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INLEDNING 
 

Uppdraget 
Så här såg vår uppgift ut som det fastställdes av Styrgruppen 2009-06-02: 

Arbetsgruppen Utbildning och Forskning (UoF) ska 

• i det första skedet av processen ta sikte på de innovativa möjligheter som en ny högskola 
erbjuder  

• särskilt överväga nya utbildningsområden, som dagens båda högskolor inte uppmärksammat 

• knyta extern kompetens till gruppen 

• inhämta tidigare och nuvarande erfarna pedagogers tankar 

• överväga former för omgivande branschers och omvärlds medverkan i och påverkan av 
arbetet 

• anlägga ett internationellt perspektiv 

• ge plats för en reflektion över hur en ny högskola kreativt kan förhålla sig till 
Bolognasystemets olika utbildningssteg  
 

Vi har valt att tolka det som att vi inte förväntats komma med en färdig organisationsplan, utan 
först och främst ska leverera en visionär text som kan ligga till grund för fortsatta samtal om 
framväxten av Stockholms Dramatiska Högskola, SDH. Att komma med prognoser är svårt, 
särskilt om de rör framtiden, men vi har efter förmåga gjort ett försök. I stället för att arbeta 
igenom alla idéer till sin yttersta konsekvens och då riskera att kväva intressanta resonemang 
och vilda tankar har vi medvetet valt att låta texten spreta. Det är ett internt material som riktar 
sig till alla som är verksamma inom Teaterhögskolan i Stockholm, TH, och Dramatiska institutet, 
DI.  

Vi har under hösten 2009 intervjuat före detta och nuvarande studenter och lärare, 
yrkesverksamma konstnärer eller andra vars förhoppningar och farhågor inför vår process vi 
varit nyfikna på. Vi har besökt olika miljöer som vi tror kan inspirera den nya skolans skapande 
av en kreativ omgivning. Vi har rest i landet och världen för att ta del av andras erfarenheter 
och för att få syn på oss själva. Vilka är vi? Vilka vill vi bli? Som en bilaga till rapporten bifogar 
vi mer detaljerat hur vi arbetat och vilka vi träffat. De intervjuer och reserapporter som är gjorda 
finns på vår hemsida, gå in på www.nyhogskola.se och klicka på Inspirationsbanken. 

 

Vi vill inleda med några kompassriktningar som vi tror kan vara till hjälp när man navigerar 
genom rapporten;  

Vi som sitter i UoF-gruppen är alla på olika sätt knutna till TH och DI, men vi representerar inte 
våra skolor eller de yrken vi har. Vi har ansträngt oss för att gemensamt hitta utgångspunkter 
och målsättningar för en helt ny skola. Vår rapport bygger inte på grundliga analyser av 
dagens två skolor. Det är nödvändigt att analyser görs, men vi bestämde oss tidigt för att 
försöka arbeta så utopiskt som möjligt för att finna förslag som inte dikteras av vad vi har i dag. 
Något som visat sig väldigt svårt då alla drömmar kommer ur erfarenheter, men det har varit en 
viktig ledstjärna i vårt arbete. Som utgångspunkt har vi haft att fusionen måste ske på alla plan, 
ingen del ska in i den nya skolan utan allt måste byggas från grunden. Detta kommer att 
påverka såväl fungerande enheter som mer tydliga problemområden.  
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Något som berikat vårt arbete i arbetsgruppen är att vi kommer från olika yrken, vi är lärare 
och studenter, konstnärer och administratörer. Detta har gett oss fler infallsvinklar på uppdraget 
men det väcker också ett behov av att diskutera vissa centrala begrepp. När vi använder eller 
hör ord som omvärld/bransch förstår vi dem olika, så även om vi inte är konsekventa i 
rapporten kommer här ett par bestämningar; 

Omvärld – allt och alla utanför skolan. Människor och samhälle. 

Bransch – framtida arbetsgivare, företrädesvis inom film, radio och TV. 

Yrkesverksamma – professionella konstnärer med de yrkesfunktioner vi utbildar för 

Lärare – de som undervisar på skolan 

Kollegium – den plats som organiserar undervisningen, ett organ  

Vi har diskuterat konst och hantverk. Vi menar att hantverket är en förutsättning för att kunna 
utöva vår konst, men vi har valt att problematisera vår definition av hantverket. Vad är det, 
egentligen? Vilka är våra yrken i dag? Vi ser ett behov av att söka lösa upp de hierarkier och 
den skråmentalitet som idag präglar och inordnar våra yrken.  

Fusionen 
Vi vill bygga en levande skola. I Mary Shelleys roman försöker Frankenstein skapa liv. Han 
ikläder sig skaparrollen och genomlider kval och umbäranden. Till trots mot naturen lyckas han 
till slut, men projektet blir hans undergång, han skapar ett monster. Om vi tillåts leka med 
metaforen lite till, att vårt uppdrag är att skapa något levande, så har vi i enlighet med vårt 
uppdrag tagit fasta på att vi inte som i romanen ska sammanfoga olika delar utan ska skapa 
förutsättningar för en fusion. Föreningen mellan våra två högskolor ska ske på partikelplanet, ett 
helt nytt ämne med än högre densitet ska skapas av de atomer som idag utgör molekylerna 
Teaterhögskolan och Dramatiska Institutet. Våra odds förbättras dessutom avsevärt i jämförelse 
med Dr Frankensteins då våra material kommer från två levande kroppar.  

Drömmen om en samlad skola är inte ny, det är en gammal tanke som återkommit med jämna 
mellanrum, men som av olika skäl nästan alltid kvävts i sin linda. Vilka är de svårigheter och 
motsättningar som gjort alla tidigare försök lika hopplöst fåfänga som alkemistens ambition att 
skapa guld? Vad är det som säger att vi ska lyckas? Hur kan vi utnyttja våra motsättningar till 
att utgöra den friktion som krävs för att det ska alstras energi? Från dramatiken vet vi att 
konflikten är själva förutsättningen, och det är kanske just detta, att inte rädas konflikten utan 
att se den som själva motorn i processen. Den kreativa konflikten som för oss framåt.  

Den nya skolan kommer få en särställning i svenskt kulturliv och utbildningsväsen och måste ta 
ställning till hur den vill förvalta sin position. Om skolan vill kommer den ha stor möjlighet att 
påverka och i förlängningen förändra den bransch studenterna ska verka i. SDH ska vara 
transparent i struktur och visioner både för de som är på skolan och de som söker sig dit och 
måste därför vara beredd att formulera vad den står för.  

Skolan ska vara en plats där människor med olika bakgrund och konstnärliga uttryck utmanas 
och utvecklas sida vid sida. För att kunna utnyttja storleken och bredden till sin fördel och se till 
att näven av olika inriktningar inte faller sönder i fingrar måste SDH ha en gemensam vision, ett 
välformulerat och fungerande mission statement. Något för studenter och personal att samlas 
kring och brottas med. Ett mission statement som formulerar verksamhetens mål och ursprung 
fungerar som rekryteringsgrund för studenter och personal och hjälper skolan att både utmana 
och förklara sin verksamhet. Det är viktigt att det finns en övergripande syn på hela skolan som 
präglas av sympati för och kunskap om varandra, både på student- och lärarnivå. Det ska vara 
EN skola.  
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SDH måste ta ett samlat grepp kring en vald pedagogik. Vi vill bygga en skola där studenten 
studerar istället för lär sig. Hur ser man på studenten och studentens lärande? Ska vi utbilda 
solister eller ensemblekonstnärer? Våra studenter måste både ges möjlighet att behålla och 
utveckla sina individuella kvaliteter och ges absoluta förutsättningar att ingå i kollektiv. Våra 
studenter måste lära sig att inte bara arbeta i grupp, utan också skapa i grupp.  

Skolan har även ett gyllene tillfälle att på allvar bli internationell. Inom flera av de områden 
skolan utbildar för krymper världen. Vi måste vara à jour med den internationella utvecklingen, 
både vad gäller högskolor och arbetsmarknaden i stort. Skolan har allt att vinna på att ta sin 
plats i samtiden och att i dialog med bransch och publik visa vägen. Dialog är viktigt. Inom 
vissa discipliner har avståndet i dag blivit för stort, vilket hämmar vår möjlighet till inflytande, 
både konstnärligt och instrumentellt. Skolan måste med auktoritet fortsätta definiera sig själv 
och sina mål, men samtidigt ha styrkan att kunna ta in omvärlden.  

SDH kan inte och ska heller inte påstå att den examinerar färdiga konstnärer. Vi ser konsten 
som en process, så även konstnärskapet och själva skolan. En process som med nyfikenhet och 
mod söker sig vidare, utmanar sig själv och sina värderingar för att stärka dem. Studenterna 
har inte bara möjligheten att under studietiden mötas och bygga framtida nätverk, utan även 
genom valbara kurser och gemensamma arbeten fördjupa sig i andra medium än just det de 
själva valt. Detta blir en hörnsten i den nya skolan, hur vi än sedan väljer att organisera den; 
att nyttja skolans storlek och bredd till en förutsättning för den utbildning vi erbjuder. Att å ena 
sidan genom valbara kurser och program kunna erbjuda studenten individuell fördjupning, ett 
sätt att möta studenten där den står, och å andra sidan kunna betona vikten av den kollektiva 
processen.  

Hur gör man då? Vi har ägnat mycket tid åt att dels försöka definiera en gemensam 
utgångspunkt och dels ett gemensamt mål och funnit att vi har varit relativt överens om väldigt 
mycket. Frågan har varit hur kommer vi dit? Några av oss vill börja med att ringa in vad en 
framtida student ska kunna när den går ut, andra av oss har önskat utgå från en beskrivning av 
vilken skola en framtida student ska möta. I båda fallen har vi valt att utgå från resultatet för att 
sedan baklänges konstruera förutsättningarna för att komma dit. Så för att slippa välja mellan 
hönan och ägget kommer vi i texten att skriva det vi är överens om, för att i modellerna 
möjliggöra yvigare och mer radikala förslag som inte behövt uppnå konsensus.  
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VAD FÖRVÄNTAS VÅRA STUDENTER KUNNA NÄR DET GÅR UT? 
 

I våra diskussioner om hur den framtida SDH ska se ut har vi till stor del utgått från vad vi tror 
att våra studenter kommer att behöva kunna när de avslutar sina studier. Att försöka sia om och 
beskriva vad våra framtida studenter ska kunna är givetvis inte lätt. Någon har till och med 
sagt att det är som att beskriva en fjäril för en blind: varje försök blir en begränsning av vad 
den faktiskt är. Men utan att ha formulerat en vision för vår verksamhet är det omöjligt att 
bygga en gemensam verksamhet och mycket svårt för studenterna att veta vad de ska söka 
efter för kunskap. Det är dessutom en nödvändighet att i såväl kurs- som utbildningsplaner 
kunna formulera lärandemål som i sin tur relaterar till lärandemålen i examensbeskrivningarna. 
Så väl medvetna om det problematiska i detta företag gör vi ett försök att ge vår syn på vad 
SDH:s studenter ska kunna, vilket ger några förutsättningar vi menar att vi måste ta ställning till i 
bygget av SDH.  

Efter avslutade studier på program på SDH menar vi att studenterna ska  

1. kunna gå ut i arbetslivet med ett flexibelt och väl förankrat hantverkskunnande,  

2. ha utvecklat ett (makt)kritiskt tänkande och ett självständigt förhållningssätt till såväl den 
miljö och det sammanhang de ska verka i som det de själva skapar  

3. ha en medvetenhet om hur olika gestaltande uttryck förändrar eller konserverar 
(värderingar i) omvärlden och därför ha en förmåga att ta ansvar för sina 
gestaltningsval utifrån en analys av dess relation till det omgivandet samhället 

4. ha erövrat ett hållbart konstnärskap, vilket bland annat innebär att ha förmåga att 
självständigt utvecklas över tid, ha en beredskap att agera i en föränderlig omvärld,1 

5. ha möjligheten att röra sig mellan olika discipliner inom den gestaltande konstens 
områden (film, radio, scen och TV),  

6. ha bildat sig en uppfattning om den gestaltande konstens etik och 

7. kunna behärska en konstnärlig process från idé till publikmöte. 

1. Den flexibla förmågan tränas genom att studenterna får möjlighet att genomföra 
gemensamma arbeten där de fördjupar sig i andra media än just det som är huvudinriktningen 
i deras utbildning, vilket blir ett sätt att nyttja SDH:s mångfald. Hur vi än väljer att organisera 
det här blir det gemensamma pedagogiska förhållningssättet en hörnsten i den nya skolan. Vi 
tror att det är absolut nödvändigt att det finns en övergripande syn på hela skolan som 
präglas av sympati för och kunskap om varandra, både på student- och lärarnivå, så att det 
blir en skola.  

I flera av de yrken SDH utbildar för är hantverkskunnandet grunden för att arbeta med konsten. 
Så kommer det vara även i framtiden, men en förändrad värld skapar också behov av 
andra/nya hantverkskompetenser. Nya media konkurrerar ut gamla, men bidrar också med 
utveckling och nya landvinningar. Även här måste skolans form bidra till innehållet. Vissa 
ämnesområden ska alla studenter möta medan andra är mer utbildningsspecifika. 
Gemensamma föreläsningar och vissa teorilektioner kan låta som självklara gemensamma 
utbildningsdelar. Men vi menar också att alla studenter också ska erfara vad det innebär att 
gestalta med kroppen, vilket kanske inte är lika givet. Ljusdesignerstudenterna måste också 
prova att arbeta framför kameran, skådespelarna måste få prova på att tamburera etc, om inte 
annat så för att stärka förståelsen för sin egen profession genom att se den ur ett annat 
perspektiv.  
                                                             
1 Begreppet ”hållbart konstnärskap” är myntat av professor Barbro Smeds, men liknande begrepp används i många 
andra sammanhang idag. Se till exempel 
http://www.apecv.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=239&Itemid=1 
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2. Det makt- och normkritiska tänkandet utvecklas bland annat genom teoretiska maktanalyser 
till exempel ur genusperspektiv. Men minst lika viktigt är det att få in detta perspektiv även i det 
praktiska arbetet. Erfarenheterna från projektet Att gestalta kön måste in i den nya skolan för 
att ge studenterna en kunskap om och en möjlighet till att på allvar göra en medveten genus-
/maktgestaltning.  

3. ”Medvetna val” skulle kunna ristas in som devis över SDH:s portal. Utövande konstnärer har 
ofta en syn på sig själva som progressiva och att deras arbetsplatser skulle vara upplysningens 
tempel. Ofta är det dock tvärtom. Inte sällan presenteras och befästs stereotyper och 
oreflekterade klichéer används gång på gång. Inte sällan hämtar vi dessutom våra bilder, 
mönster och förlagor från konsten själv, vilket ger respektive medium ett eget kartotek av 
schabloner som finns bara där och saknar giltighet hos publiken annat än som koder för hur en 
historia berättas eller förstås.  

SDH:s studenter ska bli medvetna om att de inte bara reproducerar spegelbilder av världen, 
utan att de själva, genom sina konstnärliga uttryck, är aktörer som bidrar till att konstruera den.  

4. Ett hållbart konstnärskap kräver mycket av utövaren. Detta inbegriper såväl personliga 
aspekter, som till exempel att träna sin röst så att den håller en hel tretimmarsföreställning eller 
ett helt yrkesliv eller att finna vägar för att finna nya förhållningssätt och utmaningar i sin konst 
för att känna sig stimulerad och vilja gå vidare. Här finns också rena miljöaspekter som att söka 
vägar för att göra sina gestaltande uttryck mer miljövänliga. Ett hållbart konstnärskap innebär 
också att finna vägar att göra sin konst angelägen för såväl publik som uppdragsgivare, att 
utveckla sin kompetens så att man kan behålla en utkomst inom konsten.    

SDH ska inte sträva efter att examinera ”färdiga” konstnärer. Det är istället centralt att ge 
studenten möjlighet att träna sin förmåga att se sina egna utvecklingsbehov bland annat 
genom att träna dem i att göra och argumentera för val mellan olika valbara kurser under 
utbildningens gång. 

Utbildar vi till hur världen ser ut idag, eller till hur vi tror den kommer att se ut? Kanske är det så 
att vi idag i mångt och mycket utbildar till hur världen såg ut för tjugo år sedan. Ett hållbart 
konstnärskap innebär också förmågan att verka i den tid man befinner sig och de tider och 
förutsättningar som ska komma. För många av våra branscher har de senaste tio åren sett en 
dramatisk förändring av utövarnas anställningsvillkor, något som i sin tur innebär att 
studenterna i långt större utsträckning än tidigare måste tränas i att driva egna projekt. 
Samtidigt ser vi att institutionen inte längre är den givna spelplatsen. Skådespelarna måste 
besitta en kunskap om fler kompetenser än att bara agera, rösten kommer långt ifrån alltid 
arbeta i scen/salong. Ser vi internationellt löser man ofta detta med att dela upp 
utbildningarna i klassiska och mer fria program. Devising, performance, filmskådespeleri blir 
egna program bredvid det renodlade teaterskådespelarprogrammet. Här måste vi ta ett 
avgörande beslut, Sverige har idag fyra högskolor som utbildar ungefär samma sorts 
skådespelare. Ska vi fortsätta göra det, eller ska vi bygga upp en skådespelarutbildning som är 
ett alternativ? Ska vi ha den parallellt med en klassisk träning eller ett program gör både och? 
Vad händer om vi överger den klassiska träningen helt och hållet och låter de andra skolorna 
ta hand om den? Utan att på samma sätt exemplifiera ser vi att liknande utmaningar finns inom 
alla de yrkesområden SDH kommer att utbilda för. 

5. Genom att SDH erbjuder studenterna möten med flera yrkesfunktioner skapas en mylla för en 
generation konstnärer med praktisk erfarenhet av ett brett utövande. Interdisciplinära 
samarbeten kommer även ligga till grund för nätverk som studenterna kan ta med sig utanför 
skolan.  

6. Det är av stor vikt att studenterna under utbildningarna vid SDH får en möjlighet att utveckla 
sin syn på konstens etik. Den kan beskrivas utifrån minst fyra olika områden: 

Konst vs underhållning 
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Vi säger oss ofta veta vad skillnaden mellan konst och underhållning är, men den är svår att 
definiera. Vi kan också strunta helt i att göra en distinktion, då konst faktiskt kan vara 
underhållande, och underhållning kan vara konst, men ett par saker kan ändå vara värda att 
nämna. Sverige är ett litet språkområde, vilket leder till att smal konst, den som inte bär sig själv 
ekonomiskt måste finna andra vägar till finansiering än den kommersiella marknaden. Då vi ser 
att allt mer av konstlivet marknadsanpassas har SDH att erbjuda studenterna chansen att 
lägga grunderna för ett konstnärskap som ska ha en chans att utvecklas vidare efter skolan. 
Våra studenter ska ges tillfälle och utrymme att på allvar erfara vad det innebär att gestalta en 
människa. Skolan får inte rädas en diskussion om konst. Underhållningsindustrin är beroende 
av att det finns konstnärer som med mod och integritet utforskar former och innehåll, en 
forskning vars frukter underhållningen sen kan skörda. Vice versa inspireras konsten i sin tur av 
underhållningsindustrin. Här har vi också chansen att muta in ett stort område för de högre 
nivåerna av skolans utbildningar. Vi ser hur experimentella konstnärliga projekt har allt svårare 
att finna finansiering. Det satsas på säkra kort även av de större statligt finansierade aktörerna. 
Här skulle skolan kunna erbjuda utbildnings- och forskningsplatser där man under skolans tak 
kan bedriva den del av sitt konstnärskap som är för dyr för teatrar och filmbolag. De skulle i sin 
tur, genom att verka på skolan, dels garantera att vi på de högre nivåerna får in den mest 
intressanta kompetensen, både för skolan och för konsten, och dels kunna tillföra 
grundutbildningarna kontakt med yrkesverksamma utövare.   

Amatörism vs professionalism 

Centralt i kritiken mot konstnärliga högskolor är uppfattningen att om studenten hade en idé 
när den kom in, så slipas den ner under studietiden. ”Det går inte att lära ut konst, det enda vi 
kan lära ut är hantverket.” Detta tål att diskuteras. Dels bygger det på en patriarkal uppfattning 
om konstnären som det manliga geniet, dels slipper skolorna själva ta i frågans komplexitet.  

Rent etymologiskt ligger skillnaden mellan amatör och professionell i att amatör är den som gör 
något för att den älskar det medan den professionelle gör det för pengar. Vilka konstnärer vill 
vi ha? Om professionalism innebär fördjupning, bredd, teknik, kompetens och förmåga att 
känna igen en idé och följa den, så är vi med. Men om det innebär anpassning och konvention 
så har något gått förlorat. Att påstå att vi ska examinera amatörer skulle nog skjuta bredvid 
målet, men SDH:s miljö måste sträva efter att ta till vara och utveckla det som fick studenten att 
söka sig till oss, snarare än att tala om hur den ska uppföra sig.  

Relation till publiken 

Som konstnärlig skola har vi möjligheten att låta studenterna fördjupa sig i sina studier utan att 
behöva marknadsanpassa sina resultat. Vi ska inte bara utbilda för det branschen eller 
arbetsmarknaden önskar. Däremot har vi på såväl DI som TH tidigare i viss utsträckning, med 
ambitionen att skydda studenterna, glömt bort publiken. Istället för att vara den part med vilken 
vi delar vår konst, de vars verklighet vi skildrar med hjälp av vår konst, så har publiken 
förvanskats till ett skrämmande monster som vi ska skydda studenterna från så att det inte ska 
kunna bedöma och förstöra dem. Ofta har ”publiken” jämställts med ”branschen”, så istället för 
att redan från början orientera studenterna mot det faktum att arbetet faktiskt har en adressat, 
har de förnekats möjligheten att använda sig av publiken i själva processen, något som faktiskt 
inte är farligt. Det finns flera modeller för hur man kan ha löpande kontakt med sin publik i form 
av referensgrupper och liknande. Hur kan vi annars göra anspråk på någon sorts funktion i 
samhället? 

Konstens plats i världen 

Skolan bör på allvar bli internationell. Kanske framförallt på mastersnivå; här skulle även 
undervisning inom vissa områden kunna bedrivas på engelska. Inom flera av de områden 
skolan utbildar för krymper världen. Mycket av arbetet sker redan digitalt och resultaten är inte 
avsedda enbart för den svenska marknaden. Framtida arbetstillfällen kan lika gärna vara här 
som någon annanstans. Vi måste vara à jour med den internationella utvecklingen, både vad 
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gäller högskolor och marknaden i stort. Vi bör öppna upp för internationella studenter, kanske 
främst på de högre nivåerna. Även här är skolans storlek ett plus då vi kan ta in internationella 
pedagoger som arbetar över programgränserna. 

7. Att behärska processen från idé till publikmöte är en viktig kunskap för alla studenter vid 
SDH. Alla studenter ska ha en rimlig inblick i och kunskap om hur ett verk blir till. De ska kunna 
göra research; dels veta hur det går till rent tekniskt, dels kunna omsätta materialet till 
konstnärlig praktik. Detta är också ett led i och en konsekvens av att skolan måste öppna sig 
mer utåt – studenterna ska inte bara söka i sig själva utan även uppmuntras att lyfta blicken 
och ta del av det samhälle och den tid de verkar i.  

 

Bildning 
SDH tar in studenter som under sina år på skolan kommer att genomgå en utveckling till ett 
professionellt plan, såväl konstnärligt som hantverksmässigt. Tiden på SDH skall också leda till 
att varje student genomgår en personlig process som utvidgar det egna perspektivet på livets 
villkor, ökar förståelsen för varje individs och konstens roll i samhället samt utökar de 
konstnärliga referenserna. Den processen benämner vi här bildning.  

Bildning är ett mångtydigt ord vars betydelse är minst sagt omdiskuterad. De positiva 
associationerna har med ett vidgat kunskapsbegrepp och en förmåga att omsätta sina 
kunskaper i praktisk handling att göra. I brist på en klar och entydig definition av begreppet 
går vi här istället runt det, som en vallhund kring fåren, och försöker samla ihop det till en 
begriplig vision av vad vi menar när vi säger att bildning är något vi ska ha mer av på SDH. En 
liten brasklapp vill vi också skicka med; i vissa sammanhang betraktas bildning som något som 
med nödvändighet gör människan mer kultiverad, mer empatisk och mindre fördomsfull. Att 
bildning i största allmänhet gör oss till bättre människor eller bättre konstnärer är en minst sagt 
svårbevisad hypotes och inte något som vi med säkerhet ställer oss bakom.  

De lite mjälliga omoderna associationerna till ordet bildning, ofta i kombinationen klassisk 
bildning, kommer sig av att det låter som något man erövrar och sen äger, något som ger 
status och därmed också riskerar fungera uteslutande, något som kan bygga hierarkier och 
positioner av makt. I den här betydelsen blir bildning något som handlar om konservatism, 
tradition och kanon. Det är precis allt det vi inte är ute efter. Den bildning vi förespråkar 
handlar om istället om utblick och rötter och ska gärna vara omvälvande.  

Vi förespråkar en bildning som något studenterna utsätter sig för, som frukten i paradiset, som 
gör att man förlorar sin oskuld. En kunskap som provocerar och stimulerar det inre växandet. 
Bildning på den nya skolan är alltså inte bara en fråga om en intellektuell process eller ett 
vetande, utan lika mycket en process som kräver att man öppnar sig för möjligheten till 
förändring, omvälvning och växande. 

Varför bildning? 
Bildningen som SDH ska ägna sig åt, syftar alltså till att både rucka på studentens 
förgivettagna världs- och självbild och att ge studenten mer stadga och mer fundament att stå 
på. Den typ av bildning som skolan ska erbjuda, syftar till att ge en existentiell fokusförflyttning 
hos studenten från ”jag - här och nu” till ”fördjupad identifikation, empati och förståelse för 
andra människor över tid och rum” och den syftar också till att bli en kreativ injektion, ”andra - 
där och då - tänkte på ett sätt som jag blir inspirerad av eller jag är befryndad med, här och 
nu”. Det syftar till att göra studenten mer nyfiken, att våga inse att sanningen finns på många 
platser, har många språk och ser olika ut. Alltså bli mer kunnig om sin okunskap för att få 
inspiration att arbeta för att motverka sin ignorans och blinda fläckar i sitt konstnärliga 
utövande.  
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Hur ska SDH arbeta med bildning? 
Vi tänker oss att SDH ska bedriva en undervisning som bidrar till att medvetandegöra studenter 
kring människans varanden och existenser över (evig) tid, (obegränsad) plats, (alla) kön, klass 
(herre, slav) status, kroppsliga fysiska villkor etc. Bildningen ska genomsyra allt som görs, ska 
inte vara en happening som man river av då och då. SDH ska ha bildning med sig i 
majoriteten av alla moment i sin verksamhet. Den får inte bli som vispgrädden på en kopp 
choklad utan som mjölken i kaffet. Inte skiktat, simmandes ovanpå utan blandat och något som 
förändrar drycken från svart till� ja det beror på hur mycket man har i�  

Det är dock inte möjligt, eller ens eftersträvansvärt, att SDH ska ge studenterna en heltäckande 
eller grundlig kännedom inom stora delar av humaniora. Men en vitaliserande insyn och 
kännedom om vad som finns att kunna vill vi locka studenterna med. En ökad kunskap om film-, 
idé-, konst- teaterhistoria och andra närliggande områden behöver studenterna i framtiden ha. 
Det här ska tillhöra skolans teoretiska kärnämnen. Det innebär att det bör finnas en kunskap om 
film även bland de studenter som är inriktade mot radioområdet och vice versa. En maskör ska 
till exempel i framtiden känna till något om Brecht och hans teorier, mimare ska vara förtrogna 
med exempelvis Rodins skulpturer och en ljuddesigner ska kunna relatera till förslagsvis John 
Cages kompositioner. Det kan inte bli annat än historiska nedslag, men det är viktigt att även 
de som rör sig i ett avgränsat och specialiserat område erbjuds möjligheten till utblick, att alla 
studenter får några historiska ”krokar” som ingångar till sina egna breddande studier. 

Bildningen inom SDH syftar till att göra studenterna mer medvetna om sig själva som en del i 
ett stort sammanhang över tid och plats. Att se och förstå att vi är ingjutna i en tid, en plats (ett 
sorts öde) och därmed också påverkade av en mängd faktorer som gör att vi ser på oss själva 
och världen på ett visst sätt. Bildningen inom SDH ska därför slipa studenternas förmåga att 
reflektera, förstå och tolka det andra gör i form av föreställningar, filmer eller små övningar, 
samt det man själv är delaktig i att skapa. 

Det är viktigt att bildningsinslagen i utbildningen har en tydlig koppling till den praktiska delen 
av verksamheten, att bildningen blir en bärande och stimulerande förutsättning för det 
konstnärliga pedagogiska arbetet. En tanke vi har diskuterat är möjligheten att knyta samman 
den yrkesfokuserade praktiska delen av utbildningen med moment där en konstellation av 
människor (som har respekt för och fungerar i vår verksamhet) ger feedback i olika stadier av 
arbetet. Deras uppgift är att, utifrån sina olika perspektiv, reflektera kring ämnesval, manus, 
gestaltningstankar etc. för att på så sätt belysa och berika perspektiven på olika övningar som 
görs. De utgör alltså en närvarande och delaktig referensgrupp. Det kan till exempel vara en 
socialantropolog, en konsthistoriker, en filosof, en filmvetare, en teatervetare och en 
genusvetare men också en eller två från branschen. De kan först få en kort introduktion i hur 
SDH:s metoder för att ge och få kritik går till, vilka perspektiv som är de mest intressanta, och 
utgå från perspektiven ”Hur kom du fram till det där?”, ”Jag tolkar den scenen så här�”, så att 
de som blir inbjudna inte hamnar i att bedöma förmåga och resultat utifrån ”Det var bra. Det 
var dåligt”.  

Det vore spännande om SDH utarbetade en mix av ämnen som skulle ingå i skolans utbildning 
så att skolan blev en plats med ett modernt förhållningssätt till bildning och reflektion. 
Kombinerar man det med ett kontinuerligt utbyte med yrkesverksamma människor kommer 
denna hållning och inriktning att spilla över på dem som är inbjudna och delaktiga från 
branschen. Ett bra exempel på hur detta görs på andra lärosäten är det sätt man vid Alverno 
College, USA, använder sig av människor utifrån som utvärderare av olika pedagogiska 
projekt, mer om detta i nästa kapitel. 



 11 

PEDAGOGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

I förra avsnittet talade vi om vad vi tror att studenterna bör kunna, men hur utformar vi de 
förutsättningar som gör att de har så goda chanser som möjligt att lära sig detta? Hur ska 
pedagogiken på SDH se ut? Kanske är det just diskussionerna kring dessa frågor som tagit 
största delen av gruppens tid i anspråk. Vi har kunnat konstatera att det finns många möjliga 
pedagogiska vägar att gå och, som framgår av de avslutande modellerna, att gruppens 
medlemmar har olika tankar och idéer om vilken av vägarna vi ska gå, baserat på vad som är 
våra olika bakgrunder och erfarenheter.  

Men mitt i denna oenighet är vi ändå överens om att den nya högskolan måste samlas kring 
en grundläggande syn på utbildningsuppdraget. När nästa fas i förberedelsearbetet inför 
fusionen är avslutad och det finns en tydlig idé om vilken av alla tänkbara vägar SDH valt att 
gå, vad som är grundbultarna i den nya högskolan och vad dess studenter ska kunna, är det 
nödvändigt att det också finns ett väl förankrat pedagogiskt förhållningssätt. Detta 
pedagogiska förhållningssätt, som bör genomsyra högskolans hela utbildningsverksamhet, är 
baserat på en framdiskuterad och välformulerad konst-, kunskaps-, människo- och samhällssyn. 
Vi tänker oss inte att det innebär att alla undervisar på samma sätt och utifrån samma metod 
oavsett ämne, gruppstorlek etc. Absolut inte! Men vi menar att det bör finnas ett 
grundläggande sätt att se på studenter, deras lärande och utveckling samt på konst, hantverk, 
lärarroll, omvärld etc. 

Vi ser flera skäl till att ta ett samlat grepp kring skolans grundläggande pedagogiska 
förhållningssätt: 

• vi menar att det är en förutsättning för att SDH ska kunna bli en sammanhållen 
högskola, snarare än separata avdelningar/institutioner,  

• det språk högskolan använder sig av internt får också bäring i den konstverksamhet vi 
utbildar för. För den nya högskolan är det viktigt att ständigt söka sig bort från gamla 
konstideal, bland annat genom att ha ett mer kritiskt förhållningssätt till mästare-
/lärlings- och överföringspedagogiken än vad som är fallet idag,  

• i processen att diskutera fram ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt utvecklar 
lärarna ett gemensamt språkbruk vilket ökar möjligheten att utveckla samarbeten, 

• med en sammanhållen pedagogik ökar chansen att studenterna utvecklar ett 
gemensamt språk(bruk) vilket underlättar interdisciplinära samarbeten såväl under 
utbildningstiden som senare i arbetslivet, och kanske inte minst viktigt 

• i samband med fusionen har vi har ett unikt tillfälle att i grunden kritiskt ifrågasätta vår 
nuvarande pedagogiska verksamhet och lära av varandras erfarenheter och ”goda 
exempel”. 

