivit verk-
samhet innan högskolereformen 1977 vara mycket exklusiva. Börjesson 
beskriver denna exklusivitet i hur rekryteringen till konstnärliga fältet formas 
som en pyramid med en bred bas och smal topp. I basen finns individer som 
går på gymnasieskolornas estetiska program samt förberedande konstutbild-
ningar. Ovanpå denna bas finns ett stort antal individer som söker till de 
konstnärliga högskolorna. I toppen finns de som kommer in, och överst de 
ytterst få som blir erkända och etablerade konstnärer. Strukturen är relativt 
stabil oavsett konstform och oavsett om det handlar om antagning till konst-
närliga högskolor eller erkännande i det konstnärliga fältet. En slumpvis 
jämförelse mellan filmkonsten i produktionsledet och bildkonstens i utbild-
ningsledet bekräftar i stora delar denna bild13. I och med att det genom 
högskoleförordningen kan göras undantag ifråga om vad högskoleutbild-
ningar ska bygga på skiljer sig också antagningsförfarandet på de 
konstnärliga utbildningarna från gängse standard. Tidigare betyg och exa-
mina har liten betydelse medan arbetsprover är direkt avgörande för 
inträde.14 Den statliga ersättningen per helårsstudent är väsentligt högre på de 
mindre konstnärliga utbildningarna än på större utbildningar som lärar-, lä-
kar- och juristutbildningar15. De medför bland annat en relativt hög 
lärartäthet som medger en individualiserad utbildning med starka band mel-
lan lärare och studenter.  

                                                        
13  Börjesson (2012) menar att förhållandet mellan de många som vill verka som konstnärer 
och de få som får möjlighet att göra detta närmast fungerar som ett axiom. En slumpmässig 
kontroll av filmproduktion i Sverige jämfört med intagning på konsthögskola i Börjesson, ger 
en indikation om att den pyramidliknande formen verkar i alla konstyttringar. 2012 mottog 
Svenska filminstitutet 1077 ansökningar om produktionsstöd för film, 390 av dessa erhöll 
bidrag och 32 filmer nådde en biopremiär varav cirka hälften var regisserade av ”etablerade” 
regissörer, vilket motsvaras knappt två procent av antal ansökningar (Svenska Filminstitutet, 
2013, Stadskontoret, 2013). År 2000 sökte 1500 individer till konsthögskolor inom bildkonst. 
100 antogs och efter drygt tio år var 15 individer etablerade bildkonstnärer vilket motsvarar 
cirka en procent av antalet sökande individer (Börjesson, 2012). 
 
14 8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på 
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock 
besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning (SFS 1992:1434, s.1). 
 
15 Konstnärliga utbildningarna erhöll 2012 en statlig studentpeng/helårsstudent på 150.000-
300.000 Skr. Professionsutbildningarna inom vård och omsorg, utbildning och samhällsveten-
skap erhöll 2012 en statlig studentpeng/helårsstudent på 30.000 - 60.000 Skr (Statistiska 
centralbyrån, 2012). 
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Sammanfattning 

Att studera handledning och bedömning på konstnärlig högskola 
Undersökningar av didaktiska perspektiv på utbildningar i musik, bildkonst 
och dans förekommer oftare än om utbildningar om film, media, design och 
scenkonst (se bl.a. Gustavsson, 2000, Rostvall & West 2001, Zandén 2010, 
för musikundervisning, Häikö Karlsson, 2007 Lind, 2010 för bildkonst, 
Hämäläinen, 2002, 2004, Lindqvist, 2010, Notér, 2014, för dans). Ämnesdi-
daktisk forskning ger oss kunskap om ett ämnes särdrag och hur det inverkar 
på lärprocesser. I ämnesdidaktiken ställs ”ämnet” på olika sätt i förhållande 
till lärandets organisering. När det gäller konstnärliga högskoleutbildningar 
organiserar begreppet ”konst” ett specifikt tänkande och ett förhållningssätt 
vilket på ett grundläggande plan ställer konst som funktion och fenomen i 
fråga. Oavsett om man utbildar sig till dansare, regissör eller bildkonstnär 
innebär det att en väsentlig del i utbildningen handlar om att förhålla sig till 
frågeställningen om vad konst ”är”. Konstnärliga högskoleutbildningar kan 
utifrån detta sägas vara en del i en social praktik där studenter söker en posit-
ion i det som Pierre Bourdieu beskriver som en ”osäker plats” (Bourdieu, 
2000, s.328). En plats som tillhandahåller vaga, osäkra och mycket elastiska 
positioner där aktörer i hög grad skapar sig en ställning snarare än förbereder 
sig för att överta en fördefinierad sådan. I jämförelse med läkare, lärare eller 
jurister som har en tydlig yrkeskod och där det krävs en formell utbildning 
och/eller legitimation som inträde i verksamhetsfältet är konstnärliga yrken 
svårare att definiera (Börjesson, 2012). Individers inträde i det konstnärliga 
yrkesfältet kan ske från skilda erfarenheter och genom legitimeringsprinciper 
som delvis är opaka. Med den utgångspunkten hamnar den specifika konst-
formen i bakgrunden och det gemensamma fenomenet konst, i förgrunden.  
 
Forskningen om högre konstnärlig utbildning har som nämnts, vuxit och 
även bedömningsfrågor har fått en större uppmärksamhet. Samtidig finns 
fortfarande få beskrivningar av handledningssamtal i dessa utbildningar. De 
studier som refererats har i ett svenskt perspektiv på väsentliga sätt bidragit 
till en förståelse av handledningens roll. Jag har dock inte kunnat hitta någon 
svensk forskningsstudie där kommunikationen mellan lärare och studenter i 
handledningssamtal på konstnärlig utbildning har analyserats med ett uttalat 
bedömningsintresse. Jag har inte heller funnit forskningsbeskrivningar, in-
ternationella studier inräknade, som kombinerar bedömningsfokus med 
socialsemiotisk och kultursociologisk teoribildning i studier av handled-
ningssituationer på konstnärlig utbildning. I det perspektivet bidrar denna 
studie till en ny förståelse av handledningssamtal i konstnärlig utbildning. 
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Kapitel 3. Teoretiska perspektiv 

Med utgångspunkt i uppsatsens inledning, studiens frågeställningar och den 
bakgrund som presenterats är den teoretiska utmaningen visavi den första 
och andra frågan att finna och använda verktyg som kan beskriva deltagarnas 
handlingsmönster i handledningssamtalen på en så pass konkret och detalje-
rad nivå att de meningsskapande resurserna konstrueras som synliggjorda 
objekt, möjliga att analysera. Visavi den tredje frågan behövs teoretiska be-
grepp för att fånga hur konstnärliga bedömningar diskursivt kopplas till den 
sociala praktikens perspektiv på konstbegreppet, kvalitet och makt. 
 
Jag har konstruerat en begreppsapparat utifrån en socialkonstruktionistisk 
grund16 där jag hämtat begrepp från olika teoritraditioner. Denna ansats 
handlar inte om att förstärka en argumentation genom att relativisera be-
grepp. Snarare handlar den om att med hjälp av begreppen tydliggöra de tre 
nivåer som representeras i studiens frågeställningar. En övergripande teore-
tisk ansats i studien är således att analys och tolkningen av 
handledningssamtalen strävar mot en samstämmig förståelse av undersök-
ningens studieobjekt. I en samstämmig förståelse ses inte en specifik 
erfarenhet eller ett perspektiv utgöra grunden för kunskap i ett forsknings-
område. Istället revideras olika perspektiv i ljuset av varandra. Ett teoretiskt 
perspektiv hävdas då utifrån hur den samstämmer med det nätverk av olika 
perspektiv och begrepp som används (Risjord, 2001, se även Scott & Usher, 
2011, s.54-58)17.  
 
För att fånga meningsdimensioner i handledningssamtalen behövs begrepp 
för att beskriva den specifika situation som handledning på konstnärlig hög-

                                                        
16 Burr (2003) tar en epistemologisk utgångspunkt i sin beskrivning av socialkonstruktionism 
där kunskap betraktas som kulturellt, historiskt och socialt präglat. Kunskap skapas och upp-
rätthålls i sociala processer vilket innebär att kunskap inte är given på förhand utan 
konstrueras och utvecklas i social interaktion. Kunskap formar på så sätt våra sociala hand-
lingar vilket får konsekvenser för vad vi uppfattar som sant och falsk, för vad vi får och inte 
får säga, och för vilka handlingar som anses legitima och illegitima.   
17 Risjord menar att förklaring spelar en central roll för hur vi betraktar icke rationella feno-
men i mänsklig interaktion. Icke rationella fenomen berör aspekter som förklaringar inte rår 
på. Meningsskapande, känslor, idéer och avsikt. Dessa fenomen kan däremot förstås. För en 
längre diskussion om koherentismen som förklarande samstämmighet, och dess relation till 
förståelse, se Risjord (2000, s.61-91). 
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skola utgör. Studien tar i detta avstamp i ett diskursanalytiskt perspektiv och 
tillämpar en socialsemiotiskt multimodal begreppsapparat. Perspektivet har 
inom didaktiken på olika sätt och i olika förgreningar betonat och undersökt 
hur meningsbärande resurser produceras och använts i lärande och bedöm-
ning (se bl.a. de svenska avhandlingarna Rostvall & West, 2001, Lindstrand, 
2006, Öhman-Gullberg, 2008, Björklund Boistrup, 2010, Åkerfeldt, 2014). 
De multimodala beskrivningarna är det centrala verktyget för att i studien 
gestalta de mer abstrakta begreppen i analys och tolkning.  

Diskursanalys  
Diskurser förstås i studien som en kommunikativ händelse som ger betydelse 
åt olika fenomen inom ett område. Diskursen inbegriper då vad som får och 
inte får sägas, vad, vem och hur kunskap kan uttryckas och hur kunskap 
vidmakthålls och utvecklas i ett system av institutioner (Foucault, 1993). 
Fairclough (2010) inbegriper i den kritiska ansatsen av diskursanalysen tre 
dimensioner. En textdimension som hanterar de språkliga egenskaperna i 
kommunikationen, en diskursiv praktik som hanterar det konkreta samman-
hang där texten produceras och konsumeras samt en social praktik som 
hanterar det bredare sociala sammanhang som de kommunikativa händelser-
na är en del av. 
 
I denna studie relaterar textdimensionen till studiens första fråga. Här besk-
rivs vad som händer i kommunikationen mellan lärare och student i 
handledningssamtalen. Olika handlingar transkriberas till en text som beto-
nar samtalens didaktiska egenskaper. Den andra dimensionen, den diskursiva 
praktiken utgörs av en detaljerad analys av texten utifrån ett antal begrepp 
som beskriver relationerna mellan textens olika meningsstrukturer, det vill 
säga hur lärare och student producerar mening och tolkar handlingar i samta-
len. I den tredje dimensionen sätts analysen i relation till den bredare sociala 
praktiken, det konstnärliga fältet.  

Text och diskursiv praktik i ett socialsemiotiskt perspektiv 
Enligt Foucault är den diskursiva praktiken en konkret handfast rutin, en 
organisering av sociala möten vilka styrs av regler som är outtalade men som 
för en given krets definierar hur man talar om ett visst fenomen (Foucault, 
1993). Fairclough bygger i sin användning av diskursiv praktik på Foucault 
men har utvecklat diskursbegreppet utifrån en lingvistisk tradition18 Att dis-

                                                        
18 Fairclough utgår i den kritiska diskursanalysen från Hallidays funktionella grammatik där 
de tre dimensionerna, text, diskursiv praktik och social praktik motsvarar språkets tre funkt-
ioner. En identitetsfunktion, en relationell funktion och en ideationell funktion (Fairclough, 
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kursanalys i hög grad knutits till skrift och talspråk diskuterar Kress som 
menar att den kritiska diskursanalysen historiskt begränsat förståelsen för 
undervisningens multimodala karaktär (Kress, 2010, 2011). Med ett lärande-
perspektiv i förgrunden har Kress, med hänvisning till Foucault, understrukit 
diskursen som en social kategori. För Kress utvecklas diskurser som en kon-
kret, materiell text vilken består av olika semiotiska resurser.  
 

Texts are the result of semiotic work of design, production, and composition; 
and as such they can be “semiotic entities” of any kind, resulting in ensembles 
composed of different modes. Texts, socially made, with culturally available 
resources, realize the interests of their makers.  

Texts are (made) coherent, through the use of semiotic resources for estab-
lishing cohesion, internally among the textual elements and externally with 
elements of the environment in which texts occur (Bezemer & Kress, 2009; 
Halliday & Hasan, 1976; Kress & Bezemer, 2009). The principles of coher-
ence are social in their origins and, being social, they “track” social changes 
though social and semiotic pace may not necessarily be the same. 
Texts are material entities that exhibit conceptions of order of the group that 
has shaped the principles and uses them as a resource for establishing cohe-
sion and coherence. In texts, these social principles become material, 
manifest, visible, tangible. (Kress, 2011, s.207) 

 
Enligt Kress sker mänsklig kommunikation genom olika teckensystem (mo-
des på eng.). Kommunikation kan starta i talet och avslutas med en gest. Vad 
som uttrycks via gesten kan ibland inte uttryckas med ord och vice versa. På 
så sätt har varje teckensystem olika begränsningar och möjligheter. Vissa 
fenomen lämpar sig bättre än andra att visualisera med en bild än med en 
skriven text. Teckensystem som används i samtal; tal, gester, blickar, 
kroppsspråk, rummets utformning, val av läromedel, etcetera, synliggör en-
ligt Kress aktörers intresse (Kress, 2011). Lärande sker när aktörers 
uppmärksamhet fokuseras på en specifik del av kommunikationen vilket 
driver på deras engagemang, tänkande och intresse så att det leder till hand-
ling; en fråga ställs, en reflektion utvecklas, en kroppslig position förändras.  

Meningsskapande som val 
Kress ser i linje med Foucault makt som något dynamiskt, produktivt och 
situationsberoende (Kress, 2010). Med den utgångspunkten har aktörer möj-
lighet att välja vilka teckensystem som ska användas för att visa sitt 
kunnande (Kress, 2010, 2011). Det accentuerar själva agentskapet i me-
ningsskapandet. Genom att välja det ena eller det andra tecknet för att visa 
på ett argument eller ett sakförhållande kommer det att få betydelse för hur 

                                                                                                                                  
2010) Fairclough tar samtidigt avstånd från Halliday i fråga om hur text står i relation till 
sociala strukturer (se Fairclough, 2010). Se Halliday (2014) för beskrivning av den systema-
tiska lingvistiken.  
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deltagarna uppfattar det man visar upp och hur tecknet görs meningsfullt. 
Valet handlar på så sätt om att olika tecken erbjuder olika förståelse av ett 
fenomen eller händelse. Väljer en lärare att utforma en undervisningssituat-
ion med hjälp av bilder eller enbart med hjälp av talet innebär det också att 
dessa teckensystem är lämpliga utifrån det intresse och det syfte läraren har. 
Valet handlar på så sätt om vilket intresse aktörer har och hur de retoriskt 
hanterar dessa. 

Den sociala praktiken och det kritiska perspektivet 
Den kritiska dimensionen i diskursanalys har olika betydelser i olika till-
lämpningar. Rogers (2011) lyfter fram det icke realistiska perspektivet. I 
detta finns en misstro mot tanken om vetenskap som en avspegling av värl-
den, samt ett maktbegrepp som vilar på antagandet att förtryck och 
emancipation grundar sig i materiella villkor. I Faircloughs tolkning av det 
kritiska betonas främst kopplingen till en bredare social praktik samt att de 
tre dimensionerna på olika sätt är beroende av varandra i en analys (Fair-
clough, 2010). Kress (2010) menar i sin granskning av begreppet att kritik 
främst kan användas gentemot stabila strukturer och konventioner. Medan 
kritik orienterar mot makten och dess effekt, nu och bakåt i tiden, menar 
Kress att design är framåtsyftande och fokuserar på individens valmöjlighet 
och intresse i relation till framtida effekter av olika handlingar (ibid).  
 
En kritik av kritisk diskursanalys i allmänhet (se Winther Jörgensen & 
Philips, 1989, Rogers, 2011) och den multimodala analysen i synnerhet 
(Bazalgette & Buckingham, 2013) är dess fokusering på texten. Trots en 
utvecklad teoretisering av den sociala praktiken tenderar multimodala ana-
lyser att fokusera på texten och låta den sociala praktiken komma i 
bakgrunden. Mitt sätt att möta och hantera risken med en allt för stor textfo-
kusering är att lyfta in analytiska och tolkande begrepp med vars hjälp jag 
kan koppla texten till den diskursiva och sociala praktiken.  

Det kulturella produktionsfältet som social praktik 
I den text som utvecklas i studiens resultat är antagandet att deltagarnas 
handlingar har en riktning och utvecklas i relation till handlings- och tanke-
mönster som delas av flera individer i en social praktik. Jag har i denna 
studie valt att använda några centrala begrepp från Bourdieus fältteori och 
från Sadlers dynamiska perspektiv på bedömning. Begreppen ger mig en 
möjlighet att avgränsa den sociala praktiken på ett sådant sätt att kopplingen 
mellan den textproduktion som lärare och studenter utvecklar i samtalen, den 
diskursiva praktiken och den sociala praktiken kan synliggöras. Avgräns-
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ningen i uppsatsen är teoretisk19 vilket innebär att jag använder Bourdieus 
begrepp habitus, dispositioner, smak och autonomi på en tolkande/analytisk 
nivå. Avsikten är således inte att genomföra en fältstudie i Bourdieus me-
ning.  
 
I Bourdieus mest utförliga fältstudie, Konstens regler: Det litterära fältets 
uppkomst och struktur (2000), definieras konstens fält genom en analys av 
det litterära Paris under 1800-talet. Det konstnärliga produktionsfältet består 
här i en väv av relationer och positioner som innehas av konstnärer, förlag, 
konstkuratorer, gallerier, distributörer samt av olika uppsättningar av stilar, 
genrer och värdehierarkier vilka begränsar och möjliggör aktörers handlingar 
i fältet. De aktörer som agerar i fältet är de som ytterst har makt att definiera 
det vi vardagligt tal benämner som konst och kultur. Oavsett hur konstbe-
greppet eller konstnärlig bedömning definieras, är det utifrån Bourdieus 
fältteori fenomen som kan sägas vara meningsskapande resurser så länge 
aktörer i fältet förstår det som något värdefullt och som något som genererar 
ett symboliskt kapital (Broady, 1991).  

Habitus och makt  
Hur aktörer som deltar i konstfältet strider och konkurrerar om ett symbo-
liskt kapital, förklaras av Bourdieu med begreppen praktiskt sinne och 
habitus. 
 

Praktiskt sinne är ett förvärvat system av preferenser, principer för att be-
trakta och göra distinktioner (vad man vanligtvis kallar smak) stabila 
kognitiva strukturer //…// och handlingsscheman som styr hur situationen ska 
uppfattas och vilken reaktion som är mest ändamålsenlig. Habitus utgör detta 
slags praktiska sinne för vad som bör göras i en given situation – det som man 
inom idrotten kallar för ”bollsinne” eller ”speluppfattning”, dvs att man har 
förmåga att uppfatta latenta möjligheter som finns i det pågående spelet 
(Bourdieu, 1994/2004 s.37). 

 
Praktisk kunskap handlar i Bourdieus perspektiv om vardagligt kunnande 
som inlagrats i aktörers kroppar. Det praktiska sinnet utgörs av individers 
habitus vilket grundläggs genom vanor som tidigt införlivas i en individs 
sociala miljö. Det som vi antar vara vårt naturliga sätt att agera, värdera och 
tänka är i själva verket ett resultat av en lärandeprocess som blivit ”för-
kroppsligat”, som blivit ett med vår identitet. Habitus formas till ett ”system 
av dispositioner som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i 
den sociala världen.” (Broady, 1998). Genom habitus delar vi uppfattningar 
                                                        
19 För Fairclough liksom för andra som intresserat sig för sociala praktiker framstår och fram-
hävs avgränsning av den sociala praktiken som en empirisk fråga (se Scollon, 2001, Bourdieu, 
1993, 2000, Fairclough, 2010, 2011). Samtidigt tar konstruktionen av en social praktik sin 
utgångspunkt i en historisk process som grundar sig på en diskursteoretisk ansats (se Winther 
Jørgensen & Phillips (2000). 
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och värden med andra i ett bestämt fält och samtidigt definierar vi oss i relat-
ion till angränsande fält (Järvinnen, 1998, Broady, 2000). I ett fält förstås 
förkroppsligande som människors vanor, deras distinktioner och deras smak. 
Bourdieu framhåller smaken som habitus främsta attribut och menar att aktö-
rers smakdistinktioner är en central indikator för att förstå en individs 
position och status i ett fält. Smaken tar sig uttryck i individers tal, gester, 
blickar och kroppsspråk och Bourdieu framhåller kroppen som den främsta 
materialiseringen av smaken (Bourdieu, 1984).  

Kvalitet och kriterier 
Kvalitetsbegreppet i studien tar sin utgångspunkt Bourdieus beskrivning av 
smakbegreppet. De olika kvaliteterna ska förstås som olika distinktioner som 
görs av deltagarna visavi den konstnärliga process som diskuteras i handled-
ningssamtalen.  
 
Sadler utvecklar i artikeln Formative assessment and the design of instruc-
tional systems (1989) ett teoretiskt perspektiv på begreppet kvalitativa 
omdömen. Definitionen utgår från att kriterier som används av aktörer i ett 
yrkesområde utvecklas i en mångfald. De förutsätter att aktörerna innehar en 
känsla för ”spelets regler” i området, samt att det inte finns en objektivt, 
oberoende metod för att konfirmera ett korrekt omdöme. Ett kvalitativt om-
döme kan endast vara korrekt i förhållande till ett annat kvalitativt omdöme. 
Sadler urskiljer här manifesta och latenta kriterier. De manifesta kriterierna 
är explicita och återkommande, de latenta kriterierna är de som finns i bak-
grunden och som hanterar spelets regler. Det centrala är att kriterier i en 
allmän bemärkelse inte kan slås fast utan att de kontinuerligt utvecklas inom 
ett område. 
 

Knowledge of the criteria is "caught" through experience, not defined. It is 
developed through an inductive process, which involves prolonged engage-
ment in evaluative activity shared with and under the tutelage of a person who 
is already something of a connoisseur. By so doing "the apprentice uncon-
sciously picks up the rules of the art, including those which are not explicitly 
known to the master... Connoisseurship... can be communicated only by ex-
ample, not by precept" (Polanyi, 1962, p.53-54). In other words, providing 
guided but direct and authentic evaluative experience for students enables 
them to develop their evaluative knowledge, thereby bringing them within the 
guild of people who are able to determine quality using multiple criteria. It al-
so enables transfer of some of the responsibility for making evaluative 
decisions from teacher to learner. In this way, students are gradually exposed 
to the full set of criteria and the rules for using them, and so build up a body 
of evaluative knowledge. (Sadler, 1989, s.135) 

 
Med Sadlers definition kan konstnärlig bedömning i handledningssamtal 
förstås som en process där studenter och lärare utvecklar kriterier som knyter 
an till yrkesfältet och där de samtidigt utvecklar en förståelse för de regler 
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som styr användning av dessa kriterier. I de handledningssamtal som här 
studeras genomförs bedömningar i relation till situationen och utan stöd i 
formulerade mål och kriterier. Det kan vara en prövande process och/eller en 
kvalitativ värdering av det som framställs som objekt och process. Konstnär-
liga bedömningar kan då formuleras som en process där kvalitet ställs i 
förhållande till det som bäst gestaltar de idéer som framlagts. Med stöd i 
Sadler kan denna definition analytiskt bidra till en systematisk förståelse av 
hur bedömningsprocesser kan ringas in i handledningssamtalen och hur de 
kan förstås. 
 
När jag i studien pratar om yrkesfält ska det förstås som ett fenomen vilket 
innefattas i det konstnärliga produktionsfältet. Med den utgångspunkten 
utgör begreppen habitus, smak och kvalitet en möjlighet att koppla menings-
produktion i handledningssamtalen till den sociala praktiken. 
Maktdimensionen ska här förstås som en möjlighet för deltagarna att på 
olika sätt ingripa i och förändra samtalsprocessen. Det kan ske genom att de 
undviker att ta upp vissa saker och betonar andra, att de använder kommuni-
kativa uttryck som på något sätt avviker från samtalets överenskommelse 
och genom att föra in faktorer i samtalet som inte uppfattas som relevanta för 
samtalspartnern. Maktbegreppet synliggör hur den sociala ordningen skapas 
och återskapar igenom deltagarnas dispositioner och olika föreställningar om 
konstnärlig kvalitet.  

Konstnärliga bedömningar och autonomi 
Rolf et al. (1993) kopplar frågan om kvalitet till graden av autonomi för en 
yrkesgrupp. Autonomi innebär att en yrkesgrupp har makt och möjlighet att 
upprätta, utveckla och bevara en kvalitetsstandard inom ett område. ”Auto-
nomi, inte frihet är nyckeln för att förstå kvalitet inom vetenskap och 
professioner, kanske också inom konst, teater och musik.” (Rolf, et al., 
s.119) Huruvida konsten är autonom är alltså utifrån Rolf et al., inte själv-
klart, men troligt. Innebörden av konstnärlig autonomi har diskuterats ur en 
mängd olika perspektiv vilka inte kan redogöras för här. Två innebörder av 
begreppet har dock betydelse för bedömningsprocesser i handledningssamta-
len. Den ena innebörden handlar om autonomi som en interaktion mellan det 
konstnärliga verket och individen. Talet om estetisk autonomi syftar i ett 
modernistiskt perspektiv på framhävandet av verket och dess aura. En svår-
fångad term som ibland beskrivs som det sublima och som de sköna 
konsterna (Wallenstein, 2012). Verkets aura står i detta perspektiv i ett bero-
endeförhållande till ett dolt subjekt, det konstnärliga geniet. Även om tanken 
om den estetiska autonomin som konstverkets aura ersatts av andra inrikt-
ningar är idén och dess koppling till en dold konstnärlig genialitet idag 
livskraftig och synlig i samtidskonsten och på de konstnärliga högskolorna. 
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Exempelvis formuleras den av studenter i tidigare refererad enkät och inter-
vjustudie (Palme et al. 2012) där studenterna är införstådda med att de verkar 
i ett sammanhang där konstnärlig aura präglas av att konsten inte fixerar 
innebörder utan ständigt förflyttar fokus och omvärderar innebörder. Till 
detta kopplar de tilltron till originalitet och unicitet som ett förkroppsligat 
och individrelaterat fenomen. Konstverkets aura som ett uttryck för en 
konstnärlig genialitet synliggörs också med jämna mellanrum i konstskanda-
ler som på något sätt sägs förflytta och omvärdera innebörden av vad konst 
är.  
 
Den andra innebörden av konstens autonomi som här har relevans har for-
mulerats av Bourdieu (2000). Definitionen utesluter inte den estetiska 
autonomin men syftar mer på individens interaktion med gruppen. Det auto-
noma konstfältet formeras enligt Bourdieu i två steg. Ett första steg tas i 
maktfältet, vilket definieras som ett styrkeförhållande mellan aktörer och 
institutioner, exempelvis mellan religiösa och ekonomiska institutioner, vilka 
äger ett kapital som på olika sätt värdesätter konst. Här gäller kampen om 
vilken kapitalform, det vill säga vilka värden som ska gälla för konstnärlig 
utövning (Bourdieu, 1994/2004). I ett andra steg organiserar sig aktörer i 
kollektivt ansträngningar och frigör sig från dess krafter. I det fält som däref-
ter uppstår strävar striden om vad som kan erkännas som konst och om vem 
som har makt att uttala sig om konstens. Genom striden utvecklas fältet i en 
autonom och självständig riktning. Denna autonomi karaktäriseras av eget 
fältspecifikt symboliskt kapital och en vilja hos aktörerna att strida om detta 
kapital. 

Analytiska perspektiv 
Att producera kunskap handlar om mer än att följa det begreppsliga ramverk 
som ställts upp. Det är en praktik där jag som forskare utifrån en kulturell, 
social och epistemologisk position konstruerar kunskap genom att avgränsa, 
kategorisera och tolka en text. Det liknar på många sätt deltagarnas arbete i 
handledningssamtalen där varje yttrande är en avgränsning och tolkning som 
kräver samtalspartners tolkning och förnyade avgränsning och kategorise-
ring. Det sker i ett flöde som inte enkelt kan fångas i en transkription eller i 
ett begrepp, hur detaljerade och specifika de än är. All transkription är på så 
sätt reduceringar. De transkriptioner som jag valt att utveckla i denna studie 
samt de analyser som genomförs, är därmed först och främst texter som kan 
producera kunskap i relation till andra texter inom området; ”…the research 
process consist not of theories pitched against reality but of text pitched 
against other texts.” (Scott & Usher, s.24, 2011) 
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Språkets funktion och på vilka nivåer det är meningsbärande i relation till 
andra handlingar har diskuterats inom olika teoritraditioner (Wittgenstein, 
1992, Searle, 1999, Davidson, 2004). Bland forskningsinriktningar som 
inom didaktiken används för att fånga språkliga interaktioner kan nämnas 
fenomenologin, fenomenografin/variationsteorin, grundad teori, etnometodo-
logi och konversationsanalys (Goodwin, 2001, Mori & Zuengler, 2008, 
Bagley, 2009). Konversationsanalysen har med teknikutvecklingen på 
många sätt utvecklats i linje med socialsemiotiken och inbegriper idag ana-
lys av flera uttryck. En central skillnad mellan nämnda teoribildningar och 
den socialsemiotiska ansatsen är att de förra främst arbetar utifrån induktiva 
perspektiv och socialsemiotiska multimodalt studier främst använder deduk-
tiva och abduktiva ansatser. 
 
Det centrala i socialsemiotiken är att teckensystem bär mening genom soci-
ala relationer och genom deras sammanlänkning i tid och rum. Att fånga den 
mycket täta och komplexa interaktion som ett samtal utgör kan utifrån ett 
socialsemiotiskt multimodalt perspektiv göras på flera sätt. En möjlig metod 
är att presentera tidsmässigt korta och mycket detaljerade transkriptioner av 
ett skeende. En annan är att presentera längre transkriptioner som i fråga om 
detaljrikedom är mer övergripande. Risken med den förra är att samman-
hanget, den sociala praktiken som analysen tar sikte mot, tappas bort och att 
transkriptionerna i stor utsträckning enbart illustrerar de teoretiska antagan-
den som gjorts utan att fördjupa en förståelse för situationen. 
Detaljrikedomen kan även resultera i en okritisk blick på hur maktrelationer 
gestaltas. Det vill säga hur makt konstitueras av, och konstituerar den social 
praktik som samtalen är en del av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Härvidlag delar socialsemiotiken till viss del de problem som diskuterats 
inom konversationsanalysen (Mori & Zuengler, 2008). Risken med den se-
nare är att de mer övergripande begreppen, när de kopplas till specifika 
handlingar bli blir tvetydiga och oprecisa. Längre redovisningar av skeenden 
kan även ge sken av att kausala förhållanden i ett samtal kan observeras. Den 
epistemologiska utgångspunkten i studien är dock att enbart på varandra 
följande handlingar kan nedtecknas och observeras (Scott & Usher, 2011). 
Transkribering och analys handlar med den utgångspunkten inte om att göra 
allt mer detaljerade transkriptioner eller att utveckla alltmer specifika och 
exakta analysbegrepp med tanken att komma objektet närmare och därmed 
få en mer ”sann” bild av skeendet. Snarare handlar det om att konstruera en 
transkribering som synliggör aktörernas handlingar och hur de kontinuerligt 
förändrar aktörernas handlingsutrymme (ibid).  
 
Jag har i resultatdelen valt att redovisa och beskriva längre delar av samtalen 
och i detta använda mig av ett antal beskrivande begrepp. Tanken är att un-
derstryka samtalets sammanhang och ge läsaren en möjlighet att skapa en 
innehållsrik bild av skeendet. Syftet med analyserna är att göra kopplingen 
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till konstens produktionsfält och dess värderingar, handlingsmönster och 
perspektiv, möjlig.  

Den multimodala beskrivningen   
Hur individer tänker eller hur de skapar mening är inte föremål för analys 
inom socialsemiotiken, det centrala i de multimodala beskrivningarna hand-
lar istället om hur teckensystem som gester, blick, kroppsspråk, bilder, 
läromedel och andra semiotiska resurser i ”ensembler” blir meningsbärande 
enheter i kommunikation och interaktion. I kommunikativa handlingar an-
vänder vi ensembler av talspråkliga enheter som frågor, bisatser, 
konjunktioner, interjektioner, referenser som vi sätter samman spatialt och 
temporalt med andra teckensystem, exempelvis gester och blickar och andra 
rumsliga markeringar. (Kress, 2010) Här utvecklas också en funktion där tal 
och kroppsliga åtbörder kan visa på kontrast och likhet (Kress & van Le-
euwen, 2006). I samtalen blir funktionen av de multimodala ensemblerna 
centralt för att förstå interaktionen i handledningssamtalen. En blick som 
uppmärksammas av en samtalspartner följs av en fråga, vars svar tolkas och 
följs av en anteckning på ett papper. Genom anteckningen har en ”ny” repre-
sentation uppstått. Utifrån ett lärandeperspektiv kan blicken förstås som en 
igångsättare, en ”prompt” (Kress, 2010, s.33). Något har i samtalet uppmärk-
sammats, kontextualiserats, tolkats och i sista steg skapats. Detta pågår 
kontinuerligt under samtalens gång och får olika mening hos varje individ. 
Igångsättare kan ha olika uttryck och ta fler eller färre teckensystem i an-
språk. För att kunna skilja ut olika uttryck används här begreppet modal 
densitet hämtad från Norris multimodala interaktionsanalys (2004). Modal 
densitet som intensitet avser när ett specifikt teckensystem används intensivt 
i kommunikationen. Modal densitet som komplexitet avser när flera tecken-
system används i kommunikationen. En hög modal densitet kan således 
skapas av en intensiv och tät verbal beskrivning med inskjutna frågor, bisat-
ser och konjunktioner. Kommunikationen mellan samtalspartners kan vara 
likaledes hög men uttryckas mer komplext. En blick kombineras med att hen 
sätter sig till rätta, gestikulerar med handen och ställer en fråga.  
 
Begreppen ensemble, igångsättare (prompts) och modal densitet använder 
jag som beskrivande begrepp. Tillsammans med transkriptionens utformning 
utgör den inledande multimodala beskrivningen och svarar mot studiens 
första fråga. Vilka semiotiska resurser används under samtalet? 
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Analysbegrepp 

Kvalitativa omdömen som manifesta och latenta kriterier  
Sadler (2005) menar att den gängse synen på kriteriebaserad bedömning 
bygger på att studenter ska bedömas utifrån kvaliteten i deras arbete, utan att 
de jämföras med andra studenter och utan att det ska tas hänsyn till studen-
tens tidigare arbeten. Därutöver ska studenterna vara informerade om 
kriterierna för bedömningar som kommer att göras. Sadlers begrepp kvalita-
tiva omdömen kontrasterar till detta synsätt då hans kvalitetsbegrepp inte 
enbart relaterar till tidigare arbeten utan även till yrkesfältet och de kontinu-
erliga förändringar som där sker. Kvalitet förutsätter på så sätt att aktörerna 
innehar en känsla och kunskap för ”spelets regler” inom ett specifikt område 
och att de är medvetna om att det inte finns en objektiv oberoende metod för 
att konfirmera ett ”korrekt” omdöme. Ett omdöme kan endast vara korrekt i 
förhållande till ett annat kvalitativt omdöme. 
 
Utifrån denna utgångspunkt utvecklas manifesta och latenta kriterier i hand-
ledningssamtalen i ett samspel där det ena kan övergå i det andra, som i detta 
exempel. ”Tänk på att första hälften som du beskriver den, den är skitstrin-
gent liksom va, och det måste den andra också vara. Vad ”stringent” betyder 
är i repliken underförstått, det innebär att så länge det inte uttrycks en osä-
kerhet om termens betydelse utgör det ett latent kriterium. Kriteriet blir en 
del av de outtalade spelreglerna för samtalet och för den uppgift som är ak-
tuell. Att manus ska vara ”stringenta” tas för givet liksom att dess betydelse 
inte behöver diskuteras. Detta tydliggörs i yttrandet som följer på den inle-
dande repliken; den andra hälften måste vara en konsekvens av den första 
hälften.” I detta fall följs repliken av tystnad från studenten varpå läraren 
förklarar betydelsen av termen ”stringent”. ”Så… så du kan inte införa nya 
motiv i slutet som du gör”. Det latenta kriteriet, den underförstådda betydel-
sen blir här genom en specificerad betydelse ett manifest kriterium, ”inga 
fler motiv”. Övergången från latent till manifest kriterium indikerar i detta 
fall att studentens hantering av ”antal motiv” i det manusutkastet som de 
samtalar om, och hens förståelse av ”stringent” avviker från de underför-
stådda spelreglerna i samtalet och i yrkesfältet. När termen behöver en 
förklaring och blir explicit övergår således det latenta kriteriet till ett mani-
fest kriterium. Det centrala här är att kriterier i en allmän bemärkelse inte 
kan slås fast utan att de kontinuerligt utvecklas inom ett fält och i ett samtal.  
 
För att fånga handlingar där de kvalitativa omdömena görs meningsfulla i 
samtalet mellan student och lärare, avgränsas bedömningshandlingar i stu-
dien på en övergripande nivå. En bedömningshandling är då ett förslag på en 
konstnärlig uppgift blir föremål för värdering. Definitionen är vid och tolk-
ningsbar men lutar samtidigt på en aspekt av kvalitet som formulerats av 
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Rolf et al. (1993, s.172). Kvalitet med denna utgångspunkt är när deltagarna 
uttrycker att en företeelse, som har vissa faktiska egenskaper eller relationer 
och som i kraft av dessa kan uppfylla en standard, medger en indelning i 
något som är mer eller mindre värdefullt. Konstnärliga bedömningar kan 
även utifrån denna definition formuleras som en process där kvalitet ställs i 
förhållande till det som bäst gestaltar de idéer som framlagts. Kvalitet kan 
uttryckas och göras meningsfullt när som helst i ett samtal och på olika sätt, 
genom det talade språket, genom gester och blickar och genom hur samtalet 
formas av rumsliga och tidsliga faktorer.  

Uppmärksamhetsfokus  
Medan kunskap kan ses som ting eller objekt som människor har och som 
kan överföras från en person till en annan sätter uppmärksamhet enligt Mo-
lander fokus på hur människor deltar, på deras närvaro, engagemang och 
förmåga att spana efter det som ännu inte är upptäckt (Molander, 2000). 
Molander menar i fråga om konst och kunnande att uppmärksamhet är en 
central dimension i konstnärliga processer. Uppmärksamhet tränas inom alla 
professioner genom att individer övar upp en kompetens på det typiska och 
återkommande i fältet.  
 
Utifrån min teoretiska ram samt i bearbetning av det empiriska materialet har 
jag definierat sex olika och kvalitativt åtskilda uppmärksamhetskategorier 
som används av lärare och studenter. Indelningen är mycket övergripande 
och vart och ett av kategorierna rymmer många olika uttryck.   
 
Uppmärksamhet på tekniska kvaliteter. Konkreta frågor, påståenden, be-
grepp och termer som handlar om manusets respektive koreografins 
utförande. 
 
Uppmärksamhet på gestaltande kvaliteter. Konkreta frågor, fysiska åtbörder, 
begrepp och termer som uppmärksammar hur manusets respektive koreogra-
fin utformats i relation till en uttalad/outtalad idé.  
 
Uppmärksamhet på traderad kunskap Konkreta frågor, påstående, konkreta 
exempel, som refererar till traderad kunskap i området. 
 
Uppmärksamhet på bedömning. Påståenden, begrepp och termer, kroppsliga 
åtbörder och ljud där deltagarnas uppmärksammar en värdering eller en be-
dömning.  
 
Uppmärksamhet på personliga erfarenheter och tolkningar. Konkreta frågor, 
påståenden, kroppsliga åtbörder där deltagarnas egna erfarenheter eller tolk-
ningar kopplas till den konstnärliga processen. 
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Uppmärksamhet på fältets aktörer som publik, kritiker, kommande kollegor. 
Konkreta frågor, påståenden, kroppsliga åtbörder som handlar om vad som 
ska kommuniceras och hur det ska gå till.  

Meningserbjudanden 
Genom igångsättare, modal densitet och ensembler utvecklas i handled-
ningssamtalen flera olika typer av meningserbjudanden. Meningserbjudande 
ses som en aktiv handling som präglas av en valmöjlighet. Analysen görs här 
i tre nivåer.  
 

1. Den första nivån beskriver vilka resurser som används för att skapa 
mening och vilka meningserbjudanden dessa resurser tillhandahåller.  

 
2. Den andra nivån handlar om det sociala samspelet där deltagare i sin 

kommunikation utvecklar och uppmärksammar kvalitativa omdö-
men, manifesta och latenta kriterier som erbjuder samtalspartner att 
utveckla olika presentationer och representationer.  

 
3. Den tredje nivån handlar om villkoren för att dela mening – möjlig-

heter och begränsningar i att använda olika verktyg.  
 
Begreppen uppmärksamhetsfokus, kvalitativa omdömen och meningserbju-
danden svarar mot studiens andra fråga. Vilka meningsskapande resurser och 
kvaliteter uppmärksammas i bedömningarna? 

Tolkande och diskursiva begrepp 
Texten som växer fram i beskrivning och analys syftar till att fånga en bild 
som därefter kan diskuteras och tolkas i relation till det den sociala prakti-
ken, konstens produktionsfält. Begreppen habitus, kvalitet, autonomi och 
makt används som tolkande begrepp i studiens tredje fråga. Vilka konse-
kvenser kan de kommunikativa villkoren i de studerade bedömnings-
situationerna få för studenternas möjligheter att utveckla konstnärliga kun-
skaper? 
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Kapitel 4. Metod och genomförande 

Undersökningens design 
Som nämnts i inledningen utgör forskningsprojektet Värderingskriterier och 
bedömningsnormer inom det konstnärliga området (2007), en utgångspunkt i 
denna undersökning. Denna studie är en re-analys av det empiriska materi-
alet från ett av forskningsprojektets delstudier.  
 
Studien är en kvalitativ fallstudie. Benämningen kan enligt Hammersley (i 
Scott & Usher, 2011) användas på olika sätt beroende på om det är en etno-
grafisk studie, enkät- och intervjustudier eller en experimentell studie. Med 
det som utgångspunkt kan denna studie definieras som etnografisk då den 
undersöker ett fenomen i en autentisk miljö som är tydligt avgränsad i tid 
och rum och som syftar till att fånga en ”levd verklighet”. Undersökningen 
lyfter dock inte fram deltagarnas upplevelser då analysen i huvudsak görs 
deduktivt. Studien är en djupstudie av ett mycket begränsat antal situationer 
som i kvantitativ bemärkelse inte kan göra anspråk på representativitet. Lay-
der (i Scott & Usher, 2011) menar att kvalitativa studier utmärks av att de 
involverar flera nivåer och dimensioner i en levd verklighet, bland annat 
forskningsjaget som subjekt samt det sociala, historiska och situerade sam-
manhanget. Den kvalitativa ansatsen ska i studien öka förståelsen för 
handledningssamtalen och bedömningarnas funktion i dessa, snarare än att 
förklara samtalens och bedömningarnas uppgift. Den bild som framkommer 
genom deltagarnas olika handlingar ska visa på hur deltagarna i studien pro-
ducerar och reproducerar diskurser inom konstfältet. Resultatet ska inte 
kopplas till deltagande individer, snarare ska det kopplas till en förståelse av 
konstnärliga högskolors position i konstens produktionsfält. Gränserna mel-
lan situation och sammanhang är konstruerad utifrån studiens teoretiska 
perspektiv. 

Urval och avgränsning 
Valet av deltagande lärare, studenter och handledningstillfällen har varit 
pragmatiskt och har styrts av de möjligheter som fanns för lärare och 
studenter att delta. Centralt var att undersöka handledningsprocesser på två 
olika konstnärliga högskolor.  
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Datainsamling 
Datainsamling i nämnda utvecklings- och forskningsprojekt inledes då jag 
och en  doktorandkollega kontaktade lärare på två olika högskolor och 
beskrev studiens syfte och ändamål. Efter att lärarna accepterat att delta, och 
efter ett visst samplanerande med respektive lärare, kom vi överens om att 
närvara vid åtta handledningssamtal med tre studenter i manuskursen och två 
samtal och två studenter i danskursen. Det empiriska materialet består av 
videoinspelningar av handledningssamtalen, transkriptioner av dessa samt 
anteckningar om den fysiska miljön där inspelningarna gjordes. 
Videoinspelningarna är den centrala delen i materialet och utgör tillsammans 
med transkriptionerna av handledningsförloppen underlag för analys och 
tolkning. Deltagarna har avidentifierats genom fingerade namn samt genom 
användande av det personliga och könsneutrala pronomenet hen. 
 

Handledning Kurs Lärare Student 
1 Danskursen Kevin David 
2 Danskursen Kevin Tina 
3 Manuskursen Jenny Richard 
4 Manuskursen Jenny Richard 
5 Manuskursen Jenny Richard 
6 Manuskursen Jenny Richard 
7 Manuskursen Jenny Kenny 
8 Manuskursen Jenny Kenny 
9 Manuskursen Jenny Love 
10 Manuskursen Jenny Love 

 
Handledningssamtalen ägde rum inom ramen för två olika kurser, en om 
manusarbetets verktyg som omfattade cirka tio veckor, här kallad 
manuskursen och en kurs i danspedagogik med inriktning på kommunikation 
och konstnärliga aspekter inom modern och nutida dans på cirka fem veckor, 
här kallad danskursen. I manuskursen var studentens uppgift att författa ett 
manuskript till en kortfilm som under senare delen av kursen också skulle 
spelas in. I danskursen var studentens uppgift att utveckla och framföra en 
kort koreografi för sina studentkamrater. I handledningssamtalet 
presenterade studenten koreografin för läraren genom att själv utföra den i en 
danssal. 

Urval av samtal 
Totalt består det empiriska materialet av åtta inspelningar i manuskursen och 
två i danskursen. Samtalen är 15-30 minuter långa. I manuskursen är en av 
de tre studenterna inspelad vid fyra tillfällen. I bägge kurser genomfördes 
flera samtal än vad som spelades in. 
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Samtalen i manuskursen var utformade på ett likartat sätt. I en första fas bad 
läraren studenten att kortfattat ”pitcha” sitt ”treatment”, det vill säga 
kortfattat återberätta manusutkastet. Det följdes av att läraren ställde några 
frågor om detaljer och struktur i utkastet, därefter fördjupade hen 
frågeställningarna med fokus på dramaturgi och karaktärsbygge. I nästa fas 
ställde läraren frågor om hur manuset förankrats i den grupp av 
regissör/producent/manusförfattare som studenten arbetade i. Samtalet 
avslutades med ett resonemang om vad som skulle hända framöver, i den 
konkreta produktionsprocessen och i studentens arbete.  
 
Även samtalen i danskursen var sinsemellan strukturerade på ett likartat sätt. 
Samtalen inledes med att läraren frågade studenten om vad som skulle 
presenteras och studenten beskrev med några ord den koreografi som sedan 
utfördes. Efter en kort teknikcheck med frågor om musik, ljud och ljus 
visade studenten sin koregrafi i sin helhet. Därefter utvecklades samtalet 
genom att studenten tillsammans med läraren gick igenom och visade 
specfika fraser och moment i koreografin. Samtalet avslutades med att 
koreografin i sin helhet åter visades av studenten. 
 
Innan jag börjat transkribera videomaterialet tittade jag igenom alla samtal 
och gjorde en kortare sammanfattning på tre till fyra sidor där jag 
antecknade vad varje samtal handlat om i grova drag. Delar som jag 
uppfattade som mer centrala i relation till mina teoretiska begrepp noterades. 
Med hjälp av de kortare sammanfattningarna bedömde jag att en bearbetning 
av samtal med olika studenter, snarare än fler samtal med en och samma 
student, bättre skulle synliggöra variation i fråga om hur 
uppmärksamhetsfokus, meningserbjudanen och kvaliteter utvecklades i 
handledningssamtalen. Utifrån denna observation har jag valt att bearbeta 
och analysera fyra samtal. Två samtal i danskursen med två studenter och en 
lärare och två samtal i manuskursen med två studenter och en lärare. 
 
Som tidigare nämnts har jag valt att redovisa längre utdrag från varje samtal. 
Uppsatsens omfång ger mig dock inte möjlighet att redovisa samtalen i sin 
helhet. I resultatet är delar av transkriptionerna av de fyra handledningssam-
talen presenterade i längre eller kortare excerpter. Urvalet har gjorts utifrån 
hur väl olika delar i samtalet synliggör studiens syfte och frågeställningar. 

Video som inspelningsmedium 
Video tillhandahåller ett specifikt utsnitt av rum och tid där vissa delar av ett 
händelseförlopp synliggörs och andra döljs. Hur man väljer att beskära 
bildutsnittet, hur man väljer att arbeta med kameran och vad som ska hamna 
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i centrum och periferi är relaterat till studiens kunskapsintresse (Norris, 
2004, Bezemer & Kress, 2008, Mosse et al. 2009, Erickson, 2011). En 
inspelad videosekvens har en bestämd tidslängd och den kan scrollas 
(spolas) fram och tillbaka vid uppspelning.  
 
Videomediet genererar en stor mängd data vilket kräver många val om hur 
det ska begränsas och bearbetas till ett systematiskt och transperent 
empiriskt material. Videodata gör tydligt att kommunikativa situationer 
framträder som mångtydiga, det är inte enbart det vi säger som har betydelse 
för hur vi bedömer och erkänner kunskap i utbildningssammanhang, även 
kroppsligade åtbörder spelar en viktig roll i dessa processer. Deltagare kan 
exempelvis uttrycka något verbalt medan de kroppsligen uttrycker något 
annat (West, 2007). 
 
I manuskursen användes två kameror vid inspelningen av samtalen. En 
kamera spelade in en helbild av lärare och en spelade in en helbild av 
studenten. Efter inspelningen sammanfördes i redigeringen de bägge 
inspelningarna till en bild där studenten upptog hälften av bildytan och 
läraren den andra hälften. På så sätt kunde bägge deltagarna följas samtidigt i 
helbild, vilket underlättade transkription av gester, rörelser, blickar och 
verbala uttryck samt hur respektive deltagare svarade på den andres 
handlingar. Vid all redigering manipuleras och förflyttas skeenden rumsligt 
och tidsmässigt (Bezemer & Kress, 2008). I detta fall deformerades rummet i 
redigeringen, min bedömning är att detta inte har en avgörande betydelse för 
analysen.  
 
I danskursen användes en kamera som ställdes i rummets ena hörn. 
Handledningssamtalen spelades in i stor helbild som med några få undantag 
fångar både lärarens och students tal, rörelser och blickar. När studenten 
dansat har läraren oftast stått nära kameran och ibland hamnat utanför bild. I 
enstaka fall görs panoreringar med kameran för att fånga lärarens och 
students rörelser.  

Transkription och bearbetning av data 
Utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv förstås mänskliga 
möten som en komplex teckenskapande och meningsskapande process. Hur 
mötet designas i en forskningsprocess reflekterar först och främst 
kunskapssintresset, forskningsfrågan och de epistemologiska 
utgångspunkterna. Det valda perspektivet beaktar i hög grad begränsningar i 
olika typer av inspelningsmedier, transkriptioner och olika syntetiseringar 
(Bezemer & Kress, 2008).  
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I studien som genomfördes i nämnda forskning- och utvecklingsprojekt 
transkriberades videodatan i programmet Tattoo20. Kolumner kunde i 
programmet upprättas för varje kategori som användes. I denna studie har 
dessa transkriptioner använts som utgångspunkt. Programvaran visade sig 
dock vara instabil och analysen kunde inte fullföljas i denna miljö. Jag 
exporterade nu materialet till transkriptionsprogramet Elan. Då det även här 
uppstod problem i att en hel del av datan försvann i exporten, valde jag till 
slut en metod som bestod i att kopiera transkriptionerna direkt från Tattoo 
och klistra in dessa i ett dokument i programmet word.  
 
Efter att jag skrivit den kortare sammanfattningen av varje samtal tittade och 
lyssnade jag igenom de fyra samtal som jag valt ut i flera omgångar. En allt 
mer detaljerad transkription av samtalen utvecklades. Inledningsvis arbetade 
jag i sex kolumner med kategorierna tal/ ljud/ gester/ blick/ rörelse/ 
positionering, samt kolumner för tid och sekvensindelning. För att öka 
läsbarheten och överblicken drog jag ihop tal och ljud i en kolumn och 
gester/blick/rörelse/positionering i en annan kolumn. Kolumner för tid och 
sekvensering behölls. I transkriptionerna anges deltagarna som (L) för lärare 
och (S) för student. 

Transkription av talspråk 
Skriftspråket är ett etablerat sätt att representera talat språk, samtidigt går 
mycket av talspråkets rytm, prosodi och personliga ljudande förlorat i 
skriven text. I transkriptionen har konventionell kommatering, punkteringar, 
frågetecken och dylikt använts för att markera pauseringar av olika slag. 
Tystnad som är längre än tre sekunder har markerats med (tystnad). Olika 
typer av ljudande som hummanden och harklande transkriberats som mm… 
och eh… Det stämmer inte helt med de språkljud som använts, samtidigt har 
fokus främst funnits på rytmiseringar, hur meningar bryts upp i olika bisatser 
samt huruvida meningar fullföljts eller lämnats ofullständiga.  
 
För att tydliggöra talspråkliga åtbörder som skratt (*ord*), överlappande tal 
([ord]), ohörbara ord () samt längre stunder av tystnad (tystnad), har 
Jeffersons transkriptionssymboler använts (Jefferson, 2004).  

Transkription av gester, blickar och kroppsliga åtbörder 
Liksom vid transkriptionen av tal har transkriptionen av gester, blickar och 
andra handlingar sin grund i studiens kunskapsintresse. Genom att flera 
gånger titta igenom videomaterialet och för varje gång relatera nedtecknad 

                                                        
20 West & Johansson (2007). Tattoo – The analytic transcription tool. Software available 
online November 7, 2011: http://www.sonartdesign.se/tattoo 
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notation till frågeställningarna har jag fortlöpande reviderat, utvecklat 
transkriptionen av blickar, gester och kroppsliga åtbörder mot ett vardagligt 
språkbruk. Tanken är att detta förfarande ska ge associationer till allmänna 
konventioner i vår gestiska kommunikation. Utifrån Jefferssons 
transkriptionsmodell har symbolen |: använts när en rörelse eller en serie av 
rörelser upprepats. 

Transkription av dans/koreografier 
Ordet koreografi betyder ”dansskrift”; av grekiska choros och grafein. I 
dansprofessionen har notation skiftat genom tiderna. Koreologin är 
utvecklad för klassisk balett och den mest använda formen är Benesh-
notation. För modern och samtidig dans är Laban-notation den vanligast. I 
bägge fall används någon form av notlinjer i kombination med streckgubbar 
(Ståhle, 2005). Utbildade koreologer använder dessa system men koreo-
grafer använder sällan notationssystem, de har oftast egna system av text och 
teckningar. 
 
I transkriptionerna av samtalen i danskursen har jag prövat att använda 
begrepp hämtade från balett-, gymnastik- och motionsområdet för att 
beskriva kroppslig rörelse. Efter att ha sett på videoupptagningarna ett flertal  
gånger har jag även när det gäller koreografin allt eftersom förenklat 
transkriptionen mot mer vardagliga beskrivningar. I stället för att beskriva en 
fotposition med någon av de professionella benämningarna har jag alltså valt 
att vardagligt beskriva en rörelse; ”I startposition böjer hen ryggen framåt 
med huvudet nerböjt, med benen i kors låter hen armarna falla längs 
sidorna”. 

Kodning och kategorisering i beskrivningarna 
Varje excerpt som presenteras i resultatkapitlet består av ett antal sekvenser 
som i sig rymmer ett antal ensambels av teckensystem. En sekvens avslutas 
och påbörjas av deltagarna genom en prompt, igångsättare. I löptexten skrivs 
sekvenserna ut som S6:4. Den första siffran visar löpnumret på sekvensen 
och den andra siffran markerar numret på ensamblen. I inledande löptext 
beskrivs den fysiska miljön och rummets design. Av etiska skäl har de ma-
nusutkasten som presenteras av studenternas i samtal ett och två, i 
transkriptionerna återgetts i en bearbetad form. Plats och händelseförlopp har 
ändrats och protagonister har tillkommit eller strukits.  
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Kodning på analytisk nivå 
Uppmärksamhetsfokus, meningserbjudande samt kvalitativa omdömen och 
kriterier, har använts som ett raster för att strukturera och analysera materi-
alet i relation till den andra forskningsfrågan i studien.  

Kvalitativa omdömen, manifesta och latenta kriterier 
För att tydligt avskilja begreppen kriterier, kvaliteter och kvalitativ omdö-
men har följande distinktioner gjorts. 
 

• Tematiska kriterier. Anger det övergripande tema som deltagarna 
identifierar. ”Kvinna” och ”komedi” är exempel på tematiska krite-
rier i materialet. 

• Kvaliteter. Syftar på gestaltningen av verket. Exempelvis ”snabbt”, 
”stort”, ”snäll” ”schablonkvinna”, ”konkret”. 

• Manifesta kriterier. Utvecklas i relation till hur kvaliteter lyfts 
fram. De kan uttryckas i tal och gester. ”Större rörelse” är exempel-
vis ett manifest kvalitativt kriterium som rör kommunikation med 
publiken och som i detta exempel utvecklas i relation till en fysisk 
rörelse: Läraren: …kan du göra en större rörelse, en större föränd-
ring i det som är mera synligt för åskådaren? Läraren tar ett steg 
tillbaka och slår ut med armarna mot en tänkt publik. 

• Latenta kriterier. Manifesta och latenta kriterier befinns i ett sam-
spel där det ena kan övergå i det andra. Ett tematiskt kriterium som 
”genre” kan utgöra ett latent kriterium, det vill säga en underförstådd 
betydelse som deltagarna är överens om. Uppstår osäkerhet kring det 
latent kriteriet övergår det till ett manifest kriterium, det vill säga, 
kriteriet behöver explicitgöras på något sätt. 

• Kvalitativa omdömen. Syftar på studentens utförande av verket. 
Utgörs av olika typer av sammanlänkningar av kriterier och kvali-
teter vilka görs igenom blickar och gester (nickande, handgester) 
ljud och tal (”fint”, ”bra”, ”nä…”, ”kul”, ”pustar”). 

Uppmärksamhetsfokus 
Deltagarnas uppmärksamhetsfokus kodas utifrån de kategorier som tidigare 
presenterats. Samtliga kategorier kan användas av såväl lärare som student. 
Indelningen är övergripande, var och en av kategorierna rymmer många 
olika uttryck. Gränsdragningen mellan kategorierna är inte primär i löptex-
ten, snarare handlar det om hur de olika kategorierna i samspel utvecklas i 
den diskurs som deltagarna konstruerar. 

Meningserbjudanden 
Kodning av meningserbjudande har genomförts genom att jag identifierat de 
valda semiotiska resurserna, samtalets kvalitativa omdömen manifesta och 
latenta kriterier, och hur de sammantaget begränsar/möjliggör deltagarnas 
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möjlighet att genomföra uppgiften som står i centrum för respektive delta-
gare.  

Kodning på tolkande nivå samt sammanfattande diskussion 
Skeenden i den diskursiva praktiken förstår jag inte enbart som individuella 
val, utan även som något som styrs av mer eller mindre normativa hand-
lingsmönster och konventioner i den sociala praktik som konstens 
produktionsfält utgör. Jag utgår från att deltagarna är medskapare av sociala 
och historiskt formade strukturer och jag förstår den diskursiva praktiken 
som en del i produktion och reproduktion av den sociala praktiken. De pre-
senterade transkriptionerna av handledningssamtalen förstår jag som en text i 
vilken den övergripande diskursiva strukturen synliggörs. 
 
Tolkning och den sammanfattande diskussionen görs efter de multimodala 
beskrivningarna och analyserna av de fyra samtalen. I en löpande text och 
med utgångspunkt i valda begrepp tolkas och diskuteras analyserna. Jag 
använder begreppen habitus, kvalitet, makt, autonomi i relation till det 
konstnärliga produktionsfältet samt bedömningar som meningsskapande 
resurs för att beskriva varaktiga kollektiva strukturer som genom sin historia 
och sina traditioner påverkar vad som är möjligt att tänka, säga och göra i 
samtalen. 
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Kapitel 5. Resultat 

I resultatet har jag valt att först redovisa de två samtalen i manuskursen och 
därefter de två samtalen i danskursen. Inledningsvis beskrivs den fysiska 
miljön och arbetsprocessen i respektive kurs.  

Handledningssamtal 1, manuskursen 

Fysisk miljö/rummets design  
Handledningssamtalen mellan läraren och studenten äger rum i lärarens ar-
betsrum. Mitt emot ingången finns ett skrivbord och ovanför ett smalt 
fönsterparti som avslutas i bortre hörnet med en vertikal fönstersektion. 
Längs med kortväggen som tar vid, är en soffa placerad och framför står ett 
mindre, lågt bord. Bredvid soffan står en skulptur i betong föreställande en 
mansperson. Tre fåtöljer är placerade runt bordet, två mittemot varandra och 
en mittemot soffan. Framför skulpturen finns en golvlampa. I fönsternischen 
längs det smala fönstret står personliga rekvisit som tavlor, vaser, blommor 
och böcker. På långväggen mitt emot, och på kortväggen mitt emot soffan, 
finns bokhyllor från golv till tak med dvd-filmer och böcker. På golvet finns 
två mattor.  