Det förhållningssätt vi så småningom diskuterar fram varken kan eller bör vara ett statiskt, ett för 
alla tider givet förhållningssätt. Det får inte bli en pedagogisk lära eller dogmatism som stelnar 
till fasta former. För att det ska vara levande, verksamt och dynamiskt krävs att den 
pedagogiska diskussionen hålls levande på SDH, hos såväl lärare och studenter som hos övrig 
personal och att vi regelbundet och på ett strukturerat sätt utsätter den för utvecklande kritisk 
granskning, såväl av oss själva som av inbjudna konstruktiva granskare.  

Studenter och rekrytering 
Som vi ser det och som flera undersökningar har visat, har såväl DI som TH idag mycket 
homogena studentgrupper, bland annat beträffande etnisk och sociokulturell bakgrund. Vi tror 
att detta inverkar negativt på den pedagogiska verksamheten samt påverkar vilka berättelser 
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eller perspektiv som hamnar i fokus och i förlängningen selekterar vilka röster som träder fram i 
den gestaltande konsten. Vi menar därför att SDH behöver göra en stor satsning på breddad 
rekrytering. Det är visserligen något som ingår i vårt uppdrag (det åläggs oss från såväl HSV 
som Utbildningsdepartementet) men det är alltså inte främst på grund av dessa pålagor som vi 
anser att detta är angeläget.  

I Frankrike pågår för närvarande (vintern, 2009-10) en het debatt om detta ämne, vilken har sin 
utgångspunkt i att det existerar en tydlig negativ inställning till breddad rekrytering från de 
mest prestigefyllda universiteten. Den negativa attityden kommer sig av uppfattningen att en 
annan studentkategori med nödvändighet skulle sänka kvaliteten i undervisningen. Diskussionen 
har dock fått en oväntad vändning sedan rektorn vid det välrenommerade Sciences Po, Richard 
Descoings, anklagat rektorerna vid de prestigefyllda universiteten för att vara antidemokratiska 
och bland annat sagt att 

They are under threat with their absolute defence of the privileges guaranteed to the most 
favoured social groups. This is an antisocial reaction par excellence. So, intelligence, 
intellectual curiosity, a capacity for work are supposed to be attributes only of the rich? 2 

Istället menar Desconings att de studenter man tar in på ”hans” universitet tillför nya kunskaper 
och dimensioner, vilket istället kan öka kvaliteten om det används och bemöts rätt i 
undervisningen.     

Förutom att en förändrad sammansättning av studenter med stor sannolikhet skulle få positiva 
effekter på pedagogiken är detta också en demokratisk fråga och ytterst handlar det om att 
följa diskrimineringslagen som säger att 

1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.3   

Lagen kan uppfattas som en ribba för en miniminivå, trots det når vi inte upp till denna nivå 
idag. Vi menar därför att i det fortsatta arbetet med att skapa SDH måste frågor om jämlikhet, 
likabehandling och mångfald få en framskjuten plats. Grunden måste läggas för att den nya 
högskolan med ett målinriktat arbete på ett aktivt sätt kan främja lika rättigheter och 
möjligheter för studenter och sökanden till utbildningen. I sammanhanget är det värt att påpeka 
att studenterna vid TH samstämmigt uppmanat att erfarenheterna rörande såväl gestaltning 
som pedagogik som framkommit i projektet Att gestalta kön måste föras vidare. 

I våra diskussioner har vi bland annat undersökt möjligheten att, i likhet med till exempel Lunds 
universitet, genuscertifiera SDH.4 Vi har dock inte kommit till någon slutgiltig åsikt i frågan. För 
genuscertifiering står det faktum att skolorna i många år haft jämställdhetsmål och 
likabehandlingsplaner men att skolorna trots detta fortfarande inte kommit tillräckligt långt. 
Viljan är alltså inte tillräcklig, här måste reglering till. 

Mot en specifik genuscertifiering talar att man i och med ett uttalat genustänk just riskerar att 
glömma andra aspekter av förtryck såsom etnicitet, sexualitet, funktionalitet och klass. Kanske 
borde benämningen i så fall vara en annan, än just �genus�certifikat? 

Begreppet intersektionalitet innebär att se hur olika identiteter påverkar våra möjligheter som 
människor, det kan handla om etnicitet, funktionsstatus, klassbakgrund, sexuell läggning. Detta 
är relevant vid antagning och undervisning, men också i den konstnärliga gestaltningen. Ett 
annat sätt att formulera det är att vi rent konstnärligt vill undvika klyschor som annars kan 
hamras in när de omedvetna normerna råder. 

                                                             
2 http://www.theaustralian.com.au/higher-education/frances-elite-colleges-defy-sarkozy-over-places-for-poorer-
students/story-e6frgcjx-1225816552887, 2010-01-15, kl 14 56. 
3 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
4 http://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf 
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Certifiering riskerar dock att signalera att det finns ett mål, ett ”nu är vi klara”. Det vore olyckligt 
med tanke på att en av de största lärdomarna man drog under Att gestalta kön-projektet, 
nämligen att arbetet till stor del är en process, ett pågående ifrågasättande där man hela 
tiden kan utvecklas. Kanske kan krav på ständig förbättring vara certifieringsgrunden?  

Vi hoppas att organisationskommittén i sitt vidare arbete överväger och tar in olika synpunkter 
på hur vi bygger SDH med intersektionella glasögon.  
 

Lärarna 
En annan del av det pedagogiska förhållningssättet är synen på lärarrollen. I våra diskussioner 
om lärarrollen har vi bland annat inspirerats av filosofen Martin Buber. Enligt Buber är 
pedagogikens huvudsyfte ”att de studerande själva finner vägar till en verklig och levande 
kunskap genom eget ansvar�”5. Eller för att låta Buber tala själv 

Jag förkunnar ingen lära, jag bara visar något. Jag pekar på en verklighet, eller på 
någonting i verkligheten, som inte alla, eller i varje fall alldeles för lite har uppmärksammats. 
Jag tar den som lyssnar på mig vid handen och leder honom fram till fönstret. Jag slår upp 
fönstret och visar ut. Jag har ingen lära att komma med men jag för ett samtal.6  

Buber formulerar inte metoder eller modeller för hur undervisning skall ske. Han menar att varje 
möte människor emellan är unikt och bör vara ett ömsesidigt givande och tagande. Han bjuder 
i sina texter in oss till samtal, han vänder sig till oss läsare som part i en dialog. Buber talar 
alltså om en lärare som gör sig själv och sina erfarenheter tillgängliga för studenterna och 
stimulerar deras nyfikenhet och egna lärandedriv. Alltså om lärare som inte i första hand lär ut 
utan som skapar möjlighet för studenterna att lära (in). Eller för att uttrycka det som man gör på 
Filmskolan i Göteborg . ”Snarare ska studenterna studera än skolan ska undervisa”.7  

Att inte vara den som lär ut är ett perspektiv som för många lärare är ovant. Ett exempel på det 
finns refererat i dokumentationen från Att gestalta kön-projektet, där det beskrivs att 

Lärarna blev lika omskakade i sina föreställningar om norm som studenterna. Många lärare 
tyckte det var en ovan upplevelse att det inte var de som visste mest och lärde ut det de 
kunde (det vill säga inte själva vara källan). 8 

För många lärare innebär ett förändrat förhållningssätt till sin roll och uppgift som lärare, något 
svårt och hotfullt eller åtminstone ovant. Men också berikande. För med denna syn kan man 
som lärare också få möjlighet att lära sig och utvecklas, med studenternas kunskaper som 
utgångspunkt, i en ömsesidig dialog.  

Vi har inte kommit till ståndpunkten att Buber har rätt, att det är såhär lärare på SDH ska vara 
verksamma. Men vi är övertygade om att det är nödvändigt att diskutera hur vi betraktar 
lärarens uppdrag i relation till studenten, lärandet och konsten. 

 

                                                             
5 Aspelin, Jonas (2005). DEN MELLANMÄNSKLIGA VÄGEN. Martin Bubers relationsfilosofi som pedagogisk 
vägvisning 
6 Sällström, Pehr (2000). Översättarens förord 
7 Simon Norrthons rapport från besök vid Filmskolan i Göteborg. 
8 Att gestalta kön: berättelser om scenkonst, makt och medvetna val, Red Gunilla Edemo & Ida Engvoll. (Stockholm 
2009)  
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Hur kan vi säkerstäl la att studenterna kan det vi anser är 
nödvändigt att det kan? 
Det har under arbetsgruppens process på olika sätt framkommit att det finns såväl ett behov 
som en önskan att finna nya och mer utvecklade former för både examination, bedömning och 
värdering av studenternas kunskapsutveckling samt av kurs- och utbildningsutvärderingar. I 
framtagandet av dessa former är det givetvis viktigt att den nya högskolan följer de regler, 
förordningar och lagar som styr vår verksamhet. Men än viktigare är att de förankras hos och 
omfattas av personalen och studenterna samt att de är utformade så att de är reellt 
kvalitetsdrivande på flera plan.    

Examination, bedömning, värdering 
Efter diskussion med prefekterna vid DI har det klart framkommit att formerna för bedömning 
och värdering av studenternas lärande är mycket otydlig för såväl lärare som studenter.9 Det 
samma kan i stor utsträckning sägas gälla också på TH. Vid utformningen av en struktur för 
examination, bedömning och värdering av studenternas arbete är det viktigt att man tar i 
beaktande examinationens dubbla funktion som kunskapskontroll och samtidigt stimulans för 
studenternas lärande.  

Till del har vi inspirerats av en modell för bedömning och värdering som vi hämtat från Alverno 
College och som det kanske kan vara värt att undersöka vidare.10 I samband med deras 
”assessment periods” i slutet av varje termin, inbjuds en grupp människor verksamma utanför 
högskolan, såväl inom de yrkesområden man utbildar för som representanter för andra grupper 
av intresse, att vara bedömare av studenternas arbeten. Detta fyller det dubbla syftet för 
Alverno College som dels får ett uppdaterat omdöme från yrkesverksamma, delvis av 
studenterna men framför allt av hur väl utbildningen motsvarar de förväntningar och behov som 
finns på arbetsmarknaden och inom andra sektorer i samhället, dels finns det utrymme för 
konstruktivt lärande möte med som ger en bild av hur adekvat utbildningen är, bland annat i 
relation till den tänkta arbetsmarknaden. För de inbjudna branschexperterna blir detta ett 
tillfälle att bekanta sig med, lära sig om och få en chans att diskutera och eventuellt påverka 
utbildningen. 

Att bjuda in utomstående för att på något sätt kommentera studenters examensarbeten är  ett 
tillvägagångssätt som används vid DI och TH. Men vid Alverno har denna form av 
omvärldskontakt utvecklats på ett mycket elaborerat sätt och kan därför vara av intresse att 
studera närmre. Vi tror att det skulle vara kvalitetsdrivande för den nya högskolan att ha ett 
liknande system, med personer från branschen som kommer in vid lämpliga tider på terminerna 
och ser och bedömer olika redovisningar etc. och sedan följer upp detta med reflekterande 
seminarier tillsammans med såväl studenter/studentgrupper som med lärare och 
högskoleledning. Viktigt är att bedömarna får någon form av utbildning så att de kan sätt sig in 
i högskolans förutsättningar, för att klara sitt granskningsuppdrag. 

Kurs- och utbildningsvärderingar 
Att låta studenterna på ett tydligt sätt utvärdera kurser och utbildningar är, rätt konstruerat, inte 
bara något högskolan måste göra för att tillfredställa lagar och förordningar utan också 
mycket viktigt för kvalitetsutvecklingen på den nya högskolan. 

Viktigt i utformningen av kurs- och utbildningsutvärderingar är att de möjliggör frågor som 
högskolan verkligen är seriöst intresserad av att få reda på och har möjlighet att förändra 
verksamheten utifrån. Likaså är det viktigt att utvärderingar leder till någon form av 
handlingsplan som i sin tur genererar förändringar som är kvalitetsdrivande.  
                                                             
9 Möte med DI:s prefekter 2009-11-18 
10 http://www.alverno.edu/ 
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En årlig utbildningsutvärderinq enligt demokratimodellen, såsom den har praktiserats på TH vill 
vi också rekommendera. 

Återkoppling 
Förutom utvärderingar, där studenterna har möjlighet att utrycka sina åsikter och tankar till 
högskolan om undervisningens uppläggning, så ska också det motsatta struktureras, 
högskolans återkoppling till studenterna om deras utveckling. Skillnaden mellan dessa två 
former ska tydligt beskrivas och åtskiljas. 

– Personlig nivå: varje månad har studenten en utvärdering med en handledare/mentor, 
återstår att se om det ska vara en befintlig lärare eller en person anställd enbart för detta. Här 
pratar man om vad studenten vill med sin utbildning och om/hur utvecklingen går framåt, 
samtalet styrs av mentorn som också kan handleda studenten i rätt riktning men det är 
studenten som utvärderar sig själv. 

– Utvärdering inför andra studenter: för att ta vara på och sprida all den kunskap som en 
utvärdering kan innehålla, hålls öppna utvärderingar. Fokus ligger inte på studenten som 
person utan på dennes nyligen redovisade arbete eller verk. I publiken sitter andra som går 
samma årskurs. Samtalet leds av en ansvarig lärare eller studentens mentor. De andra 
studenterna är inte där för att utvärdera, så förutom eventuell frågestund så lyssnar de bara. 
Detta öppnar också upp relationen mellan lärare och student vilket främjar en professionell 
hållning dem emellan. Det kan påminna lite om en disputation fast ”snällare”.  

 

Flexibi l i tet 
En grundtanke med fusionen är att ge det stora flertalet studenter möjligheten att röra sig över 
ämnesdisciplinernas gränser i större utsträckning än idag. Det är därför nödvändigt att SDH 
skapar en struktur som möjliggör en flexibel utbildning för studenterna. Exakt hur det ska se ut 
behöver utredas, men några förslag till hur dessa strukturer skulle kunna se ut finns i det 
avslutande kapitlets modeller. Vi tror att nedanstående områden är viktiga att ta ställning till i 
byggandet av den pedagogiska strukturen.   

Samtliga program måste ifrågasättas i grunden innan de startar och/eller antar studenter, 
bland annat med syfte att inom ramen för programmen skapa utrymme för alternativa 
studievägar för studenterna.  

Vid samtal med studenterna vid TH har det framkommit att de känner viss oro och vånda inför 
att ställas inför många och svåra val under grundutbildningen. Vi tar denna oro på stort allvar, 
men menar att det ändå är viktigt att inte backa från denna grundidé för fusionen. Istället ser vi 
två tänkbara lösningar. Den första är att det är lärarna eller SDH:s ledning som i större eller 
mindre samråd med studenten fattar beslut om vilka alternativa studievägar som är mest 
givande för respektive student så att ansvaret inte ligger lika tungt på studenten. Det andra 
alternativet är att SDH genom undervisningen rustar studenten med kompetens att hantera 
sådana valsituationer. Det senare är fullt rimligt med utgångspunkt i antagandet att yrkeslivet 
senare kommer att vara fullt med sådana val och att beslutsträning därför är en viktig 
kompetens i studentens framtida yrkesutövning.      

Vi är övertygade om att den flexibilitet och bredd som SDH kommer att kunna erbjuda blir en 
fördel och en tillgång för studenterna. Att de utöver den fördjupning var och en skaffar sig inom 
sitt valda område, också får en insyn i fler av de funktioner som SDH utbildar inom kommer att 
ge en fördjupande relief åt det som är deras huvudområde. Det är viktigt att påpeka att det 
inte är flexibel i betydelsen anpassning vi menar, utan vi tänker oss att SDH ska rusta 
studenterna med en större förståelse och bredare färdighet än idag genom att de får 
erfarenhet av stora delar av de funktioner som skolan utbildar inom. I den bästa av världar 
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leder det till att studenter får en mental beredskap att kliva in i fler konstformer och 
yrkesfunktioner när de går ut från SDH.  

En fara som finns och som SDH måste ha en medvetenhet om inför omstöpningen av 
utbildningarna, är att det inte får bli mer bredd än fördjupning. Lockelsen att skicka med varje 
student, eller för studenten att söka upp kompetens inom i stort sett allt som finns inom skolan 
får inte bli så stor att skolans inriktning skaffar sig en svaghet i fördjupningen. Bredden måste 
balanseras på ett klokt vis. Det handlar om hur man doserar, så att det inte tippar över och blir 
en skola med ett antal breda men lite konturlösa utbildningar.  
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HANTVERKET – KONSTEN 
 

 

Tradit ionen och framtiden 
Vi måste alltså om vi tror på konstens betydelse för våra områden konstatera att det som var 
grunden för en konstnärlig verksamhet för tio år sen eller mer knappast är grunden för en 
framtida konstnärlig verksamhet. Samtidig måste de gamla erfarenheterna utnyttjas för att inte 
upprepningen av redan möjliggjorda konstnärliga resultat blir det enda vi får se i framtiden. För 
att scenkonsten/filmen/media ska vara en del av den samtida konsten och samtidigt vara en 
kraft i samhället krävs att den utnyttjar tidigare generationers kunskaper/erfarenheter. Men den 
nya konsten måste också frigöra sig från de metoder och det förhållningssätt till hantverket som 
präglat den tidigare och nu föråldrade verksamheten.  

Visst kommer det att i framtiden finnas t ex skådespelare som arbetar inom en traditionell form 
och därmed till stora delar utnyttjar ett välbeprövat hantverk. Men det kommer också att finnas 
konstnärer som prövar nya och för vår tradition okända vägar. Ett exempel är nycirkus där 
skillnaden mot klassisk cirkus är att cirkusartisten använder sig av klassiska tekniker men inte 
bygger sitt yrkesliv kring ett nummer utan istället hela tiden utvecklar nya nummer för det 
sammanhang som artisten verkar i. Det betyder att de i sin utbildning är betydligt bredare än 
en konventionell cirkusartist. De har både musik, sång och skådespelarutbildning förutom den 
rena cirkusträningen. Men den viktigaste skillnaden är att de förenar en högre grad av 
konstnärskap med sin cirkus funktion. Detta innebär att utbildningarna inom nycirkus närmar sig 
det synsätt på skådespelare vi har idag. På samma sätt borde vi försöka utveckla en utbildning 
mot en ny sorts skådespelare och försöka tänka oss en liknande utveckling inom alla våra 
yrkesprogram. 

Om man tittar på olika utbildningar inom olika konstformer så kan vi lätt se att de bland annat 
orienterar sig på skala hantverk – konstnärskap. I ena ändan har vi akademiutbildningar som 
utbildar på ett klassiskt och ofta extremt hantverksinriktat sätt. I andra ändan har vi utbildningar 
som har fokus kring hur man skapar ett konstnärskap och där hantverket blir av underordnad 
betydelse. Exempel på det första är Musikhögskolan och ett exempel på det andra är 
Konsthögskolan. En utbildning som genomgått stora förändringar när det gäller synen på 
hantverket är arkitektutbildningen vid KTH. Den var tidigare extremt inriktad på att studenterna 
skulle lära teknik, hållfasthet, ritteknik, osv. Den har numer omorienterat och blivit mer fokuserad 
på frågor som har med idé, representation, samhällssyn. Arkitektutbildningen har gått från att 
vara hantverksinriktad till att försöka fokusera på arkitekten som skapare av rumslig och social 
mening. 

När vi försöker formulera vad som är nödvändiga förutsättningar och saker som studenten 
behöver för att utveckla sitt hantverk så blir det: 

Att vara flexibel. Att kunna växla mellan extrem avantgardism och kommersiella storprojekt 

Att kunna skapa eget material 

Att kunna arbeta strikt i en given form 

Att kunna skapa i såväl grupp som självständigt 

Att arbeta med integritet 

Att ha ett kritiskt tänkande 

Att vara modig 

Att vara allmänbildad 
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Att vara bildad 

Att ha inblick i den samtida konsten 

Att vara fysiskt tränad 

Att inneha teknisk skicklighet 

Att kunna nätverka 

Att utveckla ett hållbart konstnärskap 

Den här listan kan naturligtvis uppfattas som naiv och den kan se olika ut, men det viktiga är att 
den tekniska fysiska skickligheten bara är en av många saker som måste tränas.  Diskussionen 
om vad som är nödvändigt att kunna och vad som är sekundärt kommer att bli en av 
huvudfrågorna för både lärare och studenter. Klas Dykhoffs bidrag (se bilaga två) 
problematiserar hantverk och kunnande framförallt utifrån filmljudutbildningen, men i hans 
bidrag finns också synpunkter som gäller samtliga utbildningar. 

 

Funktion istäl let för yrkesidentitet 
Den nya skolan bör utveckla metoder inom de yrkesspecifika utbildningarna som syftar till att få 
studenterna mer medvetna om hur deras arbete är en funktion och inte en yrkesidentitet. 
Genom att försöka lösa upp eller ska vi säga frikoppla identitet från funktion så vinner vi fler 
saker. Dels att man som student inte kan ta över en yrkesroll genom att kopiera en förlaga, till 
exempel en känd skådespelare eller en känd regissör. Men också att man inte gräver ner sig i 
ett försvar av det egna arbetssättet som det enda möjliga. I bakgrunden till det här försvaret 
finns ofta synsättet att begåvningen är en given och att därmed hantverket är något som den 
begåvade bara använder i nödfall.  
Det nya synsättet bör präglas av att den bra yrkesutövaren är den som ser sin funktion i det 
projekt den deltar i och därmed anpassar sitt arbetssätt och förhållningssätt till den aktuella 
situationen. Flera iakttagare har konstaterat att Teaterhögskolans mimprogram utbildar en mer 
funktionell och till stora delar ”friare” skådespelare än på skådespelarprogrammet. Vi vet inte 
helt säkert varför det är så, men man kan gissa att mimprogrammet har en mer funktionell syn 
på skådespeleriet. De är kanske inte lika fångade i konventioner Men det kan också vara så att 
deras förebilder inte är lika tydliga och det därför blir svårare att betrakta sig själv som en 
bärare av en tradition och därmed skaffa sig identitet som en specifik ”yrkesroll”. Det går att 
föra samma resonemang om de flesta av våra utbildningar och det går också att se att 
utbildningarna i stort har fungerat trots den här inriktningen på yrkesroller. 

Funktion innebär individuellt varierad 
När man som student utforskar och utvecklar en yrkesfunktion så kommer varje student att 
upptäcka att de har svaga punkter, vita fläckar, områden som de behöver kunna men som de 
inte kan. I vissa fall är det centrala och för deras yrke viktiga funktioner som de måste kunna 
utföra. De flesta funktioner kan i ett team eller i ett projekt utföras av någon annan, men inte 
alla. De funktioner/uppgifter studenten måste kunna är till stor del det hantverk som 
yrket/funktionen kräver i given situation eller i ett konkret projekt. Det här är också individuellt 
och kan också variera med hur samarbetet mellan olika funktioner skapas. Studenterna måste 
helt enkelt lära sig både att utveckla sin funktion och förstå hur den kan fungera i en bestämd 
situation. Det gäller för studenter och lärare att utifrån ett projekt och ett specifikt team 
formulera vilka funktioner som är nödvändiga och se till att deltagarna i projektet är medvetna 
om sina funktioner och hur dessa ska samordnas och hur dessa kan samverka till ett bra 
resultat. På så sätt blir hantverket egentligen att veta och kunna formulera vad som behövs för 
att utföra vissa funktioner och vad jag som student måste lära mig för att kunna göra/utföra de 
här funktionerna.  
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Skolans uppgift blir snarare att lära ut modet att se sig själv och sin funktion i perspektivet att 
ett livslångt lärande, där man aldrig blir fullärd. 
Om vi fokuserar på funktionalitet istället för yrkesroller så blir det mycket enklare att tala om 
vad som behöver läras men också vad som är individuella val. Man kan bli en lysande 
ljuddesigner på fler sätt en ett. Hantverket består således lika mycket av att förstå hur olika 
gestaltningselement samverkar på ett funktionellt sätt som att inse vad jag behöver göra i min 
funktion i det här teamet. 
En producent kan mycket väl planera och samordna ett teams arbete. Det här betyder att 
producenten måste ha en förståelse för hur den konstnärliga processen bäst planeras och 
samordnas för att det bästa resultatet ska uppstå. Producentens hantverk består således bara 
till en del av att ”kunna” planera och samordna. En minst lika viktig del är att ”kunna förstå vad 
som är unika och centrala beståndsdelar i just det här projektets konstnärliga process och vilka 
som är mer underordnade beståndsdelar. Samtidigt måste producenten kunna sätta projektets 
konstnärliga mål och unika konstnärliga process i förhållande till exempelvis en större teaters 
eller filmproducents linjeorganisation så att förståelse uppnås från båda håll om vad som är 
nödvändiga kompromisser och vilka kompromisser som dödar projektets unika karaktär. 
 

Hantverket som en del av en konstnärl ig process 
Betraktar vi hantverket som funktioner i en konstnärlig process så kommer antagligen de 
modiga studenterna att skapa nya kombinationer av funktioner för att hantera konstnärliga 
processer som vi inte ens kunde föreställa oss. 
 Men det centrala är fortfarande att yrket skådespelare eller regissör eller ljusdesigner som 
funktion i en process alltid förutsätter vissa kunskaper. Att definiera vad som är det centrala och 
vad som kan betraktas som perifert blir den viktigaste uppgiften för den nya skolan. När man 
väl bestämt vad som inte går att undvika för att fylla en funktion måste vi och studenten 
gemensamt bestämma vad som är viktigt i en individuell utbildningsplan som naturligtvis i stora 
delar överrensstämmer med programmets utbildningsplan. Det blir inte en fråga om att undvika 
konstnärliga frågor eller hantverk utan att kunna utveckla en utbildningsplan som tar hänsyn till 
båda och ger studenten redskapen för och modet att vara i just den läroprocessen. 
Frågeställningen vi bör ställa oss är att tydliggöra hantverket/ tekniken och samtidigt visa på 
alternativa möjligheter eller andra sammanhang . 
 Så här skrev Anders Paulin om frågan hantverket och konsten: 
”Tricket kommer alltså vara hur Di behåller fokus på hantverkskicklighet, och samtidigt blir mer 
flexibelt när det kommer till att konstnärliga identiteter inte nödvändigtvis behöver kopplas till 
våra yrkesidentiteter. Själv är jag t ex dramaturg som identitet och regissör som yrke; jag tänker 
fortfarande mest som dramaturg, men exekuterar mina tankar som regissör. I arbetet med 
skådespelarna utgår jag från att de är skickliga på sitt hantverk på samma sätt som jag är 
skicklig på mitt; snarare än att ha bytt identitet från dramaturg till regissör har jag hittat ett sätt 
att använda min dramaturgiska kompetens till att hitta arbetsprocesser där regissören faktiskt 
inte behövs. 
Snarare än att gräva ner oss i våra yrkesidentiteters skyttegravar skulle vi kunna våga inse att 
det kanske inte finns någon konflikt, utan bara en utmaning: Hur ser vi till att fortsätta förse 
teatrarna med nytt hantverkskunnande, samtidigt som vi följer med en utveckling där vi dels 
måste utbilda i hur en dramaturg eller maskör arbetar med en bildkonstnär som regissör, dels 
kanske får acceptera att vi inte vet vilken yrkesfunktion som passar olika studenter bäst när de 
tas in på skolan.” 
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FORSKNING 
 

 

Vilken typ av konstnärl ig forskning behövs för att studenterna 
ska komma ut med så relevanta kunskaper som möjl igt? 
För att studenterna ska kunna vara exponerade för ny och relevant kunskap under sin studietid 
på grundutbildningarna är det essentiellt att den nya högskolan bedriver mångfacetterad 
konstnärlig forsknings- och utvecklingsverksamhet (KFoU). Det gäller också för att den 
pedagogik som används i verksamheten ska vara uppdaterad och relevant för de ämnen som 
utbildningen innehåller, även när det är fråga om nya ämnen. Målet för denna KFoU bör vara 
att 

• bedriva en medveten kunskapsproduktion för att öka kunskap, förståelse och 
analysförmåga inom områden som är relevanta för utvecklingen av det dramatiska 
området i allmänhet och den nya högskolan i synnerhet, 

• utveckla forskningsfrågor och tematiska områden genererade ur den nya högskolans 
utbildningskontext, 

• ta fram förslag på utbildningar och ämnesområden som ska läggas till i 
utbildningsutbudet, framför allt på avancerad nivå och i motsvarande grad påpeka 
vilka utbildningar som bör förändras eller läggas ned, 

• vara integrerad i den övriga verksamheten vid högskolan, så att undervisningen på 
grund- och avancerad nivå får en forskande prägel och verksamheten bedrivs inom 
oråden som är av intresse för och utvecklar utbildningen på grund- och avancerad 
nivå,  

• utgöra det utvecklande ”laboratorium” som tillåter den undersökande verksamhet som 
det inte finns utrymme för i den idag starkt effektiviserade professionella verksamheten 
inom det dramatiska området, 

• söka klargöra skillnaderna mellan konstnärlig produktion inom det dramatiska fältet 
och KFoU – att söka svaret på frågan ”när är konst forskning?”, samt 

• hålla sig ajour med den konstnärliga forskningens utveckling, framför allt inom de 
gestaltande konsterna, så väl nationellt som internationellt.  

Forskningen kan bedrivas av t ex anställda doktorander, forskare, lärare, internt befordrade 
professorer, visstidsanställda professorer med uppdrag att verka för kunskapsbildning inom 
specifika områden.11 För att skapa en så kreativ miljö som möjligt är det viktigt att dessa 
personer hämtas från olika bakgrunder, alltifrån utövande konstnärer och andra yrkesutövare 
inom det gestaltande området med fallenhet för och insikt om forskande processer till teoretiker 
med ett starkt intresse för och kunskap om konstnärliga processer och förutsättningar. Dessa 
personer måste dock ha stor respekt för och nyfikenhet på varandras respektive kompetenser 
för att ett fruktbart samarbete och gemensamt kunskapsbyggande ska kunna ske. Den nya 
högskolan bör således vara öppen för projekt som forskar om, för och genom de gestaltande 

                                                             
11 När det gäller formerna för anställning av professorer är det viktigt att den nya högskolan tar intryck 
av de erfarenheter som presenteras i de två böcker om sammanlagt tre professorer som Karin Helander 
skrivit: Ämne: Scenisk gestaltning: Skådespelarna Stina Ekblad och Krister Henriksson som professorer 
och Den skrattretande teatern: Ett år med Gösta Ekman och hans vänner.   
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konsterna.12  Gemensamt för samtliga projekt måste dock vara att de strävar efter att utveckla 
och de gestaltande konsterna och den pedagogik som krävs för att utveckla dem.  

Det är också viktigt att skapa utrymme för doktorandprojekt. Det kan vara såväl projekt som 
omfattar motsvarande två års helårsstudier (eller till exempel fyra år på halvtid) och leder till 
licentiatexamen som projekt sådan som är fyraåriga och siktar mot doktorsexamen. Det är 
också värdefullt om rekryteringen sker såväl externt som internt och att inte minst lärarkåren ges 
möjligheter och stimuleras att doktorera. Det senare är ännu en väg att säkerställa att 
forskningen kommer undervisningen till del. 

Det är dock inte rimligt att anta att den nya högskolan får examensrätt på forskarnivå under 
överskådlig framtid. Som en del i ambitionen att skapa en kreativ och diversifierad KFoU-miljö 
är det viktigt att bygga långsiktiga och aktiva nätverk med andra lärosäten med olika 
examensrätt, så att vi kan utbilda så väl konstnärliga doktorer som filosofie doktorer. Dessa 
nätverk utgör grunden för de forskningsmiljöer vi måste skapa för att kunna få examensrätt på 
forskarnivå.  

Det är också viktigt att SDH bygger upp en infrastruktur för KFoU. Det innebär bland annat att 
radio- och TV-studios, lokaler för sceniska experiment och liknande finns till förfogande. För att 
stärka en diversifierad forskningsmiljö behövs också ett bemannat bibliotek/mediatek, där 
böcker, databaser, filmer, foton, ljudfiler, tidningar och tekniska resurser stimulerar individuella 
och gemensamma arbetsprocesser bland studenter och lärare. Detta är givetvis också till gagn 
för studenterna på grund- och avancerad nivå och kan utgöra en naturlig mötesplats för alla 
kunskapshungrande och experimentsugna på SDH. 