Arbetsprocess 
Samtalen genomförs i en kurs om manusförfattarens verktyg. Studentens 
uppgift är att författa ett manuskript till en kortfilm. Manusutkast i olika 
faser presenteras för läraren i fyra till sex samtal. Genom hela kursen och i 
inspelningen/genomförandet av själva filmen arbetar manusstudenten i en 
studentgrupp tillsammans med en registudent och en producentstudent. 
 
I det första samtalet som redovisas har studenten arbetat fram ett första 
”treatment”, ett kort beskrivande utkast av manuset, hen har med sig ett ut-
skrivet manusutkast till samtalet. Manuset bygger på intervjuer av människor 
som bor i ett samhälle utanför en mellanstor svensk stad. Intervjuerna har 
genomförts av studentgruppen. Den färdiga filmen ska så småningom ha 
premiär i samhället.  
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Multimodal beskrivning  
Läraren och studenten sitter i fåtöljerna mittemot varandra. Avståndet mellan 
fåtöljerna är den samma under hela samtalet. Handledningssamtalet inleds 
med att studenten efter lärarens korta instruktion lägger sin utskrivna text på 
golvet intill fåtöljen och under dryga tio minuter, muntligen återberättar, 
”pitchar” sitt utkast för läraren.  
 
När studenten återberättar manusidén frågar läraren några få gånger om pas-
sager som hen inte uppfattat eller som är oklara. Läraren halvligger i sin 
fåtölj med blicken riktad mot studenten. Hen nickar bekräftande mot studen-
ten ett flertal gånger. Studenten sitter rak i ryggen med ena foten uppdragen 
på vänster knä. Hens blick är riktad mot läraren. Några få gånger låter stu-
denten blicken vandra upp mot taket. Ju längre fram i berättelsen studenten 
kommer desto mer rör sig läraren i fåtöljen, hen kliar sig i håret, drar ihop 
och drar isär händerna, höjer på ögonbrynen, böjer armen mot armstödet, 
vilar huvudet i handflatan. Efter cirka fem minuter sträcker läraren ut benen 
framför sig mot studenten och korsar dem vid fötterna. Efter ytterligare 
några minuter sätter läraren sig till rätta och låter vänster ben dingla över 
armstödet. Lärarens blick är mestadels riktad mot studenten. I pauseringar 
eller i väntan på studentens tal går lärarens blick upp i taket eller ut genom 
fönstret. 
 
Handlingen i manusutkastet är i korthet denna; En invandrarkvinna bor med 
sin man och tre barn i ett mindre samhälle. Dottern vill gå på en fest och 
mamman ger henne tillåtelse med villkoret att dottern inte säger något till 
pappan. Dotter lovar också att ringa varje timme under kvällen. Framåt kväl-
len vill pappan att dottern ska gå iväg och handla några specerier. Mamman 
påstår att dottern är hos en kompis och går iväg själv. Pappan fattar miss-
tanke och när mamman kommer tillbaks känner hon sig tvingad att hitta på 
fler lögner för att inte avslöja dottern. Hon går därefter ut på ytterligare ett 
ärende med intentionen att säkra lögnen. En manlig granne blir inblandade 
på ett olyckligt sätt och mamman blir sexuellt utnyttjad av mannen. Dottern 
kommer inte hem i avtalad tid. Mamman går ut och letar. Hon hamnar hos 
mannen som förgripit sig på henne och tar livet av honom. Först i gryningen 
kommer dottern hem. 
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Tid	   Sek	   Tal/ljud	   Rörelse/gest/blick	  
10.19	   3:1	   (L)	  Och	  vad	  händer	  där	  sen?	  

	  
(L)	  slår	  ut	  med	  en	  öp-‐
pen	  hand	  mot	  
studenten.	  	  	  

	   3:2	   (S)	  Det	  vet	  man	  …	  det	  får	  man	  väl	  
tänka	  sig	  då…	  [så	  som	  det	  är	  skrivet	  
nu…]	  
	  

(S)	  sitter	  rak	  i	  ryggen	  
med	  höger	  fot	  över	  det	  
vänstra	  knäet,	  bägge	  
händer	  vilar	  på	  höger	  
ben.	  	  

	   3:3	   (L)	  [och	  då,	  så,	  när…]	  pappan	  kon-‐
fronteras	  så	  att	  säga…	  
	  
(S)	  [precis…]	  
	  
	  (tystnad)	  

(L)	  halvligger	  i	  fåtöljen	  
med	  ena	  benet	  ding-‐
lande	  över	  armstödet.	  
Hen	  lägger	  armarna	  i	  
kors.	  
(S)	  |:	  

10.29	  	  	   4:1	   (L)	  Ohh…	  phuuu…	  ((Stor,	  ljudlig	  
suck))	  Vem	  är	  huvudperson?	  	  
	  

(L)	  tittar	  förbi	  (S)	  och	  
ut	  mot	  fönstret.	  Vän-‐
der	  sig	  mot	  (S)	  som	  
tittar	  på	  (L).	  

	   4:2	   (S)	  Mamman	  är	  huvudperson.	  
(L)	  Mm…	  	  
(tystnad)	  

(S)	  drar	  med	  små	  rörel-‐
ser	  höger	  hand	  mot	  
höger	  knä.	  

10.37	  	  	   5:1	   (L)	  Vad	  är	  det	  som	  står	  på	  spel?	  
(S)	  Frihet	  skulle	  jag	  vilja	  säga,	  alltså	  
frihet	  för	  att	  få,	  få…	  
(L)	  För	  abstrakt,	  tycker	  jag	  

(L)	  tittar	  på	  (S),	  vrider	  
och	  knäpper	  sina	  hän-‐
der.	  
(S)	  |:	  	  

	   5:2	   (S)	  Okej…	   (S)	  och	  (L)	  tittar	  på	  
varandra.	  

	   5:3	   (L)	  Precisera…	  mera…	  så,	  konkret	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  Eh…	  att	  dottern	  ska	  gå	  på	  fest...	  

(L)	  viftar	  med	  armarna	  
i	  en	  roterande	  rörelse.	  
För	  ena	  handen	  genom	  
håret	  och	  lägger	  den	  
sedan	  bakom	  huvudet.	  
(S)	  |:	  

	   5:4	   (L)	  Aha…	  eller	  dotterns	  väl,	  alltså	  det	  
som,	  att	  kolla	  upp	  dotterns	  välfärd.	  
Det	  kanske	  är	  det…	  mm…	  	  
(tystnad)	  

(L)	  Tittar	  förbi	  (S)	  ut	  
mot	  fönstret.	  
(S)	  tittar	  på	  (L).	  

11.03	  	   6:1	   (L)	  Är	  du	  nöjd,	  själv?	  
(S)	  Ja,	  med	  mycket,	  mycket,	  men	  
det…	  är	  visa	  saker	  som…	  

(L)	  Tittar	  på	  (S)	  som	  nu	  
har	  bägge	  händerna	  
vilande	  på	  det	  upp-‐
dragna	  benet.	  
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	   6:2	   (L)	  [Var	  är	  det…]	  	  
(S)	  […	  som	  inte]	  
(L)	  …	  som	  skaver,	  var	  skaver	  det	  värst	  
någon	  stans?	  
	  
	  
(S)	  Ja,	  det	  skaver	  värst	  med	  den	  här	  
dödsgrejen	  i	  slutet…	  där	  skaver	  de	  
värst…	  
	  

(L)	  har	  en	  hand/arm	  
bakom	  huvudet,	  tar	  
sedan	  ner	  den,	  drar	  i	  
byxbenet,	  för	  sedan	  
ihop	  händerna	  vid	  
magen.	  
(S)	  tittar	  på	  (L)	  och	  för	  
samman	  händerna	  vid	  
underbenet,	  drar	  upp	  
benet	  ännu	  en	  bit.	  (L)	  
har	  fört	  samman	  fing-‐
ertopparna	  vid	  ansiktet	  
och	  låter	  dem	  uppre-‐
pande	  nudda	  vid	  
nästippen.	  	  	  

	   6:3	   (L)	  Ja…	  
	  

(L)	  kliar	  sig	  i	  håret	  med	  
höger	  hand.	  

	   6:4	   (S)	  …	  och	  sen	  är	  det	  frågan	  om	  det	  
måste…	  måste	  till	  att	  det	  verkligen	  
får	  till	  en,	  att	  det	  verkligen	  får	  till	  en	  
upplösning	  med	  pappan,	  liksom	  för	  
att	  det	  ska	  kännas	  att	  den	  verkliga	  
historien	  får	  ett	  slut.	  Det	  är	  väl	  det...	  	  
(L)	  mm…	  
(S)	  Så	  det	  är	  en	  viktig,	  kanske	  sista	  
vändpunkt,	  sådär…	  

(S)	  sitter	  i	  samma	  po-‐
sition	  i	  fåtöljen	  och	  
tittar	  på	  (L).	  
	  

	   6:5	   (L)	  Nä,	  alltså	  jag	  tycker	  det	  blir	  lite	  
töckenaktigt	  på	  slutet,	  alltså.	  Och	  det	  
är	  väldigt	  många	  herrar	  som	  dyker	  
upp	  och	  drar	  sitt	  strå	  till	  stacken	  
där…	  
	  
	  
(S)	  mm…	  

(L)	  För	  ihop	  händerna	  
med	  sträckta	  finger-‐
topparna	  i	  upprepad	  
rörelse.	  Tittar	  neråt	  
mot	  händerna	  och	  
sedan	  upp	  mot	  (S).	  
(S)	  |:	  

	   6:6	   (L)	  ...	  och	  det	  känns	  ju	  mer	  som	  ett	  
kammarspel	  ändå…	  sådär.	  Ja…	  Så	  det	  
kanske	  man	  ska	  titta	  på,	  alltså…	  	  
(S)	  mm…	  

(L)	  tittar	  återigen	  neråt	  
mot	  händerna	  och	  
sedan	  upp	  mot	  (S).	  
(S)	  |:	  
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11.51	   7:1	   (L)	  Va…	  vet	  du	  vad,	  man	  tror	  hela	  
tiden	  är	  att…	  När	  hon	  är	  ute	  och	  
handlar	  och	  så,	  så	  är	  spänningen	  det	  
där	  att	  hon	  inte	  är	  hemma...	  alltså…	  
Vad	  händer	  om	  hon	  inte	  är	  hemma,	  
och	  så	  dottern	  ringer?	  	  
	  
	  
	  
(S)	  Ja,	  okej.	  

(L)	  tittar	  på	  (S),	  vilar	  
höger	  armbåge	  på	  
stödet	  och	  för	  upp	  
höger	  hand	  och	  snur-‐
rar	  pekfingret	  i	  luften.	  
(S)	  tittar	  på	  (L),	  böjer	  
sig	  sedan	  ner	  och	  tar	  
upp	  sin	  utskrift	  från	  
golvet,	  tar	  fram	  en	  
penna	  och	  börjar	  an-‐
teckna.	  

	   7:2	   (L)	  Den	  där	  telefonidén	  är	  så…	  så	  
avgörande,	  så	  typisk	  som	  att…	  att	  
den	  till	  och	  med	  skulle	  kunna	  ligga	  i	  
titeln,	  va.	  	  
	  
	  
(S)	  mm…	  ja	  
(L)	  Så	  man,	  man…	  mm…	  	  
(tystnad)	  

(L)	  för	  åter	  ihop	  hän-‐
derna	  med	  sträckta	  
fingertopparna	  i	  upp-‐
repande	  rörelse.	  
	  
(S)	  antecknar.	  

	   7:3	   (L)	  Men	  när	  jag…	  där	  jag	  tappade	  
intresset,	  det	  var	  när,	  när	  en	  massa,	  
när	  liksom	  olika	  stadier	  i	  räddningen	  
av	  henne,	  eller	  hur	  man	  kammar	  
hem	  historien	  och	  sånt	  där...	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  mm…	  

(L)	  sätter	  sig	  upp	  i	  
fåtöljen,	  fortfarande	  
med	  ett	  ben	  över	  arm-‐
stödet.	  Knyter	  ihop	  
händerna	  framför	  sig,	  
gestikulerar	  sedan	  med	  
armarna	  i	  stora	  cirkel-‐
rörelser.	  	  
	  
(S)	  Nickar,	  tittar	  på	  (L).	  	  

	   7:4	   (L)	  När	  dom	  ska	  bäras	  av	  den	  ena	  nya	  
karaktären	  efter	  den	  andra,	  som	  du	  
kastar	  in	  liksom	  så,	  va.	  Jag	  tycker	  
nog,	  man	  får	  nog	  av	  den	  där	  gubben	  
på	  terrassen,	  liksom…	  

(L)	  Förstärker	  ”kastar”	  
med	  en	  tydlig	  kaströ-‐
relse	  med	  bägge	  armar	  
framåt.	  
	  	  

	   7:5	   (S)	  efter…	  eller	  vadå?	  
(L)	  ja…	  och	  sen	  kommer	  ju	  en	  gubbe	  
till	  där	  sen	  va...	  
(S)	  eh...	  efter…(tystnad)	  efter…	  
(L)	  ja,	  du	  ser,	  man	  blandar	  ihop	  det…	  
(S)	  ja,	  det	  är	  samma	  gubbe	  på	  terras-‐
sen	  som	  …	  	  

(S)	  sitter	  still,	  tittar	  på	  
(L).	  	  
(L)	  vrider	  upprepande	  
höger	  knoge	  mot	  väns-‐
ter	  handflata	  framför	  
ansiktet.	  
(S)	  |:	  
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7:6	   (L)	  ja	  men	  det	  är	  en	  gubbe	  till	  i	  alla	  
fall	  va…	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  Pappan	  Leif…	  	  
(L)	  Pappa	  Leif,	  ja	  just	  det	  
(S)	  Pappan	  Leif	  är	  en,	  pappa	  Leif	  och	  
gubben	  på	  terrassen.	  Så	  det	  är	  två	  
män	  förutom	  pappan…	  då…	  

(L)	  Slår	  ut	  med	  handen	  
mot	  (S)	  med	  armbågen	  
vilande	  på	  armstödet.	  
Drar	  handen	  upp	  och	  
ner	  i	  korta	  rörelser.	  	  	  	  
(S)	  |:	  
(L)	  |:	  

13.26	   8:1	   (L)	  mm…	  Ja,	  det	  blir	  liksom	  ett	  par	  för	  
mycket…	  men,	  men…	  eh…	  Vad	  är	  det	  
för	  genre	  liksom?	  	  
	  
(tystnad)	  

(L)	  tittar	  ut	  mot	  fönst-‐
ret	  i	  kliar	  sig	  i	  håret.	  
	  
(S)	  |:	  

	   8:2	   (S)	  eh,	  ja	  alltså	  det	  är…	  [det	  är	  ett	  
drama…]	  

(S)	  ler	  och	  tittar	  på	  (L)	  

	   8:3	   (L)	  [Nä,	  det	  är	  ingen	  genre…]	  
	  
	  
	  
(S)	  [Nä…]	  
	  

(L)	  höjer	  rösten	  drar	  
ihop	  och	  vrider	  hän-‐
derna,	  tittar	  på	  (S)	  med	  
ett	  leende.	  	  
(S)	  tittar	  ner	  och	  fing-‐
rar	  med	  sin	  utskrift	  
med	  vänster	  hand.	  	  	  	  	  

	   8:4	   (L)	  […det	  är	  en	  etikett	  på	  videobuti-‐
ken	  liksom…]	  	  
	  

(L)	  sätter	  ihop	  fingrar-‐
na	  och	  vrider	  händerna	  
fram	  och	  tillbaka.	  

	   8:5	   (S)	  […så,]	  nä	  vi	  var	  inne	  på	  att…	  jag	  
var	  inne	  på	  att	  det	  skulle	  vara	  en	  
tragedi	  fast	  nu	  är	  vi	  inne	  på	  att	  det	  är	  
en	  melodram,	  liksom.	  Fast	  samtidigt	  
är	  det,	  det	  här	  liksom	  att	  hon	  gör	  nya	  
saker,	  nya	  saker	  för	  att	  lösa	  situat-‐
ionen…	  och	  då	  …	  ja…	  

(S)	  tittar	  upp	  och	  
knäpper	  med	  vänster	  
hands	  fingrar	  mot	  
pennan.	  	  	  	  
(S)	  |:	  
	  

	   8:6	   (L)	  mm…	  ja,	  Comedy	  of	  Manners21…	  
[gå…]	  
(S)	  [ja…	  ()	  liksom…]	  
(L)	  [Jaa,	  för	  det	  är	  liksom	  som	  att	  alla	  
snurrar	  runt	  det…	  ]	  

(L)	  tar	  vänster	  arm	  
bakom	  huvud.	  Med	  
höger	  arm	  vilande	  mot	  
armstödet	  drar	  hen	  
ihop	  handen	  och	  gör	  

                                                        
21 Comedy of manners, sedekomedi på svenska. Undergenre inom komedin, skildrar tidspräg-
lade satiriskt konventioner och sociala regelverk. 
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(S)	  [man	  hamnar	  i	  en	  ny	  situation	  
hela	  tiden	  som	  man	  ska…]	  	  
(L)	  ja,	  vad	  snurrar	  vi	  runt…	  Säg	  att	  vi	  
måste	  göra	  det	  till	  en	  komedi.	  Vad	  är	  
det	  som	  dom	  snurrar	  runt	  då?	  
Alltså…	  vad	  är	  det	  för…	  
(S)	  för…	  problematik	  dom	  [snurrar	  
runt?]	  

en	  cirkelrörelse	  med	  
handen.	  
(S)	  |:	  

 
 
20.49	   11:1	   (Tystnad)	  

	  
(L)	  …	  Det	  finns	  en,	  en…	  pjäs	  av	  Camus	  
som,	  som	  heter…	  Ja,	  vad	  den	  nu	  
hette22.	  Det	  är	  mamman	  och	  dottern	  
som	  har	  ett,	  ett	  hotell	  någonstans	  i	  
Rumänien,	  liksom.	  Deras	  stora	  dröm	  
är	  att	  komma	  till	  havet.	  För	  att	  få	  
ihop	  pengar	  så	  mördar,	  dom…	  tar	  
dom	  in	  män	  i	  hotellet	  och	  så	  mördar	  
dom,	  dom,	  när	  dom	  ser	  att	  plånbok	  
är	  väl	  fylld.	  Det	  upplägget.	  Så	  ska	  
dom	  ha	  pengar	  och	  så	  ska	  dom	  få	  åka	  
till	  havet…	  	  	  
	  
(tystnad)	  

(L)	  kliar	  sig	  i	  huvudet.	  
Tittar	  ut	  genom	  fönst-‐
ret	  och	  lägger	  sedan	  
armarna	  i	  kors.	  Tittar	  
på	  (S)	  och	  slår	  med	  
benet	  som	  hänger	  över	  
armstödet	  fram	  och	  
tillbaka.	  Vrider	  och	  
knäpper	  händerna	  och	  
lägger	  sedan	  armarna	  i	  
kors.	  Tittar	  ömsom	  på	  
(S)	  ömsom	  ner	  mot	  
golvet.	  	  
(S)	  vilar	  hakan	  mot	  
höger	  hand	  vars	  arm-‐
båge	  tar	  stöd	  på	  
armstödet.	  

	   11:2	   En	  dag	  anländer	  en	  man,	  mm…	  i	  
samma	  ålder	  som	  deras	  bortflyttade	  
son,	  till	  hotellet.	  Och…	  skryter	  väldigt	  
mycket.	  Dom	  ser	  inte,	  dom	  förstår	  
inte	  att	  de	  är	  sonen.	  Men	  han	  skryter	  
väldigt	  mycket	  med	  sin	  stora	  plånbok	  
och	  sånt	  där.	  De	  slår	  ihjäl	  honom,	  
och	  på	  morgonen	  visar	  det	  sig	  att	  det	  
är	  sonen	  som	  har	  kommit	  tillbaka	  nu	  
och	  ska	  hjälpa,	  så…	  	  

(L)	  kniper	  ihop	  fingrar-‐
na	  i	  tecken	  för	  pengar	  
och	  gör	  svepande	  rö-‐
relse	  med	  ena	  armen	  
för	  ”tillbaka”	  
(S)	  |:	  

                                                        
22 Pjäsen ”Le malentendu”, Missförståndet, av Albert Camus, 1944. 
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	   11:3	   **	  Och	  Camus	  snustorra	  kommentar	  
är	  att,	  man	  ska	  inte	  spela	  komedi	  i	  
vardagslivet	  liksom,	  så	  va	  **.	  Man	  
ska	  inte	  iscensätta	  intriger	  i	  vardagen	  
för	  dom	  kommer	  att	  skjuta	  omkull	  en	  
själv.	  Det	  är	  lite…	  
(S)	  mm…	  
(S)	  Då	  blir	  det…	  en	  tra…	  gedi,	  eller?	  
	  
(L)	  nä…	  aaa	  nja…	  men	  det	  blir	  en	  
fasligt	  ironisk,	  men	  alltså…	  	  

(L)	  pekar	  med	  pekfing-‐
ret	  mot	  (S)	  och	  pekar	  
sedan	  mot	  sig	  själv	  och	  
därefter	  mot	  (S)	  med	  
hela	  handen.	  
(S)	  sitter	  still	  och	  tittar	  
på	  (L).	  
(S)	  |:	  
	  
(L)	  vrider	  sina	  händer	  
och	  tittar	  förbi	  studen-‐
ten.	  
(S)	  tittar	  ner	  i	  sina	  
papper	  och	  antecknar.	  	  

 
 
29.40	  	   25:1	   (L)	  Tycker	  man	  om	  gubben?	  Är	  han	  

elak	  eller	  är	  han,	  eller	  är	  han	  som	  
man	  säger	  i	  Sverige	  offer	  för	  sin	  kul-‐
tur?	  	  
(S)	  Han	  är	  ett	  offer	  för	  sin	  kultur,	  	  
(L)	  *	  *	  	  
(S)	  men	  vi	  ska	  tycka	  att	  han	  är	  obe-‐
haglig,	  tror	  jag	  eller	  så...	  

(L)	  tittar	  på	  (S)	  och	  
drar	  samtidigt	  i	  en	  ring	  
på	  höger	  ringfinger.	  
(S)	  suckar	  och	  drar	  
höger	  hand	  mot	  ha-‐
kan.	  	  	  
	  

	   25:2	   (L)	  Men	  ska	  han	  förändras?	  	  
(S)	  Ja	  men	  alltså…	  
(L)	  …alltså…	  	  
(S)	  …någonstans,	  om	  det	  ska	  bli…	  ett	  
slut	  liksom	  där	  man	  känner	  att	  dom	  
vunnit	  någonting	  så	  måste	  han	  ju	  
förändras	  

(L)	  slår	  ut	  med	  hän-‐
derna	  och	  för	  snabbt	  
ihop	  dem	  igen.	  
(S)	  drar	  ner	  handen	  
och	  fingrar	  med	  pen-‐
nan.	  
	  

	   25:3	   (L)	  Och	  vad,	  vad	  kan…	  Allt	  det	  här	  
känns	  ju	  som	  en	  jättefälla	  för	  honom	  
och	  hans,	  hans…	  hans	  uppfattning	  om	  
saker	  och	  ting,	  men	  vad…	  hur	  kan	  det	  
bli	  en	  möjlighet…	  alltså?	  
	  
(S)	  Ja…	  det	  är	  det	  jag	  inte	  kommit	  på	  
kan	  jag	  säga…	  	  

(L)	  slår	  ut	  med	  hän-‐
derna	  igen.	  Drar	  sedan	  
in	  dem,	  dyker	  ner	  med	  
händerna	  och	  kommer	  
upp	  med	  handflator	  
mot	  (S).	  
(S)	  sitter	  still	  och	  tittar	  
på	  (L).	  

 
När samtalet sätter igång, efter att studenten återberättat utkastet och läraren 
tar till orda, pratar hen snabbt och rytmiskt med stora hand- och armgester. 
Hen använder pauseringar och tystnad som igångsättare. Studentens tal är 
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efter presentationen av manusidén fåordigt även när hen får öppna frågor, 
som i S5:1, eller när läraren lämnar en tystnad som ger studenten en möjlig-
het att ta vid med ett resonemang eller reflektion. Läraren varierar sitt tal 
med betoningar och uppmaningar som kombineras med gester och rörelser, 
som i S5:3; ”Precisera… mera, så, konkret.” (L) viftar med armarna i en 
roterande rörelse. Studenten sitter under hela samtalet rakt upp i fåtöljen 
med höger fot uppdragen på vänster knä. Hen tittar på läraren och låter hän-
derna vila på vadbenet. För att förstärka eller betona delar i talet låtar 
studenten vänster arm och hand i korta rörelser gå fram och tillbaka med 
öppen handflata. I S7:5 tar studenten upp det utskrivna utkastet, stödjer 
pappret mot benet och börjar anteckna. Blicken går nu mellan pappret och 
läraren. Någon enstaka gång tittar studenten upp i taket.  
 
Läraren använder sig fortlöpande av interjektioner som suckar och humman-
den, ofta med efterföljande tystnad, exempelvis i S4:1. Lärarens tal är ofta 
uppbrutet i flera bisatser med konjunktionerna liksom, alltså, sådär va. I 
S12:3 svarar läraren på studentens påstående; ”Ja den är liksom så där, ja… 
Ja, den är… Frågan är då… ja… ” utan att koppla till föregående sats. Un-
der samtalet gör studenten inte någon gång en ansats att sätta igång en 
sekvens. Vid några tillfällen blir studenten mer mångordig men avbryts då 
av läraren, som i S5:1. Students tal är tydligt men svagt. Ofta reduceras stu-
dentens tal till interjektioner som ”mm” och ”eh”. När studentens tal blir 
längre använder även hen konjunktioner som liksom och sådär. Genom frå-
gor till läraren försöker hen koppla ihop olika delar i lärarens tal, som 
exempelvis i S11:3; (S) Då blir det… en tra… gedi, eller? (L) nä… aaa 
nja… men det blir en fasligt ironisk, men alltså… 

Analys  

Modal densitet, igångsättare och semiotiska resurser 
Läraren upplyser studenten redan inledningsvis att ”pitchen” ska återberättas 
utan stöd i en utskrift. Studenten lägger ifrån sig denna och använder den 
inte som en resurs under samtalet. Studenten använder kropp och gester i en 
liten omfattning och utvecklar under samtalet en modal intensiv densitet 
genom att främst använda talet, antecknandet och lyssnandet som kommuni-
kativa resurser. Studentens blick riktas, med få undantag, ömsom mot läraren 
och ömsom mot anteckningarna. Blicken, liksom studentens upprätta ställ-
ning i fåtöljen framhåller lyssnandet som en central resurs för studenten.  
Läraren utvecklar genom omfattande användning av gester, blickar och 
kroppsspråk i kombination med tal och ljud en modal komplex densitet. 
Läraren använder frågor, konjunktioner och interjektioner i kombination 
med gester, blickar och rörelser som igångsättare av sekvenser. Hen använ-
der gester som en resurs att förstärka sitt tal, exempelvis när hen menar att 
studenten ”kastar in massa karaktärer” eller när hen frågar vad filmen 
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”snurrar runt”. När läraren med verbala upprepningar uppmanar studenten 
till en förändring i utkastet kombineras det med olika handgester som riktas 
mot studenten. 

Kvalitativa omdömen, manifesta och latenta och kriterier 
Läraren utvecklar tidigt i samtalet de latenta kriterierna genre, struktur och 
karaktärer och det är dessa som främst används under samtalet. De kvalita-
tiva omdömena utvecklas av läraren, i en modal komplex densitet, genom 
frågor, påståenden, tillrättavisningar, exempel och råd vilka kombineras med 
expressiva gester, suckar och ständiga förflyttningar i fåtöljen. S4:1 inleds 
exempelvis med att läraren tittar förbi studenten och sedan suckar långt och 
ljudligt, varpå hen formulerar en fråga. ”Vem är huvudperson?” I det kvali-
tativa omdömet uttrycks ett latent kriterium som relaterar till en standard; en 
berättelse av det slag som presenterats inbegriper en huvudkaraktär. Sucken 
och den explicita frågan, det vill säga det kvalitativa omdömet pekar på att 
detta möjligen har förbisetts. Studenten argumenterar genast för att en sådan 
finns. Läraren följer i S5:1-3 upp studentens svar med frågan om vad som 
står på spel. Studenten förstår det som ett manifest kriterium, ett manus ska 
ha en bärande idé, och svarar ”frihet”. Läraren förstå inte det som ett svar på 
frågan och ytterligare ett latent kriterium uttrycks av läraren; i en pitch 
kommunicerar manusförfattare om konkreta dramaturgiska frågor, inte över-
gripande idéer eller budskap. Lärarens kvalitativa omdöme av studentens 
förslag pekar också på det latenta kriteriet. ”För abstrakt tycker jag”. Stu-
denten accepterar det ”konkreta” som ett kriterium och preciserar med 
”Eh… att dottern ska gå på fest”. Hen återkommer därefter inte till ”frihets-
temat” under samtalet. Samtidigt söker studenten genom sina frågor efter de 
latenta kriteriernas innebörd. Hen föreslår också dramaturgiska begrepp som 
vändpunkt och upplösning samt prövar begreppen tragedi/komedi, vilka 
läraren inte direkt responderar på. Genres betydelse tycks för lärare vara en 
utgångspunkt i samtalet och utgör på så sätt ett latent kriterium. Då det inte 
uppfattas av studenten frågar läraren explicit om genre. Studentens svar, 
”drama” aktiverar det latenta kriteriet som ett manifest kriterium i S8:2 ”Nä, 
det är inget genre… det är en etikett på videobutiken, liksom…”  
 
De är främst genom de latenta kriterierna som läraren formulerar de kvalita-
tiva omdömen om studentens utkast. Hen beskriver exempelvis slutet som 
”töckenaktigt” ”där jag tappar intresset” eller att utkastet, i S7:8;”ska bä-
ras av den ena nya karaktären efter den andra, som du kastar in liksom, så 
va”. Potentiellt manifesta kriterier som i samtalet av läraren styrs mot manu-
sets genre, struktur och karaktärsuppbyggnad uttrycks i latenta kriterier. 
Därigenom blir de kvalitativa omdömena mer centrala. Dessa konstrueras 
inte i termer av ”bra” eller ”dåligt”, inte heller genom deltagarnas gemen-
samma analys eller i en prövande ansats, utan i olika metaforer och 
kroppsliga åtbörder som implicit framstår som just ”bra” eller ”dåligt”.  
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Efter att läraren avvisat ett resonemang om det tematiska kriteriet ”frihet” 
konstrueras handledningssamtalet främst utifrån utgångspunkten att manus-
skrivandet är ett hantverk och att kortfilmsmanuset ska bygga på 
dramaturgiska grunder. I samtalet håller läraren fast vid olika kvalitativ om-
dömen. Läraren tar upp de tematiska kriterierna genre, karaktär och struktur 
genom frågor och exempel som handlar om vem som är huvudperson och 
om vad huvudkonflikten består i, exempelvis i S11:1-3. Här används dramat 
av Camus som referens för att ytterligare uppmärksamma genrebestämning 
men i en annan funktion än studenten förväntat sig. Studenten försöker i 
sammanhanget tillämpa termen tragedi som tidigare varit uppe men blir till-
rättavisad (11:4). (S) Då blir det… en tra… gedi, eller? (L) nä… aaa nja… 
men det blir en fasligt ironisk, men alltså… Läraren för här in det kvalitativa 
termen ironi som tidigare inte används inom den struktur hen refererat till. 
De latenta kriterierna och lärarens omdömen framstår här som en funktion 
syftande att medvetandegöra yrkesfältets spelregler mer än att diskutera ut-
kastet i relation till kriterierna.  
 