Forskningen vid SDH bör bedrivas inom vissa teman eller områden för att på så sätt attrahera 
kluster av personer som kan fördjupa kunskaperna inom dessa områden.  Det är för tidigt att 
säga vilka dessa områden skulle kunna vara, men de bör relatera tydligt till de områden som 
programmen på grund- och avancerade nivån undervisar om. Efter en enkät genomförd bland 
lärarna vid DI och TH och efter diskussioner med referensgruppen för KFoU-frågor har några 
tänkbara framtida forskningsområden framträtt:  

• community performing arts, 

• nya media,  

• röst ljud rum,  

• identitet,  

• åskådarens perspektiv, 

• hållbarhet och 

• teaterpedagogik. 

Från flera håll, bland annat vid vårt besök vid Instituut voor Onderzoek in de Kunsten, har vi 
förstått att handledningsfrågan på olika sätt är en utomordentligt central fråga för att kunna 
skapa framgång i KFoU. Inom det gestaltande fältet finns redan mycket 
handledningskompetens eftersom de ingår i många av dessa yrkens kompetens. Men att 
handleda ett så långt projekt som till exempel ett doktorandprojekt är, kräver en särskild 
kompetens som inte normalt finns inom området. Det är därför angeläget att den nya 
högskolan snarast gör insatser för att utveckla denna handledarkompetens. Det kan ske på 
flera olika sätt; genom att utbilda kompetenta konstnärer i handledning, genom att utbilda 
kompetenta forskningshandledare för den konstnärliga forskningens särskilda förutsättningar, 
utveckla samarbeten med lärosäten med hög handledarekompetens och bygga team av 
handledare med olika kompetens för att nämna några exempel.  

                                                             
12 Henk Borgdorff formulerar och diskuterar dessa tre varianter av konstnärlig forskning i sin artikel ”The 
Debate on Research in the Arts” i Dutch Journal of Music Theory, vol 12, nr 1 (2007).  
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Med de anslag SDH kommer att tilldelas för KFoU skulle verksamheten till exempel kunna 
finansiera ungefär två professorer, två forskartjänster, sex doktorander samt chef och 
administrativt stöd. Om detta är den optimala bemanning är dock för tidigt att säga, detta är 
bara att betrakta som en bild som kan illustrera en tänkbar omfattning. Till denna bemanning 
kan man dessutom lägga ungefär en miljon kronor årligen i kortare KU-projekt. För dessa KU-
projekt är det viktigt att de har en forskningsliknande karaktär så att de bland annat tjänar som 
utveckling för lärare eller andra som vill förkovra sig och därmed öka sin forskningskompetens. 
Projekt som mer är av kompetensutvecklande karaktär kan inte finansieras ur KU-medel utan 
ska finansieras med grundutbildningsmedel. Gränsen mellan KFoU-projekt och 
kompetensutvecklande projekt kan givetvis vara mycket svår att tydligt definiera, men någon 
form av distinktion mellan dessa projektformer måste ändå göras. 
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OMVÄRLD 
 

 

Den nya skolans plats i  världen   
SDH kommer som den enda skolan i sitt slag i Sverige att ha central betydelse för att utveckla 
de områden inom vilka vi utbildar. Den nya skolan kommer få en särställning i svenskt kulturliv 
och utbildningsväsen och måste ta ställning till hur den vill förvalta sin position. Om skolan vill 
kommer den ha stor möjlighet att påverka och i förlängningen förändra de branscher 
studenterna ska verka i. 

Det är alltså viktigt att SDH tar sin plats på de olika arenor som vi är en del av 
 

• I kulturpolitiken som aktiv arrangör av debatter och seminarier. 
 
• I olika branschsammanhang genom att vara en aktiv part som tillhandahåller 

intressanta seminarier, kurser och uppdragsutbildning. 
 

• Som en del av ett nätverk av konstnärliga högskolor där vi utbyter erfarenheter, gästar 
varandra med lärare, studenter, forskare och gör projekt ihop. 

 
• Som en del av ett konstnärligt forskningsråd och den framtida utvecklingen av 

forskningsfältet. 
 

• Som arrangör av redovisningar, festivaler och seminarier för en bredare publik av 
intresserade. Men också att se till att skolan är representerad på festivaler med mera. 

 
• I det internationella utbildningssammanhanget inom Elia, Cilect, Nortea, Kulturkontakt 

Nord och liknande nätverk. Kanske med extra intresse för det nordiska samarbetet. 
 

• Genom att skapa möjlighet för alumni- och motsvarande nätverk.  
 

• Att försöka stötta och utveckla de förutbildningar som finns eller medverka till att nya 
uppstår på ett sätt som gynnar breddad rekrytering. 

 
• Kanske viktigast av allt att den nya skolan för in Världen i undervisningen. 

 

Man kan inte tänka bransch och samtidigt tänka nytt 
När vi i arbetsgruppen diskuterar hur den nya skolan ska förhålla sig till branscherna så ser vi 
inte branscherna som de som ska definiera innehållet på våra utbildningar. Vi vill snarare se en 
utveckling där branscherna och skolan erkänner sitt ömsesidiga beroende och försöker föra en 
dialog om vad skolan försöker göra i utbildningshänseende.  Vi vill naturligtvis också se/höra 
vad branscherna har för förväntningar på de utbildade studenterna. Vi tror däremot inte att 
skolan ska anpassa sig till ”vad branschen vill”, det leder till allt för kortsiktigt perspektiv och 
kommer att leda till en utarmning av utbildningarnas innehåll snarare än en professionalisering 

Både studenter och lärare ska möta branschen återkommande under utbildningen. Studenterna 
ska kunna orientera sig i miljön de möter när de lämnar skolan, både på nationell och på 
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internationell nivå. Skolan ska förbereda dem att bli självständiga konstnärer som kan verka i 
samhället och känna till världen utanför skolan. 

 

SDH som platsen där det händer 
I en tid som blir allt mer kommersialiserad skulle den avancerade nivån och forskningen kunna 
erbjuda utrymme för konstnärer att förverkliga projekt. Skolan skulle bli en plats där man skapar 
intressant konst och där projekt prövas genom att ingå i forskning eller konstärligt 
utvecklingsarbete. Den nya skolan skulle kunna ha en Iaspis-liknande verksamhet med möjlighet 
för artists in residence. Dessa skulle kunna göra kortare eller längre projekt på skolan som i sin 
tur kunde vara delar av utbildningen på masternivån. SDH ska verka för att skolans lärare och 
studenter åker till andra skolor och platser för att ta del av andra verksamheter, främst med 
avsikten att få syn på sig själva men också för att få se den egna skolan från ett nytt perspektiv.  

 

Kursverksamheten 
Kursverksamhet för externa sökande, där vissa kurser kan vara del av ett program och samtidigt 
en fristående kurs, är även det ett sätt att sprida sin kunskap om vad vi gör. 
Uppdragsutbildning har förekommit i en ganska blygsam form. Det skulle kunna bli 
intressantare för en större skola med fler specialister inom olika områden att erbjuda sina 
tjänster. 

 

Publiken  
Som konstnärlig högskola har vi möjligheten att låta studenterna fördjupa sig i sina studier utan 
att behöva marknadsanpassa sina resultat. Vi ser dock att denna omtanke har blivit till ett 
problem för våra nuvarande skolor. Istället för att redan från början orientera studenterna mot 
det faktum att arbetet faktiskt har en adressat, har de förnekats möjligheten att använda sig av 
publiken i själva processen, något som faktiskt inte är farligt. Varken för studenten eller konsten. 
Hur kan vi annars göra anspråk på någon sorts funktion i samhället? Det är kanske inte primärt 
marknadsanpassningen vi undviker utan snarare den stress och press som ett publikmöte 
innebär. Denna omtanke om studenterna är ofta överdriven då många av studenterna har varit 
utsatta för publik innan skolan, och för många är det själva idén. Den press som infinner sig 
inför ett publikmöte är en central del av våra yrken, en period som man dels måste lära sig 
hantera, dels måste lära sig använda till sin fördel. En period som ofta är av avgörande 
betydelse för resultatet. Vad som är än viktigare är att vi ofta arbetar utifrån uppfattningen att 
publiken ska underhållas och därmed har till uppgift att värdera studenten. Istället för att vara 
den part med vilken vi delar vår konst, de vars verklighet vi skildrar med hjälp av vår konst, så 
har publiken förvanskats till ett monster som ska bedöma oss, göra eller förgöra oss.  
En av den nya skolans hörnstenar stavas publiken. Vi har alltför länge enbart sett publiken som 
den som ska avnjuta det färdiga resultatet. Vi skulle vilja bredda publikbegreppet och föra in 
den i undervisningen. Orsakerna till detta är flera 

• Studenterna måste vänja sig vid att ha publik/åskådare. Inte som en grupp som 
bedömer det den ser, utan en grupp som studenterna arbetar för, delar med.  

• Studenterna måste ta del av och vara uppdaterade i vad som rör sig i samhället och 
konsten.  

• Publiknärvaro som ett pedagogiskt grepp: har man publik blir man direkt varse en rad 
olika saker som vi ofta brukar definiera som hantverk. Består publiken dessutom av 



 25 

experter på det ämne som behandlas ger detta ett allvar till mötet som höjer nivån på 
studenternas arbete.  

• Om vi på allvar ska lyckas föra in begrepp som Community Theatre och devising 
kommer detta vara nödvändigt.  

• Det finns flera sätt att ta fram material med hjälp av publik. Expert- och målgrupper bör 
komma in i ett tidigt skede för att studenterna på allvar ska kunna använda sig av dem. 
I dag går vi inåt för att hitta vår berättelse. Det här innebär ett bitvis nytt synsätt på 
konstens och konstnärens funktion.  

• Studenterna får ökat ansvar för sitt arbete och sina beslut. Lärarrollen kommer att 
förändras, den kollektiva processen får större utrymme.  

Det kan tyckas självklart med ökad publiknärvaro för skådespelarstudenterna, men alla 
program skulle tjäna på att i någon form använda sig av publik innan det färdiga resultatet 
redovisas.  

För vem gör vi det här? Varför gör vi det? Vad kan förbättras? Vår konst blir till i mötet med 
publiken. Allt måste sträva mot detta. Målet är att skapa konstnärer som känner sig själva 
och sin publik. De konstnärer som inte känner sin publik börjar snart frukta den. Rädda 
konstnärer är dåliga konstnärer. 

 

 
Internationalisering 
Internationalisering handlar om demokrati, och högskolan tar aktiv ställning för fortsatt 
demokratisering när vi utvecklar vår kunskap om det lokala och det globala samhället. Världen 
krymper och SDH ska rusta sina studenter för att kunna möta omvärlden. Flera av våra framtida 
studenter kommer i allt större utsträckning söka sig utanför Sverige för att arbeta. Många 
projekt sker i samarbeten med andra länder, till och med andra världsdelar, och arbetsgivare 
söker i allt högre grad arbetskraft med internationell erfarenhet och internationella kontakter. 
SDH:s utbildningar ska ge studenterna kompetensen att möta en föränderlig värld och att 
själva verka för att påverka och förändra, både sin egen konstform och samhället. I ett 
samhälle präglat av mångfald bör SDH göra en satsning på att utveckla sin internationella 
kompetens. 

För att lärarna ska kunna utbilda studenterna i omvärldsanalys och internationell samverkan 
behöver skolan ge lärare möjlighet att hålla sig uppdaterade i kunskapsutvecklingen 
internationellt inom sitt eget specialområde genom fortbildning och studieresor. Lärarutbyten 
mellan skolor i andra länder uppmuntras också eftersom detta är mycket viktigt i arbetet med 
att utveckla våra kontakter med organisationer och nätverk utanför landets gränser, men även 
för att utveckla lärarna pedagogiskt. Att från insidan lära känna en annan högskola, i en 
annan kultur, synliggör den egna högskolans traditioner och särarter samt den egna 
professionen och möjliggör på så sätt en utveckling och fördjupning av den egna 
kompetensen.  

På samma sätt som en lärare får syn på sin tradition och sitt sammanhang kan studenter 
genom internationalisering få nya perspektiv på sig själv och sin utbildning. Att ställa sig själv 
mot en annan tradition och bild av världen är utvecklande för individen både som student och 
människa. Dessa erfarenheter ska tas om hand genom grundliga utvärderingar och analyser av 
de medverkande. Både när det gäller lärares och studenters internationella erfarenheter är det 
mycket viktigt att högskolan hittar former för att tillvarata och föra med sig gjorda erfarenheter 
till framtiden.  

SDH bör utveckla sitt samarbete med andra skolor i Europa och övriga världen både på 
student- och lärarnivå och organisationsnivå. Skolan ansvarar för och samordnar ansökningar 
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om medel för projekt och workshops tillsammans med andra skolor, initierar och utvecklar 
samarbeten via webben och arbetar också för att dela med sig av sin kompetens till länder 
som av ekonomiska, sociala eller politiska skäl befinner sig i en situation där man saknar egna 
möjligheter till detta.  

Vi tänker oss att SDH tar världen till sig genom att ha ett stort nätverk av gästlärare inom olika 
ämnen. SDH bör ha gästlärare som bor och lever i Stockholm under en längre period men tar 
också ofta ta hit spännande konstnärer och föreläsare för kortare perioder. På samma sätt som 
det är viktigt att vi på olika sätt visar upp oss för världen genom gästspel och medverkan i 
festivaler är det viktigt att även här ha ett internationellt utbyte så att intressanta föreställningar, 
filmer och andra konstnärliga projekt kommer till oss, allt för att ge oss perspektiv på oss själva 
och vår roll i det internationella sammanhanget. 

Internationalisering handlar dock om mer än resande. Vi behöver se världen på plats men det 
är också mycket viktigt att se att vi har en stor del av världen här hemma, både inom och strax 
utanför skolan väggar. Det är lätt att bli förförd av vår komplexa omvärld och glömma det 
faktum att det finns en mängd mycket brinnande ämnen att förhålla sig till och hämta 
inspiration ifrån inom landets gränser. Skolan ska också noga vända blicken mot sig själv och 
den världsbild den förmedlar genom den litteratur och media som lagras i bibliotek och 
lärarrum. Vilka böcker och pjäser vill vi att våra studenter ska läsa? Vilka filmares verk anser vi 
är de bästa att se för att utveckla sitt berättande? Det som finns ska naturligtvis inte tas bort 
men det måste kompletteras med mängder av exempel från andra kultur- och språkområden 
än de anglosaxiska och nordeuropeiska.  

När SDH ska bli en skola i världen som inte vill tära på jordens resurser alltför mycket genom 
att flyga kors och tvärs (utan bara när det behövs) bör vi skapa oss mötesplatser på webben. 
Dessa bör användas som fönster utåt och som en del i undervisningen, och som ett sätt att 
umgås med entreprenörer som redan finns där ute.  

Ett inspirerande projekt är ProjektPitch ”Pecha Kucha” som arkitektskolor runt om i världen deltar 
i där man pitchar projekt utifrån en modell och där idén är att projekten inte behöver komma i 
produktion. Istället är det ett redskap för att diskutera och analysera konst, arkitektur med mera. 
I deras fall både träffas man både i verkligheten – irl (in real life) – och på webben. Det finns 
även exempel på internationella samarbetsprojekt där man tillsammans, via webben och ett 
stort nätverk skapar en långfilm som sedan läggs ut för alla att se. Ted.com är en sida där det 
läggs ut gamla och nya förläsningar och tal, men även filmer och annat. På den platsen finns 
det även möjlighet att själv skaffa sig en licens för att tillsammans med några utvalda dela till 
exempel föreläsningar och workshops.  

I princip alla de skolor vi läst rapporter om eller besökt, talar liksom SDH om att interagera med 
omvärlden, och vetskapen om detta skapar en lust hos alla att genast inleda stimulerande 
utbyten. Men på samma sätt som det är viktigt att vara medvetna i våra val när vi skapar konst 
är det viktigt att vi skaffar oss den kunskap som krävs för att vi ska kunna bli medvetna om våra 
syften med det vi gör i internationaliseringens namn. Varje resa, fysisk eller metafysisk, bör av 
både miljömässiga och utbildningsmässiga skäl, vara mycket väl förberedd och motiverad.  

Då kan vi få ut hur mycket som helst av världen och framtiden. 



 27 

TIO FRÅGOR OM ORGANISATION 
 

 

 

Att formulera tankar och idéer om organisation ligger inte inom vårt uppdrag. Trots det kan vi 
inte helt lämna walk over, idéer om organisation går ofta in i de idéer om utbildning och 
forskning som vi har brottats med. Vi vill därför formulera ett antal frågor om organisation, 
frågorna är inte för oss att svara på så vi lägger dem i famnen på fusionens framtida arbete.  

 
1. Hur ska all kompetens på SDH kunna utnyttjas i framtiden? Hur kan man på en så 

liten skola låta funktioner (såväl teknisk och administrativ personal som lärare) verka 
över hela skolan och undvika att låsa in dem på ett sätt som begränsar skolan?  
 

2. Hur ser man till att beslut och regelverk blir levande på SDH och inte bygger en 
överbyråkratiserad organisation?  

 
3. Hur ser vi till att den nya skolan genomsyras av en gemensam kultur? Måste den 

nya organisationen bestå av flera institutioner? För att undvika splittring i ett antal 
isolat som inom skolan strider om pengar och utrymme kanske lösningen är en skola 
med en enda institution? 

 
4. Hur skapar vi en skola som hela tiden utvecklas och där det finns en kontakt med 

omvärlden och en uppföljning av verksamheten? Hur ska SDH bli en kulturell 
spjutspets där nya uttryck föds, där man har program och projekt på hög 
konstnärlig nivå och där man hela tiden utvecklar utbildningar och kurser? Kan ett 
konstnärligt råd med lärare och externa representanter vara en väg? 
 

5. Hur kan lärarna besjäla hela skolan och inte endast vårda varsitt protektorat? Hur 
kan lärarna, precis som studenterna, ha en möjlighet att utvecklas och möta nya 
idéer och tankar över genregränserna? Hur skapar vi rörlighet inom skolan och 
undviker att lärare och personal arbetar för länge i små grupper med låsta 
relationer? 
 

6. Hur hanterar vi problemen med begränsad anställningstid för lärarna för att 
undvika att de inte bara blir ”utförare” av en fastlagd struktur på undervisningen? 
Den administrativa personalen som är fastanställda kan få en för dominant position. 
Finns det risk för att en ”besvärlig” lärare med andra idéer och kritisk blick kan 
utmanövreras? 
 

7. Hur ska skolans inre arbete organiseras? Ska skolan ekocertifieras? Hur förhåller 
den sig till genuscheck? Hur försäkrar man sig om att studenter och personal 
verkligen är med och påverkar utformandet av skol- och arbetsmiljön för att utveckla 
SDH till en plats där alla trivs? Kan man under viss tid av anställningen göra 
tjänstgöring i olika påverkande organ till ett obligatorium för personalen?  
 

8. Hur skapar man ett sätt för lärare och studenter att utveckla det internationella 
samarbetet? Är en internationell avdelning en lösning? Den skulle kunna hålla 
kontakten med festivaler, samt se till att ett ömsesidigt utbyte sker mellan SDH och 
skolor i andra länder. 
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9. Hur kan breddad rekrytering bli ett sätt att utveckla nya vägar för att vidga och 

fördjupa studenterfarenheterna? Kan möjligheten att ta in äldre studenter, som inte 
klarat av att göra valet ”konstnär” förrän senare i livet, vara en väg? Ska SDH ha 
preparandutbildningar för att bredda rekryteringen på grundprogrammen? 
Erfarenheterna från Baskursen i film är att antagningsprocessen är en av 
bromsklossarna i den breddade rekryteringen. Hur kan vi utveckla själva 
antagningen, där till exempel ansökningsblanketterna kan skapa onödiga hinder? 
Kan ambulerande antagningar vara en möjlig väg? Eller reklamfilm som når ut till 
grupper i hela landet? 

 
10. Den nya skolan har kravet på sig, och ambitionen att öppna upp mot publik och 

media. Vi måste vara beredda på de konsekvenser och den granskning utifrån som 
kommer av en ökad exponering av både skola och studenter. Hur skapar vi en 
rättssäker och uppdaterad organisation som klarar av att hantera större konflikter, 
både interna och externa? 

 
 



 29 

MODELLER 
 
 

Introduktion t i l l  presentationen av modeller 
De fem modeller som kommer att presenteras på de följande sidorna ska inte uppfattas som 
förslag på hur en ny skola ska se ut. De är snarare en lek, ett tankeexperiment, där det viktiga 
är de impulser och idéer de ger läsaren. De utgör inte en faktabas för det fortsatta arbetet utan 
mer en serie skisser på möjliga skolor.  

Modellerna är inte något som vi alla i arbetsgruppen är överrens om. De är fem subjektiva 
försök att skapa en vision av en ny skola genom att skissa en form och till viss del också ett 
innehåll. Vi har inte brytt oss om i vilken grad modellerna är genomförbara. Vi har varit mer 
intresserade av att kasta in idéer som ska väcka frågor och nyfikenhet för att ge det fortsatta 
arbetet mer bränsle. 

 

 

MODELL ETT: TRATTSKOLAN 
En femårig skola med öppnare program i början för att sedan ge möjligheter till mer 
yrkesspecialisering i masterprogrammen. 
 

Inledning 
Till skillnad från dagens DI och TH som utbildar ganska rakt från det att studenten tas in till det 
studenten har den här skolan lite av en trattfunktion där vi är breda i början för att sedan bli 
mer och mer specialiserade. Den här skolan är femårig och bygger på att vi tar in yngre och till 
viss del mindre erfarna studenter än vi gör idag. Målet är naturligtvis att både ge 
spetskompetens men också bredd för att kunna klara av det framtida yrkeslivet. Framförallt ska 
den skapa möjligheter för nya former av konstnärskap både i bredd och som funktion. Den 
bygger på tanken att ha ett brett och mer allmänt inriktat grundår för att sedan leda 
studenterna igenom en tvåårig utbildning med mer bredd än de nuvarande utbildningarna. 

Den här utbildningen övar funktioner och försöker undvika yrkesettiketter. Man övar som 
student regifunktionen, man är inte registudent. 

Efter tre år kan studenterna specialisera sig mer genom att välja ur ett utbud av kurser på 
masternivån. Det betyder att den här modellen för somliga studenter blir treårig och för andra 
blir femårig utbildning 

År 1 
Det första året har vi fyra grundkurser 

 
1. Film 
2. Scenkonst 
3. Pedagog (före detta Media Estetik Pedagogik och dramapedagog) 
4. Media 
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Här finns ingen specialisering utan samtliga studenter på en grundkurs gör samma sak och 
man roterar i praktiska övningar så att alla får arbeta med det mesta. Man har gemensam 
teori, kanske tom över grundkursernas gränser. Det här är ett förberedande år och ska inte ge 
yrkesbehörighet utan öva studenterna i funktioner. Det ska ge grundläggande färdigheter, öva 
förmåga att arbeta i ett sammanhang och med ett problem eller en uppgift. Det här året ska ge 
studenterna grundläggande bildning och samtidigt göra dem till mer medvetna om sin 
konstform. Men det första året är framförallt ett praktiskt år där grundläggande teori och 
praktik blandas. 

 

År 2 och 3 
De följande två åren har högre specialisering, där studenterna växlar mellan minst två 
yrkesfunktioner. På film kan det vara regi/redigering eller manus/regi eller foto/regi. 

Det här med kompletterande, eller kanske vi ska kalla komplementära, utbildningar är centralt 
under de här två åren. Tanken är att studenter ska skaffa sig bredare kompetens än hur vi ser 
yrkesfunktionerna idag. Bredden ska både ge fler möjligheter i den framtida branschen, men 
också skapa nya typer av konstnärer eller nya konstellationer av konstnärer. Man kan tänka sig 
varianter som skådespelare/mask eller varför inte skådespelare/producent. Ett bra upplägg 
under de här åren består av fler och kortare övningar i någon form av moduler med samma 
tidsomfång i veckor där alla moduler börjar och slutar samma dag. En modul är alltså inte en 
kurs eller ett projekt utan den kan innehålla flera delmoment. Men eftersom kursen kan vara för 
kort och projektet kan vara för långt så kan dessa jämkas genom att de läggs i moduler. 

Flera kortare kurser väger upp ett längre projekt osv. En modul skulle kunna vara sju till åtta 
veckor i en termin. Det betyder att hösten innehåller två och våren kanske tre moduler. Men en 
modul skulle också kunna vara 14 veckor för att möjliggöra större projekt. Det här skulle 
möjliggöra att studenter kan delta i moduler från ett annat program. En modul är helt enkelt ett 
planeringsredskap som möjliggör att gå från en modul till en annan.  

Under de här åren övas tekniska färdigheter och arbete i team med en medveten inriktning mot 
yrkesfunktioner. Det ska också finnas reflektion och teori med inriktning mot att utveckla ett 
konstnärskap. Får man till moduluppbyggnaden så ska i princip studenter kunna välja enstaka 
moduler ur andra program som de kan passa in i den egna utbildningen. Den här typen av 
individuell anpassning av en utbildningsplan ställer stora krav på lärare och studenter. Kanske 
ska de här åren ha några gränsöverskridande veckor varje termin. Under två veckor skulle 
studenterna kunna välja bland ett antal kurser som inte normalt sätt finns i deras program. Det 
skulle kunna vara en intressant gästpedagog som håller i en kurs inom ett teknikämne eller ge 
studenten möjlighet att utöka sina teoretiska kunskaper genom en specialkurs i filosofi, 
konstteori etc. På ungefär samma sätt som TH gör idag skulle det här möjliggöra en del olika 
intressanta former av möten mellan program och kompletteringar av programmens utbud. 

Fi lm 
Film delas i tre program:  

1. Dokumentär,  
2. Spelfilm,  
3. Konstfilm som alla har regi/manus, foto, redigering, animation, ljud, produktion som 
ämnen. Med det komplementära sättet att se på utbildningarna så blir man inte 
spelfilmsregissör utan någon som övar funktionen regi inom spelfilm och samtidigt övar 
redigering . 
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Scenkonst  
Scenkonst delas i tre program:  
 

1. Devising13; med ämnen som skådespeleri, regi/dramaturgi, manus, producent, 
scenografi/kostymdesign, ljus, ljud, teaterteknik och mask som ämnen. På samma sätt 
som i filmutbildningarna är det komplementära sättet att se funktioner som övas.  
 
2. Klassiskt; med ämnen skådespeleri, regi/dramaturgi, manus, producent, 
scenografi/kostymdesign, ljus, ljud, mask, dockteater med två ämnen som grund för 
varje students utbildning: exempelvis, kostym/mask eller ljus/scenografi eller 
skådespelare/manus. 
 
3. Applied/Community theatre; som inte har någon uppdelning mellan ämnen som 
skådespeleri, regi, manus, producent, pedagog. Här fortsätter pedagogstudenter från 
år ett sin utbildning med möjlighet att komplettera från delar av medieprogrammen. 

Media 
Media delas in i två program: 

1. Radio med flera ämnen: dokumentär, radioteater, utbildningsradio osv (två eller tre 
ämnen per student) 
 
 2. TV med ämnen som producent, internetbaserat etc. 

Pedagog 
Studenterna i dramapedagogutbildningen ingår under de här två åren i scenkonstprogrammet 
Community theatre, men kan också ta moduler från media eller dokumentärfilm. Tanken är 
också att skapa en fortsättning som mer liknar den Medie-pedagogik som Media Estetik 
Pedagogik (Mep) tidigare bedrev för lärare inom grund och gymnasieskolan. Programmet för 
den nya Mep utbildningen blir ett antal valbara moduler från både media, film och community 
theater programmen under de här åren. Det kan tänkas att Mep bara ska bli en 
masterutbildning och därmed bara finnas under år fyra och fem. 

Examen på kandidatnivå 
I slutet på år tre gör samtliga studenter en examensproduktion som de ansöker om medel till 
och som de samlar sina studiekamrater i. Dessa projekt kan naturligtvis vara 
gränsöverskridande det går att göra ett projekt där projektet blandar studenter från kursen för 
community theater och dokumentärfilm för att ta ett exempel som är ganska enkelt. 

Efter år tre kan studenter ta kandidatexamen från SDH med bara tre års grundutbildning . Det 
är många studenter som kanske tycker att de har tillräcklig utbildning för att kunna arbeta och 
försörja sig inom respektive bransch, men det kommer också att finnas en stor del studenter som 
vill ha fortsatt utbildning. Det här kan säkert variera med vilka yrkesfunktioner och i vilka 
sammanhang studenter tänker sig sin fortsatta verksamhet. Man kan misstänka att när det blir 
ont om jobb så ökar intresset för mer utbildning och på samma sätt minskar det när 
branscherna vill ha mer folk 

                                                             
13 Devising är en arbetsprocess som till stora delar innebär gemensamt arbete kring, research, utarbetande av 
manus gestaltning. Det betyder inte att alla gör allting men det finns stora fördelar av att flera konstnärer i ett projekt 
behärskar fler funktioner och därmed möjliggör ett bättre utnyttjande av samtliga resurser som teamet har och 
samtidigt kan teamet ta in fler aspekter i den konstnärliga processen. När det gäller devising bör kanske fler än två 
kanske tre ända upp till fyra ämnesområden övas av varje student. 
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År 4 och 5 
År fyra är ett fördjupningsår där vi övar yrkesspecifika områden i kurser och projekt och kanske 
har en praktikperiod. Det här är en möjlighet till specialisering men också fördjupning. Kanske 
skulle studenter också kunna bredda sig genom att ta kurser som inte ligger inom det egna 
programmet. 

Det här är de mest komplicerade åren i den här modellen. Hur mycket ska studentens fria val 
utgöra grunden för deras utbildning och hur mycket ska ett program med fastlagda kurser 
utgöra grunden och kan sedan studenten i vissa moduler välja kurser? Här finns många frågor, 
men också en hel del intressanta möjligheter. Det är också intressant att tänka sig att forskare 
och doktorander gör projekt som blir till kurser för studenter under de här åren. 

År fem innebär fortsatt fördjupning med kurser och projekt och med examensproduktion och 
reflektion kring den egna konstnärliga verksamheten. Egentligen går det inte att dela upp år 
fyra och fem. Examensproduktioner måste börja förberedas under år fyra så de studenter som 
vill samarbeta i projektgrupper, och externa samarbetspartners som, teatrar, Tv-bolag och 
filmproducenter knyts till projekten. En examensproduktion kan därför beskrivas som en 
möjlighet för en grupp studenter ur avgångsklassen att utveckla ett projekt ihop och/eller i 
samarbete med en utomstående institution eller verksamhet. 

Forskning och master 
Möjligheterna att knyta examensprojekt från år fem till forskningsrelaterade projekt bland 
doktorander och artists in residence borde skapa en intressant miljö där utbytet mellan olika 
grupper och program fördjupar och breddar kunskapsområdet. I den här skolmodellen är det 
doktorander och forskande konstnärer som bidrar till undervisningen både på kandidatnivå 
och på master. Man kan tänka sig kurser av mer föreläsande karaktär men också mer 
workshopbetonade laborativa experiment. Det kan bli en kreativ miljö som både är 
inspirerande och en möjlighet för formulering av kunskap på både hög och låg nivå.  

 

Antagningen 
Modellen förutsätter en annan form av antagning. Kanske söker man till ämneskombinationer, 
kanske ska man söka till områden? Kan man söka som grupp? En definition av vad det är för 
studenter man söker till de olika grundkurserna på år ett blir absolut nödvändig. Antagningen 
har i DI:sfall tidigare varit det viktigaste redskapet och samtidigt det minst genomskinliga sättet 
att välja ut studenter. Antagningen måste utvecklas så att den både breddar rekryteringen och 
möjliggör att skolan tydligare i vad den vill. Möjligheterna är många, men det är helt klart att 
omprövningen inför mastern är viktig. Det är också då programmen öppnar sig för studenter 
som bara vill gå master och vidareutbilda sig.   

Därmed bli kursverksamheten på master och kandidatnivå åter en viktig del och den kommer 
snarare att likna den DI och Teaterhögskolan bedrev förr. Helt enkelt fort och vidareutbildning 
för redan yrkesverksamma. 

 

Workbookmetoden 
För att klara av den större valfriheten och ge studenterna mer verktyg för beslut kring de egna 
valen behövs en metod. En mycket intressant sådan skulle kunna vara Workbookmetoden, den 
är välbeprövad i USA och här i Sverige av bland annat designutbildningen vid 
Linnéuniversitetet. Arbetsmetoden bygger i korthet på att studenten dokumenterar sitt arbete, 
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genom skisser, beskrivningar, insamlat material och egna reflektioner. När projektet avslutas 
och utvärdering sker ska workbooken innehålla en beskrivning av frågeställning eller 
lärandemål och en sammanfattning av processen som ledde fram till resultat och reflektion över 
det. Den ska visa att studenten har utfört självständigt undersökande och utforskande arbete 
utifrån de frågeställningar eller den intention som projektet utgått från. 

Den sätter studentens individuella läroprocess i centrum. Workbookmetoden drivs av ett 
kontinuerligt samtal mellan studenterna och lärarna vilket leder till att varje student kan utforma 
sin egen lärandeprocess inom ramen av utbildningens utbildningsplan. Den ger studenten 
möjlighet att själv se och förstå sin läroprocess och därmed styra den. 

”Workbookmetoden kanske lätt ger associationer till att metoden endast handlar om 
studenternas skriftligt dokumenterar sitt projekt. Så är inte fallet utan Workbookmetoden 
stödjer samtidigt muntlig, bildlig och skriftlig färdighetsträning, förtrogenhetskunskap och 
påståendekunskap.”14 

Metoden gör det också möjligt för studenten och lärarna att gemensamt undersöka och vad 
studenten lärt sig . Det lite mer informella sättet att prata utveckling som i alla fall präglat 
många DI:s utbildningar blir med den här metoden, utbytt mot ett mer genomskinligt och för 
alla parter tydligare samtal. Det här samtalet utgår från workbooken och granskar både om 
studenten har uppfyllt kunskapsmålen i en bestämd kurs, men också om den här kunskapen är 
den som studenten söker i sin utbildning. Workbookmetoden kan vara intressant för SDH att 
titta närmare på vilken skolmodell man än väljer att utveckla. 

 

Skolans fokus 
Skolan bör ha sitt fokus på innehållsfrågor. Innehåll kopplat till förhållningssätt till publik 
kommer att vara viktiga frågor för utvecklandet av starka konstnärskap. Samtidigt kommer de 
delar av hantverket som är nödvändiga för konstnärskapet och som är förutsättningar för 
professionell verksamhet att utvecklas. Hantverket och medvetenhet om arbetsmetoder får inte 
blir marginaliserade och därmed bakbinda studenterna i en falsk professionalism. Idealet är 
som vanligt en hälsosam respekt för problem parat med insikt om att problem inte 
nödvändigtvis måste ha en lösning utan kan ha flera. Studenterna bör utveckla ett 
konstnärskap som tar fasta på att problemlösning inte nödvändigtvis innebär att man hämtar 
sina förebilder från det professionella fältet. 

Om skolan lyckas upprätthålla idén om funktion framför yrke så blir utbytet mellan olika 
utbildningar och områden högintressant. Det här ska kopplas till att skolan får en större bredd 
men också att den genom forskningen tillförs fördjupade och tydligare formulerade kunskaper 
om olika ämnen. Forskning och projekt som görs inom skolan av konstnärer kommer att 
inspirera och ge studenterna problemställningar och insikt i konstnärliga och tekniska frågor på 
en helt annan nivå än de nuvarande utbildningarna.  

 

Problemet med antalet studenter 
Den här skolan får problem med antalet studenter i förhållande till anslag i helårsprestationer. 

Exempelvis kan år ett ha 32 studenter på film, 50 på scenkonst, 18 på media och 16 
pedagoger, det vill säga 116 studenter. Lägger vi till två år blir det här cirka 348 studenter 
plussar vi på masternivån med ca 80 studenter på varje år så passerar vi 500 studenter utan att 
räkna in kurser och forskarnivån. 

                                                             
14 Professor Henrietta Koblanck; Introduktion till Workbook 
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Tar vi in vartannat år så minskar skolan till 254 studenter i snitt per år. Kan skolan erhålla nya 
bidrag för pedagogutbildningen så skulle det totala antalet studenter rymmas inom de 
nuvarande ramarna. Det finns naturligtvis behov av fler studieplatser för att skolan ska kunna 
bedriva en mer omfattande kursverksamhet i form av fort och vidareutbildning på masternivå. 
Men problemet med begräsningen av antalet studenter i den nya skolan kan säkert lösas på 
flera sätt. Kanske kan de olika åren ha olika peng per student. På så sätt skulle år ett som har 
mycket gemensamt och det fjärde/femte året som har kurser med större antal studenter kunna 
ha en lägre peng per student. 

Internationella kontakter 
Den femåriga skolan har en klar fördel i förhållande till alla internationella samarbeten och 
Bologna processen. Den passar därmed in och möjliggör därmed ganska enkelt ett större 
utbyte med andra skolor både i Norden och i resten av Europa.  
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MODELL TVÅ: FYRAÅRINGEN 
En modell  för en fyraårig konstnärl ig yrkesutbi ldning 

 

Inledning 
Den här modellen bygger på antagandet att det vi gör är en yrkesutbildning. Men den här 
modellen innebär att skolan lägger större tonvikt på konstnärliga frågor. Den är baserad på 
tanken att skolan måste bli en helhet med olika delar som påverkar varandra.  Det är också en 
modell som tar fasta på hur vi ska åstadkomma en konstnärlig yrkesutbildning som har fler 
valmöjligheter för studenterna.  Den skapar möjligheter till fler och mer flexibla yrkesfunktioner. 
Den har stora likheter med de program som finns idag. Men den ger fler tillfällen för studenten 
att korsa programmens begränsningar och institutionsgränser än det system vi har idag.  

När det gäller forskning och master så måste de här utbildningarna fungera tillsammans med 
och ha utbyte med grundutbildningarna. Att de olika nivåerna har funktion för varandra är 
viktigt inte minst för att vi ska slippa en skola som faller sönder i olika nivåer istället för olika 
program och institutioner. 

Skolan i modellen förutsätter att det finns förutbildningar och vägar för studenter att utvecklas 
mot SDH . Modellen tar fasta på att försöka utveckla tanken på yrkesfunktioner snarare än 
yrkesroller. Den betraktar inte de teamen som den givna enheten men ser samarbetet i 
konstnärliga projekt som essentiellt. 

Den här modellen utgår från antagandet att det i ett alltmer kommersiellt styrt kulturliv inte 
kommer att finnas plats för att utveckla konstarterna/de olika medierna. Branscherna kommer 
att bli alltmer beroende av att den utvecklingen sker inom utbildningarna. På liknande sätt som 
KTH bedriver en hel del av den forskning och det utvecklingsarbete som den omgivande 
branschen inte kan eller vill göra. Den nya skolan ska alltså bli en viktig part i den framtida 
utvecklingen inom de områden som skolan utbildar för. 

 

Längd på utbildningen 
När det gäller skillnaden mellan grund och master, så är masterutbildningarna idag ofta inte 
mer avancerade än grundutbildningarna om vi bortser från att de innehåller en större del av 
självreflektion. Det har varit svårt att skapa masterprogram som fungerar självständigt och 
samtidigt tar fasta på studenternas förkunskaper. Genom att studenterna har olika förkunskaper 
blir svårigheterna att bestämma nivån på kurser ett verkligt problem både för lärarna och för 
studenterna. Längden på en master två år är för lång tid för de flesta som vill fortbilda sig och 
det gör att den här typen av utbildning lämpar sig för ganska få yrkesverksamma. De flesta vill 
ha utbildning i form av korta kurser. Med det här följer att SDH ganska lätt kan fylla kurser med 
duktiga studenter på masternivå, men har större problem med tvååriga masterprogram. Risken 
med ett fristående masterprogram är att många studenter inte fullföljer sin utbildning och att vi 
bara examinerar en mindre del av dem börjar på masternivå. Med en dålig genomströmning 
på mastern följer naturligtvis dålig ekonomi. Man kan tänka sig att skolan försöker lösa det här 
genom att erbjuda kurser som studenten kan följa under en rad år och därmed ta sin master 
under kanske fem år. Det här möjliggör en master för aktiva yrkesverksamma. Men den kan 
också leda till att många inte slutför den reflektionskurs som utgör en fjärdedel av mastern. Det 
är lätt att skjuta den här delen av mastern framför sig. Problemet med reflektionskursen har 
noterats från bl.a. Finland.  

Slutsatsen blir att vi borde, som våra nordiska grannar, bygga in mastern i grundutbildningen. 
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För många av våra nuvarande utbildningar är tre år för kort tid och många lärare och en hel 
del studenter pratar längtansfullt om alla de möjligheter som en längre utbildning skulle kunna 
innebära.  

För att inte få alla nackdelar som en femårig eller snarare en 3+2 utbildning innebär, bör den 
nya skolan bli en fyraårig utbildning 2+2. 2+2 innebär till skillnad från 3+2 att vi i högre grad 
kommer att behålla våra studenter. Ingen slutar efter två år, innan allt det roliga börjar. Om 
master och grundutbildning hänger ihop så kommer det fortfarande att finnas enskilda 
kurser/projekt både inom master- och grundutbildningen som kan hämta begränsade delar av 
sina studenter från andra utbildningar eller från tidigare utbildade vid DI och TH. Med en 
fyraårig utbildning slipper vi till skillnad från en femårig att för många studenter ”slutar” innan 
de examinerats. 

Bologna och en fyraårig utbildning 
Hur går det med Bologna, det vill säga 3+2 principen, med den här modellen? Den här skolan 
kommer att vara tvungen att validera studenter vid antagningen. Vi får ungefär samma 
studentunderlag som vi har idag och de har arbetslivserfarenhet eller studier i någon 
förberedande utbildning. Valideringen av studenter kommer att innebära att vi har fördelen av 
att ha fler sökande med en viss erfarenhet/utbildning. Precis som idag gör det här det lättare 
att hitta rätt studenter bland de sökande. 

Men det här gynnar inte breddad rekrytering. Vi måste hitta på andra sätt för att komma 
tillrätta med snedrekryteringen. En metod att bredda rekryteringsbasen skulle kunna vara att 
skapa preparandutbildningar på olika platser i Sverige.  

Projektbaserat lärande i moduler 
Det främsta argumentet för en förlängning är att det ger möjlighet till en större valfrihet och fler 
projekt över institutionsgränserna. Det ger möjligheter för mer avancerade studier som i sin tur 
ger studenterna både en bredare kompetens och mer spetskompetens. 

Den här modellen fokuserar på att vi i framtiden kommer att behöva mer medvetna konstnärer 
inom de områden vi utbildar. Skolan ska kunna erbjuda en rad specialiseringar och samtidigt 
ge studenterna mer allmän teoretisk kunskap än vi gör idag, exempelvis inom medie- och 
konstteori, samhällsanalys, filosofi, film- och teatervetenskap. 

För att det här ska kunna fungera behöver studenterna få fler valmöjligheter inom sina program 
på både grund - och avancerad nivå. Modellen förordar en projektbaserad undervisning där 
nästan allt lärs i projekt snarare än i kurser. Det betyder att studenten tvingas vara aktiv och ta 
en central position i det egna lärandet.  

Om vi använder oss projekten som ryggrad i programmen så blir det handledare och lärare 
som tillsammans med studenterna skapar projekten som i sin tur bestämmer vilket kursinnehåll 
projektet ska ha. Det kan vara en specifik kunskap eller träning i viss metod osv. Men projektet 
kan också baseras på ett problem/en uppgift som ska lösas. 

Det här blir mer komplicerat än den modell vi använt oss av. Idag har DI och TH en mer 
instrumentell syn på utbildningen, där beslut om utbildningsplanen för ett enskilt program till 
stora delar görs av huvudlärare och sen anpassas kurserna efter de individuella behoven. 
Anpassningen efter individuella behov kommer att vara lika stor i den nya skolan, men den 
kommer att ske med hjälp av fler valbara moduler och möjligheter för individuella val i 
projekten. Det här innebär att man mycket väl kan arbeta i ett projekt från olika program som 
idag nästan aldrig möts och kanske också mötas över årskullsgränserna.  

För att klara av detta så måste högskolan bygga upp ett gemensamt modulsystem där 
programmen har ett visst fastlagt kursinnehåll, en viss del som är valbar mellan olika 
moduler/projekt inom programmet och en tredje del som utgör möjligheter att ta kurser från ett 
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annat program eller kanske en annan skola. Det här skulle kunna finnas både på 
grundutbildning och på avancerad nivå, men det är ändå troligast att 
grundutbildningsterminerna är mer sammanhållna i sina program och att den avancerade 
nivån har fler valmöjligheter. 

Moduler som planeringsredskap 
Planeringen sker i moduler med samma tidsomfattning i veckor där alla moduler börjar och 
slutar samma dag. En modul är alltså inte en kurs eller ett projekt utan kan innehålla flera 
delmoment. Eftersom kursen kan vara för kort och projektet kan vara för långt så kan dessa 
jämkas genom att de byggs samman till moduler. Flera kortare kurser väger upp ett längre 
projekt osv. En modul skulle kunna vara sju till åtta veckor i en termin. Det betyder att hösten 
innehåller två och våren kanske tre moduler. Men en modul skulle också kunna vara 14 veckor 
för att möjliggöra större projekt. Det här skulle möjliggöra att studenter kan delta i moduler från 
ett annat program En modul är helt enkelt ett planeringsredskap som möjliggör att gå från en 
modul till en annan.  

 

Workbookmetoden 
Workbookmetoden kan användas i den här modellen också. Läs om Workbookmetoden på sid 
38. . 

Tvåårig kandidatutbildning i yrken 
Grundutbildningen på kandidatnivå har en liknande programindelning som de nuvarande 
utbildningarna. Kanske ska några ytterligare utbildningsprogram komma till eller några bytas 
ut, men i stort söker en student till ett program precis som tidigare och följer i det programmet 
ett upplägg som har en utbildningsplan och där studenten i slutet av sina två år gör någon 
form av examensprojekt. Utbildningarna är moduluppbyggda vilket gör det möjligt att planera 
in gemensamma redovisningar. Men också ge möjlighet för studenten att i samråd med läraren 
byta ut moduler och därmed anpassa utbildningen efter individuella krav. 

Under kandidatåren har skolan en återkommande kortare modul på kanske två veckor som ska 
vara gemensam för samtliga utbildningar. Den ska skapa möjligheter för studenter att gå över 
programgränser och knyta an till andra fält än det man utbildar sig inom.  Under en sådan här 
tvåveckorsperiod kan studenterna välja bland kanske åtta till 10 olika kurser som just ska tvinga 
studenten att sätta sig in i andra problem än de som de möter inom sitt eget program. Här ska 
alla studenter under sina två år ha möjlighet att fyra gånger kunna bredda sin kunskap om vad 
de andra utbildningarna gör men också göra upptäckter som ger nya infallsvinklar på den 
egna utbildningen. 

Efter att ha examinerats på kandidatnivå kan studenten söka till masternivån. Det kan också 
finnas en fördel med att många av utbildningarna är fyraåriga redan från början. 
Teaterhögskolan i Helsingfors har valt en sådan modell där man tar in studenter till en femårig 
utbildning. Skolan skulle slippa en antagningsomgång till och kunna lägga ner resurser och 
kraft på viktigare saker som att få sökande till de extraplatser som med all sannolikhet kommer 
att uppstå i masterprogrammens moduler/kurser. 
 



 38 

Tvåårig Master 
De två åren som följer är en påbyggnad som leder till en examen på masternivå och en 
kompetensförstärkning på viktiga punkter. Om vi jämför med dagens utbildningar så är det en 
förlängning av utbildningstiden med ett år. 

Genom val av moduler/projekt kommer studenten att bygga ihop en unik och för individen 
intressant kombination. Skolan kan inte upprepa alla kurser eller alla moduler varje år. Men 
några kan återkomma varje år och därmed öka möjligheterna att få ihop ett program som 
passar för en enskild student. Fördelen är att i en modul på masternivån kan det förekomma 
studenter som både går tredje och fjärde året från olika program. Skolan kan ha med studenter 
från skådespelarprogrammet och TV-producentprogrammet i samma modul som skulle kunna 
vara produktion av en TV-serie. 

De moduler/kurser som inte fylls med grundutbildningens studenter utan har platser kvar kan 
öppnas för externa masterstudenter eller bara yrkesmänniskor som vill fortbilda sig .  

Därmed bli kursverksamheten på master och kandidatnivå åter en viktig del och den kommer 
snarare att likna den DI och Teaterhögskolan bedrev förr. Helt enkelt fort- och vidareutbildning 
för redan yrkesverksamma. 

Konstnärl ig reflektion 
Under de två masteråren gör alla också kursen/projektet konstnärlig reflektion som är en 
gemensam del för alla på masterprogrammen. 

Under det andra året i mastern ska samtliga studenter genomföra ett projekt som de kan 
examineras på. Det kan vara ett projekt tillsammans med andra studenter, men det kan också 
göras med studenter från andra skolor eller med professionella eller blandningar. Den 
konstnärliga reflektionen kan knytas till projektet som studenten examineras i, men det skulle 
också kunna ta sin utgångspunkt i yrkesfunktionen. 

Några exempel på val studenter kan göra  
Det betyder att man efter att ha gått radioproducentutbildningen under fyra terminer kan välja 
bland ett antal moduler under de fyra kommande masterterminerna.  Dokumentärfilm 1, Tv 
reportage, Radiodokumentär, Dokumentärfilm 2, Community theatre 1 och Projektgrupp 2 (som 
gör ett internationellt projekt tillsammans med Läkare utan gränser)  

Ett annat exempel efter att ha gått fyra terminer scenografi på grundutbildningen kan man 
välja följande moduler: Scenkonstprojekt 1, Kostym o kropp, Projektgrupp 4 (som gör en 
barockopera) och Filmdesign 1, Transformation m mask och kostym, Filmprojekt 4 .  

Efter fyra terminer på skådespelarprogrammet kan studenten välja följande moduler ur 
masterprogrammet. Devised theatre 1, Skådespeleri för film, Scenkonstprojekt 1, Barn o 
ungdomsteater, Avancerad text, Fysisk teater 1, Ett projekt med Clowner utan gränser, 
Teaterprojekt 3. 

Forskning i förhållande ti l l  master 
Den konstnärliga forskningen blir en viktig del av den nya skolan genom att forskningen i 
framtiden får ökad betydelse för det omgivande fältet.  Forskningen och det konstnärliga 
utvecklingsarbetet i projektform går hand i hand med en mer avancerad utbildning som på 
allvar försöker att minska de teoretiska/praktiska avståndet till andra och angränsande 
konstformer som perfomance art och dans. Teori kopplad till praktik kommer att vara ett 
genomgående tema på både kandidat- och masternivån. Forskningen blir då av central 
betydelse för kunskapsutvecklingen inom skolan och utvecklingen av en mer medveten student.  
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Genom att välja forskare eller artists in residence med projekt inom för skolan intressanta 
områden kan dessa bli betydelsefulla för hela skolan. Forskningen kan inspirera och knyta till 
sig studenter framförallt på masternivå, men också genom att forskare undervisar på 
kandidatnivå. Den ger också möjlighet för ett större utbyte med andra skolor både nationellt 
och internationellt. Projektgrupperna på både master och kandidatnivå kan alltså vara en del 
av ett forskningsprojekt som någon artist in residence eller doktorand arbetar med.  

 

Antalet program och kurser/projekt 
I den här modellen finns det några nya program som kan få stor betydelse för utvecklingen, 
men det finns också en rad program som vi i alla fall till namnet känner igen. 

Det viktigaste tillskottet är att den nya skolan återknyter till den pedagogiska inriktning som DI 
haft med både Mep och dramapedagogutbildningar. Med den här modellen följer också att 
en pedagoglinje innebär utvidgade möjligheter för de studenter som vill arbeta både som 
konstnärer och pedagoger. Men också att pedagoger kan tillgodogöra sig den senaste 
utvecklingen inom de konstnärliga områdena. Se vidare forskningen och konstnärliga 
utvecklingsprojekts betydelse för skolan som helhet  

Genom att ha fler program på kandidatnivå så kommer det också att finnas möjligheter till fler 
olika moduler på masternivån. Det här får konsekvenser för antalet studenter. Den här modellen 
ser inte någon fördel i att studenterna fördelas yrkesmässigt i fyra team utan snarare att 
studenter utifrån intresse samarbetar med andra studenter. Det kommer leda till team som inte 
alltid ser ut som vi vant oss vid, men det ger också i många fall möjligheter att ta in ojämnt 
antal studenter mellan olika program utan att förlora möjligheterna att skapa team. 

Film kan ta in på de utbildningar de har idag – regi, manus, produktion, foto, ljud, klippning – 
men också skapa ett konstfilmprogram och ett dokumentärfilmprogram och varför inte ett 
animationsprogram. Det här gör att man i den här modellen skulle ha 9 program med 3-5 
studenter i varje. 

På samma sätt skulle de nuvarande teaterutbildningarna kunna utvecklas till olika program 
inom scenkonst där de nuvarande programmen, men också med devising och community 
theatre-program. Varför inte ett dockteaterprogram? I ett sådant får båda skolorna använda 
sina respektive kompetenser i en utbildning där spelandet och docktillverkningen är två sidor av 
en utbildning. 

Radio och TV skulle kunna utvidgas med ytterligare program med mer inriktning på 
internetbaserade produktionsformer. 

Skådespelarutbildningen skulle kunna ha två program, ett klassiskt och ett inom devising, och 
som sagt ett pedagogprogram bör tillskapas. 

På masternivån finns naturligtvis programmen kvar, men genom valbarheten i olika moduler 
förskjuts fokus till olika moduler och projekt. Det här ger en helt annan typ av situation med 
många studenter med ett individuellt upplägg och en egen inriktning. På så sätt skapar vi 
förutsättningar för en mer unik och möjligen mer konstnärligt intressant student. En student som 
är van att arbeta i olika konstellationer och med olika typer av projekt, men med tydlig 
inriktning mot ett professionellt yrkesliv. 

Den här modellen har också en uppenbar svaghet; den är möjlig att genomföra i delar och 
kan då bli ett verktyg för att bibehålla mycket av det som finns idag. Det går lätt att tänka sig 
att man bara tar över fyraårstanken utan att göra de övriga nödvändiga förändringarna. 

Fyraårsmodellen gör det lätt att bara flytta över strukturer och arbetssätt. Den tvingar inte 
nödvändigtvis fram nya metoder för lärandet. Den kan om man inte mycket medvetet strävar 
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mot att förnya skolan bli en trevlig variant av de nuvarande skolorna. Kanske lite mer anpassad 
till en ny tid med andra studenter. 
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MODELL TRE: LABBSKOLAN 

 

INLEDNING 
Det grundläggande upplägget på skolan är dels att alla går i samma klass dels spänningen 
mellan fasta och valbara kurser. I de fasta kurserna styr skolan vad studenten måste ha med 
sig, i de valbara ansvarar studenten själv för vilken inriktning programmet ska få. Här finns en 
möjlighet för skolan att laborera med hur stor del som ska vara valbar utifrån vad studenten 
måste få med sig för att kunna examineras från sitt program. 

De fasta kurserna är indelade i fem teman. Med hjälp av innehållet i dessa fem teman får 
studenterna med sig de verktyg de behöver för att verka som professionella konstnärer efter 
skolan. Arbetsmarknaden utanför skolan utvecklar sig mer och mer till en frilansmarknad och 
studenterna behöver alla kunna vara sina egna arbetsgivare med förmåga att driva egna 
projekt för att inte alltid behöva vänta på att bli utvalda. Arbetet under till exempel 
Publikterminen kan innehålla underliggande teman som Sverige, ett klasslöst samhälle? eller 
integration. Utifrån varje programs särskilda förutsättningar och behov organiseras sedan 
kurser.  

Studenten tas in på ett specifikt program för att under utbildningstiden ha stora möjligheter att 
röra sig över hela skolans kunskapsfält. Till grundutbildningarna är det antagning vartannat år. 
Det intervall med vilket man tar in studenter på grundutbildningen frigör vartannat år särskild 
plats för ettåriga magisterkurser. Masterkurser som löper över två år berörs inte på samma sätt 
av grundutbildningarna. 

Labbskolan utbildar inte till låsta flerfunktioner ex manus/regi, foto/klipp, etc., istället är det 
studenten själv som efter att inom labben ha prövat sig inom flera funktioner lämnar skolan med 
mer än en kompetens. Labben är dels schemalagda perioder valbara för studenten, dels de 
platser där all teknik och kunskap finns samlad.  

Det här är en skola som utbildar en generation konstnärer som förändrar och förnyar film, 
scenkonst, radio och TV. En generation som med kännedom om varandras områden lätt kan 
röra sig över skrågränser. Det är en konstnärlig högskola med en grund i ett 
hantverkskunnande. En skola där kunskap och teknik ligger frilagd och tillgänglig för alla 
studenter oavsett program .  

Alla studenter erbjuds en teoretisk utblick samt möjligheten att pröva sig konstnärligt inom olika 
områden. Att redan på grundutbildningen ha valbara kurser gör att skolan betonar studenten 
som självständig och ansvarig för sina val. Studenten blir redan första terminen medveten om 
sitt ansvar genom att som aktiv part påverka och utforma sin utbildning. Det står i relation till de 
delar av undervisningen som inte är valbara. Synen på studenten som en självständig konstnär 
som kan verka inom flera fält ska kombineras med en djup yrkeskunskap. Studenten är källan till 
konstverket och den konstnärliga utvecklingen står i fokus i alla övningar, även tekniska. Men 
studenten ska inte bli i uppblåst i tom föreställning om en konstnärsidentitet, utan ska kunna 
göra medvetna val utifrån en teoretisk och hantverksmässig bas. Detta förbereder studenten att 
efter skolan, själv eller tillsammans med andra skapa sina egna arbetstillfällen, sin egen 
verksamhet. 

På Labbskolan görs de djärva experimenten, de svåra frågorna ställs och här förs det offentliga 
samtalet. Det är en skola där de främsta inom sina fält självklart är gästlärare och föreläsare. 
Här finns lärare från flera länder, kurser på engelska, och studenter och lärare som regelbundet 
tar del av internationella festivaler och seminarier. 
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Labbskolan har en nära kontakt med bransch och omgivning, det är inte av godo att isolera 
sig, men det är mycket tydligt att skolan inte är ett produktionsbolag eller en teater, det är det 
undersökande som står i fokus, det prövande som söker och vågar förnyelse. När den 
experimentella och forskande scenen i hög utsträckning har försvunnit från filmbranschen, 
teatrarna och TV/radio är Labbskolan platsen där prövningen och undersökningen sker. Här 
möts studenter över fackgränserna och över nivågränserna, fiktion möter dokumentär och det 
finns ett korsdrag mellan scenen och massmedium.  En plats där det sker ett ständigt möte 
mellan nationella och internationella utövare. Skolan ska inte vara isolerad från det övriga 
samhället, tvärt om ska den genomströmmas och låta omvärldens frågor och dramatik vara 
närvarande.  

Att studenter möter varandra över yrkesgränserna är centralt för den nya skolan. Genom att 
under skoltiden möta olika perspektiv och uttrycksformer öppnar skolan för en konstnärlig 
verksamhet som är genreöverskridande. Det motsvarar det samhälle studenten möter efter 
skolan. Ett samhälle där man inte längre är instängd i en yrkesroll utan naturligt kan röra sig 
mellan flera konstnärliga uttryck. 

Det är en skola som förhåller sig till att arbetsmarknad och bransch är mycket heterogen. 
Studenterna har kortare praktik men inte som gratis arbetskraft för en underfinansierad 
kulturbransch utan som ett utbyte mellan Labbskolan och arbetsgivare. Studenten har fått i 
uppdrag före praktiken att utföra ett undersökande arbete i förhållande till sin praktikplats och 
den uppdragsgivare man praktiserar hos. Praktikperioden följs av analys och reflektion.16  

L a b b s k o l a n  ä r  e n  t r e å r i g  g r u n d u t b i l d n i n g ,  m e d  e n  e t t å r i g  
m a g i s t e r  o c h  e n  t v å å r i g  m a s t e r ,  s a m t  e n  f o r s k n i n g s n i v å .  

Kandidat 
Grundutbildningen har tolv program. Alla studenter går i samma klass.  

Animation 
Dramatik/dramaturgi/manus - möjlighet att specialisera sig mot film, radio, scen 
eller TV 
Fi lmregi - med möjlighet att specialisera sig mot spelfilm eller dokumentärfilm 
Foto 
Kl ipp 
Ljud - möjlighet att specialisera sig mot film eller teater 
Mask 
Produktion - möjlighet att specialisera sig mot film, scen eller TV 
Radio/TV- möjlighet att specialisera sig mot radio eller TV 
Scenografi/Kostym/Ljus - möjlighet att specialisera sig mot film eller teater 
Skådespelare - möjlighet att specialisera sig mot devising, klassisk eller mim 
Teaterregi 

 

                                                             
16 Intervju med Kristina Åberg, VD på produktionsbolaget ATMO, om praktik 
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Kandidat, struktur 
 
Termin Ämne Innehåll 

1 Mitt ämne/Metod Praktiska, korta övningar utifrån givna förutsättningar. Teori om 
ämnet, historia, samhällsanalys.  Arbete med den egna 
yrkesgruppen varvat med andra grupper.  

Valbara kurser 

2 Publiken Hur använder vi publiken? Utveckla och analysera relationen 
till omvärlden, branschen 
Givna ämnen och texter att förhålla sig till. Övningar med 
aktivt publikarbete.  Koncentration på mötets påverkan av 
innehåll istället för vad ”folk” tycker.  
 

Valbara kurser 

3 Driva egna projekt Alla yrkesinriktningar på skolan behöver kunna driva ett arbete 
eller egna projekt. Vad innebär det att ta ansvar, att leda? I 
samarbetet med andra. Workshops med övriga studenter. 
Givna teman och texter.   

Valbara kurser 

4 Innehåll/koncept Eget idéarbete. Konceptutveckling i grupp. Research i grupper 
och enskilt. Omvärldsanalys i teori och praktik. 

Praktik utanför skolan. 

Valbara kurser 

5 Slutprojekt/ Förberedelser Egen idé och aktivt arbete med publik, dock ej ekonomiskt 
samarbete med bransch.  

Valbara kurser 

6 Slutprojekt/ 

 Produktion 

Egen idé och aktivt arbete med publik, dock ej ekonomiskt 
samarbete med bransch.  

Valbara kurser 

 

 

Avslutade övningar – inte produktioner 
En viktig förutsättning för den här skolan är att vi arbetar med avslutade övningar och inte 
färdiga produktioner. Studenten prövar sig i övningarna och fastnar inte i att göra en färdig 
film/föreställning/program17. Man bör, som student på en konstnärlig högskola, stå fri att forska 
om vad man själv vill utan att behöva tänka på tillämpningen, nyttan. Detta bör naturligtvis 

                                                             
17 jfr Faap – rapport på websidan. www.nyhogskola.se - klicka på inspirationsbanken 
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gälla alla program. Studenterna går idag i väl upptrampade stigar med sina lärare som guider 
i den inofficiella kanon vi ändå lär ut.  

Teman som enar och ger perspektiv 
Studenterna har övergripande teman varje termin men där klasser eller enskilda studenter får 
olika slags undervisning beroende på vad man valt för program. Utgångstanken är att alla bör 
få utbildning för att kunna driva sitt eget projekt och att man då behöver vara bra på sitt yrke 
men att man också behöver kunna arbeta över gränserna i nya konstellationer. Utbildning ska 
vara kunskapsproducerande inte reproducerande så nya konstellationer och infallsvinklar 
måste till. Parallellt med detta måste metoder för analys och utvärdering/reflektion vara 
ständigt närvarande. Detta för att studenten hela tiden ska ha möjlighet att medvetandegöra 
sig om sina val. Alla studenter ska få tillgång till samma metoder vad gäller detta så att de 
skapar ett språk för sin egen progression och kan ge varandra feedback likaväl som läraren 
gör det. I Labbskolan söker alla sig till sitt yrke men går i samma klass. En klass på upp till 120 
studenter är lätt skrämmande men samtidigt fascinerande. De skulle fortfarande ha sin 
huvudlärare men också ha tillgång till så många fler lärare och så många fler studentkamrater.  

Varje vårtermin avslutas med en festival då man har seminarier och visar valda övningar som 
gjorts under året. Festivalen är ett återkommande årligt tillfälle då omvärlden kommer till skolan 
för att möta studenter och lärare. 

Hur möts studenter över programgränserna? 
I  teori och utbl ick       
Alla studenter möts över gränserna i teoriklasserna 
 
I  labbet      
Studenterna möts också i nya konstellationer inom valbara workshops som hålls varje 
termin samt i de fysiska verkstäderna där de möts av eget initiativ. 

 
I  gemensamma övningar utanför det egna programmet      
Samarbeten och övningar över genregränserna sker i utbildningens fasta program. Till 
exempel sker delar av teknikundervisningen med studenter från olika program.  

 

Öppna redovisningar 
Studenterna tar regelbundet del av varandras större redovisningar. På så sätt får man en 
förståelse för och kunskap om språk och kultur inom olika fält. Det är förstås omöjligt för alla 
studenter att vara med på alla redovisningar, men en listig schemaläggning gör att studenterna 
under åren kommer att möta alla utbildningarna. Öppna redovisningar är också ett sätt för 
lärare att mötas och ta del av varandras arbeten. 