Samtalet utformas som om läraren var en potentiell producent och studenten 
praktiserande författare. Lärarens sätt att avstå från att hantverksmässigt och 
dramaturgiskt begreppsliggöra manusutkastet, och samtidigt i latenta krite-
rier framhålla just de dramaturgiska dimensionerna, framstår som ett 
specifikt sätt att iscensätta hur olika begrepp och termer visavi ett manusut-
kast används i yrkesfältet. Då de latenta kriterierna i samtalet formuleras i 
manifesta kriterierna med direkta instruktioner och anvisningar om vad som 
ska strykas och korrigeras pekar läraren på avvikelser från yrkesfältets stan-
dard. Betoningen på de dramaturgiska dimensionerna i utkastet kan säga 
utgöras av latenta kriterier som beskriver regler för hur en ”pitch” ska ge-
nomföras. Det kan förstås som ett erbjudande till studenten att utveckla en 
kunskap om hur utvärdering och bedömning av pitch går till i yrkesfältet. 

Uppmärksamhetsfokus 
Efter att studenten presenterat sin manusidé uppmärksammar läraren, genom 
frågor om ”huvudperson” och om ”vad som står på spel”. Frågorna handlar 
om vad som är betydelsebärande, vad som ska kontrolleras (huvudperson) 
och hur olika delar ska hänga ihop (huvudperson med tema). Läraren upp-
märksammar genom frågor manusets struktur och uppbyggnad. Läraren 
efterfrågar konkretion och preciseringar. Studenten svarar på lärarens upp-
maning i S6:4 genom att uppmärksamma utkastet i dramaturgiska och 
begreppsliga termer. Hen frågar sig om dramat behöver en ”upplösning” och 
en ”sista vändpunkt” genom ett mord. Läraren uppehåller sig i ett resone-
mang om den formella strukturen i utkastet och menar att det är för många 
karaktärer inblandade. Detta uppmärksammar hen i relation till genretradit-
ioner och säger att det ”känns” som ett kammarspel. Utkastets genre 
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uppmärksammas genom hela samtalet av läraren. När hen frågar studenten 
var i arbetet det skaver och studenten svarar i termer av ”upplösning” och 
”vändpunkt”, följer läraren inte upp studentens reflektioner. Istället upp-
märksammar läraren att studentens reflektioner antyder en sedekomedi. 
Därefter råder hen studenten att stryka några av karaktärerna och att gen-
resätta filmen. Referensen till sedekomedi, liksom genrereferensen som görs 
med hjälp av Camus drama, framstår inte som helt begripliga för studenten. 
Läraren fullföljer inte upp sitt resonemang och svarar inte på studentens 
frågor. Att det skulle röra sig om en sedekomedi är en reflektion som i just 
den fasen av samtalet enligt läraren, inte behöver redas ut. 
 
Konstfältets aktörer som publik och yrkeskollegor uppmärksammas implicit 
i resonemanget om genre. Att kommunicera genre för en tänkt publik eller 
för en tänkt producent, liksom att professionellt utgå från yrkesbegreppen 
tragedi och komedi upprepas flera gånger av läraren och framstår som 
centralt i samtalet.  
 
Uppmärksamhet på gestaltningen, det vill säga hur karaktärer och dramats 
idé ska utformas i manustexten dras in i samtalet som enstaka och oftast 
direkta frågor från läraren, som i S25:1. Läraren följer inte upp studentens 
svar, snarare svarar hen själv på sina egna frågor vilket mynnar ut i nya frå-
geställningar. Inledningsfrågan i S25:1, om man ska tycka om gubben följs 
upp med en fråga om gubben är offer för sin kultur, om han ska förändras, 
samt avslutas med en fråga om studenten kan hitta en vändning i karaktären. 
De gestaltningsmässiga frågorna, hur karaktären ska utformas i relation till 
utkastets idé blir en del av uppmärksamheten på berättelsens struktur. 
 
Referens till studentens, lärarens eller en gemensam professionell erfarenhet 
görs enbart en gång under samtalet då det hänvisas till en film som har visats 
i kursen (ej med i presenterade excerpter). Läraren uppmärksammar studen-
tens personliga uppfattning och bedömning i S6:1, då hen frågar om 
studenten är nöjd. Studenten säger sig vara nöjd men går snabbt över till att 
resonera om utkastets struktur. Hur studenten kan koppla samman det tema-
tiska kriteriet frihet med dramats handling, det vill säga hur abstraktionen 
kan gestaltas i ett skeende, får ingen uttalad uppmärksamhet i samtalet och 
prövas inte.  

Meningserbjudanden  
Lärarens inledande suck i S4:1 framstår som ett meningsskapande kring en 
känsla av tröghet i utkastet och dess framställning. Lärarens ibland intensiva 
rörelser kan framstå som en uppmaning att snabba på en alltför passiv ar-
betsprocess. Samtalets utformning i kombination med sucken, 
kroppsspråket, gester och talet, upprättar en ram för samtalets meningsskap-
ande. Students positioneras i rollen att reagera på lärarens kritik, reflektioner 
och synpunkter. I referensen till Camus drama finns potentiellt en problema-
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tiserande ansats, men lärarens gester och tal i kombination erbjuder inte stu-
denten ett meningsskapande kring berättelsen, utan till Camus kommentar 
om berättelsen. Läraren spelar här upp en fiktiv Camus, pekar ihärdigt på 
studenten och skapar mening genom det som hen menar är dramats sensmo-
ral. Här inbegrips ett meningserbjudande i den underförstådda frågan. Ska du 
driva eller ironisera med en genre eller ska du välja en annan väg? Studen-
tens svar är här fåordigt och det finns inget som pekar på att referensen till 
Camus har utvecklat en meningsskapande process för studenten. 
 
Begränsningar och möjligheter för deltagarna att använda olika verktyg för 
att dela erfarenheter och mening formas i hög grad av läraren då hen i inled-
ningen ber studenten att återberätta manuset utan skriftligt stöd. Denna 
anvisning bildar en ram för begränsningar/möjligheter i avseende på semio-
tiska resurser.   
 
Läraren utformar meningserbjudande genom att kombinera verbala utsagor 
med ett expressivt kroppsspråk. Studentens meningsskapande uttrycks reak-
tivt i relation till, och i stor kontrast till läraren. I S4-7 söker studenten ett 
meningsskapande kring temat frihet och hur det kan gestaltas i handlingen, 
vilket inte fullföljs av läraren. Läraren utvecklar inte meningserbjudanden 
utifrån studentens utsagor och kan på så sätt inte fånga det meningsskapande 
som sker hos studenten.  

Handledningssamtal 2, manuskursen 

Fysisk miljö/rummets design samt arbetssätt 
För beskrivning av den fysiska miljön, se ovan. Studenten i det andra samta-
let har med sig en bärbar dator, ett anteckningsblock och en penna. För 
arbetsprocess i övrigt, se beskrivning ovan.  

Multimodal beskrivning  
Läraren och studenten sitter i varsin fåtölj mittemot varandra. Studenten har 
sin bärbara dator i knäet. Efter en lång tvekan informerar studenten läraren 
om att hen inte är klar, att hen inte har skrivit ut ett utkast, och att utkastet nu 
är en komedi. Läraren svarar med att det inte har någon betydelse om hen är 
klar eller inte, samt att studenten ska återberätta utkastet i det skick det är. 
Studenten börjar återberätta genom att läsa innantill direkt från skärmen, 
trots att läraren sagt att det ska återberättas utan stöd i något hjälpmedel. När 
studenten läser upp sitt utkast lutar hen sig fram mot datorskärmen. Läraren 
sitter upp i sin fåtölj med blicken riktad mot studenten. Hen nickar bekräf-
tande mot studenten ett flertal gånger men är för övrigt tyst och lyssnar. 



 60 

Ömsom lägger läraren armarna i kors över bröstet och ömsom låter hen ar-
marna vila på armstöden. Därutöver sitter hen stilla i fåtöljen.  
 
Handlingen i utkastet är i korthet denna; En kvinnlig parkeringskontrollant i 
en mellanstor svensk stad har uppmärksammat flera felparkerade bilar och 
hör att det är en större fest i ett av kvarterets radhus. Hon kliver in via terras-
sen, blir indragen i en födelsedagsfest och står plötsligt som gäst bland släkt 
och vänner. Mannen som fyller år håller tal och tackar för teven han fått, 
därefter går han ut för att sätta upp parabolantennen på terrassen. Den kvinn-
liga parkeringsvakten följer med och när mannen förstår kvinnans ärende 
blir han rasande varpå han hostar till och blir högröd i ansiktet. Han tar sig in 
i huset och faller död ner på golvet. Gästerna förstår i tumulten inte vem 
kvinnan är men hon blir omhändertagen av familjen. Kvinnan beklagar sig, 
pratar och gråter och blir i röran som en del av sällskapet. Strax därefter 
uppenbaras hennes ärende. 
 
Tid	   Sek	   Tal/ljud	   Rörelse/gest/blick	  
06.20	   11:1	   (L)	  Det	  är	  en	  tänkbar	  utveckl-‐

ing…	  
(S)	  Ja…	  
(L)	  mm…	  

(S)	  lägger	  till	  rätta	  anteck-‐
ningsblocket,	  pennan	  på	  
golvet,	  lutar	  sig	  sedan	  bakåt	  i	  
fåtöljen	  och	  tittar	  på	  (L).	  

	   11:2	   (L)	  Mm…	  det	  är	  hemskt	  roligt...	  
Det	  är	  där	  du	  lämnar	  är	  det	  
väldigt	  kul	  för	  då	  kan	  fortfa-‐
rande	  allting	  hända	  liksom…	  
alltså	  att	  hon…	  eh...	  
(S)	  mm…	  

(L)	  sitter	  bakåtlutad	  mot	  hö-‐
ger	  armstöd	  med	  benen	  
utsträckta	  Hen	  tittar	  bort,	  
lägger	  armarna	  i	  kors	  tittar	  
sen	  på	  studenten.	  	  
(S)	  nersjunken	  i	  fåtöljen,	  
lägger	  benen	  i	  kors.	  	  

06.30 12:1	   (L)	  Eh...	  Det	  finns	  ett	  sådär…	  som	  
jag	  tror	  att	  man	  inte	  kan	  non-‐
chalera	  utan…	  Det	  är	  det,	  om	  
han	  dör	  så	  är	  det	  hon	  som	  har	  
hetsat	  upp	  honom…	  
(S)	  Mm…	  	  
(L)	  …och	  så	  då	  finns	  det	  en	  väl-‐
digt	  stor	  risk	  att	  publiken	  
betraktar	  henne…	  faktiskt	  som	  
liksom	  ohjälpligt	  skyldig	  till	  
[någonting...]	  	  
(S)	  [Ja…]	  eh…	  det	  är	  ju	  det	  som	  
är	  tanken…	  

(S)	  tittar	  på	  (L),	  biter	  på	  nag-‐
larna.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  lutar	  sig	  fram,	  vilar	  armbå-‐
garna	  mot	  knäna	  som	  hen	  
fört	  ihop,	  tittar	  ner	  mot	  da-‐
torn.	  	  
(L)|:	  

 12:2	   (L)	  **	  Alltså	  [att	  det	  ska	  blir	  
Arsenik…	  och	  gamla	  spetsar,	  

(L)	  |:	  	  
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liksom]23	  
(S)	  Alltså,	  eller	  [vad	  sa	  du?]	  
(L)	  ja	  okej…	  
(S)	  Alltså	  jag	  vet	  inte.	  Om	  det	  
inte	  funkar	  så	  funkar	  det	  [inte	  
men	  det	  är	  lite	  tanken	  är	  att	  ...	  ]	  
(L)	  [Ja	  jo	  men	  vad	  sa	  du?]	  	  
(S)	  det	  ska	  vara	  ännu	  mer…	  som	  
är	  mer,	  som	  ganska	  mörkt	  lik-‐
som	  lite…	  alltså	  lite	  åt	  Georg	  
Constanza	  hållet	  liksom,	  en	  
person	  som	  är	  sådär	  lite	  ohjälp-‐
ligt...	  	  
(L)	  Ja	  det	  är	  viktigt.	  För	  där	  kan	  
dom	  ta	  sig…	  I	  Seinfeld24	  så	  kan	  
de	  komma	  undan	  ja…	  Där	  är	  ju	  
faktiskt	  något...	  hon	  tar	  ju	  livet	  
av	  sig	  hans	  fästmö	  där,	  finns	  det	  
inte	  en	  sån...	  

	  
	  
(S)	  för	  upp	  händerna	  mot	  
munnen.	  
(S)	  med	  armbågarna	  vilande	  
mot	  knäna	  tittar	  hen	  ner	  mot	  
datorn,	  för	  ihop	  och	  isär	  hän-‐
derna	  ett	  flertal	  gånger.	  
(L)	  kliar	  sig	  på	  armen.	  
(S)	  fortsätter	  att	  gestikulera	  
med	  händerna	  och	  huvudet	  
med	  små	  rörelser.	  	  
(L)	  tar	  upp	  armarna	  vid	  huvu-‐
det	  och	  blickar	  förbi	  
studenten.	  
(S)	  kniper	  ihop	  ena	  handen	  
över	  nästan,	  särar	  på	  knäna	  
och	  för	  ihop	  händerna	  fram-‐
för	  sig.	  

 12:3	   (S)	  Han	  orsakar	  ju	  den,	  för	  han	  
är	  han	  är	  ju	  för…	  	  
(L)	  [Ja	  just	  det]	  	  
(S)[…för	  snål	  för]	  för	  att	  köpa	  
riktiga…	  	  
(L)	  ja…	  
(S)	  Nä	  men…[Det	  kanske	  inte	  
går].	  	  
(L)	  [Jo	  men	  jo,	  alltså	  det	  andra	  är	  
ju]	  alternativet	  är	  ju	  att	  han	  får	  
tidernas	  hjärtattack	  liksom	  …	  
men	  är	  inte	  död.	  Det	  är	  bara	  den	  
lilla	  skillnaden…	  men	  det	  kan	  
göra…	  	  
(S)	  Mm…	  Att	  han	  inte	  dör	  alls?	  

(S)	  |:	  	  
(L)	  |:	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(L)	  knäpper	  ihop	  händerna	  
och	  låter	  dem	  vila	  på	  bakhu-‐
vudet.	  
(S)	  lutar	  sig	  framåt.	  

 12:4	   (L)	  Nämen	  att	  han	  inte	  dör	  men	  
han,	  han…	  men	  att	  han	  liksom	  
ligger	  där	  i	  alla	  fall…	  och	  mår	  
dåligt.	  Ja,	  jag	  vet	  inte	  alltså	  om	  
man	  vill	  ha…	  ah…	  Det	  är	  bara...	  
Det	  är	  bara...	  den…	  den	  invänd-‐

(S)	  kliar	  sig	  på	  benet.	  
(L)	  tittar	  förbi	  (S),	  skruvar	  sig	  i	  
fåtöljen	  och	  fortsätter	  vila	  
bägge	  händer	  på	  bakhuvudet.	  
(S)	  har	  dragit	  ihop	  knäna,	  vilar	  
armbågarna	  mot	  dem	  och	  

                                                        
23 Kriminalfars från 1941 av Joseph Kesselring. 
24 Situationskomedi, skapad för TV av Jerry Seinfeld och Larry David 1989-1998. 
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ningen…	  Du	  måste	  bara	  få	  den	  
invändningen	  så	  får	  du	  avvisa	  
den	  på	  något	  bra	  sätt,	  så	  att	  
säga.	  	  
(S)	  Mm…	  

ansiktet	  mot	  händerna.	  

08.02	   13:1	   (L)	  Men	  det	  andra	  som	  man	  
tänker	  på	  det,	  är	  det	  att,	  att…	  
och	  det,	  det	  kan	  man	  tänka	  på	  
för	  att	  det	  känns	  som	  att…	  Hon	  
gör	  ju	  en	  resa	  va,	  in	  i	  ett	  främ-‐
mande	  land.	  Och	  det	  blir	  så	  
mycket,	  som	  att	  det	  blir	  så	  
mycket	  hon,	  och	  så	  har	  hon	  med	  
sig	  sitt	  öde	  och	  sitt	  liv,	  va.	  Men,	  
men	  när	  man	  gör	  den	  resan	  in	  i	  
ett	  främmande	  land	  brukar	  det	  
ju	  ofta	  vara	  för	  att	  man	  ska	  bli	  av	  
med	  sitt	  öde,	  alltså	  att	  man	  ska	  
få	  en	  ny	  chans	  liksom…	  	  
(S)	  Mm…	  	  

(S)|:	  	  
(L)|:	  	  
	  

 13:2	   (L)	  Och	  det	  känns	  inte	  som…	  att	  
Det	  tror	  jag	  möjligen	  att	  man	  
saknar.	  För	  det…	  För	  du	  pratar	  
om	  det	  här	  med	  missförstå,	  va…	  
att	  de	  missförstår	  henne.	  Och	  då	  
finns	  det	  liksom…	  Kan	  dom	  möj-‐
ligen	  tro	  då	  att	  hon	  är	  någonting	  
annat	  så	  man	  kan,	  så	  man	  kan	  
jobba	  på	  det	  ett	  bra	  tag	  alltså,	  
vad	  skulle	  det…	  förstår	  du?	  	  
(S)	  Mm	  (	  ),	  att	  hon	  är	  någon	  
annan	  från	  början?	  

	  (L)	  tar	  ner	  armarna	  och	  slår	  
ihop	  händerna	  med	  öppna	  
handflator	  och	  drar	  sedan	  isär	  
dem	  i	  en	  mjuka	  rörelse,	  slår	  
sedan	  ut	  med	  dem	  och	  vevar	  i	  
en	  cirkelrörelse	  med	  ena	  
handen.	  	  
	  
	  
	  
(S)	  tittar	  på	  datorn	  och	  plock-‐
ar	  upp	  sitt	  anteckningsblock.	  

 13:3	   (L)	  När	  dom	  hittar	  henne	  på	  
terrassen	  så…	  tror	  dom	  att	  hon	  
är…	  Vad	  skulle	  hon	  kunna	  vara	  
liksom?	  Och	  så	  får	  hon	  spela	  det,	  
och	  det	  kanske	  är	  ett	  underbart	  
liv	  va,	  som,	  som…	  man	  har	  svårt	  
för	  att…	  undg…	  att	  lämna...	  så	  
att…	  	  
(S)	  Ja,	  just	  det…	  

(L)	  drar	  handen	  vid	  tinningen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  antecknar	  i	  blocket.	  

 13:4	   (L)	  Så	  dom	  tar	  över	  och	  blir	  dri-‐
vande.	  Annars	  blir	  det	  bara	  

(S)	  |:	  	  
(L)	  drar	  ihop	  händerna	  i	  en	  
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hennes…	  Annars	  blir	  det	  som	  
driver	  filmen	  bara	  hur	  hon	  ska	  
komma	  därifrån	  liksom.	  Alterna-‐
tivt	  om	  det	  är	  en	  riktigt	  svart	  
komedi,	  hur	  fan	  ska	  hon	  få**	  
någon	  att	  skriva	  på,	  liksom	  va…	  
(S)	  mm…	  

rörelse	  uppifrån	  och	  ner.	  	  

09.17	   14:1	   (S)	  Det	  var	  väl	  lite	  det	  som	  **	  
var	  grundtanken	  [alltså,	  men	  jag	  
vet	  inte	  om	  det	  håller	  hela	  
vägen].	  

(S)	  slutar	  anteckna,	  tittar	  upp,	  
fingrar	  på	  blocket	  och	  för	  upp	  
ena	  handen	  mot	  pannan.	  

 14:2	   (L)	  [Ja…	  men,	  alltså	  det	  kan	  
komma	  sen…	  men]	  Nä,	  alltså	  
med	  tanke	  på	  var	  filmen	  ska	  ha	  
premiär…	  så	  vill	  man	  ju	  ha	  en	  
skildring	  av	  dom	  här	  männi-‐
skorna...	  som.	  Vad	  skulle	  dom…?	  
och	  då	  kan	  jag	  fråga	  för	  jag	  tyck-‐
er	  det	  funkar	  väldigt	  bra	  fram	  till	  
att…	  och	  så	  öppnas	  terrassen	  
och	  där	  står	  hon	  liksom…	  
(S)	  Mm…	  	  
(L)	  …och	  vad	  tror	  dom	  att	  hon	  är	  
för	  nån....	  och	  hur…	  och	  om	  man	  
hittar	  på	  något	  bra	  där,	  vad	  dom	  
missförstår	  henne	  på,	  så	  kan	  ju	  
en	  story	  gå	  igång,	  liksom	  så...	  

(L)	  fortsätter	  att	  gestikulerar	  
med	  händerna	  med	  repete-‐
rande	  rörelser.	  
(S)|:	  
	  
(L)	  drar	  isär	  händerna	  i	  en	  
hastig	  rörelse,	  för	  ihop	  dem	  
igen	  och	  slår	  sedan	  ut	  dem.	  
(S)	  tittar	  på	  (L)	  och	  antecknar.	  
	  
(L)	  gör	  upprepande	  roterande	  
rörelser	  med	  händerna.	  

 14:3	   (L)	  Är	  hon	  en	  okänd	  släkting,	  är	  
hon…?	  Vad	  kan	  hon	  vara	  lik-‐
som…?	  Blir	  de	  misstänksamma	  
mot	  henne	  eller	  hyllar	  dom	  
henne	  liksom,	  så.	  För	  det	  är	  vad	  
man,	  de	  tror	  man	  att	  ni	  är	  på	  
väg	  till,	  tycker	  jag,	  alltså.	  	  
(S)	  ja…	  	  
(L)	  Man	  kan…	  jag	  bara	  föreslår	  
att,	  det,	  att	  du	  prövar	  det	  och	  
ser	  vad	  som	  kommer…	  Det	  är	  
väldigt,	  det	  är	  en	  otroligt	  bra	  
användning	  av	  ett	  dödsfall,	  så	  
att	  säga	  alltså,	  så.	  Det	  är	  en	  bra	  
variant	  där…	  men	  frågan	  är…	  
alltså…	  Alltså,	  när,	  när	  han	  dör	  

(L)	  slår	  händerna	  mot	  
varandra	  i	  takt	  med	  att	  hen	  
föreslår	  olika	  alternativ.	  	  
(S)	  antecknar	  med	  knäna	  i	  sär	  
och	  fötterna	  ihop.	  	  
	  
	  
	  
	  
(L)	  för	  ihop	  händerna,	  vrider	  
de	  mot	  varandra	  och	  slår	  
sedan	  ut	  med	  den	  vänster	  
hand	  i	  en	  kort	  rörelse.	  
(S)	  |:	  
	  
(L)	  gestikulerar	  med	  händer-‐
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och	  de	  hittar	  henne	  på	  terrassen	  
då	  måste	  dom	  få	  lite	  initiativ	  
där,	  alltså…	  	  
(S)	  mm…	  
(L)	  alltså	  för	  annars	  blir	  det	  
bara…	  Hur	  ska	  hon	  komma	  häri-‐
från	  då?	  

na	  och	  förstärker	  ”dom”	  ge-‐
nom	  att	  kupa	  händerna	  
framför	  sig.	  

	   14:4	   (L)	  Men	  dom	  borde	  liksom	  tolka	  
henne	  som	  nån…	  så	  det	  är	  inte	  
ens	  i	  närheten	  av	  att	  hon	  ska	  gå	  
därifrån	  va.	  Det	  kanske	  är	  skönt	  
för	  henne	  att	  får	  va	  den	  här...	  	  
som	  dom	  misstar	  henne	  för.	  Och	  
hur	  länge	  ska	  hon	  vara	  det?	  Det	  
är	  den	  klassiska	  förväxlingsgre-‐
jen,	  liksom	  att	  man	  erbjuds	  ett	  
bättre	  liv…	  	  

(L)	  för	  händerna	  upp	  mot	  
ansiktet.	  	  
	  
(S)	  antecknar	  och	  lutar	  sig	  
sedan	  tillbaka	  i	  fåtöljen.	  
(L)	  sträcker	  händerna	  över	  
huvudet	  och	  drar	  sedan	  ner	  
dem	  med	  händerna	  knutna	  i	  
varandra.	  
(S)	  antecknar	  bakåtlutande	  i	  
fåtöljen	  med	  benen	  i	  kors.	  

10.52 15:1	   (S)	  Men	  funkar	  det	  då	  att	  hon	  
gillar	  sitt	  jobb	  från	  början?	  	  
(L)	  Va	  sa	  du?	  	  
(S)	  Funkar	  det	  då	  att	  hon	  tar	  sitt	  
jobb	  på	  allvar	  från	  början?	  	  

(S)|:	  
(L)|:	  
	  

 15:2	   (L)	  Jag	  alltså,	  jag	  anar	  här,	  alltså	  
jag	  anar	  här,	  en	  mild	  satir	  hos	  er	  
att	  det	  här	  är	  ett	  jobb	  som	  ingen	  
borde	  ha.	  	  
(S)	  **	  
(L)	  Är	  det	  så?	  **	  Då	  ska	  hon	  lära	  
sig…	  att	  hon	  inte	  ska	  ha…	  Vad	  är	  
det	  hon	  behöver	  lära	  sig?	  Är	  det	  
att	  inte	  mjukna.	  

(S)	  antecknar.	  
(L)|:	  
	  

 15:3	   (L)	  Eller	  se…	  bli	  mänsklig	  eller	  
nåt	  sånt.	  Be	  a	  mench	  som	  de	  
säger	  i	  The	  Apartment25.	  	  
(S)	  Ja	  det	  ska	  hon	  väl	  göra.	  	  	  

(L)|:	  
(S)	  antecknar.	  

 
Efter att studenten läst utkastet tar hen med ett kraftfullt tag händerna om 
skärmen på datorn. Hen tittar på läraren först när läraren tar till orda. Läraren 
sträcker ut benen som pekar förbi studenten och sitter för övrigt stilla med 
blicken riktad mot studenten. Det är i huvudsak läraren som pratar men till 

                                                        
25 The Apartment, filmkomedi från 1960 av Billy Wilder. 
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skillnad från det första samtalet skjuter studenten in längre reflektioner och 
tankar. Studentens tal förstärks med handgester för att betona delar i talet. 
Studenten sätter sig till rätta i fåtöljen ett flertal gånger under samtalet. 
Ömsom lutar hen sig djup tillbaka i fåtöljen ömsom lutar hen sig fram med 
armbågarna lutade mot knäna. Läraren använder pauseringar och tystnad för 
att sätta igång och avsluta. I väntan på studentens tal tittar hen på studenten. 
Läraren varierar sitt tal med att föreslå och uppmana, ofta med förstärkande 
gester och rörelser. Även i detta samtal är lärarens tal ofta uppbrutet i flera 
bisatser med konjunktioner. I studentens tal efter läsningen av utkastet gör 
hen några förtydliganden som i S12:1-2; ”Ah… det är ju det som är tanken… 
eller, det ska vara ännu mer… som är mer, som ganska mörkt liksom lite… 
alltså lite Georg Constanza hållet liksom, en person som är sådär lite 
ohjälpligt... Läraren lyssnar och följer på olika sätt upp studentens tankar 
genom att addera referenser. Studentens tal reduceras i slutet av excerpten 
till interjektioner som ”mm” och ”eh”. Studenten ställer flera frågor för att få 
läraren att förtydliga resonemangen, som i S12:3; Att han inte dör alls?, eller 
i S15:1; Funkar det då att hon tar sitt jobb på allvar från början?  

Modal densitet, igångsättare och semiotiska resurser 
Genom att referera till egna erfarenheter som till tv-serien Seinfeld sätter 
studenten igång resonemang utifrån sitt intresse på ett sätt som studenten i 
första samtalet inte gör. Studenten använder också repliker som i S12:1; 
Ah… det är ju det som är tanken… eller Det var väl lite det som ** var 
grundtanken… och får på så sätt läraren att svara på och resonera om hens 
påstående. 
 
Läraren använder talet i kombination med gester, blickar och kroppsspråk, 
mer för att råda än att sätta igång eller avsluta en sekvens. Både lärare och 
student kombinerar tal med gester som en resurs att förstärka sina förslag 
och exempel och utvecklar på så sätt en modal komplex densitet. När läraren 
föreslår olika sätt att utveckla manusutkastet kombineras det med olika 
handgester som förstärker angelägenhetsgraden i uppmaningen.  
 
Studenten använder sin kropp och gester i högre grad än läraren. Hens tal 
kombineras med ett lyssnande vilket framhålls genom att hen antecknar. 
Studentens blick riktas ömsom mot läraren och ömsom mot antecknings-
blocket/datorn. Läraren säger inledningsvis att ”pitchen” ska presenteras 
utan stöd i en utskrift men studenten förbiser detta och låter innantilläsning 
bli en semiotisk resurs. Kvalitativa omdömena utvecklas i en modal komplex 
densitet av både lärare och student. Frågor, påståenden, förslag och exempel 
kombineras med expressiva gester, blickar av både student och lärare. 
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Analys  

Kvalitativa omdömen, manifesta och latenta och kriterier 
Utgångspunkten för samtalet beskrivs av studenten i det tematiska kriteriet 
”komedi”. I relation till olika referenser förtydligas kriteriet av studenten 
som en svart komedi. Läraren lyfter på flera sätt fram olika kvaliteter i ma-
nuset, som förväxlingen och missförståndet, samt genom ett kvalitativt 
omdöme, exempelvis om hur dödsfallet används i S14:3; ”…otroligt bra 
användning.” 
 