Teori 
Teori ska vara gemensamt för alla. Måndagar har alla studenter i årskursen teori. Detta är 
obligatoriskt. Den teoretiska undervisningen är bildande och även fackbildande. Den 
undervisning som våra studenter har i grupper av 5-10 blir nu årskursvis. Även samtidskonst, 
analys och kompositionsföreläsningar etc. ska studenterna ha tillsammans. En måndag i 
månaden belyses och diskuteras en aktuell samtidfråga. Teorin blir giltig då den planeras 
utifrån den praktiska undervisningen. 
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Avancerad nivå – master och magister och forskning 
Alla kurser på den här nivån kräver prövad konstnärlig verksamhet och stor förmåga till 
självständigt arbete. På avancerad nivå finns det tre inriktningar på kurserna. Utbildningar som 
i den här modellen finns på grundnivå men som istället skulle kunna ligga på avancerad nivå 
är till exempel dokumentärfilm och filmmanus.  

På avancerad nivå finns det tre inriktningar på kurserna: 

 
Fördjupande   Gestaltande inom egna konstarten. Fördjupande kurser som problematiserar 

och utvecklar särskild konstnärlig problematik. Internationell nivå. Ex: regi, 
internationell film och teaterproduktion etc. 

Breddande  Gestaltande i annan konstart. Ex regi för skådespelare, dokumentärfilm 
för radio/TV reportrar. Filmscenografi för teaterscenografer. 

 

Projektinriktade 
Kurser  Projektinriktade tematiska genreöverskridande kurser. På kursen möts 

personer från olika konstnärliga professioner för att fördjupa sig inom ett 
tema. 18 

 
Alla tre inriktningarna finns både på magister- och masternivå.  

 

Vinter och vårlabb – de valbara delarna av utbildningen 
De valbara delarna av programmen är organiserade i ett vinter- och ett vårlabb då studenten 
kan välja bland ett antal workshops, seminarier och kurser. Det är viktigt att det sker samtidigt 
för alla studenter för att möjliggöra nya studentkonstellationer. Det skapar också en öppen 
rörlig period då alla studenter, och många av lärarna på Labbskolan flyttar på sig och möts i 
nya situationer 19 

De ämnen och tekniker som studenten kan välja att möta i labbperioderna ska komplettera 
programmen och det ska finnas en möjlighet för alla till fördjupning eller breddning. Det kan 
vara ett regilabb; hit söker kanske studenter från skådespelare-, produktions- och 
dramatik/dramaturgi/manusprogrammen. Det kan vara ett animationslabb med en särskild 
inriktning mot ljudkonst, etc. 

När till exempel ljudstudenter med specialiseringar på teater eller film och radio/TV-studenter 
lär sig Pro Tools tillsammans av en lärare lär de sig samtidigt vilka andra studenter på skolan 
som behärskar den här tekniken. På Labbskolan nyttjar man möjligheten att studenterna lär 
varandra. Genom att studentens utbildning på det här sättet får en valbar del går studenterna i 
en klass ut med olika färg på sin utbildning. En skådespelarstudent som är intresserad av regi 
                                                             
18 Här kan man titta på hur Konsthögskolans ”Konst och arkitektur”, och även arkitekturkursen på avancerad nivå är upplagd, det kan vara en föreläsningsserie och 

seminarieserier på till exempel temat ”Spel”, ”Romantik”, ”Documentality . På kursen möts personer  från olika konstnärliga professioner för att fördjupa sig inom temat. 

Föreläsningar och seminarier ger perspektiv och kursen slutar i ett projekt, en film, föreställning, utställning, radioprogram etc. Det är möjligt att följa kursen på olika sätt, en del 

av kursdeltagarna genomför ett projekt medan andra följer den teoretiska delen av kursen, på de här kurserna kan man samtidigt ha deltids- och heltidsstudenter. Det blir ett 

sätt för yrkesverksamma att fördjupa sig i konstnärliga diskussioner och problemställningar. Konstnärer, radiofolk, filmare, med flera möts för att få nya impulser och tankar 5,10 

år efter att man har avslutat sin utbildning och förutsättningslöst träffa nya människor utifrån ett gemensamt tema. (Läs intervjun på hemsidan med Henrietta Palmer, professor i 

arkitektur, och Maria Lantz, rektor på Konsthögskolan)   

19 Framgångsrik metod prövad på Central Saint Martins College of Art and Design, London 
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kan ha valt flera regilabb, en annan skådespelarstudent kanske programledarlabb och tv-
produktion, medan ytterligare en kan ha valt klassiska skådespelarlabb.  

Filmregistudenten och produktionsstudenten har valt internationell dokumentärfilmsproduktion; 
dramatik/dramaturgi/manusstudenten och radio/TV-studenten har valt en animationsworkshop. 
På det här sättet får studenten en möjlighet att påverka sin utbildning och ge den en individuell 
inriktning. Studenterna går samma program men kommer ut med olika utbildning. 
Labbperioderna kan vara öppna för studenter på olika nivåer, de kan också vara öppna för 
yrkesverksamma utanför skolan. 

Hur stor del av utbildningen som ska utgöras av valbara delar kan man bestämma beroende 
på hur mycket man tycker att studenten själv ska välja och hur mycket man tycker ska vara 
obligatoriskt för att få examen på ett visst program. Man kan tänka sig 1-4 veckor på hösten 
och 4-6 veckor på våren. En idé är att låta den valbara delen av utbildningen öka för varje år.  

Vårlabbet, ska ha en internationell del, High Lab som blir en återkommande händelse på 
nationell och internationell nivå. Varje år ska ett antal internationella gäster bjudas in att 
medverka som gästlärare och föreläsare. Under en till två veckor möts ett antal konstnärer av 
världsklass på Labbskolan för att hålla workshops och seminarier. Självklart är vissa delar 
öppna för allmänheten. 

Höst och vårlabben blir ett tillfälle för lärarna och gästlärare utifrån, att mötas över 
genregränserna för att hålla i workshops eller kurser . 

De fasta labben - verkstäder öppna året runt 
Hur gör man teknik och kunskap tillgänglig för så många studenter som möjligt? Tidigare 
erfarenhet från DI är att teknik och kunskap är tillgängligt för ett fåtal studenter. I dagsläget är 
det till exempel möjligt enbart för klipp-, TV- och dokumentärfilmsstudenter att lära sig Final Cut 
(bildredigeringsprogram). Kunskap och litteratur om dramaturgi är tillgänglig endast för 
dramatik och manusstudenter. Erfarenheten av verkstäder där teknisk och konstnärlig kunskap 
finns samlad är övertygande både från Konsthögskolan och från Konstfack. Alla studenter ska 
ha tillgång till den kunskap som finns på skolan. Verkstäderna, här kallade labben, ska vara ett 
hjärta i skolan och finnas tillgängliga även då det inte är labbveckor. Här finns teknik, arkiv, 
litteratur mm samlat och tillgängligt för alla. 
Labben skulle kunna vara uppdelade i sju avdelningar; 

1. Ett bi ldlabb med redigering, animation, bra monitorer, alla program och plug 
ins, kameror, fotolitteratur, filmer och inspirationsmaterial. I anslutning till det ett; 

2. L judredigeringslabb, även det en plats där den främsta tekniken är samlad. 
3. Ett dokumentärlabb, med filmer, foto, radio, dokumentär litteratur, tidningar 

listor på sökbara arkiv och databaser, kontaktuppgifter på sökbara arkiv runt 
om världen, researchmetoder, med mera. 

4. Manus/dramaturgi labb, litteratur, pjäser, filmer metoder etc. 
5.  Scenografi/ l jus/scen/mask-labb 
6. Ett gestaltande labb för skådespelare, performance, mim, fysisk teater. 

Inspiration, material, bra golv, etc. 
7. Ett producentlabb med möjlighet till att lära sig mer om produktion, 

finansiering med mera inom de olika områden skolan utbildar för 
 

Labbet är en plats där studenten självständigt och/eller under handledning kan söka kunskap 
både inom det egna fältet och inom andra områden. Kunskapsöverföring är centralt; kunskap 
och erfarenheter, konstnärliga eller tekniska, ska inte vara instängda i ett program. Det ska 
finnas möjlighet att på eget initiativ arbeta med egna projekt i labbet. På labbet ska det finnas 
teknisk och konstnärlig handledning. Lärarna har viss del av sin arbetstid förlagd till labbet, på 
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så sätt kan alla studenter möta alla lärare oavsett vilket program man går på. Sitter man och 
redigerar i rum bredvid varandra träffas man och löser problem och byter idéer och tittar på 
varandras arbeten. Att samla personer på det här viset skapar kreativa mötesplatser. Man ska 
som student, oavsett vilket program man går på, känna sig välkommen till alla labb för att söka 
kunskap och möta lärare och studenter. I vissa tekniskt krävande labb krävs att studenter tar 
”körkort” och visar att de behärskar tekniken. Det skapar självständiga studenter som kan välja 
att skaffa sig kompetens och färdigheter som ligger utanför det egna programmet. 

 

Forskning 
Konstnärlig forskning fortfarande i sin linda och det är yttersta vikt att vi som konstnärlig 
högskola tar initiativet till detta nya forskningsfält för att inte bli utlämnade till starkare krafter 
som vill bestämma inriktning.  

Forskning inom Labbskolan är en plats för konstnärlig praktik och reflektion, men även för mer 
gränsöverskridande arbeten. När det konstnärliga forskningsområdet definieras vill Labbskolan 
poängtera den konstnärliga praktiken och bli en plats för utveckling och prövning av 
konstnärlig verksamhet. Här ska nytt innehåll och nya uttryck utvecklas i kontakt med andra 
discipliner, både praktiska och teoretiska. Den konstnärliga arbetsprocessen varvas med och 
belyses av systematisk reflektion. Vi ser till att forskningen inte hamnar för långt ifrån den 
konstnärliga praktiken. 

Kulturpolitiken blir mer och mer instrumentell och ställer krav på ett annat sätt än vad den 
gjorde tidigare.  Vi behöver mer än någonsin den plats konstnärlig forskning kan bli för att 
utveckla tankar och idéer. Därför vore det ytterst sorgligt om man tvingar in den i en akademisk 
kostym med krav på metoder som inte är giltiga i en konstnärlig verksamhet . Den konstnärliga 
forskningen måste kunna attrahera de främsta konstnärerna inom respektive konstnärligt 
område. Alla konstnärer är inte forskarämnen, men de som är det ska inte behöva skolas om 
på nytt utan måste få börja där de står. Vi är ju inte de vi är i kraft av våra akademiska 
positioner utan i kraft av våra konstnärskap 

Labbskolan har från Dag 1 ett forskningsråd där representanter från de respektive discipliner 
inom skolan deltar. 

Kursverksamhet och gästateljéer 
Skolan ska också bli en plats där det görs intressant konst. I en tid som blir allt mer 
kommersialiserad skulle den avancerade nivån och forskningen kunna vara en plats där man 
skapar intressant konst, där projekt prövas, där konstnärer inte blir akademiker utan utvecklar 
sin egenart och gör projekt med konstnärlig höjd, projekt som i sig innehåller ett reflekterande 
och analyserande moment. Det bör ske inom den konstnärliga forskningen. Den nya skolan 
skulle kunna ha en Iaspis-liknande verksamhet med ett slags ateljésystem där personer kommer 
för att vara artists in residence under en period, liksom att skolans lärare åker iväg till andra 
skolor och platser för att utvecklas och ta del av andra verksamheter. Man kan tänka sig att 
man bygger ett par små lägenheter/rum där gäster som kommer till skolan kan bo. 

Kursverksamheten ska byggas ut. Med den kommer branschen tillbaka till skolan i olika former 
och skolan fylls med personer i olika åldrar och med skilda erfarenheter. Kursverksamheten ska 
inte vara någon styvsyster som bor under trappen utan ett flaggskepp på högsta nivå. 
internationella producentkurser, animationsprojekt, genreöverskridande projekt där personer 
från olika håll möts och gör ett projekt tillsammans. Seminarieserier ska hållas på luncher och 
kvällstid och vara öppna för allmänheten, studenter och bransch. 
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Organisation 
För att hantera en klass med så många studenter krävs ett upplägg som inte lägger allt ansvar 
på lärarna. Ett sätt vore att ha gruppledare/producenter som har hand om det övergripande 
administrativa för till exempel 25 studenter. Bland annat organiserar de kurser och workshops 
där lärarna undervisar men de är även utbildade i gruppdynamik och analys. Schemaläggning 
och planering behöver tid och till detta skapas plats genom att förutnämnda gruppledare 
delar ansvaret för studenterna med lärarna. Det kan också finnas externa eller interna 
handledare som följer studentens konstnärliga utveckling under studietiden. 
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MODELL FYRA: re:nässans  
 

 

Sammanfattning 
Grundutbildningen består av en preparandutbildning som ges på två olika platser i landet och 
är ettåriga och har 20 studenter var samt av fyra treåriga program med 24 studenter i varje; 
Community, Klassiska, Performance och Sociala media. Programmen startar omlott vart tredje 
år förutom det klassiska som startar två år av tre vilket innebär att det alltid är fem 
grundprogramklasser inne vilket motsvarar 120 studenter. 

Den avancerade nivån består av fyra ettåriga magisterprogram, ett ettårigt och ett tvåårigt 
masterprogram samt fortbildning. Totalt motsvarar detta 70 studieplatser per år. 

På forskarutbildningsnivån pågår sex doktorandprojekt, varav två siktar på licentiatexamen, 
finansierade av SDH. Ytterligare ett finansieras externt.  

Några grundläggande tankar i denna modell är att undervisningen på alla nivåer är 
koordinerad så att den har möjlighet att interagera, att det finns utrymme för vissa 
gemensamma, nivåöverskridande undersökningsperioder och att det finns ett utrymme för 
gemensam reflektion och diskussion om lärandeprocesser och redovisningar. Den mest 
bärande tanken är dock att man i denna modell inte utbildar för specifika, fördefinierade yrken. 
Studenterna får istället tillfälle att utveckla en identitet som gestaltande konstnärer med 
skiftande fördjupade specialkunskaper och inriktningar.  
 

Inledning 
Ett grundläggande antagande för denna modell är att de konstformer vi utbildar i och forskar 
för och inom är stadda i ständig förändring, såväl vad gäller uttrycks- som organisationsformer. 
Inom området har många yrkeskategoriers uppgifter förändrats på mer eller mindre drastiskt 
sätt de senaste åren och nya har kommit till; på radio har många sändningstekniker försvunnit 
då programledarna själva kör tekniken till sändningen, inom filmen har producentens roll 
förändrats och produktionsledaren har tagit över flera av producentens tidigare uppgifter och 
för skådespelare är den förr relativt vanliga tillsvidareanställningen numera mer eller mindre 
utrotad, för att nämna några exempel. Med stor sannolikhet kommer inte heller den 
specialisering som vi ser i dagens yrkesliv vara möjlig i framtiden, varför en bredare, mer 
yrkesöverskridande kompetens blir nödvändig. Det senare har också effekten av en ökad 
förståelse och respekt för olika arbetsuppgifter inom våra områden blir allt mer nödvändig. I 
denna modell har därför de yrkesspecifika utbildningarna försvunnit. Här utbildar vi inte till en 
specifik yrkesidentitet, i den här modellen blir man istället gestaltande konstnär inom ett 
uttrycksfält. Detta ska dock inte tolkas som att alla tidigare yrken förväntas försvinna utan som 
ett försök att luckra upp de begränsningar som en bestämd bild av vilka kunskaper ett visst yrke 
kräver innebär. Det är heller inte avsikten att studenten ska kunna intressera sig för och prova 
på allt, så att den går ut med en mängd ytliga kunskaper. Däremot öppnar modellen för att 
studenten fördjupar sig i oväntade och oortodoxa kunskapskombinationer. 
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Ett annat grundläggande antagande är att det är bra för studenternas lärande om de har 
chans att mötas över nivågränserna under utbildningens gång. På så vis kan 
forskarutbildningen på ett relevant sätt influera utbildningen på grund- och avancerad nivå och 
tvärtom. För att möjliggöra detta finns en schemateknisk struktur som möjliggör möten. Över 
läsåret finns flera tidsperioder inlagda då gemensamma, kurs- och nivåöverskridande, 
kursmoment hålls; en introduktionsvecka i början av läsåret, en fyraveckorsperiod för 
”gemensamt sökande” finns inlagd på höstterminen och en avslutningsvecka i slutet av 
vårterminen. Det kan tyckas lite märkligt, nästan tråkigt, att enkel och fyrkantig tidsplanering ska 
utgöra en grundval för en ny högskola, med erfarenheten visar att just bristen på tidsmässig 
koordination är ett av de största hindren för samarbeten i olika utbildningssammanhang. Ett 
läsår på grundutbildningen har därför följande struktur: 

 

v 36  Kurs 1 Introduktion (1 v) 

v 37- 45  Kurs 2 Block 1 (9 v) 

v 46  Kurs 3 Re:fokus (1 v) 

v 47-50  Kurs 4 Gemensamt sökande (4 v) 

v 51-8  Kurs 5 Block 2 (10 v) 

v 9  Kurs 6 Re:fokus (1 v)  

v 10-29  Kurs 7 Block 3 (10 v) 

v 20  Kurs 8 Avslutningsv (1 v) 

v 21-23   Restperiod (3 v) 

v 24-35   Sommarkurser (12 v) 

 

Introduktionsveckan nyttjas till att ge alla, såväl studenter som lärare, möjlighet att träffas och 
bekanta sig med både varandra och teman som på olika sätt kommer att vara aktuella i 
undervisning och forskning under året. Under re:fokusveckorna, en per termin, ges utrymme för 
reflektion över det just avslutade blocket och en nyfokusering på det kommande arbetet.  

Avslutningsveckan används för utvärdering och sammanfattning av det gångna årets forskning 
och undervisning. Restperioden är en möjlighet för studenter som av någon anledning behöver 
ta igen delar av ett tidigare block under året. Under denna period kan också lärare och 
administrativ personal utvärdera det avslutade året och planera inför kommande år. 
Sommarkursperioden är tänkt främst för kurser med deltagare som inte går något program, 
men det finns också möjlighet för studenter vid något program vid SDH att gå kurser som är 
max fem veckor långa. Denna begränsning bygger på att de också ska ha en tvingande 
möjlighet till minst sex veckors ledigt från sina studier.   

Vad ska studenterna kunna? 
När Walter Gropius grundade den sedermera världsberömda Bauhausskolan deklarerade han 
att �”we want an architecture adapted to our world of machines, radios and fast cars.”25 För att 
travestera dessa ord, som har en tydlig smak av 1910-talets modernistiska framtidstro, skulle 
man kunna säga SDH i denna modell söker en gestaltande konst som relaterar till vår världs 
människor, interaktiva medier och snabba miljöförstöring. Med andra ord är strävan för SDH 
att examinera studenter som har de kunskaper som krävs för att skapa en gestaltande konst 
som i hög grad står i relation till och vill påverka sin samtid och framtid.  

                                                             
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus#cite_note-12 
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Att i detalj beskriva vilka kunskaper studenter behöver för att kunna detta är svårt. Men att låta 
idéer om vad studenter ska kunna efter avslutad utbildning utgöra startpunkten för ett bygge av 
en ny högskola, är nödvändigt i en högskoleera präglad av Bolognaprocessens ”Dublin 
descriptors”26 och en stark övertygelse om värdet av på ”constructive alignment”.27 Därför tar 
den här modellen sin utgångspunkt i några tankar om vad studenterna vid SDH ska lära sig 
under sin utbildning och bygger sedan idéerna om hur det ska kunna ske utifrån detta 
antagande. 

Tre byggstenar och publiken 
På alla tre utbildningsnivåerna ska studenterna ges möjlighet att erövra kunskaper inom tre 
huvudområden; förkroppsligad medborgerlig bildning, förkroppsligad teknisk färdighet och 
konstnärlig kompetens med det förkroppsligade uttrycket i centrum. De tre områdena är lika 
viktiga och därför här presenterade i bokstavsordning. Åter kan ett citat från Walter Gropius 
vara vägledande ”to create a new guild of craftsmen, without the class distinctions which raise 
an arrogant barrier between craftsman and artist.”28 Genom att ge alla studenter möjlighet att 
ta till sig kunskaper om såväl tekniska som konstnärliga aspekter strävar denna modell efter att 
så långt möjligt bryta ner den dikotomi som ofta uppstår mellan begreppen hantverk och 
konstnärlighet. 
Det är av största vikt att de tre områdena integreras i utbildningarna, så att de samverkar, 
förstärker och motiverar varandra. För att trygga att så sker får publikperspektivet en 
framskjuten plats i utbildningen. 

Förkroppsligad medborgerl ig bildning 
Förkroppsligad medborgerlig bildning är tre ord som alla är svårdefinierade och att som här 
sätta dem samman gör det om möjligt än mer komplicerat. Men tanken är att ”förkroppsligad” 
står för att något är levt och praktiskt använt, inte stannar vid ett passivt teoretiskt kunnande 
utan är något som tar sig aktiva praktiska uttryck. Vidare, att ”medborgerlig” innebär att 
betrakta sig som en del i ett större demokratiskt sammanhang, någon som har ett ansvar 
gentemot medmänniskor och övrig omgivning i såväl tid som rum och medvetet använder sin 
kompetens i samhället. För att komma åt det sista och kanske svåraste begreppet, ”bildning”, 
kan en uppräkning av bildningskriterier formulerade av Hartmut von Hentig ge en fingervisning 
om dess möjliga betydelse:  

• avsky och motstånd mot det omänskliga,  

• förnimmelse av lycka,  

• förmåga och vilja att göra sig förstådd,  

• medvetenhet om den egna existensens historicitet,  

• uppmärksamhet på de stora frågorna och  

• beredskap till att ta ansvar för sig själv och res publica.29 

Kanske kan detta sammanfattas som att alla har en röst och därmed en rättighet och 
skyldighet att uttrycka den i ett demokratiskt samhälle. Att gå en konstnärlig utbildning innebär 
att via allmänna medel få en möjlighet att utveckla och kultivera sin röst och sin förmåga att 
uttrycka sig. Därmed ökar också förpliktelsen att ansvarsfullt och kritiskt nyttja sin röst i det 
demokratiska samhället: att genom sin konst på olika sätt delta i den gemensamma 

                                                             
26 http://users.abo.fi/jnikula/Dublin%20Descriptors_sve.pdf, http://www.tcd.ie/vp-
cao/bd/pdf/dublin_descriptors.pdf 
27 http://www.pu.uu.se/pedagogisktprogram/constructivealignment.html 
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Bauhaus#History_of_the_Bauhaus, 2010-01-14 kl 15:35 
29 Hartmut von Hentig, Bildning eller utbildning? (Göteborg 1997) s 59 
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demokratiska diskussionen och på så sätt och bidra till samhällsutvecklingen. På SDH ska 
studenter på alla nivåer ges möjlighet att ta till sig de kunskaper som krävs för att de efter 
avslutad utbildning ska kunna ta detta ansvar.  

Mer konkret innebär detta att studenterna ges  

• tillfälle att utveckla sin förmåga till kroppsligt kritiskt tänkande, det vill säga inte bara 
förmåga att tänka kritisk utan även att agera ifrågasättande i sitt gestaltande uttryck, 

• möjlighet att utveckla sin kunskap om samhällets struktur och uppbyggnad, och  

• tillfälle att förstå de dramatiska konsternas framväxt och dess relation i olika tider till det 
omgivande samhället.  

De kritiska perspektiven ska vara många och växla under åren, men olika perspektiv på 
normbildning och maktkritik samt hållbarhetsanalys är permanenta inslag. 

Förkroppsligad teknisk färdighet 
Med förkroppsligad teknisk färdighet avses här att ha förmågan att kunna göra det som 
behöver göras för att nå det uttryck som eftersträvas i en viss situation vare sig det rör sig om 
att ge ett visst röstligt uttryck eller att med ljus skapa en viss atmosfär i ett rum. Det räcker inte 
med att veta (teoretiskt) hur något ska göras utan också har färdigheten att kunna omsätta det 
(praktiskt) i gestaltning och förstå vilka konsekvenser gestaltningen får. Att uppöva denna 
färdighet tar ofta mycket lång tid och förutsätter att studenter får möjlighet att modigt och 
tålmodigt öva, öva och öva. Därför sker teknisk undervisning kontinuerligt under hela 
grundutbildningen, minst tre dagar per vecka men i vissa perioder mer. Undervisningen sker 
såväl enskilt som i större och mindre grupper och är anpassa till respektive program och 
inriktning.  

De båda exemplen ovan har det gemensamt att de kräver ett visst mått av mod för att komma 
till uttryck, ett mod att våga säga och stå för att ”jag tycker att detta uttrycker sorg” vare sig det 
handlar om en röst eller ett visst ljus. En stor skillnad är dock att i det första fallet, så är det ett 
uttryck som kommer direkt ur en människa medan i det andra fallet är uttrycket medierat via 
strålkastare, ljusbord etc. I det senare fallet är skillnaden mellan subjekt (den uttryckande) och 
objekt (det uttryckta) tydligare än i det första fallet. Eftersom alla de områden SDH kommer att 
utbilda inom i slutänden handlar om att finna uttryck där de ickemedierade uttrycken finns med 
är det viktigt att alla studenter får en möjlighet att ta till sig en grundlig förståelse för båda 
dessa uttrycksformer. 

Konstnärl ig kompetens med förkroppsligade uttryck i centrum 
I den här modellen tar SDH utgångspunkt i tanken att konstens funktion inte primärt är att vara 
underhållning utan att visa på ett perspektiv på livet och omvärlden som gör att man som 
lyssnare/publik/åhörare/åskådare får syn på något som tidigare varit oklart, obekant eller 
okänt. Detta i sin tur leder till att åskådaren får en ny insikt, ett nytt perspektiv att förhålla sig till, 
vidgar eller förändrar sin syn på världen, livet eller sig själv. På så sätt är konstens primära 
funktion att förändra eller påvisa. 

Den utövande konstnären måste därför ständigt göra medvetna konstnärliga val, både vad 
gäller form och innehåll. Det är också just i detta som den konstnärliga kompetensen ligger, i 
förmågan att göra medvetna val. 

Medvetna val står här inte i motsats till intuitiva impulser. Den intuitiva impulsen är ofta 
frigörande och livgivande i det konstnärliga uttrycket. Men i det intuitiva finns ofta också en 
konservatism och oreflekterad vana. Utan en kritisk reflektion över de intuitiva impulserna 
tenderar de konstnärliga uttrycken att konserveras och konservera. 
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Därför tränas studenterna på SDH att söka en kreativ balansgång mellan det intuitiva och det 
medvetna så att de båda får ett självklart utrymme i den konstnärliga processen och kan 
generera en kreativ kraft hos varandra. I detta står gestaltningen, det förkroppsligade uttrycket, 
i centrum.      

Våra konstformer kan givetvis också vara underhållande och SDH tar inte avstånd ifrån sådana 
uttryck. Men studenter som väljer att använda sig av underhållande uttryck ska göra även detta 
utifrån medvetna val och även i dessa fall kunna motivera dem. 

Publikperspektiv 
Det konstnärliga uttrycket är inte autonomt, det står inte på egna ben, utan måste drivas av en 
genuin vilja att berätta något för någon, förmedla något. Men för att det förmedlade ska nå 
fram krävs också ett intresse för att lära sig förstå den mottagande parten. Det är därför 
centralt att studenterna ges möjlighet att få en ökad erfarenhet av och förståelse för publik och 
publikreaktioner. Detta sker bland annat genom att de medverkar i olika former av publiksamtal 
och publikundersökningar. De ges också en möjlighet att få kunskap om svensk kulturpolitik och 
dess syn på publiken. 

Grundutbildning 
Efter avslutad grundutbildning ska studenterna bland annat 

• ha erövrat den tekniska kompetens de behöver för att kunna vara verksamma inom de 
förutsättningar de själva siktar mot,  

• ha förmågan att förstå sin omvärld och kritiskt relatera sina konstnärliga uttryck till den,  

• kunna orientera sig i den del av branschen som är relevant för studentens intentioner 
samt  

• ha kapacitet att analysera de behov av kunskapsutveckling som behövs för att 
vidareutvecklas som den konstnär studenten önskar bli. 

Grundutbildningen består av sammanlagt 160 studieplatser fördelade på två preparandår 
(som drivs vid olika filialer ute i landet) samt fem treåriga program som alla har två inriktningar 
var.  

 

DBL och Workbook – en gemensam pedagogisk profi l 
En sammanhållande kraft i denna modell är det gemensamma pedagogiska förhållningssätt 
som all utbildning utgår från. Det grundar sig i tron på att studenterna kommer att ha behov av 
att fortsätta lära sig även efter avslutad utbildning, varför det är viktigt att, förutom att ge dem 
möjlighet att lära sig sin ämneskompetens, också träna dem i konsten att lära sig. 

Många utbildningar arbetar idag med problembaserat lärande (PBL), en pedagogisk metod 
där studenterna i mindre grupper, vanligtvis med sex till åtta studenter per grupp, utifrån 
problemformuleringar själva får söka den kunskap de menar att de behöver för att kunna lösa 
problemet. I jämförelse med andra, mer traditionella utbildningar, visar det sig att studenterna 
som läser enligt PBL-metoden lär sig lika mycket om själva ämnet, men blir samtidigt bättre på 
att arbeta tillsammans med andra och får ett större intresse och förmåga att fortsätt lära sig 
efter avslutad utbildning. Förmågan att arbeta i grupp är mycket viktigt för studenterna vid 
SDH, liksom deras förmåga att efter avslutad utbildning fortsätta att förkovra sig.  

Signifikativt för ett problem är att det har en lösning, ett rätt eller fel svar. Inom SDH:s 
utbildningsområden är rätt eller fel inte självklara, flera lösningar kan vara tänkbara. Istället för 
problem kan man därför säga att området präglas av dilemman varför SDH i detta scenario 
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utvecklat ett dilemma basera lärande (DBL). Det innebära att studenterna vid starten av varje 
block, kurs eller liknande får ett dilemma presenterat för sig av ansvarig lärare. Under kursens 
gång arbetar de med att söka olika lösningar på dilemmat och värderar dessa alternativa 
lösningar mot varandra. I vissa fall är processen helt teoretisk, men vanligast är att dilemmat är 
ett praktiskt dilemma som också löses praktiskt. I den processen fungerar läraren som 
handledare som stöttar studenterna i deras kunskapssökande.   

För att skapa en kontinuitet i utbildningar med många valmöjligheter, vilket är fallet i denna 
modell, och för att öva förmågan till självkritisk reflektion kombineras DBL i denna modell med 
workbook-metoden. Mer om den finns att läsa på sid 33    

 

Preparandutbildning 
Vid SDH bedrivs ettåriga preparandutbildningar med 20 studenter vid varje utbildning. Vid 
sidan om att ge studenterna möjlighet att ta till sig grundläggande färdigheter inom alla de 
kunskapsområden SDH utbildar i, är syftet med preparandåret att skapa en yta för breddad 
rekrytering. Dessa utbildningar förläggs därför vid filialer på två strategiskt utvalda platser i 
landet där vi bedömer att det finns möjlighet att möta studenter från så kallat eftersatta 
grupper.  

För att möjliggöra ett aktivt förankringsarbete i respektive område förläggs filialerna i 4-6 år per 
plats. Det är också essentiellt att det finns en inbjudande organisation på den plats filialen 
förläggs till, t ex en teater, en kulturförening eller liknande, som kan fungera som värd för 
preparandåret och agera ”brygga” mellan SDH och den lokala verksamheten. 

Studenter som genomgått preparandår har att söka till de ordinarie utbildningarna i vanlig 
ordning, men en första provomgång hålls vid filialerna. Vid dessa prov är det öppet för såväl 
de som gått preparandåret som andra att söka. 

 

Grundutbildningsprogram 
Eftersom SDH inte ser att den har till uppgift att utbilda för speciella yrken har grundstrukturen 
för utbildningarna, med framtida yrkesbenämningar, tagits bort. Vid högskolan ges istället 
sammanlagt fem treåriga grundutbildningsprogram. Samtliga program tar in studenter vart 
tredje år; ett program startar år ett, två år två och två det tredje året. Hela tiden, när skolan är 
fullt fungerande, finns alltså fem grupper med 24 studenter i varje, totalt 120 studenter.  

Samtliga årskurser består av 24 studenter varav cirka åtta går den så kallade 
performersinriktningen och cirka 16 går den så kallade surroundersinriktningen. Performers är 
de som speciellt tränas i att stå framför kameran, på scenen, framför mikrofonen etc. 
Surrounders är de som primärt tränas för att utföra de arbetsuppgifter som krävs runtomkring, 
det vill säga teknik, regi, scenografi och så vidare. De båda inriktningarna har dock stor del av 
utbildningen gemensamt eller är uppdelade i inriktningsövergripande grupper.  

Communityprogrammet 
Att arbeta med community innebär att gå ut i samhället och söka upp en grupp människor eller 
en plats/miljö (”a community”) som vill ha sin berättelse berättad; sin situation gestaltad genom 
film, radio, teater och/eller television. Orsaken kan vara att på så sätt belysa och kanske lösa 
ett problem som finns i den aktuella ”communityn”, men det kan lika gärna vara för att lyfta 
fram och celebrera något som är positivt. I detta ställer den utbildade konstnären sin 
kompetens till förfogande för att kunna tillgodose dessa önskemål. 
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Studenterna får en möjlighet till kontinuerlig grundträning i relevanta ämnen främst på 
högskolan, men av uppenbara skäl sker stora delar av undervisningen i perioder utanför 
högskolan, i olika ”communities”. Minst en av slutproduktionerna sker i ett så kallat 
utvecklingsland.  

Förutom en mycket bred teknisk kompetens för att kunna möta alla de olika förväntningar, 
förhoppningar och behov som olika förutsättningar kräver, kommer studenten efter avslutad 
utbildning också att ha en gedigen omvärldskunskap och en stor förmåga att se och förstå 
samband och sammanhang samt ha mycket god projektkunskap. Likaså kommer studenten, när 
den lämnar utbildningen, att bära med sig en stark egen konstnärlig integritet för att kunna 
göra självständiga val utifrån de skiftande förväntningarna och behoven som olika 
”communities” kommer att ställa på studenten under sin yrkesutövning.     

Den första antagningen sker hösten 2012. 

Klassiska programmet 
Det klassiska programmet utbildar studenter med ungefär samma inriktning som på de 
befintliga högskolorna, det vill säga med fokus mot institutioner och väl etablerade fria 
filmbolag, teatergrupper etc. Eftersom dessa branscher förändra(t)s i snabb takt ger detta 
program dock i den nya högskolan också studenten möjlighet att lära sig bland annat 
entreprenörskap och kulturpolitik samt tränar studenterna i större utsträckning i kritiskt kroppsligt 
tänkande. Även om de traditionella yrkesbeteckningarna är något utsuddade även i detta 
program och trots att en hel del undervisning sker inriktningsövergripande, är det ändå detta 
program som mest liknar de traditionella yrkesutbildningar som finns på DI och TH idag.   

I det klassiska programmet förväntas samtliga studenter fullfölja en termin, vanligtvis den 5:e, 
vid ett lärosäte utanför EES, t ex Brasilien, Hong Kong, Indien eller Nigeria. Detta för att ge 
studenten en möjlighet att se den egna traditionen genom en annan kulturtraditions perspektiv 
och för att lära sig sin yrkesdisciplin i en annan kontext.          

Den första antagningen sker hösten 2013, den andra 2014 (vilket skapar utrymme för ett år 
med grundutbildning utan det klassiska programmet vid SDH, vilket ger större utrymme för att 
gör omstruktureringar inför det klassiska programmets start). 

Performance art  
På Performance Art programmet (PA) ligger fokus på det kroppsliga, fysiska uttrycket såväl på 
film, radio(!), scen som i TV. Givetvis finns utrymme för såväl talad text som musik och andra 
konstnärliga uttryck, men allt underordnat det kroppsliga uttrycket. Studenterna får möjlighet att 
ta till sig såväl praktisk som teoretisk kunskap om kroppen och dess uttrycksmöjligheter genom 
klassisk mimträning, dansträning och annan fysisk träning samt studier i fysionomi, hälsa och 
kroppens historia. Studenterna på PA-programmet får också möjlighet att lära sig mycket om 
entreprenörskap och projektarbete. 

Det fysiska uttrycket har andra möjligheter än det talade i ett internationellt perspektiv, varför 
det internationella inslaget är störst i detta program. Samtliga studenter förväntas göra minst en 
termin vid annat lärosäte eller motsvarande i Europa och minst en termin utanför Europa. Detta 
sker vid några av terminerna 3, 4 eller 5.  

Den första antagningen på PA-programmet sker hösten 2014 (vilket ger ett års utrymme för en 
genomgripande utvärdering och omstrukturering av det mim-/performanceprogram som 
avslutas våren 2013).  

Sociala media 
Sociala media (SM) (Facebook, Twitter etc) är på stark frammarsch och står i ständig 
förändring och utveckling. Den betydelse dessa medier haft i till exempel den senaste 
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amerikanska presidentvalskampanjen är ett tydligt bevis på den stora betydelse de fått som 
kommunikativa verktyg i det demokratiska samhället.  

På ett plan är förutsättningarna i kommunikationen desamma som i många av de konstnärliga 
uttryck de nuvarande högskolorna har stor kompetens inom redan idag; bild, ljud, fysisk 
gestaltning etc. Samtidigt är förutsättningarna mycket annorlunda; snabbheten, tillgängligheten 
och skalan för att nämna några. En stor skillnad är också att utövarna finns väl spridda såväl i 
olika sociala grupper som i landet, varför ett grundutbildningsprogram inom detta område kan 
vara av stor betydelse för SDH:s breddade rekrytering. 

Studenterna som går ut detta program kommer 

• ha en mycket god förmåga att rent tekniskt lära sig hur nya medier används,  

• ha en mycket god förmåga i kommunikationsanalys och  

• vara mycket duktiga på demokratisk bildning och samhällsanalys.  

En god pedagogisk kompetens är det också rimligt att denna studentgrupp får möjlighet att 
tillägna sig eftersom de kommer att arbeta med såväl teknik som kommunikativa förutsättningar 
som står i ständig förändring, såväl för producent som för konsument.        

Den första antagningen på SM-programmet sker hösten 2013.  

 

Fyra exempelstudenter 
För att framställa de olika utbildningarna lite tydligare, kommer här en skildring av fyra tänkta 
studenters ”färd” genom sina respektive grundutbildningar. Alla de fyra studenterna börjar sina 
utbildningar hösten 2013, Klas och Klaudia på det klassiska programmet och Solveig och 
Soran på sociala media programmet. Klaudia och Soran går surrounderinriktning på sina 
respektive program och Klas och Solveig går performerinriktning. 

Under introduktionsveckorna varje år har de fyra studenterna diverse gemensamma aktiviteter, 
till största delen tillsammans med alla andra studenter på såväl avancerad nivå som 
forskarutbildning samt personal på SDH. 

Även det allra första 9-veckorsblocket, som har temat Vem och var är jag nu?, har de fyra 
studenterna mycket gemensam undervisning, såväl tillsammans med de övriga 44 studenterna 
på grundprogrammen de går som i större och mindre grupper. Detta block ägnas till stor del åt 
att gå igenom de absoluta grunderna i de olika gestaltande konster som SDH utbildar i, såväl 
praktiskt som teoretiskt. Efter detta block har alla studenter varit en liten stund både framför och 
bakom en kamera, stått i radiostudio och i kontrollrum, gjort enklare 
scenframställningsövningar, fått introducerande röst- och rörelselektioner etc. De har också fått 
en del teoretisk kunskap om konstformerna samt grunder i bland annat kulturpolitik. 

Under kurs 3 (en vecka) på första terminen ges tid till att reflektera över det första blocket, 
bland annat via en genomgång tillsammans med sin mentor av den workbook som alla arbetat 
med individuellt under den första kursen (se närmare om workbook på annan plats). 
Studenterna är också indelade två och två i lärandepar, bland annat utgör Soran och Klaudia 
ett sådant par, vilka utan lärarinblandning diskuterar sina workbooks. Man ser och diskuterar 
också redovisningar från de block som studenter i högre klasser just genomfört och sätter sina 
egna studier och förväntningar i relation till dessa. 

Under de fyra kommande veckorna, kursen ”gemensamt sökande”, delas de fyra tänkta 
studenterna för första gången. Här studerar alla SDH:s studenter i blandade grupper om 5-25 
personer. Just detta år är det gemensamma temat ”hållbart Östermalm”. Klaudia väljer att vara 
med i kursen ”Radioaktiv” där hon under ledning av doktoranden Daniela Marquardt, 
undersöker om det går att förändra östermalmstanters sopsorteringsvanor genom att göra fyra 
10 minuters radioprogram som sänds i lokalradion, Soran går kursen ”Ge mig en kvart” där 
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uppgiften är att stimulera högstadiepojkar att lämna sin dator med jämna mellanrum för att 
göra enkla motionsövningar genom att skapa roliga animerade minifilmer som sprids via 
mobiltelefoner. Kursen, som har 16 deltagare, leds av gästprofessorn i animation Tim Burton. 
Klas har tillsammans med fem andra studenter valt dramaturgikursen ”1596+0” som leds av 
professor Claes Peter Hellwig där man diskuterar hur Shakespeares ”En midsommarnattsdröm” 
skulle se ut om man spelade den som utomhusteater på Gärdet år 2025 alternativt gjorde en 
”dramadokumentär” av den, satt i Fältöversten i nutid. Solveig är en av tolv studenter som går 
kursen ”Röstermalm – en livslång klang” där lektorerna Karin Rudfeldt och Peter Teubner samt 
professorerna Bengt Bok och Klas Dykhoff i samarbete med fil dr Mikael Strömberg leder ett 
undersökande arbete om röstens hälsa, historia och framtid i olika media. Förutom dessa fyra 
kurser finns ytterligare tre att välja på. 

Den femte kursen är programspecifik. För Klas och Klaudia innebär det ett elva veckors block 
som fokuserar på svensk teater under slutet av 1800-talet med fokus på beskrivningen av den 
heterosexuella parnormen. De har gemensamt teater-, stil, och konsthistoria om tiden samt 
norm- och maktkritik. Klas arbetar sceniskt med en scen av vardera Benedictsson, Leffler och 
Strindberg. Dessa görs efter ungefär två tredjedelar av tiden om till radio-, TV-, respektive 
filmversioner för att få en grundläggande kunskap för vad som krävs av skådespelaren i 
respektive media. Klaudia, som har valt att fokusera på TV-mediet under första året, gör under 
första delen en mängd övningar i trekamera för att sedan göra en TV-version av den 
Lefflerscen som Klas är med i, där de framför allt fokuserar på att undersöka förändringar i 
bilddramaturgin vid överföringen från scen till TV.   

Solveig och Soran läser en kurs som har temat ”Internet som folkbildning”. De bygger 
gemensamt en webbsida om trafficking som bland annat innehåller korta affektiva 
informationsfilmer om den patriarkala normens historiska och nutida betydelse för fenomenet. 
Kursen består av samma norm- och maktkritiska delkurs som Klas och Klaudia går, en delkurs 
om historisk och nutida trafficking samt för Solveigs del innebär övningar i att skriva och 
framföra korta filmer avsedda för Internet och för Sorans del kamera och datorteknik för att 
tekniskt kunna göra filmer av motsvarande slag. 

Den sjätte kursen är åter en re-fokuskurs liknande den på hösten, där studenterna går igenom 
och reflekterar utifrån sina workbooks tillsammans med sin läropartner och sina respektive 
mentorer. Liksom tidigare ser diskuterar man också andras redovisningar.  

Under den sjunde kursen arbetar Klas med tre scenframställningsdelar; dels en fem veckor lång 
clowndel, dels en tre veckor lång röst- och sångdel och dels en två veckor lång introduktion till 
det egna projektet. Klaudia ges möjlighet att vara med på sångdelen av detta eftersom hon är 
mycket intresserad av sång, men i övrigt arbetar hon med ett TV-projekt med fokus på 
berättande ljus och bilddramaturgi, som en förberedelse till ett projekt hon tänker genomföra 
under sitt tredje år. Kursen har ett övergripande tema om publik(upplevelser) och kulturpolitik, så 
de teoretiska delarna behandlar detta. Bland annat gör alla studenter på det klassiska 
programmet en liten kvalitativ publikundersökning i samband med en uppsättning på Dramaten 
och en radioteaterbearbetning av Tartuffe. 

För sociala medieprogrammet är temat för den sjunde kursen religionens maktfunktion i olika 
samhällen och länder. Med detta tema som utgångspunkt undersöks och utvecklas olika social 
medias uttryck och funktion som maktkritiska och/eller maktstödjande fenomen i olika länder. 
För Sorans del innebär det att han går en kurs som arbetar med säkerhetslösningar för 
bloggar, hemsidor för att försvåra möjligheten att avslöja avsändaren. Solveigs kurs däremot 
undersöker möjligheten att göra retoriskt serier av korta podradioprogram. De går kursdelarna 
om publikupplevelse och kulturpolitik tillsammans med klassiska kursen. Via ett nätbaserat 
frågeformulär genomför de också en undersökning om hur olika motståndsorganisationer i 
religiöst styrda länder och regioner arbetar med sociala medier i sitt politiska arbete. 
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Kurs 8 är åter en vecka som ägnas åt genomgång av workbooks, men är också en kurs då 
läsåret utvärderas och beslut tas om hur olika studenter kan eller ska använda läsårets 
avslutande restperiod.  

För Klas del innebär restperioden att han arbetar vidare på sitt egna projekt, en sociokulturell 
vuxensaga av Rödluvan och vargen baserad på egna barndomsupplevelser hemma i den 
småländska landsbygden. Han har en idé om att göra det som en mycket interaktiv 
föreställning där bland annat publikens olika mobilringsignaler får fungera som aktiv 
sociokulturell mätare på vilken publiksammansättning respektive föreställning har. För att lyckas 
tekniskt med detta samarbetar han under dessa veckor med Soran. Klaudia blev inte godkänd 
på sångdelen i under kurs sju, så hon ägnar restperioden till att ta igen detta. För Solveigs del 
har läsåret varit extremt intensivt men både hon och hennes mentor tycker att allt gått så bra. 
Så hon kan nyttja dessa veckor till att jobba och far därför hem till Trondheim för att jobba som 
assisterande projektkoordinator till ett projekt där man via en facebook site informerar om det 
pågående renoveringsarbetet av Nidarosdomen. 

För Klas och Klaudia ser det andra året på många sätt ut som det första i sitt upplägg, men 
innehållet är givetvis till stora delar annorlunda och fördjupat. Det samma gäller för Solveig 
och Sorans första termin det andra året, men deras fjärde termin på programmet blir mycket 
annorlunda. Då åker de tillsammans med åtta andra studenter på programmet till Moldavien 
för att där i samarbete med UNICEF skapa digitala plattformar som syftar till att skapa en 
förändring i attityderna till barnhemsplaceringar, som finns i landet. Under tågresan till 
Moldavien stannar de till vid platser i olika länder för att där samla material inför arbetet. 

För Klas och Klaudia är det det tredje året på programmet som blir mest annorlunda. Direkt 
efter redovisningarna av sina egna projekt kastar de sig på tåg respektive båt för sin 
utlandspraktik; för Klas del som skådespelare vid en fransktalande teater Sousse i Tunisien 
medan Klaudia är bildproducent vid en TV-station i Vilnius. Programmets sista termin möts de 
åter i ett examensarbete med Medeas barn, som dels sänds som när-TV över Östermalm, dels 
spelas på SDH. 

För Soran och Solveig innebär också det sista året ett antal slutarbeten. Förutom att hjälpa till 
med att sprida information om Departure, de egna projektens redovisningar, ägnar de hösten 
åt att i samarbete med Sveriges elevers centralorganisation göra en informationskampanj via 
hemsida, Twitter och Facebook för att berätta om sina erfarenheter och upplevelser från 
Moldavien. Den sista terminen ägnas huvudsakligen åt en kampanj som via en mängd 
samverkande social media kritiskt granskar mänskliga fri- och rättigheter i Kina. Detta 
examensprojekt sponsras av Google och Volvo.  

Efter avslutad utbildning innebär detta att Klas kommer ut från utbildningen med en väl 
förankrad kroppslig färdighet i för sceniskt arbete viktiga områden, såsom röst, rörelse, 
scenframställning etc. Genom arbetet med det egna projektet har Klas också erövrat förmågan 
att driva ett projekt från start till mål. Praktiken i Tunisien har dessutom gett honom ett perspektiv 
på hur världen och inte minst teatervärlden ser ut från ett helt annat perspektiv än det 
småländska han är uppväxt i. Detta perspektiv tar han med sig tillbaka till regionteatern i 
Växjö, där han får jobb och blir kvar rätt länge och driver bland annat ett treårigt projekt om 
främlingsrädsla på teatern där, med inbjudna skådespelare och regissörer från Sousse.  

Klaudia lämnar SDH med en gedigen ljus och TV-bildkompetens, en stark sångröst och ett 
starkt intresse för att utveckla teknik som kan användas på ett relevant och resurssnålt sätt i 
tredje världen. Hon blir snart inblandad i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet och är 
där med om att ta fram en helt ny bildteknik som är så energisnål att den kan drivas av ljuset 
från en cigarettändare. Detta leder i sin tur till att hon 2022 blir bildproducent vid världens 
första CO2-neutrala rockturné, U2:s avskedsturné Finally Found It!   

För Sorans del innebär utbildningen vid SDH att han kommer därifrån med en stor kunskap om 
de tekniska aspekterna på sociala media, att han rent teknisk behärskar såväl Twitter, som 
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bloggsidor, hemsidor etc. Men via bland annat samarbetet med Klas i hans egna projekt och 
erfarenheterna av att sprida kunskap och information i Moldavien har han också en förståelse 
för att det tekniska måste få en form och ett innehåll. Han lägger två år efter utbildningen på 
att driva olika ideella projekt och går sedan tillbaka till SDH för att gå både ett masterprogram 
och en forskarutbildning. I sitt avhandlingsarbete studerar han förhållandet mellan form och 
innehåll i sociala medier och blir därför den förste någonsin som gör en avhandling där delar 
är i form av en blogg, andra delar i form av Twitter och en tredje del är en Facebooksida. 

Solveigs utbildning har gett henne en mycket god komptents att forma olika uttryck inom det 
sociala medieområdet, inte minst har hon utvecklat en röst som fungerar extrem väl när den 
hörs i hörlurar. Hennes kompetens och kontakterna med Volvo gör att hon får jobb som social 
media chef vid Volvos huvudkontor i Shanghai.       

 

Avancerad nivå 
Den avancerade nivån består av sammanlagt 70 studieplatser per år. Av dessa är fyra 
magisterprogram (1 år), två masterprogram (2 år) (startar vartannat år, ”omlott”). Programmen 
har 6 platser var vilket gör 24 (magister) plus 16 (master) 40 platser på programmen. Till detta 
kommer olika former av fortbildningskurser motsvarande 30 helårsstudieplatser per år på 
avancerad nivå. 

SDH bör också snarast sätta igång arbetet med att få extra utbildningsplatser för att på 
avancerad nivå kunna utbilda gymnasiebehöriga teater- och medielärare. Det är inte 
acceptabelt att vi i Sverige inte har bild-, dans-, sånglärarutbildningar etc, men inte någon 
teaterlärarutbildning. Att få en sådan utbildning till SDH skulle också innebära en möjlighet att 
än bättre rusta de egna lärarna i pedagogiska frågor. 

Det finns redan på många sätt en kompetens för en sådan utbildning inom SDH, framförallt 
inom ramen för DI:s tidigare MEP-program. Formerna för hur en sådan utbildning ska utformas 
och hur extra platser ska kunna erhållas måste dock utredas i särskild ordning, bland annat i 
relation till de nya gymnasie- och lärarutbildningsutredningarna. 

Magisterprogram 
SDH erbjuder varje år fyra ettåriga magisterprogram motsvarande ett för varje inriktning på 
grundnivå. Förvisso utexamineras inte studenter från programmen på grundnivå oftare än vart 
tredje år (undantaget det klassiska programmet där det examineras studenter från två grupper 
varje treårscykel) men eftersom grundutbildningskullarna är så mycket större, eftersom tanken är 
att man ska kunna gå en inriktning på magisternivå som man inte har gått på grundnivå och 
eftersom antagningen på magisternivå ska vara öppen för sökande från andra skolor, såväl 
svenska som utländska, bör det ändå vara möjligt att fylla de 24 platserna (samt de åtta på 
master) varje år. 

En företeelse som väsentligen skiljer magisterprogrammen från grundutbildningarna är att de 
huvudsakligen ges på engelska, vilket underlättar för såväl utländska studenter som lärare. De 
fyra programmen samläser vissa delar av utbildningen, t ex de mer teoretiska delarna. 

Antagningen på samtliga magisterprogram görs för första gången hösten 2011.     

Masterprogram 
SDH ger två tvååriga forskningsförberedande masterprogram med åtta studenter i varje. De 
startar omlott, vartannat år, så att det alltid är två program rullande. Att de är 
forskningsförberedande innebär inte att de enbart är öppna för dem som avser att forska i 
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framtiden, inte heller att genomgången masterutbildning ger garanterad plats på 
forskarutbildning vid SDH.  

Tematan för masterprogrammen förändras hela tiden. Valet av tema fattas med utgångspunkt i 
flera olika faktorer; behoven av framtida forskningsinriktningar, kompetensbehov inom de 
avnämargrupper som är aktuella för SDH, intresseinriktningar som visar sig i de studentgrupper 
vi har för att nämna de viktigaste faktorerna.   

Antagningen på det första masterprogrammet görs för första gången hösten 2011.     

Fortbildningskurser på avancerad nivå 
SDH ger kortare och längre fortbildningskurser på avancerad nivå riktade till personer som är 
yrkesaktiva och har en grundutbildning eller motsvarande sedan tidigare. Kurserna är minst 5 
veckor och i undantagsfall upp till 40 veckor långa. Vid enstaka tillfällen kan fortbildningskurser 
ges på grundnivå. 

F o r s k a r n i v å  

SDH får rätt att examinera på forskarnivå 2017. Som ett led i arbetet för att få den rättigheten 
bygger SDH en bred forskningsmiljö genom att samarbeta med andra intressenter, framför allt 
med andra högskolor som till exempel Universitet i Bodø, de konstnärliga fakulteterna vid 
Göteborgs och Lunds universitet, Teaterhögskolan i Helsingfors, Stockholms universitet och 
Södertörns högskola. Men även andra organisationer är självklara samarbetsparter i detta 
strategiska bygge; Teaterteknikföretaget AIX, Amnesty, Apple, Pantomimteatern och Svenska 
filminstitutet är några som SDH samarbetar med. 

Från start har SDH sju doktorander, två med sikte på att ta en licentiatexamen. Tre av dessa är 
lärare på SDH, två är före detta studenter och de två återstående är från Belgien respektive 
Brasilien. Exempel på de forskningsprojekt som bedrivs är 

• Att påverkar genom att synas eller inte synas, en komparativ studie om hur väl 
opinionsbildning fungerar i katastrofområden via ljud- respektive bildmedia. 

• Counter strike: ett stort projekt i samarbete med Försvaret och SÄPO som utifrån 
dramaturgiska, mediala och tekniska aspekter utvecklar, undersöker och värderar olika 
tänkbara miljöterroristscenarier riktade mot Sverige. Projektet är väl finansierat och 
inbegriper tre doktorander och två professorer.     

• Den döda gröna duken: att agera mot bluescreen – ett projekt som undersöker 
samarbetet fotograf, skådespelare regissör i bluescreenscener. 

• Är det för tungt eller är det bara viljan som saknas? – ett genusteoretisktprojekt som 
undersöker maktordning och normer inom teaterteknikerområdet igår, idag och 
imorgon. 

Arbetet på forskarnivån leds av en grupp om fyra professorer som alla också är verksamma 
med undervisning på såväl grund- som avancerad nivå. Tillsammans med doktoranderna 
ansvarar de också för en kontinuerlig seminarieverksamhet, cirka en gång i månaden, som är 
riktade till hela skolans personal och alla studenter. Seminarierna utgår ifrån frågeställningar 
som är aktuella inom den pågående forskningen på skolan och relateras till företeelser som på 
något sätt är angelägna i den pågående undervisningen eller kan relateras till relevanta 
händelser i omvärlden. 
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MODELL FEM: UPPTÄCKARSKOLAN 

En kreativ upptäckarplats för f i lm, scen, radio och tv. 

 

Vad har SDH som inte f inns någon annanstans? 
Inom marknadsföring pratar man om USP, vilken ”Unique Selling Point” en viss produkt har. 
Varför väljer man en viss vara framför andra jämförbara produkter? Är det priset eller kvalitén 
eller en varas image som bidrar till en människas beslut att välja Nike-skor framför ett par 
Adidas? En konstnärlig högskola är inte en produkt. Men USP-tanken är inte helt dum att tänka, 
den är adekvat, eftersom studenter kan välja andra sätt att arbeta som skådespelare eller som 
scenograf, än att satsa på en utbildning inom SDH. Det rena hantverket och även det 
konstnärliga upptäckandet går att erövra på annat sätt än att gå på någon skola 
överhuvudtaget. Det är omöjligt att tänka om du vill bli läkare eller pilot eller jurist, då du måste 
genomgå en teoretisk utbildning.  

Eller du kan välja en annan skola än SDH. 

Många som arbetar med de yrken och funktioner som SDH utbildar inom är autodidakter eller 
har gått andra utbildningar i Sverige eller utomlands, kurser, folkhögskolor etc. och skaffat sig 
kompetens genom praktisk erfarenhet.  

Så låt oss konstatera att SDH aldrig kommer att vara den enda vägen för den som vill arbeta 
professionellt inom film, radio, scen och tv. 

Vad är då unikt med SDH? 

Svaret blir inte ett utan flera. Vi börjar med att ta en titt in i framtiden� 

År 2020 publiceras det en bok med titeln:  

”Stockholm Dramatiska Högskola – startskottet för en kreativ revolution 
inom svensk f i lm, radio, scen och tv” . 
Den här boken undersöker hur det kom sig att en skola - Stockholm Dramatiska Högskola –
kunde skapa ett nytt kreativt klimat i en hel bransch, ett kulturområde och i viss mån också delar 
av det svenska samhället.  

 

Så här står det på bokens baksidestext:  

”Man kan iaktta ett konstnärligt självförtroende numera hos den här nya generationen utövare, 
som visserligen är prövande men vad de än gör utförs det med en förvånansvärt säker hand.  

Det finns i den här SDH-generationen, både en nyfiken och medveten blick på vår tid och vårt 
samhälle. Det är inte så enkelt att säga att de bara är samhällskritiska och politiskt medvetna, 
utan det är en kritik som är ett avklädande av vår tid som man inte sett så här tydligt förut. Det 
är som om de fått med sig ett förstoringsglas och ett utsiktstorn som de kan använda för att se 
på vår tid både från hög höjd och i mikroperspektiv. Rektorn för SDH säger så här: - Vi har 
medvetet arbetat med tanken att det som skapas inom film, radio, scen och TV inte är en 
privatsak. Den konstärliga friheten är fortfarande fullt ut bejakad, det vill säga att ingen styr vad 
de ska berätta, men i alla praktiska övningar har vi jobbat med att få varje student att se och 
ifrågasätta de bilder av människan vi ställer fram. Är det här en kliché? Varför gör hon så? 
Varför har vi valt bort att visa vissa saker? Kunde man valt en skådespelare med en annan 
ålder, kön, etnicitet för den rollen? 
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Det här har lett till att det under ett antal år kommit ut studenter med ett nytt tänk. De visar upp 
helt andra bilder av människans villkor än vad vi varit vana att se. Det finns en fräckhet kring 
hur de behandlar uppfattningar om kön, klass, etnicitet, utanför-och-innanför-perspektivet. De 
vrider på och leker med fördomar på ett sätt som gör att det blir omöjligt att gå tillbaka till det 
gamla sättet att berätta en historia, som då för tio år sedan när klichéerna fortfarande dök upp 
i tid och otid på scen och på film. 

Rektorn fortsätter: - Alla konstnärliga skolor vill lära ut något mer än enbart hantverkskicklighet 
även om det är basen i utbildningen. Och för oss blev det naturligt att det här skulle bli vår 
profil. Att få alla som jobbar på skolan och studenterna att bli medvetna om att det inte finns 
några neutrala kreativa val. Och eftersom vi haft många stora gemensamma kursmoment på 
skolan där de kreativa valen varit i fokus, så har det bidragit till att alla som gått på SDH till slut 
får ett gemensamt språk för det här. Och vi märker nu att det är något som smittar. Fler och fler 
även utanför SDH, de som kommer till skolan och deltar eller handleder, blir också indragna i 
det här tänkandet. Så det har gett positiva ringar på vattnet in i branschen, helt klart. Det tror 
jag är en bidragande orsak till varför man nu pratar om en vändpunkt eller till och med en 
kreativ revolution. 
 

- Varför valde ni den här profilen? 
- Vi ville befria studenterna från en hämmande känsla att allting skulle uppstå ur dem själva, 
från ingenstans. De var begåvade på att uttrycka sig i bilder eller gestalta en känsla på scen 
men lite vilsna i VAD de hade att berätta. Därför har vi också adderat en stor andel 
Kunskapsinspiration som vi kallar det. Först talade vi om bildning och att en del av inlärningen 
skulle handla om ”les Beaux Arts” men vi ville inte hamna i ett läge där det bidrog till att 
förmedla en rigid syn på vad som är konst eller vad som är stor dramatik etc. Så vi formulerade 
om det till Kunskapsinspiration. Den ingår och skapar en viktig del av skolans puls och andning. 
Alla studenter vet att på fredagar är det alltid en gästföreläsare eller någon workshop som 
pågår eller en seminarieserie över tre fredagar, i något ämne. Och sen arbetar vi kontinuerligt 
med normkritisk tänkande i alla moment. Även inom Kunskapsinspirationen. Det betyder att  när 
vi ser en film av Truffaut eller läser Shakespeares dramatik så sätter vi in det i en kontext, det vill 
säga tidens strömningar, och vi tittar på vilka kreativa val som gjorts där och då och vad man 
har valt bort. På så vis får vi med oss delar av vår gemensamma historiska bakgrund och vi 
övar oss i att se exempel på att konsten aldrig är privat utan samspelar alltid med något större.  

Rektorn avslutar med att säga: 

- Men ingen hade kunnat räkna ut att det skulle frigöra så mycket starka idéer och skapa en så 
kreativ rörelse som det gjort och som dessutom blivit väldigt efterfrågad i kulturlivet.  

 

SÅ HÄR GICK DET TILL 
I boken finns dokument som beskriver förändringarna inför fusionen av de två gamla skolorna 
Teaterhögskolan och DI. 

Så här ritades riktlinjerna upp för tio år sedan. Alltså runt år 2010: 

Skolans Credo eller MIssion Statement  
Stockholm Dramatiska Högskola ska göra skillnad. Stor skillnad inom film och radio, teve och 
scen.  

 
Till att börja med: Våga kapa bandet med det gamla.  
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Tänk att papperet är blankt. Marken obrukad. Det som ska finnas kvar av det gamla ska tydligt 
ringas in och väljas ut och besparas.  

Tänk er att det ska byggas ett tempel på en plats där det redan existerar två kyrkor. Man river 
inte och kasserar allt utan tar hand om det som är väl fungerande i kyrkorna. Men det gamla 
ska inte utgöra fundamentet i det nya. En ny grund måste in. Nya pelare som ska byggas och 
stå sida vid sida med de pelare från det gamla som sparats (som till exempel praktisk träning, 
att öva hantverket).  

I den här texten ges en idé om vilken plats skolan ska vara. Vilka ”heliga altare” som ska finnas 
och vad denna skola och plats ska fylla för funktion i det stora hela.  

SKOLANS POSITION I BRANSCHEN OCH I SAMHÄLLET  
SDH är ett utbildningscentrum men också en kreativ kraftstation som alstrar ny ”power” inom 
film, radio, scen och TV. 

Den kreativa energi och kunskap som alstras går ut till medborgarna via branschen, men 
branschen är inte skolans ”kund” och uppdragsgivare. Skolans ”kund” och uppdragsgivare är 
Sveriges alla medborgare.  

Konsekvensen blir att SDH står så fri och självständig i samhället och branschen som möjligt. 
Med det menas inte att SDH separerar sig från omvärlden, tvärtom, SDH är en inbjudande 
plats (Både som fysisk plats och i handling).  

Skolans starka och självständiga position bygger på ett ständigt utbyte med yrkesverksamma 
människor i branschen. Skolan involverar regelbundet dessa personer, i olika övningar och 
work in progress som handledare, kritisk panel eller föreläsare. Skolans anställda lärare har ett 
utbyggt kontaktnät med människor från hela Norden och även en hel del internationella 
gästföreläsare, som kan komma och delge sina erfarenheter inom olika områden. Detta läggs 
upp i samråd med ”Det konstnärliga rådet” Det är inget som sker sporadiskt utan läggs in i den 
övergripande planeringen helt i linje med skolans idé om att vara öppen, inbjudande och 
nyfiken på andras erfarenhet inom film, radio, scen och TV. Det betyder att inflödet av 
professionella yrkesverksamma människor är totalt inbakat i hela skolans existens. Från dag ett.  

SDH tar alltså initiativ. Detta rustar också studenterna inför övergången från utbildning till 
yrkesliv. De lär känna många människor i den värld som studenterna sen ska ut i som 
professionella utövare.   