Även i detta samtal konstrueras kvaliteterna främst utifrån utgångspunkten 
att manusskrivande är ett hantverk som bygger på genrebestämning och 
dramaturgisk struktur. Kvaliteterna utvecklas i ett växelspel mellan latenta 
och manifesta kriterier. Spelreglerna för den typ av manus som här ska pro-
ducerade är tydliga för studentenen och behöver inte uttalas. Snarare är det 
frågan om hur komedigenren ska utformas, som blir dominerande i samtalet. 
Studenten placerar det tematiska kriteriet, genren svart komedi, i samtalets 
centrum. Redan i inledningen när läraren beskriver en risk med utkastets 
upplägg förstår studenten det som en fråga om genre. S12:1-2; (L) och så då 
finns det en väldigt stor risk att publiken betraktar henne… faktiskt som lik-
som ohjälpligt skyldig till någonting... (S) Ja… Ah… det är ju det som är 
tanken… (L) ** Alltså [att det ska blir Arsenik… och gamla spetsar, liksom] 
//…// (S) det ska vara ännu mer… som är mer, som ganska mörkt liksom 
lite… alltså lite Georg Constanza hållet liksom, en person som är sådär lite 
ohjälpligt...  
 
Genren svart komedi som latent kriterium är på olika sätt närvarande i sam-
talet. Genom att det tidigt etableras möjliggörs för läraren och studenten att 
utveckla kriterier och kvalitativa omdömen i relation till genrebestämningen, 
det blir ett objekt att undersöka och utveckla. Genom att bolla olika uppslag 
och lösningar som en integrerad del av den konstnärliga processen, konstrue-
ras kvalitativa omdömen utifrån det latenta kriteriet, som i S14:3-15:4; Det 
är väldigt, det är en otroligt bra användning av ett dödsfall, så att säga 
alltså, så. Det är en bra variant där… men frågan är… alltså… När, när han 
dör och de hittar henne på terrassen då måste dom få lite initiativ där, 
alltså… (S) mm…(L) alltså för annars blir det bara; Hur ska hon komma 
härifrån då? Men dom borde liksom tolka henne som nån så det är inte ens i 
närheten av att hon ska gå därifrån va. Det kanske är skönt för henne att får 
va den här...  som dom misstar henne för. Och hur länge ska hon vara det? 
Det är den klassiska förväxlingsgrejen, liksom att man erbjuds ett bättre 
liv… 
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Läraren accepterar i inledningen det tematiska kriteriet komedi som en ut-
gångspunkt i samtalet och utvecklar meningserbjudanden utifrån denna. Det 
medger en problematisering av utkastet, som i S15:1-4; (S) Men funkar det 
då att hon gillar sitt jobb från början? (L) Jag alltså, jag anar här, alltså jag 
anar här, en mild satir hos er att det här är ett jobb som ingen borde ha. (S) 
** (L) Är det så? ** Då ska hon lära sig… att hon inte ska ha… Vad är det 
hon behöver lära sig? Är det inte att mjukna. Eller se… bli mänsklig eller 
nåt sånt. Be a mench som de säger i The Apartment.  
 
De kvalitativa omdömena konstrueras här både som en uttrycklig värdering i 
termer av ”bra” eller ”dåligt”, och genom förslag i en prövande anda. Ge-
staltningen får här en större plats då komedigenren kopplas till hur 
karaktärerna kan utvecklas. 
 
Liksom i det första samtalet etableras situationen i förhållande till hur stu-
denten klarar att möta de latenta kriterierna och de spelregler som omgärdar 
en ”pitch”. Genom studentens frågor och påståenden framstår det som att 
läraren i sin respons bedömer studenten som vara en del av det yrkesfält som 
hen utbildas till. De hantverksmässiga dimensionerna utgör ett latent krite-
rium under samtalen vilka inte behöver förklaras. Istället fokuseras samtalet 
på hur karaktärerna ska gestaltas och utformas för att uppfylla det tematiska 
kriteriet svart komedi. De latenta kriterierna i fråga om spelreglerna för sam-
talet konstrueras med fokus på att positionera studenten som en kollega och 
jämlike. De manifest förmedlande kriterierna från lärarens sida med direkta 
instruktioner och anvisningar om vad som ska strykas och korrigeras är i 
detta samtal mycket få. 
 

Uppmärksamhetsfokus 
Som i det första samtalet uppmärksammar läraren de dramaturgiska kvali-
teterna i utkastet. Lärarens förslag uppmärksammar hur berättelsen 
strukturellt ska hänga ihop utifrån det tematiska kriteriet. Studenten svarar på 
lärarens förslag med frågor och genom att uppmärksamma tänkbara lösning-
ar utifrån referenser som exempelvis ”Seinfeld”. Läraren uppmärksammar 
olika kvaliteter i komedigenren genom att reflektera över ett antal uppslag 
för berättelsen. Snarare än att ställa frågor om manusets struktur och genre, 
uppmärksammar läraren medarbetarskapet i en kollegial bemärkelse. Även 
om studenten inte utvecklar ett resonemang kring lärarens referenser och 
istället åberopar egna referenser fullföljer läraren i högre grad än i första 
samtalet, sina förslag, resonemang och svarar på studentens frågor. Ett ex-
empel är S12:3-4; (L) [Jo men jo, alltså det andra är ju] alternativet är ju att 
han får tidernas hjärtattack liksom … men är inte död. Det är bara den lilla 
skillnaden… men det kan göra…  (S) Mm… Att han inte dör alls? (L) Nämen 
att han inte dör men han, han… men att han liksom ligger där i alla fall… 
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och mår dåligt. Ja, jag vet inte alltså om man vill ha… ah… Det är bara... 
Det är bara... den… den invändningen… Du måste bara få den invändning-
en så får du avvisa den på något bra sätt, så att säga.  
 
Konstfältets aktörer som publik och yrkeskollegor uppmärksammas uttryck-
ligen flera gånger i samtalet. Att filmen ska ha premiär i det lilla samhället 
där research har genomförts, blir ett sätt för läraren att uppmärksamma vilka 
konstnärliga val som möjliggörs visavi karaktärernas utveckling, som i 
S14:2; Nä, alltså med tanke på var filmen ska ha premiär. Så vill man ju ha 
en skildring av dom här människorna... som. Vad skulle dom…?  
	  
Att kommunicera genre för en tänkt publik eller producent framstår även i 
detta samtal som centralt men denna gång både för lärare och student. Upp-
märksamhet på gestaltningen, det vill säga hur karaktärer och dramats 
inramning ska utformas i relation till idén om svart komedi, finns genom 
hela samtalet hos lärare såväl som student.     
 
Referens till studentens, lärarens eller en gemensam professionell erfarenhet 
görs några enstaka gånger under samtalet, exempelvis när läraren hänvisas 
till filmen The Apartment som de tillsamman sett under kursen. Varken lära-
ren eller studenten uppmärksammar eller efterfrågar den egna personliga 
erfarenheter.  

Meningserbjudanden  
Lärarens kroppsspråk, gester och tal framstår jämfört med det första samtalet 
inte lika markerat och påtagligt. Det upprättar en annan typ av ram för sam-
talet där både lärare och student konstruerar meningserbjudanden genom att 
växelvis föra fram påståenden, frågor, uppslag och förslag. Bägge refererar 
till filmer som de finner relevanta. Lärarens referens till Arsenik och gamla 
spetsar framstår som ett meningserbjudande till studenten att själv föreslå 
referenser, inte att skapa mening kring nämnda referens. Läraren konstruerar 
meningserbjudanden i samtliga sekvenser i excerpten genom att problemati-
sera, resonera om olika lösningar.  
 
Begränsningar och möjligheter att använda olika resurser för att dela erfa-
renheter och mening formas av läraren och studenten tillsammans. I 
inledningen ber läraren studenten att återberätta manuset utan skriftligt stöd. 
Det föranleder inte studenten att plocka ner den bärbara datorn, istället an-
vänds den under hela samtalet. Studentens handling blir en ram för 
begränsningar/möjligheter i avseende på hur olika resurser kan användas och 
vilka representationsformer som kan accepteras i samtalet. Studenten använ-
der de resurser hen finner bäst för att visa och på olika sätt utveckla sitt 
utkast. Läraren erkänner hens handling då hen inte ger några ytterligare an-
visningar. Läraren utformar meningserbjudande som i första samtalet genom 
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att kombinera verbala utsagor med ett aktivt kroppsspråk och gestikulerande. 
Studentens meningsskapande och meningserbjudande konstrueras på ett 
liknande sätt och har många likheter då hen kombinerar verbala utsagor med 
ett aktivt kroppsspråk och gestikulerande. Lärare och student utvecklar i hög 
grad meningserbjudanden utifrån varandras reflektioner och påståenden och 
de kan på så sätt tillsammans utveckla meningsskapandet i samtalet.   

Handledningssamtal 3, danskursen  

Fysisk miljö/rummets design  
Handledningssamtalet i danskursen äger rum i en dansstudio på cirka 50 
kvm2. Det är barr runt tre av väggarna, i det högra hörnet av salen står ett 
piano och en mindre musikanläggning. För övrigt är dansgolvet tomt. På 
väggen intill dörren hänger två tomma bokhyllor. I taket hänger jämna rader 
av pendellampor.  

Arbetssätt  
Studenterna har i kursen arbetat med att skapa två kortare koreografier. I 
handledningssamtalen dansar studenterna igenom sina koreografiska utkast. 
De två samtalen i kursen är drygt tjugo minuter långa. När läraren ber stu-
denten att visa kortare delar av koreografin anges detta i transkriptionen som 
en fras vilket avser en serie av dansrörelser som bildar en kommunikativ 
enhet i en koreografi.  

Multimodal beskrivning  
Handledningen inleds med att dansläraren vänder sig till studenten och säger 
att de kan genomföra samtalet på engelska och att studenten inte behöver 
oroa sig för språket. På grund av tekniska begränsningar bestäms att dansen 
ska genomföras utan musik. Läraren och studenten står inledningsvis nära 
varandra vid ena kortväggen. Läraren är vänd mot studenten som i sin tur 
vänt sig ut mot dansgolvet. Studenten står med benen i kors och har fört ihop 
händerna vid midjan.  
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Tid	   Sek	   Tal/ljud	   Rörelse/gest/blick	  

00.17	   3:1	   (L)	  Eh…	  Is	  there	  anything	  in	  this	  
that	  you	  want	  the	  audience	  espe-‐
cially	  to	  see	  or	  just	  something	  that	  
you	  stressing	  with	  the	  piece?	  For	  
me	  to	  know…	  while	  looking?	  	  
(S)	  Wha…	  eh…	  what	  the	  piece	  is	  
about,	  frankly?	  
(L)	  Ya…	  eh…	  

(L)	  vänder	  sig	  mot	  (S)	  som	  
nu	  står	  ledigt	  utan	  kor-‐
sade	  ben/armar	  vänd	  
mot	  (L).	  

00.42	   3:2	   (S)	  Mm…	  the	  first	  one	  is…	  I	  did	  it	  
on…	  [sorr…]	  
(L)	  [Sorrow],	  okay,	  that	  all	  I	  need…	  
for	  now.	  
(S)	  Okay.	  
(L)	  So	  we	  do	  that…	  
	  

(S)	  tar	  av	  sig	  sin	  över-‐
dragströja.	  (L)	  klappar	  (S)	  
lätt	  på	  ryggen	  och	  följer	  
med	  hen	  ett	  steg	  ut	  på	  
golvet.	  
	  
(S)	  går	  mot	  mitten	  av	  
dansgolvet	  och	  vänder	  sig	  
sedan	  mot	  läraren.	  

 
Läraren frågar om vilken typ av musik studenten tänkt sig och studenten 
säger att det är långsam pianomusik. Studenten frågar om vilken riktning hen 
inledningsvis ska vända sig åt. Läraren svarar med att hen bara ska gå ige-
nom koreografin och strax därefter börjar studenten dansa. 
 
Tid	   Sek	   Tal/ljud	   Rörelse/gest/blick	  

02.29	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4:1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(L)	  Ok,	  thank	  you.	  That	  was	  it,	  
right?	  
(S)	  Yeh…	  
(L)	  Okay,	  can	  we	  go	  from	  the	  top?	  	  
	  
	  
	  
	  

(S)	  går	  fram	  till	  (L),	  de	  
tittar	  på	  varandra.	  (L)	  tar	  
sig	  om	  hakan,	  drar	  ihop	  
händerna	  vid	  ansiktet	  och	  
pekar	  ut	  mot	  golvet.	  (S)	  
går	  bakåt	  i	  lokalen,	  det	  
blir	  ett	  avstånd	  på	  cirka	  
tre	  meter	  mellan	  dem.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4:2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(L)	  Eh,	  puh…	  Over	  all,	  I	  think	  
you’re	  doing	  nice	  qualities.	  Very	  
soft	  qualities.	  I	  see	  most	  of,	  of	  the	  
pieces,	  most	  of	  the	  parts	  are	  soft	  
qualities	  and	  there	  are	  some	  
thing’s	  that	  I	  wonder	  about,	  and	  
that	  we	  can	  sharpen.	  	  
(S)	  Okay	  

(L)	  gör	  mjuka	  rörelser	  
med	  händerna,	  riktar	  
handflatorna	  mot	  (S).	  (L)	  
för	  händerna	  mjukt	  upp	  
och	  ner	  framför	  kroppen	  
för	  att	  i	  små	  rörelser	  visa	  
delar	  av	  frasen	  som	  (S)	  
presenterat.	  	  	  
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4:3	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(L)	  Eh…	  So	  if	  we	  go	  piece	  by	  
piece,	  	  
(S)	  mm….	  
(L)	  …and	  then	  I	  say	  stop…	  and	  
then	  we…	  do	  it	  again	  and	  maybe	  
fix	  some	  things…	  
(S)	  Okay…	  Yeh…	  	  

(L)	  pekar	  tydligt	  mot	  (S)	  
med	  pekfingret	  uppre-‐
pande	  gånger.	  
(S)	  ställer	  sig	  i	  startposit-‐
ion,	  har	  händerna	  
samlade	  framför	  midjan	  
och	  är	  vänd	  mot	  (L).	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4:4	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(L)	  Or	  I	  ask	  you	  questions.	  	  
(S)	  Aha…	  
(L)	  What	  you	  want…	  	  
(S)	  Yeh…	  
(L)	  What	  you	  want	  to	  express,	  
okay?	  
(S)	  Okay…	  
(L)	  So	  from	  now	  on	  I’m	  going	  to	  
talk	  at	  the	  same	  time.	  
(S)	  Eh…	  okay…	  

(L)	  och	  (S)	  står	  cirka	  tre	  
meter	  från	  varandra	  med	  
blicken	  riktad	  mot	  
varandra.	  	  	  
	  
	  
	  
(S)	  ställer	  sig	  i	  startposit-‐
ion,	  låter	  armarna	  hänga	  
längs	  sidorna	  och	  böjer	  
ryggen	  framåt.	  	  

	   4:5	   	   (S)	  börjar	  med	  att	  räta	  ut	  
ryggen,	  vrider	  huvudet	  
mot	  bortre	  vägen	  och	  
sträcka	  ut	  högerarmen	  i	  
samma	  riktning.	  (L)	  tar	  
ett	  steg	  framåt	  och	  tittar	  
på	  (S).	  	  

03.18	  	  
	  

5:1	   (L)	  Ok	  stop!	  *	  *	  So	  when	  you	  
think	  about	  how	  you…	  I’m	  going	  
to	  talk	  more	  about	  that,	  how	  you	  
use	  your	  arms.	  So	  this	  right	  arm?	  	  
(S)	  Yeh…	  	  
(S)	  mm…	  

De	  tittar	  på	  varandra	  och	  
(L)	  går	  sakta	  fram	  emot	  
(S)	  som	  har	  bägge	  armar-‐
na/händerna	  vid	  midjan.	  
(L)	  pekar	  med	  högerhan-‐
den	  mot	  (S)	  högerarm.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

5:2	   (L)	  Is	  there…	  is	  this	  like	  your	  doing	  
a	  form	  in	  the	  air,	  or	  is	  this	  to	  
support	  your	  feeling?	  	  
(S)	  …support	  my	  feeling…	  
(L)	  Okay…	  
(S)	  Yeh…	  
	  

(L)	  tar	  tillbaka	  sin	  höger-‐
hand	  och	  för	  ihop	  händer	  
framför	  bröstet.	  Hen	  
lyfter	  sin	  högerarm	  och	  
illustrerar	  (S)	  rörelse	  med	  
handen	  framför	  sig	  och	  
tittar	  samtidigt	  på	  (S).	  	  

	  
	  
	  

5:3	   (L)	  Okay,	  so	  what	  would	  you	  feel	  
like	  in	  your	  arm?	  
(S)	  …heavy…	  
(L)	  Heavy	  maybe.	  Okay,	  try	  

(L)	  pekar	  åter	  på	  (S)	  hö-‐
gerarm	  och	  gör	  en	  
långsam	  rörelse	  neråt	  
med	  sin	  egen	  arm.	  Däref-‐
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heavy…	   ter	  tar	  hen	  några	  steg	  
tillbaka.	  

	   5:4	   	   (S)	  gör	  den	  inledande	  
rörelsen	  medan	  (L)	  följer	  
rörelsen	  med	  blicken.	  (S)	  
avslutar,	  tittar	  på	  (L)	  som	  
nickar	  och	  går	  fram	  till	  
(S).	  

04.07	   6:1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(L)	  Okay…mm.	  One	  more	  
time…And	  when	  you	  touch,	  you	  
touch,	  when	  you	  touch	  like	  you	  
really,	  eh….	  what	  you	  say…	  
squeeze…?	  
(L)	  Yeh…	  
(S)	  Yeh…	  
(L)	  Yeh…	  
	  

(L)	  går	  fram	  ytterligare	  ett	  
steg	  och	  visar	  hur	  hän-‐
derna	  kan	  vridas	  om	  
varandra	  i	  den	  inledande	  
delen	  av	  frasen.	  (S)	  på-‐
börjar	  frasen	  tillsammans	  
med	  (L)	  och	  fullföljer	  
fram	  till	  att	  hens	  blick	  
följer	  den	  utsträckta	  
handen.	  Därefter	  avslutar	  
(S)	  och	  tittar	  på	  (L)	  som	  
nickar.	  	  

	   6:2	  
	  
	  

(L)	  Much	  better!	  Do	  you	  know	  
what	  you	  did	  now?	  	  
(S)	  No…	  
(L)	  You	  did	  it	  slower,	  	  
(S)	  Okay,	  yeah	  
(L)	  I	  think	  that	  was	  it,	  	  
(S)	  Yeh…	  
(L)	  Heavier	  and	  slower.	  
(S)	  Yeh…	  

(L)	  lyfter	  upp	  bägge	  hän-‐
derna	  framför	  sig	  som	  en	  
början	  till	  en	  applåd.	  
Därefter	  pekar	  hen	  med	  
högerhanden	  mot	  (S)	  
högra	  sida.	  
	  
(L)	  går	  två	  steg	  framåt,	  
sedan	  två	  steg	  bakåt.	  	  

	   6:3	   (L)	  There	  is	  a	  different	  kind	  of	  
consciousness	  when	  you	  do	  it	  like	  
that,	  and	  when	  you	  just	  open.	  
Okay,	  nice.	  
(S)	  mm…	  

(L)	  går	  fram	  två	  steg	  och	  
(S)	  avslutar	  frasen	  och	  
tittar	  på	  (L).	  

04.54	   7:1	   	   (S)	  fortsätter	  med	  koreo-‐
grafins	  nästa	  fras.	  (L)	  
följer	  (S)	  rörelser	  med	  
blicken.	  	  

	   7:2	   (L)	  This	  is	  nice…	  Stop,	  Stop!	  Do	  
you	  want…	  do	  you	  want	  ()	  
movement	  with	  your	  back?	  
(S)	  Yeh…	  Yeh	  

(L)	  går	  framåt	  och	  närmar	  
sig	  (S)	  med	  repliken.	  (S)	  
”fryser”	  i	  frasen	  när	  hen	  
sitter	  på	  knä,	  tittar	  på	  (L).	  
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	   7:3	   (L)	  You	  can	  make	  this	  a	  little	  bit	  
bigger,	  because	  I	  hard…	  I	  know	  it	  
because	  I’m	  looking	  at	  you	  like	  
this!	  
(S)	  Yeh…	  
	  
	  
	  
(L)	  And	  If	  we	  can	  figure	  the	  audi-‐
ence	  that	  was	  little,	  maybe	  there	  
would	  not	  be	  there,	  but	  its	  nice	  
that	  it	  small	  but	  if	  you	  can	  make	  
it	  a	  little	  bit	  bigger,	  so	  I	  see	  it…	  or	  
repeat	  more…	  

(L)	  imiterar	  (S)	  fras	  med	  
små	  rörelser,	  formar	  
sedan	  ”skygglappar”	  med	  
händerna	  kring	  ansiktet.	  	  
	  
(S)	  sitter	  på	  golvet	  och	  
har	  ”fryst”	  rörelsen	  med	  
ena	  handen	  rakt	  upp	  mot	  
taket.	  Den	  andra	  handen	  
stödjer	  (S)	  mot	  golvet.	  
(L)Går	  fram	  mot	  (S),	  kni-‐
per	  med	  utsträckta	  
fingrar	  ihop	  högerhanden	  
och	  formar	  en	  mindre	  
glipa	  för	  ”little”.	  

05.34	   8:1	   	   (S)	  fortsätter	  med	  koreo-‐
grafin	  från	  den	  punkt	  hen	  
frös	  rörelsen	  fram	  till	  att	  
hen	  sitter	  ner	  med	  stöd	  
av	  en	  arm	  och	  bortvänd	  
blick.	  

	   8:2	   (L)	  Yeh,	  that	  was	  a	  bit	  different	  
from	  the	  last	  time	  when	  you	  put	  
this	  down,	  no?	  
(S)	  Yeh…	  
(L)	  More	  conscious,	  very	  nice…	  	  
(S)	  Okay…	  

(S)	  fryser	  åter	  sin	  koreo-‐
grafi,	  är	  med	  ryggen	  vänd	  
mot	  (L)	  och	  stödjer	  en	  
hand	  mot	  golvet.	  Vrider	  
därefter	  huvudet	  och	  
möter	  (L)	  med	  blicken.	  	  

06.20	   9:1	   	   (S)	  fortsätter	  koreografin	  
och	  avbryts	  igen	  efter	  
cirka	  tio	  sekunder.	  
((Bägge	  ur	  bild	  under	  30	  
sek.))	  

	   9:2	   (L)	  I	  assume	  that	  something	  else	  
is	  happening	  here,	  right?	  Some…	  
(S)	  Yeh…	  
(L)	  …some	  new	  kind	  of	  sorrow?	  
(S)	  Yeh,	  I	  trying	  to	  reach…	  
(L)	  Trying	  to	  reach…	  
(S)	  …someone…	  
(L)	  Someone?	  	  
(S)	  Trying	  to	  hold	  it	  together,	  
but…	  yeh…	  
(L)	  Mm…	  

	  
	  
	  
De	  står	  mittemot	  
varandra.	  (S)	  visar	  med	  
arm/hand-‐	  rörelser	  i	  små	  
vevande	  rörelser	  vid	  
bröstet.	  	  
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(S)	  yeh…	  
(L)	  Trying	  to	  become	  more…	  not	  
so	  sorrow…	  not	  such	  a	  strong…	  
ok	  
(S)	  mm…	  
(L)	  Okay	  so	  you	  coming	  on…	  lift-‐
ing	  up	  the…()	  
(S)	  Yeh,	  maybe,	  yeh…	  
(L)	  Okay,	  do	  it	  again,	  just	  so	  I	  
know	  what	  you	  want…	  
(S)	  Okay	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  går	  tillbaka	  till	  posit-‐
ionen	  där	  hen	  blev	  
avbruten.	  

 
När läraren frågar om studentens idé med koreografin svarar studenten ”sor-
row”. I samtalet är det i huvudsak läraren som pratar. Efter att studenten 
visat koreografin berättar läraren om hur samtalet kommer att genomföras i 
S4:3; (L) Eh… So if we go piece by piece, (S) mm…. (L) …and then I say 
stop… and then we… do it again and maybe fix some things…  
 
Läraren använder sig främst av frågor i sin verbala kommunikation och stu-
denten svarar med några enstaka ord, oftast instämmande med interjektioner 
som ”mm”, ”yeh” eller ”okay”. När läraren avbryter studenten första gången 
i S5:1 säger hen att hen ska prata om studentens armrörelser. Läraren illu-
strerar med mindre rörelser studentens inledande armrörelse i koreografin. 
När studenten visar och påbörjar en fras tar läraren några steg tillbaka och 
när studenten avbryter en fras går hen fram några steg mot studenten. Lära-
ren står då nära, tittar på studenten och låter sitt tal följas av små rörelser 
som illustrerar koreografins olika fraser. Uppmuntrande ord som ”nice” och 
”yeh” följs av bekräftande nickar, ansatser till applåd, leende eller skratt. 
Studenten tittar koncentrerat på läraren när hen talar. När studenten påbörjar 
en rörelse efter att läraren visat eller pratat om denna, följer studenten lära-
rens förslag noggrant. När studenten i dansen blir avbruten av läraren stannar 
studenten på den plats hen är, alternativt ”fryser” sin rörelse och tit-
tar/lyssnar på läraren. I S6:1 undersöker läraren och studenten gemensamt 
armrörelserna genom att i detalj visa rörelserna för varandra. Utöver denna 
sekvens visar inte läraren rörelser ”före”.    

Modal densitet, igångsättare och semiotiska resurser 
Läraren utvecklar en modal komplex densitet i sin kommunikation. Hen 
använder verbala igångsättare i kombination med att hen rör sig framåt och 
bakåt i relation till studenten. Läraren gestikulerar genom hela samtalet med 
lugna och mjuka arm- och handrörelser och vänder sig ömsom ut mot dans-
golvet, ömsom mot studenten. Studenten ”fryser” i en rörelse eller upphör 
mitt i en fras när läraren rör sig mot hen. När studenten talar går hen ut ur 
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koreografin. Studenten utvecklar på så sätt en modal intensiv densitet. Med 
undantag i S9:1 pratar och lyssnar studenten utan att gestikulera eller an-
vända kroppsrörelser. Blicken är då stadigt riktad mot läraren. När hen 
dansar är det dansen/kroppen som utvecklas i en modal intensiv densitet. 
Blicken används som en central semiotisk resurs i lärarens och studentens 
kommunikation. De riktar blickarna mot varandra i talet och blicken riktas åt 
olika håll i rummet för att tydliggöra olika frasers riktning i koreografin, 
samt var fokus ska finnas kroppsligen. 

Analys  

Kvalitativa omdömen, manifesta och latenta och kriterier 
Utgångspunkten för samtalet beskrivs av studenten i det tematiska kriteriet 
”sorrow”. Termen sätts därefter i relation till de manifesta kriterier som ut-
vecklas av studenten genom att läraren på flera sätt lyfter fram olika 
kvaliteter i koreografin. De latenta kriterierna, förändring och utveckling av 
gestaltningen formuleras av läraren i S4:2-3. Delar i koreografin ska ”skär-
pas” och ”fixas”. Kriterierna handlar om spelreglerna för samtalet, för hur 
situationen och bedömningen ska utvecklas och hur koreografin ska utveck-
las. Förändring kan sägas forma samtalet redan i S4:2-4 när läraren beskriver 
hur handledningen ska genomföras. (L) Eh… So if we go piece by piece,  (S) 
mm…. (L) …and then I say stop… and then we… do it again and maybe fix 
some things… (S) Okay, Yeh  (L) Or I ask you questions.  (S) Aha… (L) What 
you want…  (S) Yeh (L) What you want to express, okay? (S) Okay (L) So 
from now on I’m going to talk at the same time (S) Eh… Okay… 
 
Hen inleder med att uttrycka ett övergripande kvalitativt omdöme i S4:2; Eh, 
puh… Over all, I think you’re doing nice qualities. Very soft qualities. I see 
most of, of the pieces, most of the parts are soft qualities and there are some 
thing’s that I wonder about, and that we can sharpen. Läraren arbetar däref-
ter med att få studenten att identifiera kvaliteter genom frågor och genom att 
föreslå olika rörelser, som i S5:3; (L) Okay, so what would you feel like in 
your arm? (L) pekar på (S) högerarm och gör en långsam rörelse neråt med 
sin egen arm. Därefter tar hen några steg bakåt. (S) …heavy…(L) Heavy 
maybe. Okay, try heavy… Kvaliteten ”slower” och ”heavy” blir här en del av 
kriteriet “sorrow”. I S6:1 visar läraren på ett liknande sätt hur studenten kan 
variera en av rörelserna i frasen för att utveckla kriteriet genom ytterligare 
kvaliteter. (L) Okay… mm. One more time… And when you touch, you touch, 
when you touch like you really, eh…. what you say… squeeze…? (L) visar 
hur händerna kan vridas om varandra i den inledande delen av frasen. 
 
Samspelet mellan kvaliteter och manifesta kriterier sker genom att läraren 
visar och uppmanar studenten att pröva olika lösningar. Efter att studenten 
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visat kvaliteterna i ”heavy” understryks kvaliteterna av läraren; att frasen 
nästa gång ska utföras saktare och att studenten ska göra rörelsen lite större, 
och gentemot en tänkt publik. Det manifesta tematiska kriteriet utvecklas 
som en jämförelse mellan hur kvaliteterna utförs av studenten. S6:2; (L) 
Much better! Do you know what you did now?  (S) No (L) You did it slower,  
(S) Ok, yeah (L) I think that was it,  (S) yeh (L) Heavier and slower (S) Yeh 
(L) There is a different kind of consciousness when you do it like that, and 
when you just open. Okey, nice (S) mm…”Consciousness” blir här ytterligare 
en kvalitet som formuleras.	   
 
Frågor är en central resurs för läraren i konstruktion av olika kvaliteter, ex-
empelvis i S9:1; I assume there something else is happening here, right? 
Some… (S) Yeh (L) …some new kind of sorrow? I frågan finns ett latent kri-
terium då läraren erbjuder studenten att reflektera och problematisera över 
förändringen. Studenten svarar mer ordrikt än i den tidigare sekvensen. Hen 
resonerar om att fraserna handlar om sträcka sig till någon och lägger till att 
det handlar om att hålla ihop något, hålla fast vid något, S9:1; (S) Yeh, I try-
ing to reach… (L) Trying to reach… (S) someone… (L) Someone?  (S) 
Trying to hold it together, but… yeh… Här får det latenta kriteriet kring för-
ändring en kvalitet i ”hold it together”.  
 