Men andra personer ska också bjudas in att delta. Personer med en annan kunskaps- och 
erfarenhetsgrund än den som finns på skolan; så som filosofer, idéhistoriker, konstvetare, 
filmvetare, författare, kulturjournalister och konstnärer från andra områden. 

Skolan ska tydligt kommunicera och signalera: Kom hit! Delta!  

Den självständiga och fria positionen i förhållande till branschen och samhället är ingen 
position man tar och sen behåller en gång för alla. SDH försöker medvetet upprätthålla sin icke 
anpassade ställning dels genom att kontinuerligt arbeta med det föreslagna upplägget som 
tillsvidare kallas normkritiskt tänkande. Eftersom det ur det pedagogiska arbetssättet, allt 
eftersom, skapas en grundsyn både bland studenter och lärare att ingen sanning är så helig 
att den inte tål ett normkritisk strålkastarljus, uppstår det som en konsekvens av detta ett 
jämbördigt möte mellan den som träder in i skolan för att delge sina specifika erfarenheter och 
skolan som lyssnar och tar emot men inte sväljer allt med hull och hår.  

Det kan så klart födas konflikter på grund av detta normkritiska synsätt, det kan bli uttröttande 
att i tid och otid se allt genom samma lins men så småningom sker det så automatiskt att det 
inte behöver bli en så stor sak.  

Ytterligare en insats som skapar denna självständiga position i förhållande till omvärlden är att 
SDH låter varje person som blir anställd som handledare i mer än en vecka och som begår sin 
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pedagogiska debut, får minst en halv dags handledning i grundläggande metodik och 
introduktion i skolans pedagogiska hållning.  

Studenterna - Rustade inför verkl igheten 
Rustade inte anpassade! 

Studenterna tränas i att känna begränsningarna men också i att flyga fritt inom de ytor som 
finns. Vad kan jag utveckla? Gå emot? Vad är inte förhandlingsbart? I det professionella 
frilansande yrkeslivet handlar det ju alltid om att skapandet, det kreativa utrymmet, är villkorat 
med mindre perfekta omständigheter, antingen det är de ekonomiska ramarna eller de kreativa 
sammanhangen som inte är ideala.  

Det här är något som SDH har med som en återkommande del i utbildningen. Att förbereda 
studenterna på olika moment som de kommer att stöta på i yrkeslivet (som inte har med 
hantverket att göra) genom att låta dem öva upp sin känsla för flexibilitet/integritet. 

Branschen är det vatten som studenterna ska ut i och då måste de vara simkunniga och känna 
till villkoren på den professionella marknaden när de kommer ut. Men villkoren ska inte hämma 
kreativiteten. 

Specialist med en cross-over merit 
SDH har en specialinriktad utbildning.  Men varje student väljer ut två andra yrkesfunktioner 
som de vill lära sig mer om. Under ca tre veckor på höstterminen och tre veckor på vårterminen 
går ingen student på sin ordinarie inriktning utan alla byter . Det kan innebära att en 
skådespelare har tre veckor filmfoto och sen tre veckor klipp då han/hon får lära sig grunden i 
det yrket, prova och skaffa sig insikter i hur det går till.  

Det här är sex valbara veckor per år, som kräver lite planering och logistik men som ger mycket 
tillbaka förutom det som studenterna faktiskt lär sig. Det uppstår en mängd nya konstellationer 
och möten mellan studenter som inte annars skulle uppstå. Detta kommer leva kvar långt efter 
man gått ut från skolan.  

Det ska också under utbildningen finnas ett antal inbakade cross-over moment som inte är 
valbara. Som exempel på sådana rockader eller byten är när skådespelarna gör 
radiodokumentär och filmdokumentär, när fotograferna byter plats med klipparna, 
scenograferna och maskörerna med teaterregissörerna och när teaterregissörerna och 
filmregissörerna byter plats med varandra.   

Det här återkommer en vecka per termin i alla tre åren.  

Den här cross-over metoden skapar en grund för studenterna att efter skolan fortsätta utveckla 
sin flexibilitet. Det öppnar upp för möjligheten att bli överraskad över att hitta fler fält där man 
kan använda sin fallenhet och begåvning etc. Det lämnar dessutom kvar en större förståelse för 
och kunskap om andra funktioner.  

  

Nytt innehåll i  utbi ldningen 
 

• Normkri t iskt tänkande. Det här gör att studenterna får en vana och en skicklighet i 
att kritisk reflektera kring vad som berättas, varför det berättas. 

 

Genom att bygga upp en pedagogik som gör att studenterna tvingas reflektera kring de idéer, 
de kreativa bud som de lägger fram i olika praktiska övningar, så motverkar denna 
reflekterande atmosfär en stagnation och förstelning kring vad som är rätt och fel rent 
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konstnärligt även inom skolan. Det normkritiska är något som både studenter och lärare 
”utsätts” för.  

Utvecklingsprojektet Att gestalta kön innebar på många plan en metodutveckling för hur man 
kan involvera människor som besitter en intressant kompetens inom ett specifikt område, in i 
utbildningarna. Alla, även lärarna, rubbas i sina cirklar och utmanas att ifrågasätta sina egna 
värderingar, normer etc. SDH jobbar inte lika djupgående i alla inlärningsmoment som man 
gjorde på Teaterhögskolorna, men i den pedagogiska profilen ingår att man aktivt söker en fri 
position i förhållande till tidens konsensus med hjälp av reflektion. Och det är inget som händer 
då och då utan är en förekommande injektion. Varje inlärningsmoment, varje större övning, har 
en passage någonstans längs vägen där det som gestaltas/berättas belyses och kritiseras från 
fler håll än de rent konstnärliga/hantverksmässiga.  

 
• Fredagsakademin - Kunskap som inspirat ion. (20p eller 40p av den totala 

utbildningens 180p). 
 

På SDH bedrivs en kunskapsakademi som är gemensam för alla studenter.  

På FAMU i Prag kallar men det för Moduls. Där bedrivs en gång i veckan, varje fredag endags- 
eller tvådagarskurser, workshops eller rena föreläsningar inom ämnen som berör film, radio, 
scen och TV.  

På SDH är dessa kurser obligatoriska. Inte alla under hela året utan varje student måste delta 
och närvara på tillräckligt många av dessa kurser för att få ihop sina 40/20p. Säg att de 
behöver välja hälften av alla Moduls under tre års tid.  

För att få tillgodoräkna sig en närvaro skriver studenten ett paper, en dokumentation med 
reflektioner och en sammanställning över vad han/hon lärt sig under kursen/workshopen. 
Ibland kan den redovisande uppgiften istället vara att praktiskt visa vad man lärt sig. Detta 
avgörs och läggs upp av Det konstnärliga rådet, från gång till gång.  

Fredagsakademins föreläsningar ska vara tillgängliga och öppna för ”vanligt folk” och för 
yrkesverksamma i branschen. De deltar då som betalande.  

Fredagsakademins inriktning är ”bildning som passar på en modern konstnärlig högskola för 
film, radio, scen och TV”.  SDH kallar denna bildning för Kunskapsinspiration. Det är ett lite 
friare begrepp än bildning, men det handlar i grunden om att fördjupa och vidga studenternas 
kunskap inom de konst- och kulturhumanistiska ämnena. 

 Alla på skolan oavsett inriktning får på det här viset ett större vatten att gå till, när de ska söka 
inspiration till en gestaltning och/eller berättelser. Det de får via fredagsakademin är en viss 
grundläggande kunskap i filmhistoria, teaterhistoria, konsthistoria, klassisk musik, etc.  

Studenterna blir till slut vana vid att använda olika föregångare inom film, radio, scen, konst, 
litteratur eller dramatik som inspiration eller motbild. Det kan också fungera som ett 
förtydligande eller som en lek med stilar eller en fortsättning på ett visst verk etc.  De lever inte i 
ett vakuum där källan till ”Vad ska jag berätta?” eller ”Vad är det här för berättelse?” är de 
själva. De blir snarare spänningen mellan det personliga och allt det där andra som redan 
gjorts, som skapar en ny sorts laddning. Bob Dylan hade aldrig gjort så personlig musik utan så 
tydliga rötter i de svartas blues och folksong-tradition. Lars von Trier hade varit en annan 
filmmakare om han aldrig hade sett C.T Dreyers stumfilmer.  

Utan rötter ingen förnyelse värd namnet.  

Skolan försöker ett antal gånger per termin få hit vår tids intressanta tänkare, som till exempel 
Johan Galtung freds- och konfliktforskare från Norge, eller Nawal El-Saadawi, egyptisk 
feministisk filosof och författare.  
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Men Fredagsakademin är ibland ännu mer direkt kopplad till någon av inriktningarna på 
skolan. Det rör sig ibland om en högt uppskattad dramatiker/författare som tillsammans med 
en välmeriterad producent berättar om erfarenheterna från att adaptera en roman till en pjäs 
eller en film.  

Det kan vara en amerikansk skådespelare som besöker skolan tillsammans med en 
castingdirector och som berättar hur det går till på audition.  

Det kan vara en professionellt verksam fotograf, maskör och en mimare som samtalar och ger 
exempel inom området ”Ansiktets respektive kroppens laddning och språk på film respektive 
scen”.  

SDH lägger upp en kursplan med en mängd ämnen som är giltiga för de flesta funktionera på 
skolan. Men för att det ska uppfattas som relevant bygger det på att nivån och kvalitén på 
föreläsningarna är den högsta tänkbara.  

 

Fördelen med Fredagsakademin är också att det är ett återkommande moment som binder 
samman alla studenterna på hela skolan oavsett inriktning.  

Studenterna får inför varje termin anmäla vilka Fredagsakademier de väljer att gå på.  

 

Ett konstnärl igt råd 
Ett pedagogiskt konstnärligt råd underställt rektor som består av fem till åtta personer, några 
har viss anknytning till skolan. Det kan vara personer som jobbat på DI eller TH tidigare eller 
gått där som studenter, men majoriteten i rådet är helt utomstående. De blir invalda på en 
period av förslagsvis tre år och de är anställda på säg 25 %. Deras kunskapsbas är av 
skiftande slag de har helt olika bakgrunder och på så vis bidrar de med nytänkande och 
ibland nyttig friktion till skolan.  

 

Rådet har som uppgift att lägga upp ett innehåll på årsbasis till  
• Fredagsakademin, SDH:s treåriga Kunskapsinspiration.  
• det normkritiska tänkandet som förenklat handlar om ett ifrågasättande av fördomar, 

klichéer, rådande maktordning etc. 
• ha en inblick i den planering som görs över ett helt år, alltså ha en dialog om det 

övergripande upplägget kring teman och olika kursmoment som de ansvariga lärarna 
tänker genomföra. Rådets uppgift är då att se om det går att samordna delar av 
kursmomenten eller om det är relevant att bjuda in någon internationell gästföreläsare 
eller liknande som i så fall fler på skolan kan få nytta av.  

 

Inför varje termin ser rådet till att det normkritiska tänkandet finns med i den övriga utbildningen 
och integreras med de praktiska övningarna som lärarna vill genomföra under året. Från år till 
år. Ledamöterna i rådet bör täcka in eller vara bekanta med filmfoto, scenisk gestaltning eller 
dramaturgi etc., men de ska inte behöva vara utövande i dessa yrken. De behöver vara 
införstådda och överens om att normkritiskt tänkande är en kunskapsnivå som ska adderas till i 
stort sett varje större övning. En dialog kring hur det ska integreras ska föras i samråd med 
kollegiet eller de lärare som har ansvar för respektive yrkesinriktning inom utbildningen.  
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Pedagogisk inriktning – Processen är mer intressant än resultatet 

Om konstnärlighet. Vad går att lära sig? Vad riskerar man att mista?  

Att gå en konstnärlig högskola innebär främst en möjlighet att lära sig, uppleva och förstå 
saker som är både inspirerande och nyttiga, men det innebär också en risk. Nämligen att 
någonting viktigt och djupt personligt tas ifrån en, det som man skulle kunna kalla den egna 
smaken, den individuella blicken, det personliga utövandet. Om det blir ett för starkt fokus på 
att göra ett bra och spännande resultat under den tid som studenterna går på skolan är risken 
större att den personliga tonen inte utvecklas ifred. När skolans inlärningspedagogik istället 
fokuserar på att prova och testa och undersöka kan den egna tonen få större plats att 
utvecklas i fred. Risken på en skola som arbetar med ett visst fokus på de etappresultat som 
görs, är också att studenterna kämpar med att få ett skört självförtroende stärkt genom att 
sträva efter att göra bra ifrån sig i alla övningar och filmer och föreställningar ”så att jag kan 
vara säker på att jag hamnat rätt, så att jag/de vet att jag är tillräckligt begåvad, att det inte 
var ett misstag att jag kom in”. 

SDH:s pedagogiska upplägg syftar därför till att alla fokuserar på upptäckandet och 
processen. Inte på förmåga och resultat. Förmågan är ju konstaterad i och med att en person 
antagits (även om det egentligen är en sorts hypotes som skolan ställer om att han/hon har 
den rätta förmågan så är det viktigt att denna hypotes inte ska behöva bli ifrågasatt av 
studenten själv under utbildningens gång. Den behöver vara fredad från misstankar).  

Skolan utnämner inte vad som är bra och dåligt i bemärkelsen konstnärliga resultat. 
”Misslyckandet” måste ses som en resurs vi kan lära av.  

Eller som fotoläraren i Lodz sa. ”When it´s bad it´s good! … Then we´ve got a lot to talk about”.  
Då bejakar man processen och upptäckandet. Bejakandet att göra fel, testa, tänja på 
gränserna. Då kan alla andra också få syn på något intressant och då blir det en bra process.  

En bra pedagogisk metod.  
 

Processtänk i verkl igheten  
Ungefär så här säger vi till en student som kommer in på till exempel filmregi på SDH för att 
undvika ett internt ifrågasättande av den egna begåvningen under tiden de går på skolan,  
”Du har en fallenhet för film, du har en konstnärlig begåvning, det är därför du kommit in på 
den här skolan. Den förmågan försvinner inte bara för att du gör något dåligt. Försök inte vara 
bra. Satsa på att prova och upptäcka saker. Till exempel, hur ska du bära dig åt för att göra 
scener med tryck i, scener med liv i? Hur gör du för att få fungerande scenerier med åtta 
personer i ett rum? Hur gör du för få en festscen att bli trovärdig?  

Det där kan man öva på i flera veckor, i månader och år. Det finns tillräckligt mycket att öva 
som är ohyggligt svårt för alla som gör film och om man försöker bli regissör på annat vis får 
man aldrig samma chans att öva på de här sakerna lika mycket som du kan göra här på 
skolan. Under tiden du övar och provar kommer alla att känna när det plötsligt uppstår något 
magiskt eller oväntat starkt ögonblick och du kommer själv att samla på de där sekunderna när 
allting stämde, det som du själv tycker är bra utifrån vad du vill göra för sorts film när du är klar 
på skolan. Men att sträva efter sådana ögonblick som ett ändamål i sig är helt onödigt och 
slöseri med tid eftersom det här är enda gången du verkligen kan ägna dig åt att upptäcka en 
massa saker som du sen kan ha med dig där ute när du ska regissera din första film, vare sig 
den är lång eller kort.  

För då är det däremot helt avgörande och viktigt att kunna göra något bra.  

Sen. Inte nu.”  
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SDH har alltså ett pedagogiskt upplägg som syftar till att ta bort idén ur allas huvuden om att 
göra en perfekt föreställning eller film.  

Idén i allas huvuden är snarare: vad ska vi passa på att prova den här gången förutom den 
här konkreta ”två människor i ett rum” övningen? Det sker också med hjälp av handledning från 
en lärare eller mentor som studenten väljer från år till år. Man för då ett sorts ateljésamtal kring 
vad varje individ behöver och själv känner att han/hon vill träna mer på.  

Sen stämmer läraren eller studentens mentor av hur det individuellt uppställda målet föll ut. 

SDH är en upptäckarplats, inte en uppvisning av en förmåga och en prestationsbana. 

Studenterna gör därför relativt få färdiga föreställningar, färdiga filmer, eftersom det färdiga 
signalerar att man är framme istället för i en lärandeprocess.  

SDH ägnar sig däremot inte åt kreativt torrsim. Vi pratar inte om hur man gör. Vi gör. SDH har 
en sin pedagogiska tyngdpunkt på det praktiska görandet. Vare sig man går mask, klipp eller 
skådespelarutbildning.  

Exempel på praktisk övning som är processinriktad inom fi lm  
Att göra en och samma scen under ett längre block men prova olika genrer, göra olika 
medvetna val i scenens bildspråk, ena gången långa utdragna tagningar, nästa handkamera 
etc. På så vis får alla syn på en massa saker, men man gör inte övningarna för att sikta på ett 
färdigt finslipat uppvisningsbart titta-vad-jag-är-duktig-resultat. Det blir däremot en work-in-
progress visning: Kom och titta på våra tjugo helt olika varianter på en och samma manusscen! 
Då blir det polletter som trillar ner för alla som kommer och tittar. Alla lär sig mer.  

Till de här work-in-progress-visningarna bjuds det in publik. Att det kommer mycket folk kanske 
beror det på att SDH:s visningar numera skiljer sig från det utbud som finns på Stockholm-
scenerna och på biograferna. Till SDH kommer folk och tittar för att det är spännande att se 
hur man tolkar en och samma akt i en pjäs eller bara väljer olika scenerier utifrån olika 
tolkningar av Mutter Courage. Publiken blir på så vis mer delaktig och kan själva bilda sig en 
uppfattning varför det ena berörde mer än det andra.  Det bjuds dessutom in till mängder av 
work-in-progress visningar där yrkesverksamma för ett samtal med studenterna och lärare om 
vad som visats. 

Att vara processinriktad ger bättre resultatet - på lång sikt.  

Det är först sista året som man gör en färdig film och en färdig föreställning. Då är studenten 
klar eller redo.  

FILMMANUSBIBLIOTEK 
För att de praktiska övningarna inom film ska bli mer processinriktade så behöver 
arbetsmaterialet, det vill säga manuset, bli ett tydligare arbetsredskap för alla som ska göra en 
filmövning.  

Inom teater existerar det genom bruket av klassiker ett bibliotek av dramatik som är spelbart 
och som har beprövad kvalité. Det är en bra förutsättning för att lära sig saker. Där vet man att 
en viss pjäs som man väljer ut håller för att vrida och vända på och testa saker med.  

Motsvarande finns inte inom film. 

Därför har SDH inrättat en filmmanusbank med scener och filmmanus som studenterna är fria 
att använda inom skolans övningar. 

Ibland använder sig studenterna av enstaka scener ur redan existerande filmer eller ännu 
ofilmade manus som etablerade manusförfattare skrivit och som de kan dela med sig av till 
skolan. Det här främjar en dialog med yrkesverksamma personer.  
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Fi lmmanus- och teaterdramatikutbildning  
De här båda utbildningarna är ettåriga och riktar sig till redan etablerade författare men även 
till journalister, jurister, skådespelare. Idén med att den här utbildningen är att det är berättelser 
som skrivs av människor som redan har en yrkeserfarenhet och som är lite äldre, ger andra 
sorters berättelser. Det berikar alla utbildningar inom skolan eftersom det de skriver hjälper till 
att vidga synen på vad som är en berättelse. Det ger också en effekt för den breddade 
rekryteringen.  

Pitch-fest ival och kreativ fond 
De manus som skrivs inom ramen för manus- och dramatikutbildningarna ska läsas upp på 
readings eller pitchas så att de studenter på skolan som är intresserade av att göra ett extra 
projekt på sommaren mellan tvåan och trean kan söka en speciell fond som skolan har. Det 
kan innebära att en scenograf går ihop med en radioproducent och två ljudtekniker om att 
göra en installation av en text som skrivits och som de hört på denna reading.  

Måndagsklubb en gång i månaden 
SDH är ju en kreativ kraftstation för fler än de som befinner sig på skolan. Därför anordnas en 
Måndagsklubb en kväll i månaden.  

Den börjar vid fem och det är meningen att de som vill tar med sig barn och äter soppa med 
hembakat bröd. Det brukar vara ett band som spelar musik från någon annan världsdel och 
folk brukar dansa. Små som stora. Sen lite senare blir det performance, estradpoesi, och en 
särskild punkt som heter Panikdebatt. Det är skolans eget soffprogram som spelas in under 
kvällen och skickas ut till alla via webben. Ett underhållande men allvarligt menat forum för 
viktiga och oviktiga aktuella ämnen som studenterna i förväg satt upp som månadens ”hot 
potato”. Det här är också den enda kvällen då det finns bar och DJ. Folk från de andra 
konsthögskolorna har en stående inbjudan och varje student får bjuda in fem personer. Det 
kostar inträde för att få det att gå runt. 

Den fysiska platsen. (Templet om man så vi l l )   
SDH andas kreativitet. Det är en levande fysisk plats. Mindre steril än tidigare.  

SDH har ett gemensamt kafé eller kantin som är skolans hjärta. Det ser ut som ett bohemiskt 
vardagsrum, en oas med växter, ett piano, några plyschsoffor. Anti perfekt - liv och skönhet, 
patina och råa material i en salig blandning. Mattor på golvet. Golvlampor.  

SDH har också ett antal informella mysiga mötesplatser för alla som går på skolan. Oaser som 
skapats för att möjliggöra improviserad kreativitet, gemenskap och kontemplation.  
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MILJÖN 
 

Under tiden vi arbetat i arbetsgruppen för utbildning och forskning har vi hela tiden talat om 
vikten av en bra miljö. På skolor vi har besökt har den fysik miljön presenterats som en 
avgörande del av skolans resultat.30 När vi har talat med människor om DI och TH så har miljön 
kommit upp i nästan varje intervju. Detta har öppnat våra ögon. Vi tror att en ny skola som SDH 
även kräver en ny miljö. För att det här inte skulle stanna på en nivå av spekulationer och 
tyckande har vi bett arkitekten Johannes Tovatt31 att göra en studie av DI och TH komma med 
förslag på hur man skulle kunna förändra lokalerna och platserna utanför så att de 
harmoniserar med de nya idéerna. I slutet av texten kan ni läsa hans kommentarer och se 
bilder på förslagen. 

Vi tror att miljön har stor betydelse för hur SDH kommer att bli. Om skolan ska bli en modern 
internationell konstnärlig högskola som ligger i framkant i världen, en plats som skapar en stark 
generation av konstnärer, så måste det synas, kännas och märkas. Rummen och miljön måste 
tala samma språk som idéerna. En arkitektonisk vision bör blöda genom hela bygget och husen 
måste utstråla det förtroende som visionen har – ett förtroende för studenten, konsten, läraren, 
branschen och publiken. På den nya skolan ska man så fort man sticker in foten känna vilken 
miljö man har kommit till. Det fysiska bygget ska berätta att det är möjligt och viktigt att mötas, 
och det ska finnas lokaler för experiment och gränsöverskridande projekt.  

I rapporten återkommer vi till vikten av att studenterna gör medvetna val och att flexibilitet 
genomsyrar hela skolan. Dessa två centrala idéer i det pedagogiska innehållet bör återspeglas 
i miljön. Det ska vara friktionsfritt att röra sig mellan avdelningarna och rummen på skolan, 
vilket i sin tur signalerar vikten av mänskliga möten och förmedlar en känsla av öppenhet. Om 
studenterna och personalen på SDH ska känna sig bekväma och trygga med att utforska sig 
själva och sina tankar om gestaltande ska den fysiska miljön skapa förutsättningar, inte hinder. 
Ett komplicerat säkerhetssystem får inte gå ut över upptäckarlust och utforskande. SDH ska 
tydligt signalera vad man prioriterar genom att visa tillit till personal och studenter. 
Tillgänglighet går före säkerhet. Det måste finnas en tro på att det främjar ett hållbart 
konstnärskap. 

Vi behöver därför arbeta i lokaler som tillåter experiment. Det ska vara enkelt att göra om vilken 
yta som helst till ett galleri eller en tillfällig salong för sceniska uttryck. Vi måste kunna bygga 
om och känna oss bekväma och trygga med att utforska oss själva och våra tankar om 
gestaltande i rummen. Miljö är inte inredning. Det gäller att skapa en plats som får alla att 
lyfta.  En gammal kultur vädras ut och en ny som måste skapas. Hur är vi mot varandra? Hur ser 
vår mötes- och samtalskultur ut? Vi önskar en reflekterande kultur där vi tillsammans uppnår 
resultat.  

Restaurangen 
En fungerande och pulserande restaurang blir ofrånkomligen det informella hjärtat i SDH:s 
verksamhet. Här finns möjligheten att såväl internt som gentemot omvärlden signalera känslan 
av SDH – en öppen och flexibel mötesplats. Här kan studenter och personal mötas utan någon 
annan agenda än att äta, men det ska också vara en självklar plats för att uppleva helheten 
på skolan. En plats för inblick i andras arbete och tankar. Därför är det viktigt att det är en 
restaurang med lagad, god mat som är billig. SDH måste undersöka möjligheten att 
subventionera maten för studenter. Om maten är för dyr går studenterna någon annanstans. En 

                                                             
30 Intervju med Arne Bro, biträdande rektor på Danske Filmskolen som talar om den genomtänkta miljön på 
filmskolan. Finns på inspirationssidan www.nyhogskola.se  
31 www.tovatt .com  
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levande restaurang för alla är en förutsättning för att vara del av något större, både fysiskt och 
ideologiskt. SDH bör dock ha en ansvarsfull och restriktiv alkoholpolicy och bara servera 
alkohol vid valda tillfällen. Att ha en restaurang med utskänkningstillstånd på en skola som 
utbildar studenter till yrken med en ofta allt för generös alkoholkultur vore att skicka fel signaler 

På Den Danska Filmskolan är kantinen det första man möter när man går in i högskolan. Vid 
vårt besök i Köpenhamn presenterades kantinen som en lika viktig informell plats för skolan som 
marknadsplatsen är för katedralen i den medeltida europeiska staden. De katedraler som 
ligger vid en marknadsplats har fler besökare, detta är väl känt sedan hundratals år.  

Bion, som ligger vägg i vägg med kantinen på Danska Filmskolan, är den formella platsen där 
studenten presenterar sitt verk. Restaurangen är den informella platsen där man möts innan och 
efter sina formella framträdanden. Hur man än ställer sig till liknelsen är det viktigt att det på 
SDH finns en vision där förhållandet mellan formella och informella platser är väl genomtänkt. 
En levande restaurang med generösa öppettider är dessutom ett gyllene tillfälle för SDH att 
öppna upp sig och visa att man är tillgänglig för omvärlden.32 

Ett levande torg 
SDH blir en öppen plats på flera sätt. Teatergrupper och produktionsbolag skulle kunna 
använda lokaler för en billig summa om de står tomma. Lokaler i gatunivå kan hyras ut till 
branschnära verksamheter till exempel postproduktionsbolag, med läget nära TV/Radio och 
Filmhuset kan det bli ett levande torg. SDH blir en plats man kommer till av flera skäl, en 
naturlig mötesplats.   

Lokalerna på SDH ska vara tillgängliga för studenterna och det ska vara möjligt för dem att ha 
föreställningar och utställningar, visa film och spela upp radioprogram utan att dra igång hela 
skolans säkerhetssystem.33 En eller flera lokaler som öppnas direkt mot gatan och kan ta emot 
publik borde finnas. Gamla Konstfack som låg vid torget hade gallerier som var öppna för 
publik och som man kunde gå in i direkt från gatan.  Liknade lokaler är viktiga för SDH att ha. 
Det skulle motverka den bild av en stängd skola som spökar från det förflutna och bli en tydlig 
markering om en ny öppenhet.  

Dessutom finns det enorma möjligheter att göra torget utanför skolan till en välkomnande plats. 
Ett förslag är att bygga en inglasad, prunkande vinterträdgård med blommor, buskar och träd, 
en plats för studenter att äta och vila. Våra studenter har få om ens några utrymmen att ta igen 
sig på. På gården kan flera hundra personer samlas samtidigt och platsen skulle kunna 
förändras efter behov. Det kan vara installationer, möten och förställningar. Vår publik ska få 
en värdig plats som är välkomnande och tilltalande att vistas på. 

Vi har talat om att göra något oväntat, att till exempel bygga en favela, något som skulle 
kunna sätta Stockholm på världskartan. Installationer som favelan skulle kunna skapas ihop 
med studenter och samarbeten med till exempel KTH.  

Det vikt igaste sist 
I ett led att vara en skola som gör medvetna val ska SDH vara en ledande ekologisk högskola. 
Genom att – fundamentalt och vid första spadtaget – införa ett globalt ekologiskt tänkande 
kan det bli en realitet. Vi kräver mycket av våra studenter, vi kräver samarbetsförmåga, empati 
och öppenhet för nya tankar och idéer 

Detta är tillfället att på allvar skapa en skola som främjar en hållbar utveckling.  

 

                                                             
32 Hör intervjun med Charlotta Denvard som liksom nästan alla vi talat med upplever DI om en stängd och sluten skola, även fysiskt.  

33  Se intervjun med Escola Macunaima . Skolan används hela tiden som teater av studenterna vilket skapar en ständig närvaro av publik. 
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Högskolelagen Kap.1,5 §; ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbarutveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”  

Den nya organisationen på SDH ger oss en chans att på allvar uppdatera våra 
miljöledningssystem till en nivå som så småningom kan leda till en ISO 14001 certifiering. Det 
är lätt att tänka att det är mycket annat som kommer före hållbarhetsaspekten när en ny skola 
ska bli till men vi kan inte diskutera med naturen, den kan inte vänta tills vi är klara med vår 
konstnärliga verksamhet. Det är nu det gäller. Läs vidare om ISO 14001 certifiering och arbetet 
för en hållbar skola i Julia Högbergs rapport (se bilaga tre). 

 

TOVATTS MODELL
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SLUTORD 

Vad händer nu? 
Med överlämnandet av den här rapporten avslutas Utbildnings- och forskningsgruppens 
uppdrag, men nu börjar själva arbetet. Den hemsida vi byggt under arbetets gång34 kommer 
att finnas kvar fram till att SDH tar över. Tanken är att den ska kunna fungera som ett bibliotek 
och torg för tankar och idéer. Vår förhoppning är att vårt material kan tjäna som en 
inspirationsbank för det lag som i nästa fas tar över stafettpinnen.  

Vi har ringat in ett par frågeställningar som vi menar är absolut nödvändiga att styrgruppen 
med hjälp av alla på DI och TH besvarar i den fortsatta processen.  

Att den nya skolan lyckas samla sig kring ett mission statement är ett av de påstånden som 
betonats starkast av alla vi mött under hela vårt arbete. En tydlig och gemensam vision som 
både profilerar skolan utåt och fungerar som en vind inåt. En vind som man sen kan gå på 
kryss emot, eller ha i ryggen i en läns. Vi har resonerat kring dess betydelse och hur det skulle 
kunna se ut, men om det ska ha en reell funktion måste detta processas av hela organisationen. 
Studenter och personal måste ges tid och plats att gemensamt besvara vad SDH ska vara. Vi 
föreslår en serie workshops som planeras och handleds av en arbetsgrupp som har detta som 
sitt huvudsakliga uppdrag.  

Slutrapporten Forma Nya Högskolan som sammanställdes av Louise Rich och Daniel Tjäder för 
DI:s och TH:s räkning bygger på en gedigen metod som borde kunna användas i kommande 
workshops med personal och studenter för att på allvar förankra fusionen hos dem som berörs 
av den.  

Vilka ämnen ska studenterna möta under sin tid på SDH? Hur ska de möta dem? Här måste det 
göras en grundlig analys av vad och hur vi undervisar idag; vilka nyheter ska in? Vad väljer vi 
att ta med oss och vad väljer vi att inte ta med oss? Med förändringen följer att vi blir tvungna 
att välja bort vissa saker. Vi föreslår att man i det fortsatta arbetet strävar efter att vara mycket 
tydlig med sina val. Detta är komplicerat och kommer att bli en smärtsam process, men vi tror 
alla har förståelse för det. Alla vet att det måste till förändringar; det värsta vore nog om det 
inte blev det. Vi vill bara varna för att ledningen i sin omtanke om personal och arbetsmiljö 
undviker de svåra val som måste göras, eller att man frestas slarva med att kommunicera dem. 
Man bör till exempel ta ordentligt farväl av det som inte får plats i den nya organisationen för 
att erkänna att det har haft en betydelse. Det finns flera sätt att göra detta, funktionen är som 
en utspark. Lika viktigt som det är att ta emot det nya är att ta farväl av det gamla. Detta för att 
ge SDH en rimlig chans att komma igång ordentligt.  