Kvalitativa omdömen sker främst genom att läraren uppmuntrar studentens 
koreografi exempelvis genom att utropa ”much better!”, ”this is nice”. Stu-
denten formulerar egna kvaliteter endast på uppmaning av eller som ett 
direkt svar på lärarens frågor. Genom blickar, tal och den tydliga separation-
en mellan olika teckensystem i studentens kommunikation tycks hen lägga 
mycket energi på att möta den samtalsform som läraren formulerat. Samti-
digt utgår studenten från att undervisningens form inte bygger på 
kommunikation, reflektion och förändring utan på hen ska visa sin koreo-
grafi och att läraren därefter ska värdera och bedöma. Arbetet med 
koreografin hamnar i bakgrunden i det att studenten väntar in lärarens kvali-
tativa omdömen. Det tydliggörs i slutet av samtalet då studenten i spänd 
förväntan frågar; (S) Is that all… (L) Yes, yes (skratt) (S) Is that all you 
wanted kind of thing… (L) No it’s what you wanted (från ej redovisad ex-
cerpt). Härigenom formas situationen mer som en lektion med tydligt 
separerade roller i student och lärare än som ett kollegialt samtal. Samtidigt 
görs koreografens uppgift tydlig, att det är dansarens vilja som ska stå i cent-
rum i den konstnärliga processen.  

Uppmärksamhetsfokus 
Läraren uppmärksammar samtalsformen för handledningen, hur handled-
ningen kommer att gå till och vad och hur hen kommer att bedöma. Dels ska 
de gå igenom koreografin fras för fras där läraren kommer att stoppa studen-
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ten och föreslå förändringar, dels kommer läraren att ställa frågor om vad 
studenten vill uttrycka i de olika fraserna.  
 
I danslärarens första fråga, om vad publiken ska se och vad studenten vill 
uttrycka i relation till publiken, uppmärksammar läraren de gestaltande kva-
liteterna i två led. Först uppmärksammar läraren den begreppsliga nivån då 
hen frågar studenten om vad stycket handlar om. När studenten upprepar 
första delen i koreografin kopplar läraren det tematiska kriteriet, ”sorrow” 
till frasen och den koreografiska uppbyggnad, vilket i sin tur följs av ett be-
greppsliggörande av kvaliteten ”heavy”. Tillsammans arbetar de i nästa steg 
fram kvaliteter som ”squeeze” och ”slower”.  
 
Uppmärksamhet på bedömning poängteras av läraren i inledningen som 
uppmuntran och beröm samt som detaljerad återberättelse av vad läraren har 
uppfattat, S4:3; “Over all, I think you’re doing nice qualities. Very soft qual-
ities. I see most of, of the pieces, most of the parts are soft qualities and there 
are some thing’s that I wonder about, and that we can sharpen”, samt som 
frågor; Yeh, that was a bit different from the last time when you put this 
down, no? Läraren uppmärksammar även en tänkt publik, exempelvis i S7:3; 
You can make this a little bit bigger, because I hard… I know it because I’m 
looking at you like this! 
 
Uppmärksamheten på den personliga erfarenheten/tolkningen framstår som 
en utgångspunkt för läraren då hen under samtalet efterfrågar vad studenten 
vill uttrycka. Uppmärksamheten hos studenten finns främst på samtalet som 
sådant. 
 
Referenser till fältet, till traderade verk eller dansteori, till kända eller 
okända dansare och danspedagoger nämns varken av studenten eller läraren. 
De formella och tekniska kvaliteterna uppmärksammas endast i förhållande 
till studentens uttalade tankar. Uppmärksamhet på publiken finns flera 
gånger i lärarens rörelser, kommentarer och frågor.  

Meningserbjudanden  
I samtalet framstår det som att studenten i själva rubriken ”handlednings-
samtal” tolkar in en överenskommelse om att hen ska visa det hen 
åstadkommit och läraren ska bedöma arbetet. Rubriken kan sägas sätta ra-
men för studentens meningsskapande i samtalet.  
 
Läraren konstruerar meningserbjudande genom de latenta kriterier som hen 
formulerat i början av samtalet. I frågor, i värdering och bedömning, beröm 
och uppmuntran, genom att beskriva de problem hen uppfattar och ge förslag 
på hur fraser kan förändras. Förändring och problematisering framstår som 
lärarens meningsskapande resurs. I arbetet med att begreppsliggöra gestalt-
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ningen och i den fysiska bearbetningen av koreografin understryks denna 
konstruktion av mening. Begreppet ”heavy” erbjuder studenten att utveckla 
gestaltningen. Först uppmärksammar läraren frasens längd och föreslår att 
den ska förlängas. Efter att hen visat frasen en andra gång uppmärksammar 
läraren att rörelsen blev långsammare. Termen långsammare blir ett begrepp 
som syftar till att förtydliga och göra kvaliteten ”heavy” meningsfullt. För-
ändringen kopplas till tempo. I sista sekvensen utvecklar de mening 
tillsammans genom att utveckla kriteriet ”sorrow”, genom att koppla på kva-
liteterna ”longing” och ”trying to get someone”.  
 
Läraren erbjuder ett meningsskapande kring skillnader och förändring mel-
lan olika versioner av fraser. Det börjar med att studenten beskriver styckets 
innehåll som ”sorrow” och att de därefter tillsammans undersöker fraser och 
rörelser genom frågor och förslag. Efter första presentationen av koreografin 
uppmärksammar läraren armens rörelse och frågar efter dess betydelse. Lä-
rarens frågor är direkt riktade till studenten och möjliggör ett 
meningsskapande kring studentens intresse och erfarenhet. Samtalet är foku-
serat på studentens idé om koreografin. 
De olika fraserna och rörelserna blir för studenten bundna till hur läraren 
formar och visar rörelserna. Lärarens uppmaningar, anvisningar och frågor 
tilltar under samtalet men föranleder inte studenten att föreslå egna varianter 
eller alternativ. Lärarens meningserbjudanden formar på så sätt inte den pre-
senterade koreografin till ett objekt för studenten att utveckla och 
experimentera med. Studentens rörelser blir i stor utsträckning imitationer 
och illustrationer av lärarens förslag. 

Handledningssamtal 4, danskursen 

Fysisk miljö/rummets design samt arbetssätt 
För beskrivning av den fysiska miljön, se beskrivning ovan. Excerpterna 
redovisar slutfasen i samtalet där den andra av studentens två koreografier 
redovisas.  

Multimodal beskrivning  
Studenten har precis visat koreografin för läraren och hen slutar mitt i en 
fras.  
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Läraren beskriver koreografin i två delar, dels genom att visa rörelser och 
dels genom att verbalt beskriva en av fraserna i den första delen av koreogra-
fin. Armarna sträcks rakt upp, hen snurrar och sedan kupas armarna ner 
raklånga mot golvet.  Studenten står mittemot med händerna på höften och 
följer lärarens rörelser med blicken. Läraren menar att frasen ska varieras på 
något sätt, att den ska bli ”annorlunda”. Hen föreslår variation med huvudet 
och armarna som hen visar i mindre rörelser. Därefter ber hen studenten att 
visa frasen. Studenten börjar med att göra armrörelsen med korsade ben. 
 

Tid	   Sek	   Tal	  och	  ljud	   Rörelse/gest/blick	  
40.31	  
	  
	  

1:1	   (L)	  …och	  där	  tänker	  du	  sluta?	  
(S)	  Jaa...	  	  
(L)	  …kanske?	  
(S)	  Och	  det	  är	  det	  nästan	  slut…	  
Jaa...	  
	  
	  
(L)	  Och	  det	  är	  det,	  nästan	  slut…	  
det	  tonar	  av	  där,	  mm…	  okej…	  
eh...	  
(S)	  **	  
(L)	  …	  en	  kvinna…	  	  
(S)	  Jaa…	  **	  
(L)	  Okej…	  på	  plats	  är	  hon	  i	  alla	  
fall…	  

	  
	  
	  
(S)	  går	  till	  musikanläggningen	  
och	  stänger	  av	  musiken,	  går	  
därefter	  fram	  mot	  läraren	  och	  
stannar	  mitt	  på	  dansgolvet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   1:2	   (S)	  Ja,	  på	  plats,	  ja.	  På	  plats	  å...	  
Hela	  tiden	  runt…	  En	  väg	  och	  det	  
är	  samma…	  
(L)mm…	  
(S)	  Så	  det	  är	  mycket	  snurr	  på	  
samma	  sida.	  Också	  jag	  utgick	  
från	  det	  här…	  
(L)	  Mm...	  jag	  köper	  absolut	  ditt	  
koncept	  och	  jag…	  jag	  tolkar	  in	  
kvinnan	  i	  detta	  (	  )…	  	  
(S)	  […oh	  ja...	  snälla	  och	  så…ja]	  
(L)	  [eller	  så…	  ]så	  det	  är	  lite	  sådär	  
schablonkvinnan...	  
(S)	  Jaa...	  jaa…	  	  

(S)	  visar	  en	  snurr-‐rörelse	  med	  
ena	  pekfingret	  riktad	  mot	  
golvet	  medan	  hen	  pratar	  och	  
förklarar.	  
	  
	  
	  
(L)	  tar	  ett	  steg	  fram	  emot	  
studenten	  och	  imiterar	  frasen	  
hen	  pratar	  om	  i	  små	  rörelser.	  
Tar	  sedan	  ett	  steg	  bakåt	  och	  
lyfter	  armarna	  uppåt	  och	  rör	  
dem	  rytmiskt	  mot	  varandra.	  	  
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42.35	   2:1	  	  
	  	  

(L)	  Okej	  vänta,	  du	  behöver	  inte	  
snurra.	  Okej,	  nu	  när	  du	  gör…	  
kryss,	  kryss	  upp	  och	  sedan	  vrid	  
det	  åt	  sidan,	  så	  får	  vi	  se,	  vad	  blir	  
det?	  
	  
	  
	  
(S)	  Det	  var…	  här?	  
	  
(L)	  Nej,	  vänta	  nää,	  nej	  vrid	  inte.	  
Gör…	  upp,	  upp…”.	  	  
(S)	  mm...	  
	  
	  
	  
	  
(L)	  Så	  nu	  böjer	  du	  dig	  inte	  
framåt	  utan	  du	  vrider	  från	  mid-‐
jan.	  Stå	  kvar!	  Så	  gör	  det	  du,	  det	  
du	  brukar	  göra.	  Nä,	  vrid…	  
framåt	  eller	  vrider	  ifrån	  mid-‐
jan…	  ja...	  Du	  får	  prova!	  	  

(S)	  står	  kvar	  mitt	  i	  frasen.	  (L)	  
lyfter	  händerna	  i	  ett	  ”stopp-‐
tecken”	  (S)	  går	  ur	  koreografin	  
och	  tittar	  på	  (L)	  som	  gör	  
mindre	  vevande	  rörelse	  med	  
händerna.	  	  	  
	  
(L)	  imiterar	  studentens	  arm-‐
rörelser	  och	  	  
(S)	  går	  in	  i	  frasen	  med	  armrö-‐
relsen.	  
	  
(L)	  visar	  vridande	  rörelse	  
genom	  att	  sträcka	  ut	  och	  
vrida	  höger	  arm	  och	  hand.	  	  
(L)	  imiterar	  armrörelserna	  i	  
frasen.	  	  
	  
	  
(S)	  tittar	  på	  läraren,	  slappnar	  
av	  för	  ett	  ögonblick,	  går	  där-‐
efter	  in	  i	  position	  och	  gör	  
samma	  rörelse	  som	  (L),	  
sträcker	  upp	  armarna	  och	  
böjer	  sig	  åt	  sidan.	  	  

	   2:2	   (S)	  Är	  det	  så	  eller?	  
(L)	  Nä,	  du	  kommer	  hit	  här,	  gör	  
du	  inte…?	  Nää	  
(S)	  så!	  
(L)	  Gör	  så	  som	  du	  gjorde	  först	  
så	  får	  jag	  se…	  	  
(S)	  så!	  
	  
	  
(L)	  Så	  ja,	  och	  det	  jag	  vill	  att	  du	  
ska	  förändra	  är	  det	  här…	  	  	  
(S)	  Ja,	  hur?	  Jag	  kanske	  inte	  
förstår	  svenska?	  
(L)	  Joho,	  det	  gör	  du	  visst	  det…	  
Ja...	  	  
(S)	  ne…	  ()	  

(S)	  antyder	  rörelsens	  riktning.	  
(L)	  imiterar	  tydligt	  rörelsen	  
och	  stannar	  med	  händerna	  
kupade.	  (S)	  följer	  (L)	  rö-‐
relse/instruktion	  därefter	  gör	  
hen	  hela	  rörelsen	  på	  (L)s	  
uppmaning.	  (L)	  tar	  ett	  steg	  
tillbaka.	  
	  
(L)	  imiterar	  tydligt	  armrörel-‐
sen.	  
(S)	  fortsätter	  dansa	  medan	  
hen	  pratar	  och	  fullföljer	  rörel-‐
sen	  med	  (L)s	  instruktioner.	  	  
(S)	  |:	  
(L)	  |:	  
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	   2:3	   (L)	  Jo,	  böj	  dig	  annorlunda	  och	  så	  
gör	  du	  det	  igen	  och	  så	  böjer	  du	  
åt	  ett	  annat	  håll,	  och	  eller	  tar	  
du	  ner	  bara	  den	  ena	  handen…	  
(S)	  mm…	  
(L)	  …armen…	  
	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  …å,	  jag	  vet	  inte	  någonting..	  
åh	  då…	  måste…jag	  tänka	  
någonting	  **	  
(L)	  Ja,	  ja,	  vi	  tänker	  i	  rörelse…	  
(S)	  …	  jaa…	  	  
(S)	  (Gör	  ett	  dovt	  grymtande	  
ljud)	  
	  
	  
(Tystnad)	  

(S)	  Fortsätter	  rörelsen,	  repe-‐
terar	  återigen	  den	  kupade	  
armrörelse	  men	  varierar	  den	  
efter	  instruktion	  av	  (L).	  	  
	  
(L)	  står	  nu	  vid	  ena	  väggen	  och	  
följer	  rörelserna	  med	  blicken	  
samtidigt	  som	  hen	  vaggar	  
med	  i	  (S)	  rörelse.	  
	  
(S)	  förlorar	  för	  ett	  ögonblick	  
balansen	  men	  ställer	  sig	  i	  
position	  strax	  efteråt	  med	  vitt	  
särade	  ben	  och	  armar	  upp-‐
sträckta.	  
	  
	  
(S)	  försöker	  hitta	  tillbaka	  i	  
frasen	  genom	  att	  vagga	  fram	  
och	  tillbaka	  i	  den	  position	  hen	  
intagit.	  	  	  

	   2:4	   (L)	  Om…	  om	  du	  kanske	  har	  kvar	  
det	  här	  eller	  kan	  du	  testa	  sen?	  	  	  
(S)	  Ja,	  jag	  kan	  testa.	  
(L)	  Så	  kan	  du	  ju	  gå	  ner…	  på	  olika	  
sätt,	  du	  kan	  gå	  ner	  framåt	  som	  
du	  gjort.	  	  
(S)	  ja…	  
(L)	  eller…	  gå	  ner	  på	  sidan	  som	  
du	  har…	  
(S)	  Ja…	  (Pustar	  högt)	  
(L)	  Vill	  du,	  eh…	  
(S)	  Jag	  måste	  tänka	  lite	  att**	  
för	  att…	  eh…	  	  

(L)	  står	  mitt	  emot	  (S)	  och	  visar	  
rörelsen	  som	  hen	  pratar	  om.	  
(S)	  följer	  med	  i	  rörelsen	  men	  
låter	  sedan	  armarna	  falla	  
längs	  med	  sidorna	  och	  går	  ur	  
koreografin.	  
(L)	  visar	  en	  alternativ	  rörelse.	  
	  
	  
(S)	  Lägger	  händerna	  på	  huvu-‐
det	  och	  tittar	  ner,	  sätter	  
sedan	  händerna	  på	  höfterna.	  
(L)	  står	  mittemot	  (S)	  och	  lyss-‐
nar	  med	  ena	  handen	  mot	  
hakan.	  

44.18	   3:1	   (S)	  Ja	  sen,	  jag	  också	  inte	  vet	  …	  
för	  att…	  eh…	  jag	  vet	  inte	  heller	  
hur	  jag	  ska	  avsluta.	  För	  det	  är	  
okej,	  för	  det	  är	  någonting	  som	  
händer	  här	  som	  switsch…	  och	  
sen	  är	  det	  bara	  att	  snurra	  runt	  
och	  sen	  så	  stanna	  på	  samma	  

(S)	  Står	  still	  och	  tittar	  ner	  i	  
golvet	  när,	  vänder	  sedan	  
blicken	  mot	  (L).	  
(S)	  Snurrar	  runt	  och	  markerar	  
vilka	  rörelser	  i	  frasen	  hen	  
avser.	  	  
(L)	  står	  mitt	  emot	  och	  tittar	  på	  
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plats…	  	  
	  
	  
(L)	  Mm…	  men	  du	  vill	  ha	  det	  på	  
samma	  plats,	  alltså	  så	  det	  inte	  
rör	  sig	  så	  mycket	  i	  alla	  fall?	  	  
(S)	  Jaa…	  
(L)	  Det	  tycker	  jag	  är	  okej	  och	  så,	  
det	  är	  bra	  att	  du	  slutar	  som	  du	  
börjat,	  det	  kan	  du	  absolut	  göra.	  

(S).	  	  
(S)	  Stannar	  efter	  avslutad	  
rörelse,	  och	  tittar	  på	  (L).	  
(L)	  gestikulerar	  med	  små	  
hand-‐	  och	  armrörelser.	  	  
	  
(S)	  |:	  

	   3:2	   (L)	  Men	  om	  du	  har	  det	  där	  som	  
en	  liten,	  ja	  det	  är	  som	  en	  liten…	  
pärla	  där	  i	  början…	  	  
(S)	  ja…	  
(L)	  så	  måste	  du	  göra	  någonting	  
annat,	  något	  annat	  litet	  av	  det	  
här**	  
(S)	  ja…,	  (pustar)	  	  	  
(L)	  …	  för	  det	  här,	  hm…	  ja…	  alltså	  
det	  är	  bra	  med	  upprepning	  men	  
jag…	  	  
(S)**	  
(L)	  jag	  ser	  det	  många	  gånger	  
ändå	  så	  att	  du	  måste	  variera	  
dom	  **.	  	  

(L)	  fortsätter	  gestikulerar	  med	  
små	  hand-‐	  och	  armrörelser.	  
(S)	  Står	  mitt	  emot	  (L)	  tittar	  på	  
(L).	  
(L)	  gör	  en	  upprepande	  rörelse	  
med	  armarna	  framåt.	  	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  |:	  
(L)	  |:	  
	  
	  
	  

	   3:3	   (L)	  Du	  kanske	  kan	  backa…,	  du	  
kanske,	  alltså	  det	  finns	  ju	  näst-‐
an	  vad	  som	  helst,	  Du	  kan	  gå	  
ner…	  på	  något	  vis…	  	  
(S)	  mm…	  

(L)	  Visar	  rörelsen	  från	  frasen,	  
backar	  och	  går	  över	  till	  en	  
nigning,	  tittar	  därefter	  på	  (S).	  	  
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45.17	   4:1	   (L)	  Ja,	  men	  hur	  många	  gånger	  
gör	  du	  det,	  tror	  du,	  fem?	  
(S)	  Nä	  för	  jag	  gör	  lite	  så,	  sen	  
fortsättning	  och	  lite	  va…	  sen	  lite	  
mer	  varje	  gång,	  eller	  nästan	  lite	  
mer	  varje	  gång.	  Fyra	  fem	  
gånger…	  
	  
	  
(L)	  mm…	  men	  kan	  du	  göra	  en	  
större	  rörelse,	  en	  större	  föränd-‐
ring	  i	  det	  som	  är	  mera	  synligt	  
för	  åskådaren?	  

(L)	  |:	  
	  
(S)	  antyder	  rörelsen	  i	  mindre	  
rörelser	  och	  visat	  sedan	  rörel-‐
sen	  med	  höger	  arm/hand	  
medan	  hen	  tittar	  på	  (L)	  	  
(S)	  står	  därefter	  med	  händer-‐
na	  på	  höften	  och	  tittar	  på	  (L).	  
(L)	  går	  fram	  ett	  steg	  och	  pekar	  
med	  händerna	  hopslagna	  mot	  
(S)	  och	  tar	  sedan	  ett	  steg	  
tillbaka	  och	  slår	  ut	  med	  ar-‐
marna	  mot	  en	  tänkt	  publik.	  	  

	   4:2	   (S)	  mm…	  mm,	  eller	  något	  an-‐
nat?	  
(L)	  Som	  inte	  förstör	  stämning-‐
en...	  
(S)	  mm…	  
	  
(Tystnad)	  

(S)	  Står	  kvar	  med	  en	  hand	  på	  
höften	  och	  tar	  upp	  den	  andra	  
mot	  hakan,	  tittar	  på	  (L).	  
(L)	  tar	  upp	  händerna	  med	  
handflatorna	  mot	  (S),	  visar	  en	  
del	  av	  frasen	  med	  handgester.	  

	   4:3	   (L)	  Om	  det	  där…	  Vi	  gör	  det	  en	  
gång	  till.	  Börja	  från	  början	  så	  
kan	  jag	  försöka	  titta	  på	  det	  där	  
som	  inte	  snurrar.	  
(S)	  Ja,	  det	  där…	  hm…	  hm…	  
	  
(L)	  Så,	  och	  så	  kommer	  du	  där…	  
(S)	  En	  gång	  till…	  direkt,	  och	  sen	  
från	  det	  här…	  	  
(L)	  Nu	  kommer	  det…	  
(S)	  snor…	  runt…	  
(L)	  Mm…	  	  
(S)	  Och	  från	  kryss,	  kryss,	  mm…	  
hopp,	  hopp…	  

(L)	  pekar	  mot	  startpositionen	  i	  
rummet	  och	  (S)	  går	  dit.	  
	  
	  
	  
	  
(S)	  dansar	  in	  i	  frasen	  och	  fort-‐
sätter	  prata	  medan	  hen	  
dansar.	  Hen	  snurrar	  två	  
gånger	  på	  samma	  plats	  däref-‐
ter	  snurrar	  hen	  i	  en	  mindre	  
cirkel	  med	  korsade	  ben	  fram	  
till	  rörelsen	  de	  arbetat	  med.	  
Stannar	  sedan	  mitt	  emot	  (L).	  
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Läraren är i detta samtal mer bestämd i sina rörelser. Hen kliver fram mot 
studenten när hen vill samtala, upprepar eller visar förslag på rörelser mer 
markerat och fullt ut som i S4:4; (L) Tar några steg fram, hoppar med fram-
skjutet bröst och armarna utsträckta, tar upp händerna vänder sig sedan mot 
(S).	  Studenten är aktiv både i tal och rörelse och hen möter lärarens förslag 
och initiativ med egna varianter och reflektioner som i S4:4; (S) börjar 
dansa in i frasen och prövar en variant på (L)s förslag utan hopp. Därefter 
vänder hen sig mot (L) och tar några steg mot henne. 
 
I samtalet ger läraren inte någon instruktion om samtalsformen eller bedöm-
ning. Läraren ställer frågor om varje del i frasen, föreslår olika rörelser 
genom att visa på alternativ. Studenten frågar flertal gånger efter förtydli-
ganden, om vad läraren menar. Studenten arbetar med att hitta rörelserna i 
koreografin samtidigt som hen pratar, exempelvis när hen visar en rörelse 
hen uppfattar är problematisk, som i S3:1; …(S)…för att… eh… jag vet inte 
heller hur jag ska avsluta. För det är okej för det är någonting som händer 
här… (S) Snurra runt och markerar vilka rörelser i frasen hen avser. 
(S)…som switsch… och sen är det bara att snurra runt och sen så stanna på 
samma plats…  
 
Vid flertal tillfällen fortsätter studenten att dansa medan läraren ger instrukt-
ioner, i exempelvis S2:3	  sammanfaller deras rörelser; (L) står mitt emot (S) 
och visar rörelsen som hen pratar om. (S) går med i rörelsen men låter se-
dan armarna falla längs med sidorna i en uppgiven gest.	  	  

	   4:4	   (L)	  Ja	  du	  kan	  ju	  göra…	  ja,	  när	  du	  
kommer	  upp.	  
(S)	  Ja…	  någonting…	  ja…	  	  
	  
	  
(L)	  Du	  behöver	  inte	  göra	  det	  
första	  inte	  andra	  men	  tredje	  
gången	  när	  man	  inte	  förväntar	  
sig	  det.	  Ja	  till	  exempel...	  	  
(S)	  Ja	  någonting…	  
	  
(L)	  ja	  någonting	  sånt	  behöver	  
man	  där…	  
	  
(S)	  mm…	  Ja,	  jag	  ska	  tänka	  på	  
det	  **	  

(L)	  Tar	  några	  steg	  fram,	  hop-‐
par	  med	  framskjutet	  bröst	  
och	  armarna	  utsträckta,	  tar	  
upp	  händerna	  vänder,	  sig	  sen	  
mot	  (S).	  	  	  
(S)	  börjar	  dansa	  in	  i	  frasen	  
igen	  och	  prövar	  en	  variant	  på	  
(L)s	  förslag	  utan	  hopp.	  Däref-‐
ter	  vänder	  hen	  sig	  mot	  	  
	  
	  
(L)	  och	  tar	  några	  steg	  mot	  (L).	  
(S)	  sätter	  händerna	  bestämt	  
vid	  höften.	  
	  
(S)	  Tar	  ner	  händerna	  och	  
backar	  bakåt.	  
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Modal densitet, igångsättare och semiotiska resurser 
Läraren och studenten utvecklar en modal komplex densitet i sin kommuni-
kation tillsammans och enskilt. Som igångsättare visar de rörelser samtidigt 
som de föreslår och frågar, exempelvis i S4:2-3; (L) mm… men kan du göra 
en större rörelse, en större förändring i det som är mera synligt för åskåda-
ren?	   I detta exempel avslutar studenten sekvensen och sätter igång en ny 
genom att peka på potentiellt andra möjligheter (S) mm… mm, eller något 
annat?	  Studenten prövar här inte lärarens förslag utan tycks med sin kom-
mentar mena att gestaltning av de formulerade kvaliteterna kan lösas på ett 
annat sätt. Det uppfattas av läraren som efter en kortare tystnad sätter igång 
nästa sekvens med att återgå till början av frasen i S4:3; (L) Om det där… Vi 
gör det en gång till. Börja från början så kan jag försöka titta på det där 
som inte snurrar (S) Ja, det där… hm… hm…	  Samtalet präglas av att krop-
pens rörelser, koreografin, blickar och tal på olika sätt sammanlänkas i en 
modal komplex densitet. 

Analys  

Kvalitativa omdömen, manifesta och latenta och kriterier 
Tidigare i samtalet har det latenta kriteriet, förändring och utveckling formu-
lerats av läraren. Efter att studenten visat sin koreografi i första sekvensen 
och läraren försäkrat sig om att den är avslutad föreslår läraren att det är ”en 
kvinna” som gestaltas. Förslaget bekräftas av studenten i S1:1-2; (L) … en 
kvinna… (S) Jaa… ** (L) Okej… på plats är hon i alla fall… S) Ja, på plats, 
ja. På plats å... Hela tiden runt… En väg och det är samma (L)mm…(S) Så 
det är mycket snurr på samma sida. Också jag utgick från det här… (L) 
Mm... jag köper absolut ditt koncept och jag… jag tolkar in kvinnan i detta 
()…(S) […oh ja... snälla och så…ja] (L) [eller så… ]så det är lite sådär 
schablonkvinnan. 
 
Efter att de definierar koreografins tematiska kriterium, ”kvinnan” formule-
ras kvaliteterna ”snäll” ”schablonkvinnan” ”på plats” ”snurr på samma sida” 
”en väg”. Det tematiska kriteriet utvecklas i relation till hur kvaliteter lyfts 
fram av läraren och studenten. De visas, formas och avvisas i koreografiska 
uppslag, blickar och tal, som i S4:2; (L) mm… men kan du göra en större 
rörelse, en större förändring i det som är mera synligt för åskådaren? (L) 
går fram ett steg och pekar med händerna hopslagna mot (S) tar sedan ett 
steg tillbaka och slår ut med armarna mot en tänkt publik (S) Står kvar med 
en hand på höften och tar upp den andra mot hakan, tittar på (L) mm… mm, 
eller något annat? (L) Som inte förstör stämningen… 
 
Studenten undersöker lärarens förslag men varierar kvaliteterna på olika sätt. 
Hen talar om kvaliteterna i termer av ”en väg och det är samma” och att 
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dansen ska ske på en begränsad yta. Studenten frågar efter förtydliganden i 
kvaliteterna medan hen dansar, säger att hen inte ”förstår” vad som ska för-
ändras, eller att de förslag som ges av läraren kan få en ”annan” kvalitet. 
Läraren frågar också efter förtydliganden, som i S3:1; ”(L) …men du vill ha 
det på samma plats, alltså så det inte rör sig så mycket i alla fall?” Efter att 
studenten i inledningen formulerat och hos läraren bekräftat kvaliteterna för 
det tematiska kriteriet möter läraren studentens tolkning med bekräftande. 
S3:1; (L) Det tycker jag är okej och så det är bra att du slutar som du börjat, 
det kan du absolut göra.	  Ett annat exempel är i S4:2 efter att studenten utta-
lat att frasen de arbetar med kan göras på ett annat sätt. Läraren undersöker 
”helt annat” i S4:3; (L) Om det där… Vi gör det en gång till. Börja från bör-
jan så kan jag försöka titta på det där som inte snurrar. Läraren undersöker 
de monotona och stillastående kvaliteterna i ”på plats” och ”en väg och det 
är samma”, och ber studenten visa. Kvaliteterna och det tematiska kriteriet 
utvecklas på så sätt kontinuerligt i samtalet. 
 
Då studenten inte strikt följer lärarens instruktioner identifieras ett latent 
kriterium av studenten i att hen kan styra samtalet på samma sätt som lära-
ren. Det medger att deltagarna i samtalet kan fokusera på arbetet med 
koreografin. Uttolkningen av kvaliteterna blir under samtalet alltmer expli-
citgjorda som manifesta kriterier, både av lärare och studenten. Läraren visar 
och talar om att förändra och variera, exempelvis i S3:2; Men om du har det 
där som en liten, ja det är som en liten… pärla där i början så måste du 
göra någonting annat… Ja… Alltså det är bra med upprepning men jag… 
Jag ser det många gånger ändå så att du måste variera dom... eller i S2:3; 
”Böj dig annorlunda och så gör du det igen och så böjer du åt ett annat håll 
och eller tar du ner bara den ena handen...  
 
Rörelse i kombination med reflektioner är en central resurs för läraren och 
studenten i konstruktion av manifesta kriterier, som exempelvis när läraren 
visar hur frasen de arbetar med kan förändras i S3:3; (L) Visar rörelsen från 
huvudtemat, backar och går över till en nigning.	   Studenten svarar i	   S4:1; 
”antyder rörelsen i mindre rörelser och visar sedan rörelsen med höger 
arm/hand.	  	  

Uppmärksamhetsfokus 
Utifrån överenskommelsen om att det är kvinnlighet som ska gestaltas upp-
märksammar läraren det tematiska kriteriet ”kvinnan” samt de gestaltande 
kvaliteterna ”snäll” ”schablonkvinnan” ”på plats” ”snurr på samma sida” en 
väg”. Läraren och studenten uppmärksammar fraser som de menar kan för-
ändras/förbättras med avseende på formulerade kvaliteter.   
 
Uppmärksamheten på hur kvinnlighet kan gestaltas i koreografin är i fokus, 
den personliga erfarenheten tas inte upp under samtalet. Lärarens uppma-
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ningar, instruktioner och frågor är en del av denna utgångspunkt. Här fram-
står lärarens uppmärksamhet också vara riktad mot dansarens yrkesidentitet 
med fokus på koreografins möjligheter att gestalta det tematiska kriteriet.  
 
Studenten uppmärksammar de olika förslagen och bearbetar dessa med att 
pröva och bearbeta. Explicita bedömningar som uppmuntran och beröm an-
vänds varken av lärare eller student. Uppmärksamhetsfokus finns på de 
formulerade kriterierna och de gestaltande kvaliteterna, samt på en tänkt 
publik. 
Läraren och studenten uppmärksammar kontinuerligt skillnader och föränd-
ring mellan olika versioner och kvaliteter i fraserna.  
 
En traderad kunskap eller referenser till en yttre värld, till fältet, till kanoni-
serade verk eller traderade dansteori, till kända eller okända dansare och 
danspedagoger nämns inte av studenten eller läraren. De formella och tek-
niska dimensionerna uppmärksammas i förhållande till de definierade 
kriterierna och kvaliteterna. Uppmärksamhet på publiken finns flera gånger i 
lärarens rörelser, kommentarer och frågor.  
 
Varken läraren eller studenten uppmärksammar samtalets eller bedömning-
arnas form.  

Meningserbjudanden  
Läraren och studenten konstruerar meningserbjudande dels genom att visa 
och gestalta olika uttolkningar av kvaliteterna som urskilts, och dels genom 
att begreppsligt på olika sätt utveckla dessa. ”Snäll”, ”schablonkvinnan”, ”på 
plats”, ”snurr på samma sida”, ”en väg”, fördjupas som meningsskapande 
resurser genom de manifesta kriterierna som utvecklas; ”variation”, ”stäm-
ning” och ”eller något annat”. Frågor, värderingar och bedömningar som 
meningserbjudanden utvecklas utifrån de manifesta kriterierna. När studen-
ten i S4:2 föreslår ”något annat” och läraren värderar reflektionen i S4:2 (L) 
Som inte förstör stämningen… kan det förstås som en bedömning. Något bör 
korrigeras och samtidigt konstateras att det i frasen finns en specifik stäm-
ning. Genom att växelvis beskriva de problem de uppfattar och ge förslag på 
hur fraser/koreografin, kan förändras utvecklar de meningserbjudanden kon-
tinuerligt, som i S3:1 (S) ja sen, jag också inte vet … för att… eh… jag vet 
inte heller hur jag ska avsluta. För det är okej för det är någonting som 
händer här som switsch… och sen är det bara att snurra runt och sen så 
stanna på samma plats.  
 
Läraren och studenten erbjuder tillsammans ett meningsskapande kring 
skillnader och förändring i koreografin. Det börjar med att studenten visar 
koreografin och att de därefter tillsammans undersöker fraser och rörelser 
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genom frågor och förslag. Genom att de inledningsvis definierat de tema-
tiska kriterierna möjliggör det ett meningsskapande på en detaljerad nivå. 
 
Genom att lärare och student konsekvent visar och formar koreografiska 
uttryck för varandra, samtidigt som de talar och lyssnar, understryks denna 
konstruktion som en meningsskapande resurs. De olika fraserna och rörel-
serna blir på så sätt objektifierade för studenten och möjliga att utveckla, 
leka och experimentera med.  

Övergripande tolkning och diskussion 
I sättet att hantera manusutkastet respektive koreografin och den konstnär-
liga processen i samtalen, utvecklas bedömningarna som meningsskapande 
resurser på olika sätt. Användandet av kvaliteter och kriterier i samtalen blir 
avgörande för hur deltagarna förstår den frånvarande textens betydelse, det 
vill säga konst- och yrkesfältets spelregler. 

Bedömningar som meningsskapande resurser i manuskursen. 
I första samtalet i manuskursen uppmärksammas av läraren de dramaturgiska 
kvaliteterna. Manusets övergripande tematik som studenten inledningsvis 
formulerar, ”frihet”, utelämnas genom att läraren explicit bedömer studen-
tens svar som alltför abstrakt. Läraren efterfrågan konkretion samt att 
studenten behöver upprätta en intern struktur i utkastet. Manusarbetet ska 
utvecklas utifrån en dramaturgisk standard där genrebestämning och hante-
ring av karaktärer ska bidra till att berättelsens intrig framstår klarare. 
Lärarens tal om karaktärerna, genrebestämning och hur berättelsen ska av-
slutas framträder främst som kvalitativa omdömen av utkastet och i mindre 
utsträckning som definierade kriterier i ett manusarbete. Istället för att arbeta 
utifrån dramaturgins begrepp uttrycker läraren sig svepande om att det i ut-
kastet är för många karaktärer, att genren är otydlig och att berättelsen ännu 
inte har ett slut. Medan studenten försöker förstå lärarens bedömningar ge-
nom mer definierade begrepp som vändpunkt och upplösning pekar läraren 
på de kvalitativa aspekterna. Utkastets slut är ”töckenaktigt” och spänningen 
”tappas” när historiens ska ”kammas hem”. När studenten försöker förstå 
genre utifrån en grundläggande aspekt resonerar läraren om genre på en kva-
litativ nivå. Exempelvis som kammarspel, Comedy of manners eller att en 
genre kan vara ”fasligt ironisk”.  
 
Läraren redovisar inte utgångspunkterna för de kvaliteter som hen formule-
rar och lärarens tolkningar och perspektivet framstår som dunkla och 
svårförstådda av studenten. När läraren ger synpunkter på en mer övergri-
pande nivå används dramat av Camus. Det är en referens som framstår som 
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otydlig för studenten och studenten ägnar mycket kraft åt att gissa och pröva 
för att förstå lärarens exempel och kvalitativa omdömen. Mer än som me-
ningsskapande resurs utvecklas för studenten de kvalitativa omdömena som 
ett facit på uppgiften. De latenta kriterierna för spelreglerna, i samtalet och i 
det kommande yrkesfältet, blir inte tydliggjorda för studenten. Lärarens be-
dömningar får en prägel av revision och kontroll snarare än en karaktär av 
konstnärlig bedömning sedd som en integrerad del av den konstnärliga utöv-
ningen. Istället för bedömning som resurs riskerar studenten att i samtalet 
”drabbas” av lärarens bedömningar och värderingarna.  
 
Även i det andra samtalet finns en uppmärksamhet på dramaturgiska kvali-
teter. Läraren inleder med ett kvalitativt omdöme genom att uttala att det i 
utkastet skissas en ”tänkbar utveckling” samt att utkastet är ”väldigt roligt”. 
Här bekräftas dels att det finns en utvecklingsbar struktur och dels att stu-
dentens genrebestämning är relevant. Genrebestämning, karaktärernas och 
dramata struktur utvecklas tidigt till latenta kriterier. Istället för att resonera 
om genre och karaktärsutvecklingens grundläggande funktion utvecklas 
dessa delar som resurser för att undersöka vilka val och möjliga vändningar 
som är rimliga i berättelsen. Ett tematiskt kriterium, filmens idé, formuleras 
av läraren som ”människans öde och möjligheten till en andra chans”, och 
utforskas gemensamt av lärare och student. I samtalet ställs förslag mot mot-
förslag, referenser möts av andra referenser och frågor bemöts med 
motfrågor. Studenten använder sig av igångsättare, exempelvis genom att 
förbise eller argumentera mot lärarens synpunkter och uppslag. Istället för att 
”drabbas” av lärarens bedömning använder studenten och läraren bedöm-
ningar som resurser att fördjupa karaktärer och utveckla utkastet. Här 
handlar det om att referera utifrån egna erfarenheter och resonemang, pröva 
olika varianter på förväxlingen och missförståndet, utnyttja användningen av 
dödsfallet. Dessa delar formuleras som manifesta kriterier och används i 
samtalet som meningsskapande resurser. Istället för att de manifesta kriteri-
erna utgör abstraktioner som ska uppfylla en given mall kan studenten 
använda dessa som konstnärliga bedömningar för att förändra och utveckla 
manuset. Bedömningarna blir en integrerad del av den konstnärliga proces-
sen. 

Spelets regler, habitus och makt 
Samtalen iscensätts som en ”pitch”. En i filmbranschen ofta förekommande 
samtalsform då en idé ska säljas in för finansiärer och producenter.  Lärarnas 
och studenternas dispositioner, deras känsla för ”spelets regler”, det vill säga 
i vilken mån de är införstådda med vad som kan uttryckas, sägas och bearbe-
tas i en sådan situation, framstår som betydelsefull för hur handlingsmönster, 
makt och bedömningar utvecklas i samtalen. 
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Makten i situationen innehas initialt av läraren, samtalen genomförs i hens 
rum som på många sätt är mer privat än offentligt. Genom möblering, böcker 
och filmer i bokhyllorna och andra rekvisit understryks lärarens position i 
yrkesfältet. I motsvarande mån framstår maktlösheten hos studenten, främst i 
det första samtalet. Hen är förberedd med ett färdigt utkast men verkar oför-
beredd på samtalets form, till exempel på att hen ska återberätta utkastet utan 
stöd. Studenten framstår även oförberedd på vad läraren ska säga och be-
döma och på vad hen själv kan säga och uttrycka. Makten förskjuts i 
inledningen ytterligare till läraren. Lärarens kvalitativa omdöme strax efter 
presentationen verkar bekräfta studentens osäkerhet mer än att den diskuterar 
utkastet som sådant. Läraren pustar långt och djupt och blicken går förbi 
studenten. Därefter uppehåller sig läraren under hela samtalet vid de drama-
turgiska funktionerna som meningsbärande kriterier och kvaliteter i 
manusarbetet. Genom att inte tala om det tematiska kriteriet som föreslagits 
av studenten blir de idémässiga och konstnärligt gestaltande aspekterna un-
derordnade. Samtidigt omformas inte bedömningarna av utkastets kvaliteter 
till konstnärliga och meningsbärande resurser. Lärarens och studenten sätt att 
prata, referera, gestikulera, framstår istället som den främsta meningsskap-
ande resursen i samtalet. Studenten som inledningsvis tycks vara förberedd 
blir under samtalet alltmer fåordig och sökande. I gester, blickar och kropps-
språk kontrasterar hen på ett bjärt sätt till läraren som under samtalet blir 
alltmer expressiv och mångordig. De fysiska framträdelseformerna, lärarens 
rörliga och expressiva uttryck och studentens stillasittande och delvis intro-
verta hållning kan associeras till begreppet performativitet (2007)26. 
Förmågan att förmedla utsagor är ur detta perspektiv inte beroende av en 
specifik konstnärlig kompetens utan är beroende av individens dispositioner 
och hur de tillåts att framträda i fältet. Samtalet handlar på så sätt mer om 
hur en konstnär och ett konstnärskap framträder än om hur ett manusutkast 
kan utvecklas, samt hur man därigenom skapar ett navigeringsutrymme i ett 
fält där referenser, smak och uttryck ständigt förändras. 
 
Vad som kan sägas och hur tankar och reflektioner kan uttryckas i ett hand-
ledningssamtal utvecklas på ett annat sätt i det andra manussamtalet. 
Samtalet börjar med att studenten, genom att ömsom hänga över den bärbara 
datorn som hen har i knäet, och ömsom titta på skärmen, berättar att utkastet 
ännu inte är klart. Efter att läraren ber hen presentera det hen har, ignorerar 
studenten med en viss självklarhet lärarens instruktion om hur manuset ska 
återberättas. Med blicken mot skärmen börjar hen att läsa texten på skärmen. 
Hen tar på så sätt initiativ i samtalet och kan vara med och styra situationen. 

                                                        
26 Butler har utifrån ett feministiskt perspektiv utvecklat begreppet performativitet vilket hon 
definierar som ”Sådana allmänt konstruerade handlingar, gester, utföranden är performativa i 
den bemärkelsen att den kärna eller identitet som de gör anspråk på att uttrycka är fabricerad 
och upprätthålls med kroppsliga tecken och diskursiva medel” (Butler, 2007 s.214). 
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Studenten använder liksom läraren en aktiv gestik och ständiga förflyttningar 
i fåtöljen, ofta i kombination med ett talspråk som ofta är uppbruten i ofull-
ständiga satser. Samtalets form, lärarens och studentens sätt att framträda 
framstår som självklar i relation till hur en ”pitch” kan utformas i yrkesfältet. 
Studentens till synes självklara sätt ger intryck av bidra till att bedömningar-
na under samtalet utvecklas till meningsskapande resurser. Situationen får 
karaktären av ett arbetsmöte mellan två kollegor snarare än ett handlednings-
samtal mellan en lärare och student. Förmågan att skriva och utforska ett 
manus framstår som något som i stor utsträckning utvecklas och formas i en 
komplex väv av konventioner, dispositioner samt tradering av givna former.  
 
Visar sig studenten vara förankrade i de spelregler som är närvarande i sam-
talen bekräftar läraren snabbt studentenen förmåga att positionera sig och 
navigera i det kommande yrkesfältet.  

Bedömningar som meningsskapande resurser i danskursen 
I danskursens bägge samtal uppmärksammar läraren de kommunikativa kva-
liteterna i koreografierna som presenteras. Efter att läraren och/eller 
studenten definierat de tematiska kriterierna övergår hen till att arbeta med 
de specifika kvaliteterna i varje fras. Koreografin gestaltande dimension, hur 
studenterna ska forma de kvalitativa, manifesta kriterierna som formulerats; 
”saknad”, att ”hålla fast till någon”, ”kvinnan”, uppmärksammas konsekvent 
av läraren. I samband med detta förklarar läraren i det första av de två dans-
samtalen vilka regler som gäller för samtalet. Det är studenten som ska fråga 
och att det är hen som lärare ska stödja.   
 
Koreografin betraktas i stor utsträckning som en skiss för bearbetning. Upp-
märksamheten finns på bedömningen av de kriterier som formulerats. 
Genom att läraren på olika sätt, och konsekvent genom samtalet, hänvisar till 
studenternas viljeinriktning och till det tematiska kriteriet utvecklas de olika 
kvaliteter som ett material för en gemensam undersökning. Lärarens syn-
punkter och reflektioner formas till konstnärliga bedömningar genom att 
kvalitet ställs i förhållande till de idéer som framlagts. Bedömningarna ut-
vecklas på så sätt en undersökande och integrerad del av den konstnärlig 
arbetsprocess och av samtalet. Den konstnärliga processen framhävs av lära-
ren som en ständig förflyttning från något som formeras och definierats till 
något som kan omformas och upptäckas.  
 
I danskursen görs varken hänvisningar till danstekniska aspekter eller till 
kända eller okända dansverk. Vilka val och regler som ligger bakom den 
didaktiska formen uttalas i det första samtalet, i det andra samtalet är den 
outtalad och underförstådd. 
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Lärarens och studenternas arbete är fokuserat på kroppen som materialitet. 
som mest Det blir tydligast i hänvisning till publiken och resonemang om 
spatiala och temporala dimensioner. Det är en artikulerad och problematise-
rande diskurs som iscensätts av läraren där hen kroppsligen och begreppsligt 
gör distinktioner och urskiljningar i olika kriterier och kvaliteter. Studenter-
nas koreografi tar på så sätt form relationellt, dels till deras intentioner och 
dels till en tänkt publik. 

Spelets regler, habitus och makt 
Hur studenterna i respektive samtal förstår samtalets form och de regler som 
styr denna, skiljer sig åt på ett sätt som liknar manuskursens två samtal. 
Samtalen iscensätts som en repetition, läraren tar initialt rollen som en repe-
titör och studenten tilldelas rollen som både koreograf och utförare. 
Studenten ska utveckla sin koreografi och läraren ska stödja denna utveckl-
ing. I vilken mån studenterna är införstådda med vad som kan uttryckas, 
sägas och bearbetas i en sådan situation, och i vilken mån de kan relatera 
situationen till koreografens yrkesutövning framstår som betydelsefullt för 
hur handlingsmönster, makt och bedömningar utvecklas i samtalen. 
 
Även i danskursen innehas makten initialt av läraren. Men läraren ”bär” inte 
med sig en rekvisita som i någon större omfattning understryker hens dispo-
sition och position yrkesfältet. Danssalen har också en mer offentlig 
karaktär. Genom att ställa frågor till studenten är läraren från början tydlig 
med att det är studenten som styr samtalet och hur koreografierna ska fram-
föras. Det som påverkar hur makt fördelas i samtalet är samtidigt hur 
studenten möter denna regel och hur hen orienterar sig i samtalet. Studenter-
nas disposition, deras sätt att prata och urskilja vad som får sägas och inte 
sägas, blir på så sätt avgörande för hur maktrelationen i samtalen utvecklas. I 
det första samtalet är det studenten som frågar om samtalets form och pro-
cess. Hen följer därefter lärarens instruktioner och bedömningar utan att 
föreslå egna variationer. Osäkerheten hos studenten, om hur samtalet ska 
förstås, visar sig också i slutet då hen efterfrågar bekräftelse och förvånat 
undrar om det inte ”var mer” som krävdes av hen.  
 
Genom att ständigt reflektera om, med och emot lärarens synpunkter visar 
studenten i det andra samtalet i danskursen att hen förstår samtalsformen, 
även utifrån ett yrkesperspektiv. Studenten söker inte bekräftelse från lära-
ren, mer handlar det om att få synpunkter och ha ett bollplank i läraren. 
Lärarens bedömningar och förslag prövas och modifieras av studenten. Detta 
bidrar till hur aktiv och självständig studenten och läraren kan agera. Samta-
let får karaktären av ett arbetspass snarare än ett handledningssamtal där de 
konstnärliga bedömningarna av lärare och student gemensamt formas till 
meningsskapande resurser i utvecklingen av koreografin.  
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Sammanfattning  
Frågan om hur makt utvecklas och fördelas i samtalen har flera dimensioner 
som kan knytas till deltagarnas dispositioner. Det handlar om studenternas 
förmåga att bli en del av eller vara med och utveckla ett handlingsmönster i 
samtalet. Det handlar också om hur deras dispositioner begränsar/möjliggör 
deras benägenhet att föreslå alternativa former för samtalet.  
 
Studenterna i samtal ett och tre får koncentrera mycket kraft på samtalens 
form och på att söka efter bekräftelse. Samtalen tycks för dem framstå som 
fragmentariska med svårbegripliga förklaringar och lösningar av de kvali-
teter och kriterier som identifierats.  Studenten i första samtalet i 
manuskursen är upptagen av samtalsformen och ser därigenom inte de po-
tentiella valmöjligheterna som läraren utpekar. Studenten i det andra 
samtalet går istället i dialog med läraren och de regler som hen ställt upp, 
exempelvis genom att läsa innantill, skjuta in egna referenser och möta lära-
rens förslag med egna uppslag. Därigenom skapar hen ett handlingsutrymme 
för olika valmöjligheter, både i samtalet och visavi manusutkastet.  
 
Lärarna anknyter varken i manus- eller i danskursen till några kursplaner 
eller målformulering i dessa. Det begränsar studenternas handlingsmöjlig-
heter då kursgemensamma kriterier potentiellt kan utgöra en resurs för ett 
mer jämlikt samtal. De regler som initialt och implicit gör sig gällande i ma-
nuskuren, exempelvis att utkastet ska presenteras utan textstöd ger läraren ett 
övertag. Dansläraren motiverar strukturen av samtalet för studenten i samtal 
tre och bjuder in studenten till ett gemensamt arbete. Trots det blir det tydligt 
att studenten behöver ägna mycket energi åt samtalsformen. I samtal fyra är 
det närmast det motsatta förhållandet. Studenten tar aktivt del i samtalet på 
ett sätt som kommunicerar en kompetens om samtalets spelregler. Läraren 
låter samtalet struktureras utifrån studentens ansats och förslag och det upp-
står en mer jämlik, närmast kollegial relation. 
 
Det framstår som att lärarnas arbete tar utgångspunkt i antagandet att studen-
terna redan är utövande konstnärer snarare än att de är individer som ännu 
inte behärskar området. Bägge lärare har lättare att möta studenterna som 
tydligt visar att de förstår situationen och som kan relatera den till ett yrkes-
utövande. Lärarna kan i samtal två och fyra också spegla sig i studenternas 
dispositioner och arbeta utifrån yrkesfältets implicita spelregler. I samtal ett 
och tre blir utmaningarna större för lärarna. De förmås att uttrycka latenta 
kriterier till manifesta på ett sätt som avviker från de spelregler som under-
förstått finns i situationen. Ett tydligt exempel är i första samtalet i 
manuskursen när läraren korrigerar studentens svar om genre, ”Nä, det 
(drama) är ingen genre”.  
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I vilken mån studenterna kan visa att de behärskar spelets regler, i hur de styr 
eller styrs av läraren har en likartad betydelse i bägge kurserna. Studenternas 
dispositioner får på så sätt en avgörande betydelse för hur lärande och be-
dömning utvecklas i samtalen. De roller som institutionellt tilldelats 
respektive aktör upprätthålls eller överskrids i relation till studenternas dis-
positioner och i relation till hur väl de utvecklat ett konstnärskap. 

Samtal i relation till autonomi och det konstnärliga produktions-
fältet 
Att studenternas dispositioner inverkar på hur samtalen utformas får konse-
kvenser för huruvida samtalen utvecklas i en tradition av mästarlära eller i en 
tradition av självreflektion. I det första samtalet i manuskursen och det första 
samtalet i danskursen inordnar sig studenterna under de mer eller mindre 
strikta regler som lärarna på olika sätt formar. Samtalen får karaktären av 
lärande som överföring. Här handlar det för studenten om att och förvärva 
specifika förmågor och handlingsmönster för att lösa rutinuppgifter enligt en 
rådande standard.  
 
I samtal två respektive fyra förstås eventuella regler som kommunicerats 
istället som föremål för utveckling. Samtalet grundar sig här mer på ett kri-
tiskt förhållningssätt. Studenternas förmåga att skriva ett habilt manusutkast 
eller skapa en koreografi är underförstådd och tas för given.  
 
Mästarlära respektive lärande som självreflektion visar sig även i relation till 
hur läraren förstår autonomidimensionen i samtalen. I manuskursen ställs 
manusutkastet i relation till fältet, dels genom hur läraren väljer att forma 
samtalet, dels genom att hen utgår och fortlöpande återkommer till de dra-
maturgiska verktygen. Det ger handledningssamtalet en delvis 
standardiserad prägel där studenternas eventuella särprägel inte betonas, i 
synnerhet inte i det första av två samtalen i manuskursen.   
 
I danskursen fokuserar läraren i högre grad på en estetisk autonomi. Ut-
gångspunkter är här studentens koreografi. Det handlar om att förmå 
studenten att tro på sin koreografi och utveckla tankar och reflektioner kring 
denna. Referenser till yrkesfältet görs inte, däremot är publiken en referens 
när de i bägge samtalen arbetar med att göra olika fraser begripliga. I ma-
nuskursen får studenternas erfarenhet och personliga reflektioner ett mindre 
utrymme. De meningsskapande resurserna i bedömningen finns främst i de 
dramaturgiska verktygen. I första samtalet i manuskursens visar läraren ett 
litet intresse för studenternas uppslag och idéer. Lärarens arbetssätt kan för-
stås som en process där hen vill få studenten att förstå hur kraven i fältet är 
utformade och hur hen kan möta dessa.  
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Studenterna i samtal två och fyra ser stora möjligheter att påverka samtalet. 
De är inte oroliga för att möta lärarens bedömningar utan förstår dessa som 
centrala meningsskapande resurser i arbetet. Samtalen stöps på så sätt om 
från undervisning till kollegiala samtal. De konstnärliga bedömningar blir en 
integrerad del i yrkesutövningen där habitus, positionering och frågor om 
autonomi och självständighet dessutom adderas som meningsskapande re-
surser. Studenterna prövar här även samtalets struktur genom att på olika sätt 
diskutera lärarnas bedömning, exempelvis genom att avstå från att pröva 
förslag eller genom att föreslå en annan väg. Återigen är detta inte relaterat 
till respektive utbildning utan till studenternas kompetens och deras förstå-
else för hur man kan tala, vad som kan sägas och vad som inte kan sägas i 
situationen.  
 
Studenterna i samtal ett och tre ser små möjligheter att påverka samtalen och 
sin läroprocess. Lärarnas bedömningar förstås ofta bokstavligen och blir 
genom osäkerheten i svaren, ryckta ur sitt sammanhang och kan därmed inte 
kopplas till den konstnärliga utövningen. I samtalen blir de meningsskap-
ande resurserna och bedömningarna som följer på dessa, fragment 
frikopplade från helheten. Potentiella resurser i arbetet decimeras till upp-
muntrande ord och medkännande klappar på axeln som möjligen känns bra 
för stunden men som inte ger studenten en möjlighet att koppla processen till 
yrkesfältet och konstfältet. De får bekräftelse, men de får inget erkännande 
som varande en del av det kommande yrkesfältet. Samtalen i dessa fall kan 
ses som en reducerad praktik, där endast vissa aspekter av det omgivande 
sociala praktikens handlingsmönster utvecklas. 
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Kapitel 6. Reflektion och avslutning 

Bedömningar som meningsskapande resurser 
I denna uppsats har jag undersökt hur bedömningar i handledningssamtal 
visas, formas, begripliggörs och används som resurser i den konstnärliga 
arbetsprocessen och i utbildningen på konstnärliga högskolor. Med utgångs-
punkt i socialsemiotikens fokus på teckenskapande som ett socialt och 
meningsskapande fenomen har jag beskrivit samtalen som en dynamisk pro-
cess mellan lärare och student. För att förstå interaktionens betydelse för 
deltagarna har jag i analysen synliggjort de kvaliteter och kriterier som for-
mulerats av deltagarna och undersökt hur dessa uppmärksammas och blir 
meningsbärande i samtalet. Jag har därefter placerat in samtalen i en över-
gripande social praktik, det konstnärliga produktionsfältet. Med hjälp av 
begreppen makt, habitus och autonomi har jag kopplat aktörers handlings-
mönster till de regler, normer och värden som på olika sätt speglar den 
sociala praktiken.  
 
I samtliga fyra samtal är det främst lärarna som talar. Själva talutrymmet står 
samtidigt i relation till hur olika värden, smak och regler uttrycks av delta-
garna. I samtal två och fyra kan studenterna genom sina erfarenheter av 
samtalets form och spelregler, lättare navigera och agera. Att samtalet vilar 
på regler som är vaga, svårformulerade, mångtydiga och som kontinuerligt 
anpassas till situationen är i dess två samtal, för både lärare och studenter, en 
självklar utgångspunkt. Därigenom handlar samtalen för läraren inte om att 
kontrollera studentens resultat utan om att bidra till att studenten utmanar 
sina färdigheter och föreställningar om det arbete som de har för handen. För 
studenten handlar det om att ställa sig själv i relation till sin arbetsprocess 
och att utveckla en kritisk hållning till denna. Ska kvinnlighet gestaltas i 
varierade eller monotona rörelser i den förslagna koreografin? Ska huvudka-
raktären gilla eller ogilla sitt arbete för att det ska bli möjligt att utveckla en 
svart komedi? Bedömningens funktion handlar om att utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt till det konstnärliga arbetet. Konstnärliga bedömningar kan 
då formuleras som en process där kvalitet ställs i förhållande till det som bäst 
gestaltar de idéer som framlagts. 
 
I stor utsträckning förstår de två studenterna i samtal två och fyra konstnär-
liga bedömningar som en underförstådd praktik där formulerade kvaliteter 
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och kriterier, snarare än kvalitativa omdömen, är centrala för den konstnär-
liga processen. Kvaliteter och kriterier står i centrum för samtalet och blir 
objekt att undersöka. I samtalen tar studenterna initiativ, gör egna tolkningar 
av vad som sägs och har självständiga uppfattningar om hur den konstnärliga 
processen ska drivas framåt. Att känna till spelreglerna handlar på så sätt om 
att känna tilltro till situationen och till sin egen förmåga som konstnär. I 
dessa samtal möts också lärare och studenterna genom sin delvis gemen-
samma förståelse av situationen. De kan därigenom utforma processen 
tillsammans och på så sätt skapa en mer kollegial relation. Deras gemen-
samma erfarenhet bidrar även till att den sociala praktiken, konstfältet och 
yrkesfältet med dess värden och normer, blir närvarande i samtalet.  
 
I samtal ett och tre finns en större koncentration på samtalets form och på 
bedömning som bekräftelse. Studenterna betraktar de kriterier och kvaliteter 
som utformas som ett strikt regelverk att följa och inordnar sig i. Även om 
lärarna initialt möter samtliga fyra studenter på ett likartat, sätt med öppna 
frågor och olika förslag, handlar samtal ett och fyra mer om att för lärarna 
försäkra sig om att studenten förstår själva situationen. De kvaliteter och 
kriterier som utvecklas blir inte objekt för undersökning utan främst ett rek-
visit för bekräftelse. Studenternas dispositioner, deras erfarenhet och 
kunskap framstår i transkriptionerna som centrala för situationen. Samtalet 
får mer en karaktär av mästarlära där överföring av kunskap blir den primära 
diskursen och den reflekterande och kritiska diskussionen uteblir.  
 
I samtalen ställs det inga uttryckliga krav på effektivitet, att studenterna ska 
lära sig fortare och bättre. Det handlar mer om att studenterna kontinuerligt 
ska formulera kvaliteter i koreografin eller i manusutkastet i förhållande till 
det som ska gestaltas. Bedömningarna kan utifrån detta resonemang beskri-
vas som en erkännandeprocess där samtalen funktion blir att synliggöra 
villkoren för erkännande i konstfältet. Att vinna erkännande i ett fält handlar 
om att identifiera det vaga, flyktiga och mångtydiga i det konstnärliga arbe-
tet. Den värld av tilltro som omgärdar konsten och som ger studenters arbete 
på konstnärlig högskola en innebörd grundar sig i att fältets föränderlighet. 
Utifrån ett didaktiskt perspektiv får det konsekvenser för hur villkoren för 
undervisning och bedömning på konstnärliga högskolor kan förstås och be-
skrivas. Ytterst handlar det om var mening skapas i en lärprocess och hur 
makt opererar i denna.  
 
Kress och Selander menar att denna typ av erkännandekulturer ytterst grun-
dar sig i makt och en förmåga att tolka en flytande, osäker praktik där olika 
krav och kriterier ständigt förändras. Det medför ett antal utmaningar för 
konstnärliga utbildningar. Kress & Selander (2011) kan sägas formulera 
dessa utmaningar i några frågor som utgår från ett maktperspektiv.  
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This is of course a question of power, in two distinct ways: is the agentive 
work of learners as interpreters acknowledged and recognised? And is recog-
nition given to non-canonical forms of representation, whether in modes or in 
genres, through which learners give expression to and materialise their mean-
ings as interpretations. One question therefore is: who takes the power onto 
themselves to accord or to withhold recognition? Cultures of recognition are 
effects of the use of social power. The question “What gets recognised and by 
whom?” will become means of determining distributions and locations of 
power. (Kress & Selander, 2011, s.268).  

 
Resultatet bekräftar Hämäläinens (2004) studie i det att handledningssamta-
len utvecklas i relation till studenternas självständighet. Även Harwoods 
(2007) och Baretts (2000) studier bekräftas i att de latenta och outtalade kri-
terierna som rör produktionsfältets sätt att tala om kvalitet och kriterier gör 
sig gällande i samtalen, detta gäller främst manuskursen. I interaktionen 
mellan studenter och lärare kan spåras ett mönster som har likheter med det 
som i Rostvalls & Wests studie (2001) beskrivs som ”asymmetriskt möns-
ter”. Det gäller framför allt samtal ett och tre där utformningen av samtalen 
har negativa konsekvenser för studenternas lärande och möjlighet att bli en 
del av yrkesfältet. Edlings (2012) studie som visar att det finns ett antagande 
om att de studenter som antas till konstnärliga högskoleutbildningarna redan 
är konstnärer, genomsyrar samtalen i studien och antagandet förefaller vara 
en faktor som lärarna i stora delar utgår ifrån. 

Etiska överväganden 
Samhällsvetenskapliga studier där individers handlingar och utsagor om en 
praktik på olika sätt bearbetas ställer särskilda krav på hur skeenden repre-
senteras i transkriptioner och hur dessa analyseras och tolkas. Som nämnts i 
metodkapitlet kan jag utifrån ett socialsemiotisk multimodalt perspektiv 
välja att redovisa kortare interaktioner med stor detaljrikedom eller redovisa 
hela samtal som ger en mer övergripande beskrivning skeendet. Eftersom 
syftet i studien har varit att förstå individers handlingar på en diskursiv nivå 
har jag funnit att längre och mer övergripande representationer är det mest 
adekvata valet. Samtidigt finns i en studie av detta slag inte utrymme att 
redovisa samtalen i sin helhet. Det medför etiska frågor som rör hur jag valt 
och valt bort sekvenser. Det urval som gjorts kan uppfattas som lösryckt 
eller inadekvat i förhållande till den information som getts. Transkriptioner-
na kan även uppfattas vara felaktiga i bemärkelsen att personlig jargong, 
kroppsliga och språkliga vanor upplevs som antingen reducerade eller för-
stärkta. Samtidigt har urvalet av sekvenser en central relevans i fråga om 
uppsatsens giltighet. Ett urval som sätter den etiska dimensionen i förgrun-
den riskerar att reducera bort skeenden som är väsentliga för att studiens 
tolkningar och analys ska framstå som rimliga och trovärdiga. Denna inne-
boende konflikt har jag främst försökt lösa teoretiskt. För deltagarna har jag 
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klargjort att det inte var de som individer som var intressanta för studien. 
Fokus är i stället de handlingsmönster som framträdande och som är en del 
av en social praktik. Orsaker och ansvar för handlingar förläggs på så sätt på 
en övergripande institutionell och social nivå snarare en individuell nivå. En 
ytterligare aspekt som rör deltagarnas integritet är hur det empiriska materi-
alet ska förstås. Inom den kvalitativa tradition som denna uppsats är skriven i 
är det av vikt att jag som forskare inte ger sken av att det råder en korre-
spondens mellan transkriptioner och det faktiska skeendet. Avidentifiering 
genom fingerade namn, användning av det könsneutrala pronomen hen samt 
bearbetning att de berättelser och koreografier som återges har bearbetats, 
har i det avseendet varit viktiga verktyg i studien.  
 
Snarare än korrespondens bör det i denna typ av studie finnas en stark och 
tydlig korrelation mellan forskningsfrågan, teoretiska antaganden, det empi-
riska materialet och analysen. Det bidrar till att objektifiera studiens data och 
placera in den i ett vetenskapligt sammanhang, en social praktik som är fri-
kopplad från den praktik som det empiriska materialet är genererad i 
(Larsson, 2005). Jag menar att frågeställningar, forskningsobjekt, teoretiskt 
perspektiv och metodval i denna studie tydligt har framställts och att de 
sammanfogats till en lika tydlig som sluten enhet.  
 
Undersökningen följer i övrigt god forskningssed (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 (bilaga 1). I medgivandeblankett beskrevs forskningsprojektet syfte 
och metod samt hur resultatet skulle hanteras. I blanketten försäkras att re-
sultat ska behandlas konfidentiellt vilket innebär att deltagarnas namn 
avidentifieras och att alla originalfilmer och arbetskopior förvaras oåtkom-
liga för obehöriga och endast användas för forskningsändamål. När det gäller 
de forskningsetiska principerna kring nyttjandekravet av resultat fick med-
verkande i medgivandeblankett möjlighet att svara på tre sätt: 
 

1. Jag ---namn--- vill medverka i projektet Värderingskriterier och be-
dömningsnormer inom det konstnärliga området och tillåter att de 
videofilmade samtal där jag medverkar används i studien samt som 
visningsexempel i seminariesammanhang.  

2. Jag ---namn--- vill medverka i projektet Värderingskriterier och be-
dömningsnormer inom det konstnärliga området och tillåter att de 
videofilmade samtalen jag medverkar i används i studien. 

3. Jag ---namn--- vill ej medverka i projektet Värderingskriterier och 
bedömningsnormer inom det konstnärliga området.  
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Här framgick också att deltagande i studien är frivillig och att de som valt att 
var med i undersökningen när som helst kan välja att avbryta sin medverkan.  

Studiens metod, tillförlitlighet och trovärdighet 
I ett samhällsvetenskapligt perspektiv har jag belyst konstnärlig bedömning i 
handledningssamtal utifrån ett begreppsligt nätverk där diskursanalys, soci-
alsemiotisk multimodal perspektiv samt begrepp hämtade från Sadler 
analytiska perspektiv på bedömning, och Bourdieus fältteori används. Syftet 
med begreppsapparaten som konstruerats har varit att möjliggöra en kopp-
ling mellan handledningssamtalens produktion av text, dess diskursiva 
praktik och en vidare social praktik, det konstnärliga produktionsfältet.  
 
En videosekvens innehåller mycket information och endast en bråkdel kan 
analyseras. Därutöver finns i en videosekvens en mängd relationer till olika 
fenomen som finns utanför den filmade situationen och som ju inte direkt 
kan bli synliga i videoupptagningarna. I relation till denna problematik be-
höver jag som forskare göra en mängd olika val som främst ligger på en 
begreppslig nivå. Genom frågeställningarna och valda begrepp har jag suc-
cesivt begränsat min ”synvinkel” på så sätt att det fenomen jag undersökt 
framstått som möjligt att analysera. Att justera och ställa in ”synvinkeln” 
handlar om att välja bort en uppsjö av tänkbara perspektiv och begrepp och 
samtidigt välja ett perspektiv som jag vid en specifik tidpunkt hävdar är det 
mest relevanta. Det perspektiv som jag valt att använda är i sin tur påverkat 
av det sammanhang som den är producerad i. Även den bearbetade empirin 
är medierad, strukturerad och konstruerad utifrån det perspektiv jag valt. 
Begrepp och empiri är med andra ord främst valida utifrån de val som gjorts 
och problematiserats. Perspektivet formas därutöver genom de resurser och 
kunskaper jag har och som finns i det sammanhang jag befunnits i. Precis 
som i relationen mellan studenten och läraren i handledningssamtalen finns 
alltså även i forskningsprocess en maktdimension där jag som forskare utö-
var makt på den situation jag vill undersöka. Denna kan vara betydande med 
tanke på att det i området finns förhållandevis få vetenskapliga studier. Scott 
& Uscher pekar på maktaspekten som en central del i metodvalet; 
”…method is never unproblematic, but always involves an awareness that it 
is situated in time and place and therefore subject to particular arrangements 
of power” (Scott & Uscher, 2011, s.101).  
 
Även om jag i texten tagit hänsyn till dessa maktfaktorer, exempelvis genom 
att peka på studiens relationella och epistemologiska utgångspunkter så 
framställs likväl en specifik bild av ett antal händelser som kan framstå som 
reella och faktiska. Varje handledningssamtal är dock ett unikt ögonblick i 
en tidslig och rumslig bemärkelse. Dessutom påverkas handledningssamtal 
av en mängd faktorer som jag här inte tagit hänsyn till. Förändringar av 
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kursplaner, antagningsrutiner, examinationsordningar och andra liknande 
faktorer sker kontinuerligt och påverka på olika sätt de individuella handled-
ningssamtalen. Samtalen är utifrån detta perspektiv inte möjliga att replikera.  
 
Jag kan med andra ord inte säga något om de ”verkliga” omständigheterna i 
samtalen. Det jag däremot kan förhålla mig till är frågor som rör hur gång-
bara eller valida de valda begreppen har varit i undersökningen. Jag menar 
att de olika begrepp jag använt kompletterar varandra och att de är epistemo-
logiskt förenliga. Begreppen hanterar representationer av likartade 
handlingsmönster på olika nivåer med utgångspunkten att kunskap är något 
vi gemensamt konstruerar och utvecklar. Den multimodala beskrivningen 
som genomförts har synliggjort teckensystemen på en nivå och på ett sådant 
sätt att det blev möjligt att urskilja deras olika funktioner, hur de samspelar 
och på olika sätt förhåller sig till varandra. Genom de analytiska och tol-
kande begreppen har jag kunnat gestalta deltagarnas erfarenheter vilket gett 
möjlighet att visa hur kommunikation och interaktion i samtalen på olika sätt 
står i relation till normer som finns i yrkesfältet och hur habitus, makt, auto-
nomi verkar i konstfältet. 
 
Habitus definieras av Bourdieu (Bourdieu, 1994/2004, 2000) som en flexibi-
litet hos individen som ger upphov till olika handlingar beroende på de 
situationer som aktörer möter. Med andra ord kan samma dispositioner ge 
upphov till helt olika handlande beroende på vilken situation som agenten 
ställs inför. Snarare än som en uppsättning färdiga handlingsmönster kan 
habitus förstås som en startpunkt för olika strategier. Med den utgångspunk-
ten kan studenternas sätt att möta situationen ses som ett uttryck för en 
flexibilitet. De agerar i enlighet med vad som är möjligt och rationellt, skulle 
samtalen tagit en annan form skulle deltagarna agerat annorlunda. Denna 
flexibilitet har dock varit svår att synliggöra i studiens material. Här framstår 
istället lärare och studenter låsta till handlingsmönster med små möjligheter 
att förändra diskurserna i samtalen. Studenterna i samtal två och fyra har 
förvisso inget behov av detta. De väljer teckensystem och ensembler i stor 
utsträckning utifrån sina intressen, de gör distinktioner i kvaliteter och krite-
rier med en självklarhet som inte syns hos studenterna i samtal ett och två.  
 
I den kunskapssociologiska forskningen som intresserat sig för konstnärlig 
utbildning och bedömningsprocesser däri har det utvecklats viktiga kunskap-
er om dessa institutioners karaktär och särart (Orr, 2010, 2011, Gustavsson, 
Börjesson & Edling, 2012, Webb, 2012). Denna forskning har samtidigt inte 
varit lika intresserad av hur de aspekter som Bourdieus begrepp lyfter fram 
iscensätt och gestaltas i den konkreta didaktiska praktiken. Studien kan ses 
som ett förslag på hur detta kan göras. Med tanke på att konstnärliga högsko-
lor i relation till många andra högskoleutbildningar har en relativ homogen 
sammansättning av studenter (Börjesson, 2012), blir de studenter som inte 
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delar de erfarenhet som de flesta har på utbildningar, mycket sårbara och får 
betydande svårigheter att utveckla en konstnärlig kompetens. Den kunskap 
som här har kommit fram kan bidra till att de som är involverade i undervis-
ningspraktiken kan utveckla samtalen mot ett mer inkluderande förhållnings-
sätt. 

Fortsatt forskning 
Det finns mycket få studier om interaktion mellan lärare och student i indi-
viduella handledningssamtal i på konstnärliga högskolor, forskningsbehovet 
är stort. Att genomföra fler och större interaktionsstudier utifrån olika teore-
tiska perspektiv skulle självklart ge en mer representativ och pregnant bild 
av handledningssamtalen och bedömningsprocesser i dessa. Här finns även 
behov att göra liknande interaktionsstudier i andra undervisningsformer på 
konstnärliga utbildningar, exempelvis att studera handledning i grupp. 
 
Att genomföra liknande studier om samtal och interaktionsmönster inom 
yrkesfältet skulle också vara intressant, både utifrån ett erkännandeperspek-
tiv och utifrån ett jämförelseperspektiv. Här handlar det om likheter och 
skillnader mellan konstnärliga processer i högre utbildning och konstnärliga 
processer i yrkesfältet, men också om att förstå hur utbildningarna mer sys-
tematiskt kan förhålla sig till konstfältets erkännandekulturer.  
 
Mer kunskap om individuella handledningssamtal kan bidra till att profess-
ionalisera utbildningarna och även ge nycklar till hur konstnärliga 
utbildningar kan bli mer inkluderande. Flera studier har visat på brister i 
rekrytering av studenter till konstnärliga högskoleutbildningar (se bl.a. Bör-
jesson, 2012). Denna studie pekar på att de studenter som får inträde, men 
som inte har den vana av konstnärliga utbildningar och miljöer som förut-
sätts, har det mer besvärligt att orientera sig i undervisningsprocesserna och 
troligen även i det kommande yrkesfältet.  
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Summary 

Introduction 
Individual supervision is a common way to organize training in higher edu-
cation of the aesthetic field. In the supervisions students present different 
parts of their work and discuss the task to be or has been performed with the 
teacher. For example to describe a work on a dance floor or writing process, 
there is an on going learning process. A text or a set of movements is being 
"rehearsed", "explored" and "analysed", ultimately to be erected on a stage 
or utilized for the film screen. However, the participants examine and assess 
the work in various forms in order to be able to sort and select the parts they 
want to emphasize and find the best device for the ideas to be presented. In 
that perspective supervision can be described as an assessment process 
where the teacher and the student more or less, jointly identify, select and 
evaluate different qualities in the work presented. Thereby they create and 
recreate the traditions and standards in the field of art. In this study, my in-
terest is to examine and highlight students’ and teachers’ interaction and 
communication in detail, with a focus on how different semiotic resources 
are being used as meaning-making resources, in the individual supervisions.  
 
In 1996, Olsson remarked on two key challenges for higher education of the 
aesthetic fields. The first one regards the lack of conceptualisation of differ-
ent forms of training within the educations. The second one is about the 
dominance of the individualized teaching methods, which in the individual 
supervision, "often results in decreased focus on the general issues, and a 
emphasizing of the methodical problems within the single teaching occa-
sion." (Olsson, 1996, p.178) Later studies have explored and emphasized the 
function and role of the individualized training within higher education of 
the aesthetic field (Harwood, 2007, Edström, 2008, Olsson, 2010, Widen-
berg, 2011, Edling, 2012).   
 
Research on higher arts education has, in an international perspective, grown 
over the past two decades (Barrett, 2000; Cannatella, 2001, Eisner & Day, 
2004; Hämäläinen, 2004, Bresler, 2007; Orr, 2007, 2010, 2011, Harwood, 
2007 Stake & Munson, 2008; Webb, 2012, Orr & Bloxham, 2013), however 
there is a lack of studies that investigate the social and communicative con-
ditions, for the assessment within the supervisions. The need to 
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conceptualize and describe individual supervisions is still crucial, within 
higher education of the aesthetic field.  
Assessment in supervisions can be concrete and tangible and at the same 
time very ambiguous, contradictory and indistinct. The teacher puts the stu-
dent's performance and process in relation to their own experience but also 
in regard to the standards that he or she counts as "good art". Student's abil-
ity to capture not only what is shown and explained, but also the tacit and 
implied dimensions that emerges in the assessments has an impact on how 
the supervision will be developed, and how the student understands the tradi-
tions and norms included in the conversation. In that regard the supervision 
is an encounter with the historical processes that has shaped the power rela-
tion for those positions we call “a teacher” and “a student”. Within the 
supervisions there is also an encounter with the social practices that we call 
"artistic" and notions of what we consider as art. 
 
In this thesis I study how the form of assessment, meaning-making and pow-
er, evolves in individual supervision, in higher education of the aesthetic 
field. It examines the communicative resources and actions used during the 
conversation and on what the participants focus their attention on in terms of 
art and assessment. Assessment is studied mainly from two perspectives. 
Firstly as a dynamic interactive process where teachers and students based 
on their positions, together contribute to an understanding of the artistic pro-
cess. Secondly as a function that links supervisions to the social practice, the 
artistic arena and the student's future professional field. 

Research aim and questions 
The purpose of this study is 1), to describe and analyse assessments as a 
meaning-making process in individual supervision, and 2), describe how 
recognition is expressed within the supervision in relation to the artistic pro-
fessional field. The questions are as follows;  
 

1. What kind of semiotic resources are used during the supervision?  
2. Which meaning-making resources and qualities are in the centre of 

attention in the assessments that are conducted by the teachers and 
students?  

3. What implications do the communicative conditions of the studied 
assessment-situations have on students' opportunities to develop ar-
tistic skills? 
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Previous research 
Descriptions and concepts for assessment of the student’s performance in 
higher education of the aesthetic field are seldom documented, and there are 
few studies that follow individual supervisions with focus on assessment. 
Contrariwise the research that focuses on assessment in higher education of 
the aesthetic field is dominated by studies on evaluation processes at semes-
ter closings when students in public, showcasing their artistic work 
(Harwood, 2007). This assessment practice involves teachers, students and 
invited external agents as reviewers, curators and producers who assess the 
quality of students work (Barrett, 2000, Harwood, 2007, Lymer, 2010, Orr, 
2011). In the research literature this process been described as authentic and 
situational assessment and evaluation. Rather than to emphasise the link to 
the general criteria stated for instance in the curriculum, this kind of assess-
ment emphasises different types of contextual learning qualities and more 
complex abilities (Sadler, 1989, 2005, Tsagalidis, 2005). Correspondingly 
Barrett (2000) observes in a literary review, that teachers in studio and tutor-
ing conversations often use critic's language, to express a summative 
appraisal and as a way to invite students in a discussion of the results. Hämä-
läinen (2002) notes in a study on tutoring in choreography training, that 
external practitioners make very different assessments of student’s perfor-
mance. She claims that that the assessments formulated as criticism, for the 
students, has value as a way into the profession, rather then a tool to develop 
their skills.  
 
Criteria’s for what can be considered as good art or as a comprehensive art 
process is, in that perspective, developed outside the educational context, 
through the language of criticism and debate in daily press and in different 
performing art journals. Accordingly assessment is something understood 
not as an integral part of the artist's area of expertise and profession, rather as 
something that randomly affects and afflicts the artist, often from an external 
practitioner. From that point of view, it could be argued that assessment in 
higher education of the aesthetic field has fundamental similarities with ap-
praisal of art which implies an interpretation of the situation rooted in a 
social, cultural and historical context. From an educational point of view this 
notion encompasses that art students as well as their teachers are immersed 
in relationships, traditions and institutions that shape their identity, artistic 
choices and judgments. In connection to that perspective Hämäläinen (2004) 
explores questions of ethics and power in dance instruction with special fo-
cus on the term feedback (2004). The study has a phenomenological 
approach and consists of reflections and thoughts by nine students on how 
assessment evolves during group supervision in dance classes. Hämäläinen 
finds that a majority of students experience that they do not receive suffi-
cient feedback. In addition, the students express that the teacher's preference 
usually determines who will receive feedback and that feedback is often 
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given regarding the dancer's personality and appearance. Many students find 
the critical feedback as disparaging, which affects the learning process nega-
tively. Hämäläinen argues that the power evolved in the supervisions is 
develop in relation to the teacher's authority, expertise and in relation to stu-
dents' independence.  

Theoretical points 
Considering that supervision, individually or in small groups, is a crucial 
part in higher education of the aesthetic field (Harwood, 2007, Edström, 
2008 Wideberg, 2011), there's a lack of research investigating and describing 
conversations between teachers and students as an assessment process. The 
research that’s been conducted has focused either on teachers or on the stu-
dents (Orr, 2007, 2011, Webb, 2012, Orr & Bloxham, 2013). A social 
semiotic approach however focuses on the interaction between the teachers 
and student, on the fact that they are creating the conversation together. It 
acknowledges the experience that teachers and student carry with them into 
the supervisions and how it shapes their interaction, and as a consequence, 
the knowledge they are handling. By a detailed multimodal analysis of the 
supervisions, one can catch the actual actions of both parties involved in the 
supervision. However, to analyse assessment as a social practice within the 
conversations, that is, the artistic qualities, and power that operates within 
the particular situation, I added concepts from two other social constructivist 
perspectives. In order to create a structured analytical framework for the 
analysis I use Sadler’s analytical perspective on assessment, furthermore I 
use Bourdieu’s field concept in the interpretation of the analysis. 

Multimodal social semiotic perspective 
According to Kress “social semiotics is a theory about meaning making in 
process of interaction as communication” (Kress, 2011). To be more specific 
it’s a theory about meaning-making and how we utilize signs in all kinds of 
different modes that are available in our culture. The theory underlines and 
recognizes the choice and the interest of the supervisor and the student, that 
is, the sign by the sign-maker is not arbitrary, it always motivated. However, 
the theory includes not only the maker, also the user makes signs by focus-
ing the attentions she/he gives to the means of dissemination. The 
multimodal aspect of the theory draws attention to the material means of 
modes, the resources for sign-making. It’s focussing not only on verbal in-
teraction, rather, all kinds of modes have to be taken into consideration such 
as gestures, and gazes, pictorial elements, moving images, sound and the 
like. In individual supervisions often used modes relate to how the partici-
pants show their knowledge and how they tell the story’s they intend to 
devise. The participants’ uses the voice, speech, writing, body gestures and 
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gazes as well as physical objects, e.g. pens and computers. The terms shaped 
and shown are used to broaden the understanding of assessment from a so-
cial semiotic perspective. By focusing the mutual process performed by 
teacher and student the terms shaped and shown are connected to the social 
practice as a discursive system. First, from a multimodal perspective infor-
mation “of value” in an educational setting, comes from many different 
sources that shapes and shows knowledge in different ways. For instance 
knowledge is shaped and shown in a specific way in a textbook, and in an-
other way in a training film, and yet another way in a conversation (Selander 
& Kress 2010). Secondly, to learn something is to be capable of using signs 
according to established conventions. Being able to show how one under-
stands something is, in this perspective, a key element in learning and 
assessment. Thirdly, to show, is to elicit what principles the interlocutors 
have brought to bear in their interpretations. The interpretations thus become 
means for the teacher and the student to engage in discussions. There by, 
teachers and students can shape the “prompts” (Kress, 2010) within the con-
versation so they are better suited to lead each other in the direction to 
scrutinize, critically examine, develop or change the social practice inter-
twined in their talk. 

Qualities and criteria’s in the art field  
Like any other practice, the art world, and the art institutions, operate 
throughout specific rules, conventions and norms based on agreements de-
veloped between practitioners within the field. Bourdieu’s concept of field is 
the way I conceptualize the social practice in the study. A common defini-
tion given is as follows: 

“A field is a field of forces within which the agents occupy positions that sta-
tistically determine the positions they take with respect to the field, these 
position-takings being aimed either at conserving or transforming the structure 
of relations of forces that is constitutive of the field (Bourdieu, 1995, p.39).” 

 
The definition focuses on the feud and the struggle between practitioners and 
the means to conquer those positions is to aggregate symbolic capital, that is, 
prestige, recognition, and the possession of skills and knowledge. The social 
practice according to Bourdieu is constituted by tacit and normally non-
conscious actions. In the daily work and actions of an artist within the field, 
he or she does what they do with out thinking about it (Bourdieu, 
1994/2004). The social actions are from Bourdieu’s point of view based on 
habitus, an individual aggregation of experiences within concrete sociocul-
tural circumstances, that is, social practice.  
 
A common feature concerning assessment in higher education of the aesthet-
ic field is the notion of quality assessment, that is, judgment as something 
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fundamentally personal, rooted in the experience of the person evaluating. In 
the article Formative assessment and the design of Instructional system's 
(1989) Sadler develops a theoretical perspective on the concept of qualitative 
judgment, and stresses that criteria’s are as often blurred, as they are sharp.   
 

Originality, as applied to an essay, is an example of a blurry criterion because 
everything between wholly unoriginal and wholly original is possible. A fuzzy 
criterion is an abstract mental construct denoted by a linguistic term, which 
has no absolute and unambiguous meaning independent of its context. If a 
student is to be able to consciously use a fuzzy criterion in making a judg-
ment, it is necessary for the student to under stand what the blurry criterion 
means, and what it implies for practice. Therefore, learning these contextual-
ized meanings and implications is itself an important task for the student. 
(Sadler, 1989, p.124) 

 
The definition assumes that the interlocutors have a sense of “the rules of the 
game" in the area, and that there is no objectively independent method to 
confirm a proper judgment. A qualitative judgment can only be correct in 
relation to a new qualitative judgment. Sadler distinguish these judgments as 
manifest and latent criteria. The manifest criteria are explicit and the latent 
‘implicit’ criteria are those found in the background and handle the rules of 
the game. The key point is that a criterion in a general sense cannot be estab-
lished without continuously interplay between explicitly made qualities and 
the different criteria’s. 
 
With this definition, artistic assessment can be understood as a process 
where students and teachers develop criteria that are linked to the profes-
sional field and where they also develop an understanding of the rules 
governing the use of these criteria.  

Method and approach 
This case study examines assessment in an authentic environment where the 
boundaries between the situation and the context are constructed on the basis 
of the theoretical perspective. The study is based on ten video recorded su-
pervisions and in the thesis I present excerpts from four of those. The 
supervisions took place in two different courses at two different universities. 
In the supervisions the assessment is developed in relation to the situation 
and the actual task, without the support of the objectives in the curriculum. 
The student task in the script course was to write a script for a short film. In 
the dance course the student's task was to develop and present a short chore-
ography for their fellow students. The video recordings are transcribed 
through a multimodal framework and focused on the teachers and student’s 
speech, body movements, gazes and gestures during the interaction. The 
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selection of the four supervisions is based on the research questions and the 
theoretical framing. 

Results 
In all four sessions, it is mainly the teachers who are talking. The opportuni-
ty to control and steer the conversations relates to how different values, rules 
and judgments are showed and expressed by the participants. In conversation 
two and four, the students appears to have a greater experiences of the de-
sign of the supervision and they also appear to have a more clear view on 
“the rules of the game". They easily navigate and act in relation to the fact 
that the conversation are vague, ambiguous and continuously adapts to the 
situation. In this two conversations the teachers do not to check if the stu-
dent's are grasping the design of the session or if they understand the 
fundamental concepts. Instead the teachers become a part of the artistic pro-
cess by challenging the student skills and beliefs about their artistic work. 
For the students the supervision becomes a way to develop a critical attitude 
to the piece of art he/she trying to device. Assessment as a meaning-making 
process becomes a way to develop and critically scrutinize the artistic work.   
 
In session one and three, the student has a greater attention on the supervi-
sion as such, and to be acknowledged by the teachers. The students appear to 
consider the criteria’s and qualities developed within the supervision as strict 
and sharp regulations to follow and to adapt to. Even if teachers initially 
encounter the students in a similar manner, the teachers in supervision one 
and four constantly want to assure that the student understands the situation. 
The qualities and the criteria that are developed are not becoming the main 
resources in the meaning-making and assessment process. In those two con-
versations the transfer of knowledge becomes the primary discourse and the 
reflective and critical observations are absent. 
 
In supervision two and four, the qualities and criteria’s are in focus of the 
assessment and thus become resources to examine for the participants. In 
these sessions the students take different initiatives, make their own interpre-
tations of what is said, and have their own independent view on how their 
artistic process shall advance. Knowing the rules within the field seems to be 
an important feature and a way to develop confidence in the situation, and in 
the artistic field. The shift of focus in supervision two and four, goes from 
the fulfilment of goals stated in the curriculum, to the meaning-making, val-
ues, and perspectives that are recognized within the field of arts.  
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Discussion and final reflection 
In this thesis I have explored assessments as part of individual supervisions 
in higher education of the aesthetic field. I have described how the partici-
pants use assessment as an act of meaning-making through the multimodal 
use of language and I have described the conversations as a dynamic process 
between the teacher and the student. To understand the artistic process and 
the significance of interaction I revealed the qualities through the criteria 
devised by the participants, and examined how these becomes meaningful 
resources within the supervision.   
 
The detailed transcription in multimodal analysis has been criticized for ne-
glecting the social and cultural context. Bazalgette & Buckingham 
(Bazalgette & Buckingham 2013) argues for instance that the affect of the 
social practice, in multimodal analysis, tends to get out of scope. However, 
Sadler’s notion of quality and Bourdieu’s field concept of habitus, contrib-
utes to incorporate the social practice, the professional field, in the full 
analysis of the empirical material. 
 
Assessment in higher education of the aesthetic field can be expressed as a 
process where quality is related to the professional field. The students as 
well as their teachers are immersed in relationships, traditions and institu-
tions that shape their identity, artistic choices and judgments. In that respect 
the study confirms Hämäläinen (2004) how argues that instructions and su-
pervision in higher education of the aesthetic field develop in relation to the 
teacher's authority, expertise and in relation to students' independence.  
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Projektbeskrivning 
Projektets idé är att belysa centrala aspekter kring bedömningskriteriers och 
bedömningsnormers funktioner och användning i pedagogiska situationer 
inom högre konstnärlig utbildning. Behov av strukturerade och enhetliga 
bedömningsformer uppstår när man släpper ämnesbaserade undervisnings-
modeller. I lösare strukturerade system baserat på integration och samverkan 
har den enskilde läraren inte längre ensamrätt, utan bedömning måste ske i 
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Metod 
I projektet kommer ett antal handledningssamtal att videodokumenteras. En 
videokamera kommer att riktas mot läraren och den andra mot studenten. Vi 
kommer att ställa upp två videokameror på stativ i rummet och följa samta-
let. Vi vill särskilt framhålla att forskningsfokus inte ligger på enskilda 
individer eller på det konstnärliga uttrycket utan på samspelet mellan student 
och lärare. 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Studiens resultat kommer att publiceras i ett antal rapporter/artiklar samt 
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utan förevisning av filmsekvenser. Vid rapportering och publicering av stu-
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och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att 
behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personupp-
giftslagen (1998:204). Projektet genomförs också i enlighet med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Alla originalfilmer och arbetskopior kom-
mer att förvaras oåtkomliga för obehöriga.  
 
Medverkan i studien är frivillig och deltagarna kan när som helst välja 
att avbryta sin medverkan. 
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