Det innehåll och den inriktning man bestämmer sig för kommer att ställa nya krav på alla, men 
den nya lärandemiljön kommer att ställa särskilda krav på lärarna. Ett samlat grepp kring 
pedagogiken parat med att studenter ska kunna gå mer interdisciplinära vägar, om än bara i 
kurser, kommer innebära stora förändringar för många. Vi föreslår att organisationskommittén 
snarast gör en översyn över de resurser som finns på skolorna idag och lägger upp en strategi 
för hur man ska möta den nya skolans kompetenskrav. Medel måste avsättas för 
kompetensutveckling och kunskapslyft av olika slag. Detta kommer inte bara gälla 
undervisande personal, detta kommer förmodligen att påverka alla.  

Det är alltså två stolta högskolor med en makalös kompetens, som genom en fusion ska bilda 
en ny. Man kan fråga sig varför två väl fungerande enheter ska lägga ner för att med stor 
möda skapa något nytt? Något som ska husera alla oss med våra olikheter och motsättningar.  

Egentligen är det ingen stor sak.  

                                                             
34 www.nyhogskola.se - klicka på inspirationsbank på höger sida 
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I mångt och mycket siktar vi i våra olika yrken och funktioner åt samma håll. Att vi går samman i 
en skola är egentligen det mest självklara då vi har så mycket gemensamt. Att skolorna är väl 
fungerande är dessutom en förutsättning för att det ska lyckas. Skulle vi däremot fortsätta leva 
åtskilt skulle vi gå miste om en rad viktiga utbildningsmöjligheter och konstnärliga 
samverkansvinster. Våra branscher, våra konstområden och vår omvärld i stort erbjuder nya 
utmaningar som kräver förnyelse och samarbete.  

Det är dags helt enkelt. Och nu är det möjligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

BILAGOR 
På inspirationsbanken (www.nyhogskola.se) finns bland annat intervjuer och rapporter. Där 
finns dessutom förslag på utbildningar och lärarbrev. Det som följer här är arbetsprocessen och 
text som vi har hänvisat till i rapporten. 

B I L A G A  E T T :  A R B E T S P R O C E S S E N  

Sedan UoF-gruppens arbete började i juni 2009 till det avslutades i februari 2010 har mycket 
vatten runnit under broarna. I det som följer har vi valt att presentera utvalda delar av detta 
arbete.  

UoF-gruppen delades i augusti in i tre arbetsgrupper med olika ansvarsområden; 

 

Gruppen för forskning – Claes Peter Hellwig och Magnus Kirchhoff. 
• Forskning.  
• Ge plats för en reflektion över hur en ny högskola kreativt kan förhålla sig 

till Bolognasystemets olika utbildningssteg.  
• Titta på projekt och pedagogiska modeller på andra skolor än de konstnärliga. 

 
Gruppen för utbildning – Jon Jordås, Maria Hedman Hvitfeldt, Simon Norrthon och 
Kristina Humle . 

• Titta på konstområden som särskilt intresserar oss på andra konstnärliga 
högskolor.   

• Vad DI och TH är bra på och ska ta med in i den nya skolan.  
• Före detta studenter och andra relevanta personers vittnesmål om vad man 

behöver ha med sig när man går ut den nya skolan?  
• Titta på strukturer för lärarnas arbete 

 
Gruppen för bransch och dynamiska miljöer – Lotta Erikson, Ulrika Malmgren och Julia 
Högberg. 

• Titta på dynamiska miljöer inom och utanför konstnärliga högskolor.  
• Undersöka hur nya konstnärliga uttryck kan få plats på skolan?  
• Skapa ett kontaktnät med personer från olika branscher som blir samtalspartner 

och bidrar med nya perspektiv. 
 

Grupperna gjorde studieresor och intervjuer som dokumenterades och lades upp på en 
inspirationsbank som alla på de två skolorna kan ta del av under hela fusionsarbetet. 
Intervjuerna når man via www.nyhogskola.se och klickar på inspirationsbank på höger sida 
(Login: fusion. Lösenord: fusion).   
 

Förändringar i UoF-gruppens sammansättning 

Till en början bestod gruppen av följande personer: Frida Beckman (TH), Lotta Erikson (DI) 
ordförande, Maria Hedman Hvitfeldt (DI), Claes Peter Hellwig (DI), Magnus Kirchhoff (TH), 
Ulrika Malmgren (TH), biträdande ordförande, Simon Norrthon (TH), Jenny Tyllström (TH), Klas 
Dykhoff (DI) och Jon Jordås (DI).  

Under arbetets gång har tre personer slutat i gruppen och ersatts av tre nya personer. I 
september, 2009, ersatte Julia Högberg, skådespelare och före detta student på 
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Teaterhögskolan, Frida Beckman. Samma månad ersattes Klas Dykhoff, professor i filmljud vid 
DI, av Kristina Humle, filmregissör och gästlärare på DI:s filmlinje.  

Sekreteraren Jenny Tyllström lämnade gruppen i december och ersattes av Robert Barkman, 
radioproducent samt gästlärare och före detta student vid DI:s radiolinje. Roberts första möte 
var den 9e december, 2009. 

Lärar-workshop 

Den 30 november arrangerade UoF-gruppen en lärarworkshop då man bjöd in samtliga lärare 
på DI och TH. De närvarande lärarna delades in i fem grupper och fick svara på frågor knutna 
till fusionen. Fyra av fem grupper skickade in sina svar. Frågor och svar ligger som bilaga fem. 

STUDIERESOR 

September, 2009  

Simon Norrthon i Göteborg. Intervjuade följande personer: Göran du Rées, Kalle Boman och 
Ann Marie Söhrman Fermelin, Filmhögskolan; intervjuade Anna Lindal, dekan vid Konstnärliga 
fakulteten, Göteborgs Universitet och Jonathan Silén, som går skådespelarprogrammet, HSM, 
Göteborgs Universitet; Ruben Östlund och Erik Hemmendorff, Plattform Produktion; Björn Runge, 
regissör.  

Oktober 

Ulrika Malmgren intervjuade följande personer: Veronica Franca, konstnär/scenograf; Tilde 
Björfors, professor vid Danshögskolan och regissör; Johnnes Tovatt, arkitekt; Lia Boysen, 
skådespelare; Marall Nasiri, skådespelare; Pontus Stenshäll, regissör/skådespelare/teaterchef, 
Moment. 

Kristina Humle intervjuade tre nyligen examinerade studenter från Filmutbildningen DI. En från 
filmfoto, en från produktion och en från klipp. Alla tre ville vara anonyma.  

Simon Norrthon, Konstbiennalen i Göteborg, intervjuade Tim Etchells, grundare av och 
konstnärlig ledare för performancegruppen Forced Entertainment, Sheffield/UK. 

Magnus Kirchhoff till Holland och Belgien. Deltog i ett ELIA-möte om biennalen i Nantes och 
om Prosperos framtid. I samband med det fördjupade samtal med Maggie Kinloch, vice rektor 
på Royal Scottish Academy of Music and Drama, Paula Crabbtree, dekan vid Konshögskolan i 
Bergen, nyligen pensionerade Head of Fine Arts Department, Bob Baker, Limerick School of Art 
and Design samt Community Tehatre experten och Senior Lecturer vid Utrecht University 
Eugene van Erven. Besök vid Teatersektionen vid Konsthögskolan i Utrecht (HKU), P.A.R.T.S i 
Bryssel och Instituut voor Onderzoek in de Kunsten, Leuven.  

Jon Jordås intervjuade Sandra Valenca, animatör. 

November 

Ulrika Malmgren, Katta Pålsson och Malin Hjelm till Berlin. Intervjuade följande personer: 
Mattias Kåks, teatertekninker, och skådespelarna Sophie Rois, Lars Eidinger, Max Hopp, 
Volksbunne; Kai Heimberg, Verksamhetschef, Arena/Berlin; Daniela Wolf, Programme 
Coordinator, Haus Der Kulturen Der Welt; Niel Steinkrauss, Verksamhetschef, Kulturprojekte 
Berlin; Margarethe Schuler och Caspar Graf von Rex, scenframställningslärare respektive rektor 
på Hochshule fur Schauspielkunst ”Ernst Busch”; 
Ulrika Holmgaard, Kulturråd, Berlin. 
Lotta Erikson intervjuade Helene Lindholm, produktionsbolaget ATMO; Henrietta Palmer, 
professor i arkitektur på Konsthögskolan; Johan Widén. Professor i fri konst på KKH; Maria 
Lantz, prorektor på Konsthögskolan. 
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Robert Barkman intervjuade: Kristina Lindström, chef, SVT Kultur; Katarina Åberg, producent, 
Atmo; Charlotta Denward; chef, produktionsstödsavdelningen, SFI; Roger Dackegård, ansvarig 
utgivare, FILT AB; Jesper Ganslandt, regissör, produktionsbolaget FASAD. 

Robert Barkman till Danske Filmskolen, Köpenhamn. Intervjuade Arne Bro, biträdande rektor och 
huvudlärare på dokumentärfilmsutbildningen. Dessutom intervjuades i Köpenhamn Tim Hinman, 
radioproducent, Third Ear.   

Maria Hedman Hvitfeldt och Klas Dykhoff till Tokyo och Hong Kong. De besökte: 
 

• Tokyo University of the Arts (Tokyo Geijutsu Daigaku). Intervjuade en klipp-lärare, en 
animationslärare och en student.   

• Nihon University, Yokohama/Tokyo, Samtal med Professor Masashi Kimura, huvudlärare 
Designinst. och chef för Internationella kontakter.  

• HKAPA, Hong Kong, träffade Rektor Kevin Thompson och flera av hans medarbetare 
vid teater- och filminstitutionen. 

Peå Holmqvist till National Film and Television School i Beaconsfield, England. Intervjuade Dick 
Fontaine, ansvarig för dokumentärfilmundervisningen.  

Kristina Humle intervjuade Staffan Göthe, regissör, skådespelare, dramatiker och lärare. 

ClaesPeter Hellwig, Simon Norrthon och Ola Johansson till London. Besökte Central School of 
Speech and Drama, intervjuade ex-skådespelarstudenten Anna. De besöker också Central 
Saint Martins. Intervjuade Vladimir Mirodan, ansvarig för film och skådespelarutbildningen; och 
fyra studenter.  De träffade dessutom professor Christopher Bannerman, grundare av det 
konstnärliga forskningsinstitutet ResCen.36 

Maria Hedman Hvitfeldt till Linnéuniversitet, intervjuade Lena Fritzén, prorektor; Eva Mark, 
filosofie doktor i teoretisk filosofi, konsult; och Lena Fritzén, tf Rektor. 

Jon Jordås och Kristina Humle till Göteborg och var med på den avslutande seminariedagen 
kring de fyra Teaterhögskolornas�Att gestalta kön - projekt�. 

Stanislav Brosowski, Claes Peter Hellwig och Kristina Humle till Den Nationella Filmskolan i 
Lodz. Intervjuade professor Andrzej Bednarek som är prorektor/regi och deanen för foto, 
Elzbieta Protakiewicz och en student. 

Claes Peter Hellwig och Kristina Humle besökte DAMU  (Statliga teaterhögskolan) och 
intervjuade Jan Hancil, dean och professor, samt Petra Jarosova ansvarig för internationellt 
utbyte . Vidare besöktes FAMU (Statliga filmhögskolan) och intervjuade Michal Bregant 
professor och Pavel Jech, dean. Besökte också Prague filmschool och intervjuade rektorn Tariq 
Hager, skådespelartränare. 

December 

Claes Peter Hellwig och Kristina Humle till Den Nationella Filmskolan i Prag. Intervjuade 
professor Andrzej Bednarek som är prorektor/regi och deanen för foto, Elzbieta Protakiewicz 
och Tariq Hager, .  

Anders Paulin till Teaterskolen i Köpenhamn, intervjuade rektor Sverre Rødahl.  

Kristina Humle intervjuade Johan Bogeus (SFI) och Jesper Bergom Larsson (Stockholm 
Mälardalens regionala filmfond)  

Maria Hedman Hvitfeldt intervjuade Maria Mattson, arkitekt utbildad vid Arkitekthögskolan i 
Stockholm - examinerad 2007 
Möte med Robert Nordström, Lektor filmfoto, fd lärare på Arcada och 
                                                             
36 www.rescen.net 
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Konstindustriella, Helsingfors. 

Julia Högberg intervjuade Nils Poletti, konstnärlig ledare, Turteatern; Petra Hultberg, 
skådespelerska och doktorand, TH Malmö; Elin Lundgren och Petter Pettersson, konstnärliga 
ledare, Lilith Perfomance studio; och Jenny Andreasson, regissör. 

Lotta Erikson och Ulrika Malmgren reste till Sao Paolo och Rio de Janeiro, Brasilien och besökte 
följande teatrar, skolor och personer: 

• Teatro Officina. Intervju med teaterns ledare, Jose Celso Martinez Correa. 

• Cia Teatro Antro Exposta, Centro Cultural Rio Verde. Intervju med regissören Ruy Filho. 

• CAL – Casa das Artes de Lanjeiras Rio de Janeiro - en skola för skådespelare. 
Intervjuade Gustavo Ariani, rektor, teorilärare och grundare. 

• Escola Macunaima som utbildar skådespelare. Intyervjuar rektor Luciano Castiel och en 
dramalärare. 

• ECA – Escola de communicacaoe e Artes da universidade de Sao Paulo. Intervjuade 
prefekten för teateravdelningen; scenografen och läraren Lucio Martins Rodrigues och 
prefekten på film/TV/Radio-avdelningen, Astrud Hamburger. 

• FAAP – Fundacao Armando Alvares Penteado. Intervjuade Lourdes Zilberberg som har 
hand om internationella kontakter och lärarna i animation och TV. 

• Instituto Brasilieirodo Audovisual Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Intervjuade rektorn 
och ägaren Irene Ferraz och hennes koordinator. 

• Intervjuade regissören och professorn Silvio Tendler på hans produktionskontor, 
Caliban. 

• O2 Filmes, möte med Claudia Buschel producent och Eduardo Lyon, biträdande 
producent 

• Escola Sao Paolo. Intervjuade Isabella Prata, rektor. 

• Intervjuade Jorge Bodanzky, dokumentärfilmare och hans producent Marcia Bodanzkyt 

 
Januari ,  2010  

Maria Hedman Hvitfeldt intervjuade Jonas Boutani Werner, Filmsamordnare på Subtopia, och 
Samuel Sjöblom, verksamhetschef Fanzingo. Båda utbildade till Kaospiloter i Danmark. 

Flera av intervjuerna här ovanför ligger på inspirationsbanken. Där finns också andra intervjuer, 
rapporter och lärarbrev. www.nyhogskola.se - klicka på inspirationsbanken på höger sida. 

KONSULTER 

Under sammanlagt tre möten med Karl Falk, Teamutveckling AB, jobbade gruppen med 
grupputveckling, ledarskap, team och organisationsfrågor. 

Konsult Birgitta Söderberg knyts till gruppen och följer arbetet vid 3 möten. Hon läser också 
rapporten en vecka innan den går i tryck och har synpunkter på förändringar. 

Gruppen anlitade arkitekt Johannes Tovatt för att göra en mindre studie av miljön på de två 
skolorna och presentera idéer inför framtiden. Den ligger bifogad i rapporten. 

Robert Barkman, reporter; Katta Pålsson, producent; Martin Leonards, web-designer, anlitades 
för att konstruera och redigera materialet som ligger på inspirationsbanken på 
www.nyhogskola.se 
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B I L A G A  T V Å :  H a n t v e r k  e l l e r  t e o r i ?   
A v :  K l a s  D y k h o f f  

 

Bakgrund 
För 30 år sen var DI:s filmfoto- och filmljudutbildningar framför allt tekniska hantverks-
utbildningar. Filmteknik var dyrt och komplicerat, och få utanför den professionella 
filmbranschen hade tillgång till den. Av den anledningen behövde studenterna på DI lära sig 
tekniken från grunden. Andra nödvändiga färdigheter, exempelvis dramaturgi, lärde man sig 
genom att lära sig teknik. En mycket liten del av utbildningen bestod av filmteoretiska kurser. 
Även andelen produktionsövningar var liten då. 

Idag är tekniken tillgänglig för alla. Varenda gymnasieskola har digitala videokameror och min 
portabla dator innehåller lika mycket filmteknik som hela DI gjorde när jag var student här. Nu 
kan alla ha tillgång till film- och ljudredigering och dessutom distributionskanaler via You Tube 
med flera. 

Eftersom de flesta studenterna nu behärskar en stor del av de tekniska verktygen redan när de 
börjar sin utbildning, har andelen tekniska kurser minskat till förmån för innehållskurser. Nu lär vi 
ut teknik genom att lära ut dramaturgi. Antalet produktionsövningar har dessutom 
mångdubblats eftersom videotekniken gör filmandet snabbare och billigare. Vidare har 
inrättandet av filmmanus- och filmklipputbildning gjort att produktionstiden för varje övning har 
kortats, för att registudenterna slipper utföra även dessa uppgifter. 

Vad vi l l  Stockholms Dramatiska Högskola? 
Jag tycker att det är svårt att uttala sig om den nya skolan, utan att börja med att formulera 
målet för våra utbildningar. Alla frågor om undervisningsformer, breddad rekrytering, 
genusaspekter och internationalisering försvinner bort i ett ödsligt eko om jag inte först vet vad 
skolan har för mål. 
 

• Är vårt mål att utveckla våra olika konstarter, att vara den kraft som driver den 
konstnärliga utvecklingen? I så fall kanske vi ska frikoppla oss från våra branscher och 
se över rekryteringen av studenter, så att vi lockar de djärvaste (blivande?) 
konstnärerna? Dessutom behöver vi kanske en annan typ av lärare, kanske skapa en 
tankesmedja där nya idéer kläcks? 

• Ska vi vara den drivande kraften som utvecklar (konstnärlig) forskning inom våra 
ämnen? Då måste vi bygga ut den avancerade nivån och satsa på doktorander. 

• Är målet att förse våra branscher med den bästa tänkbara arbetskraften? Då kanske vi 
ska inrätta branschråd inom varje institution så att vi snabbt kan anpassa oss till den 
föränderliga verkligheten utanför högskolan vad gäller antal studenter per linje, vilka 
linjer vi ska ha och deras inriktning. Vi kanske också måste satsa en stor del av våra 
studieplatser på kortare och längre vidareutbildningskurser för redan yrkesverksamma. 

• Är målet att vara en institution som håller konstnärligt intresserade ungdomar borta från 
arbetsmarknaden (det vill säga arbetslöshet) under ett antal år? I så fall ska vi bereda 
plats för så många studenter som möjligt. 

• SDH kanske ska vara en institution som belönar framgångsrika yrkesutövare inom våra 
branscher, genom att ge dem ett inte allt för ansträngande arbete som lärare när deras 
karriärer börjar klinga ut? I Så fall ska vi maximera lärartätheten. 
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Förmodligen är vårt mål en blandning av ovanstående och antagligen med ytterligare inslag 
som jag inte har lyckats formulera. Problemet är i så fall att flera av dessa mål strider mot 
varandra och ställer helt olika krav på organisationen, bemanningen och undervisningsformer. 

Alla verkar vara överens om att vi vill ha mer samarbete över institutionsgränserna, ingen har 
dock lyckats formulera på vilket sätt det skulle göra våra befintliga utbildningar bättre. Vilket 
verksamhetsmål uppnås genom denna tänkta korsbefruktning? Samarbete är ett starkt positivt 
värdeladdat ord, men jag menar att det måste kopplas till ett mål för att det inte bara ska vara 
en floskel. 

För att få samarbeten till stånd måste vi förändra våra undervisningsformer och våra scheman. 
Antagligen möter sådana förändringar motstånd på institutionerna, eftersom vi i allmänhet 
tycker att de upplägg vi har nu är relativt bra. Det är lättare att argumentera för förändringar 
om man kan peka på ett mål som går att uppnå genom dessa. 

En betraktelse med utgångspunkt i f i lmutbildningarna, framförallt f i lmljud 

Vem vill vi utbilda, hur och till vad? 

Det är inte svårt att hitta filmutbildningar som ser helt annorlunda ut än våra. Många 
utomskandinaviska utbildningar är starkt fokuserade på teori de första åren, blandat med 
enstaka praktiska filmövningar. De stora produktionsövningarna kommer först på masternivå. 

Skälet till detta är framförallt ekonomiskt. Med ett sådant upplägg kan man bedriva 
undervisning i mycket stora grupper. Föreläsningar, litteraturstudier och skriftliga uppgifter är 
den dominerande undervisningsformen. Enstaka workshops och tekniska laborationer 
förekommer som praktiska inslag.  

I den typen av utbildningar lär sig studenterna om praktik, medan vårt upplägg bygger på att 
studenter lär sig genom praktik. 

Risken med vårt upplägg är att studenterna missar stora kunskapsfält, eftersom de i hög grad 
själva styr innehållet i sina filmövningar. Tycker de inte om berättarröst eller fasta 
kamerainställningar så kommer de aldrig att behöva använda dessa grepp, och följaktligen 
inte heller lära sig hur de fungerar. Risken är att de bara övar på sådant som de redan kan 
eller tror sig kunna, och aldrig utmanar sig själva. Man kan se tendenser åt det hållet bland 
våra filmstudenter. 

Med den teoribaserade undervisningsformen kan man vara säker på att alla studenter lär sig 
samma saker från kull till kull. Lärarna ser till att det inte finns några luckor inom viktiga 
kunskapsområden, men studenternas kunskap grundas inte i egna erfarenheter, utan i andras. 
Man riskerar att teoretisera och intellektualisera utbildningen. Det är dock en bra form om man 
vill öka studentantalet och/eller öppna för gäststudenter. Det kostar inte mer att föreläsa för 50 
studenter än för 10.  

Däremot är det mycket komplicerat och dyrt att öka studentantalet (eller minska, om någon av 
våra studenter vill plugga en termin utomlands) med vårt praktikbaserade upplägg. Med 
klasser bestående av jämna team kan studenterna dessutom utöva utpressning mot skolan, 
eftersom vi är beroende av studenterna som team-medlemmar (arbetskraft) i studentteamen. 
Detta har hänt vid ett par tillfällen. 

Om vi ska ha samarbete över institutionsgränserna genom valbara kurser, så måste dessa 
följaktligen vara teoretiska. Vi har inte möjlighet att dubblera antalet produktioner ens i våra 
minsta kortfilmsövningar, även om studenterna redan behärskar tekniken. Gör de inte det blir 
kursen dessutom orimligt lång. 

Man får inte glömma en annan stor skillnad mellan teoribaserad och praktikbaserad 
undervisning. 
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När man lär ut praktisk kunskap så som vi gör nu, lär man inte bara ut handgrepp och teknik, 
utan man lär samtidigt ut ackumulerad teoretisk kunskap. Denna finns i utformningen av 
apparater, praxis för hur de används och hur de samverkar med annan utrustning och med 
människor.  

I de datorprogram vi använder för bild- och ljudredigering finns till exempel verktyg som 
ursprungligen uppfanns i den analoga världen när vi fysiskt klippte och tejpskarvade film och 
ljudband. Nu är de symboler på en datorskärm, men de används som om de var rakblad, 
radergummi och sax. 

När våra studenter lär sig göra film genom att göra film, uppmuntras dessutom fler 
inlärningsformer än om de bara skulle läsa om hur man gör. De planerar produktionen, de 
genomför den och sen analyseras den. I analysen får de återkoppling på de moment som är 
relevanta för just den här övningen. Det hindrar inte att de lär sig annat också, men vi försöker 
fokusera på ett par aspekter i taget. Det faktum att studenterna hela tiden lär sig mer än vad 
som står i kursplanen är centralt. Det gör att inlärningen blir mycket större i följande övning och 
ännu mer i nästa. Denna effekt är mycket svår att uppnå i en mer styrd teoribaserad utbildning. 

Frågan man kan ställa sig är hur man uppnår optimal balans mellan de teoretiska kurserna och 
de praktiska. Jag tror inte vi har den balansen nu. 

Den nya skolan 
Den digitala revolutionen har inte inneburit att behovet av specialister inom filmindustrin har 
minskat. En del yrken har försvunnit, andra har tillkommit och ytterligare andra har förändrats. 
Skriptan till exempel, håller på att försvinna och efterbearbetningsproducenter som ska lotsa 
produktionen förbi alla problem som uppstår när man går fram och tillbaka mellan olika 
analoga och digitala format med ljud och bild, har tillkommit. 

De (tekniska) yrken som DI utbildar för inom filmbranschen existerar dock fortfarande relativt 
oförändrade. Filmfotografer, filmljudtekniker och filmklippare gör samma sak som de har gjort 
de senaste 70 åren, även om apparaterna har förändrats. 

Frågan man måste ställa sig är om SDH ska utbilda dessa yrkeskategorier över huvud taget? 
Argumentet emot sådana utbildningar skulle kunna vara att en teknisk konsthantverksutbildning 
inte är högskolemässig och att utbildning genom fullskaleövningar är dyrt.  

Produktionsledarutbildningen på filminstitutionen kan tjäna som tankemodell för en eventuell 
förändring. Alla filmproduktioner har fortfarande behov av produktionsledare, men DI har 
övergått till att utbilda producenter i stället. Ett av skälen för den förändringen var just att 
produktionsledarutbildningen inte ansågs vara högskolemässig. Inspelningsledaren är en 
praktisk/organisatorisk yrkesfunktion med litet konstnärligt inflytande över filmen. 

Om exempelvis filmljudutbildningen skulle gå samma väg så skulle den förvandlas till en 
filmljuddesignutbildning. Den skulle kunna ha som mål att utbilda människor som har det 
övergripande ansvaret, praktiskt och konstnärligt för hela ljudet i filmen, motsvarande det tyska 
”Tonemeister”. I arbetet ingår organisation och samordning av ljudarbetet och att vara en länk 
mellan regissören, ljudteamet och kompositören.  

För filmfotoutbildningens del skulle motsvarande förändring kanske kunna vara att utbilda 
DOP:ar (director of photography). Hon eller han är ansvarig för bildspråket och ljussättningen i 
filmen, men rör aldrig kameran.  

Det är alltså i dessa exempel fråga om att utbilda arbetsledare i stället för arbetare. Båda de 
här utbildningarna skulle kunna bedrivas i workshopform och på ett mer teoretiskt sätt än de 
nuvarande. Eftersom det skulle krävas förkunskaper motsvarande den nuvarande filmljud- 
respektive filmfotografutbildningen, skulle de fullskaliga övningarna kunna göras som 
praktikprojekt utanför skolan. 
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Argumentet mot en sådan förändring är att filmljudtekniker (inspelningstekniker, bomoperatör, 
ljudläggare, trampare med flera) och kameraoperatörer, fortfarande behövs och kommer att 
behövas. Vem ska i så fall utbilda dem? Om vi släpper dessa utbildningar till någon annan 
skola eller högskola, bidrar vi inte då till en försämring av utbildningsnivån för de 
yrkeskategorierna? Vi vill ju gärna tro att ingen annan utbildar inom de områdena lika bra som 
vi gör. Det skulle vara intressant att titta på vad som har hänt med inspelningsledaryrket i det 
perspektivet. 
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B I L A G A  T R E :  En Hållbar skola 
 

Högskolelagen Kap.1,5 §  

Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbarutveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa. 

För att den nya skolan ska följa lagen och om vi menar allvar med att skapa en modern skola, 
är det helt nödvändigt med ett ställningstagande i den allvarliga världsfråga som den 
annalkande klimatkatastrofen innebär. 

Sammanslagningen av de båda skolorna kommer att innebära en massa nya rutiner och 
förändringar i organisationen, nu är ett gyllene tillfälle att uppdatera våra miljöledningssystem 
till en nivå som så småningom kan leda till en ISO 14001 certifiering.  

Befintl igt mil jöarbete 
I naturvårdsverkets rapport ”Myndigheter för hållbar utveckling” (Rapport 5962), gjord i Maj 
2009 görs en rankning av hur långt olika myndigheter kommit med sitt miljöledningsarbete, DI 
får två av elva möjliga poäng (jfr Moderna Museet 8 poäng, Statens kulturråd 8 poäng). 
Sedan dess har ett nytt miljöledningssystem tagits fram med en mycket ambitiös policy, en 
noggrann miljöutredning och en ganska mild handlingsplan för 2009-2010. På TH är de 
miljödokument jag hittar flera år gamla. TH har för närvarande ett s.k. förenklat 
miljöledningssystem. 

Både TH och DI har alltså gjort miljöutredningar som visar på verksamhetens direkta och 
indirekta miljöpåverkan, man har fastställt varsin miljöpolicy och miljömål och gjort 
handlingsplaner som beskriver hur målen ska uppnås. Den kompetens som finns ska förståss tas 
vidare in i den nya skolan där noggrann och strukturerad uppföljning och uppdatering av mål 
och planer blir det viktiga. 

Något kort om ISO 14001 
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, för hur miljöarbetet inom en organisation 
ska se ut. ISO 14001 går att applicera på vilken typ av organisation som helst och bygger på 
en lista med krav som ska uppfyllas för att man ska lyckas med sitt miljöledningssystem. För att 
nå en certifiering måste en miljörevision göras varje år. En miljöredovisning måste skrivas, med 
en sammanfattning av miljöarbetet. Utifrån sammanfattningen revideras sedan den befintliga 
handlingsplanen för att gälla nästkommande år. Detta arbete utförs av en tillsatt grupp/person 
inom organisationen. Det är också tillrådligt att anställa en konsult på området.  

Om tillräckliga förbättringar i miljöarbetet uppnås kan en certifiering bli aktuell, men processen 
innan dess kan vara både lång och omfattande. För att ett miljöledningssystem ska bli verksamt 
och kraftfullt krävs att skolledningen är aktiv, både vid framtagandet av policy, mål och 
handlingsplan och i beslutsfattande om förbättringar. Risken är annars att miljöfrågan 
förpassas till en lite grupp administratörer på skolan, istället för att bli något som genomsyrar 
hela kulturen. Själva certifieringen görs av ett oberoende certifieringsorgan. Det finns ingen 
specifik nivå på vilken miljöåverkan ska ligga utan bedömningen görs utifrån vilka förbättringar 
som gjorts och fortsätter att göras.  
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Opinion och dedikation 
Förutom arbetet med att minska skolans direkta miljöpåverkan bör det nya lärosätet jobba 
aktivt för att medvetandegöra allvaret i planetens situation dels internt men också utåt. 
Klimatförändringen är inte en partipolitisk fråga och skulle därmed passa utmärkt för att vara 
ett gemensamt tema för de olika utbildningarna att jobba under en tid eller en tydlig ingång i 
ett teoriblock. Här har vi som skola en stor möjlighet att skapa opinion genom öppna 
föreläsningar, debatter och redovisningar. 

Internationalisering 
Internationaliseringen av den nya högskolan får inte ske på bekostnad av kommande 
generationers rätt till vår planet. I takt med att längtan efter internationella gästlärare och 
utbyten ökar måste strategier tas fram för hur detta ska ske utan ökade utsläpp av CO2. 
Flygresor är inte ett alternativ utan ersätts med tåg och båtresor. I den mån detta krav anses 
oresonligt föreslås att skolan sätter en minimidistans för flygresor, att man klimatkompenserar 
alla flygresor samt att kostnaden för detta alltid räknas med vid prisjämförelser mellan flyg och 
tågresor. I den mån det är möjligt utvecklar vi arbetet med skype-möten och webbkonferenser. 
Lärare som anställs bör i första hand bo eller flytta till Stockholm under den period de avser 
arbeta på skolan. Dem bör också skriva under skolans miljöpolicy. 

Förändringar 
Båda byggnadernas energiförbrukning bör ses över men det är människorna i dom som måste 
agera på rätt sätt. Naturligtvis har vår organisation i likhet med dom flesta andra, 
åverkansområden som tjänsteresor, pappersåtgång, källsortering etc. Men de olika 
utbildningarna har också egna problemområden som måste ses över. Självklart måste 
miljöfrågan också bli central i alla upphandlingar som görs. Varför inte en ekologisk kantin? En 
första kontakt är etablerad med Christer Göransson och Bengt Andersson på Naturvårdsverket, 
dom har stor erfarenhet av arbete med miljöledningssystem och är intresserade av att bidra 
med sin kunskap via ett samarbete. 

Konst VS. Klimat? 
Det finns en utbredd självgodhet inom kulturbranschen, ibland verkar vi tro att vi är politiskt 
korrekta och goda människor av bara farten, bara för att vi jobbar med just kultur men så är 
inte fallet. Låt oss granska oss själva hårdare än alla andra och delta i den förändring som 
måste till. Det är lätt att tänka att det är mycket annat som kommer före hållbarhetsaspekten 
när en ny skola ska bli till men vi kan inte diskutera med naturen, den kan inte vänta tills vi är 
klara med vår konstnärliga verksamhet. Det är nu det gäller. 
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B I L A G A  F Y R A :   

I n t e r n a t i o n a l i s e r i n g  u r  e t t  h å l l b a r h e t s p e r s p e k t i v
   

– finns den? 

Ett av gruppens tydligt formulerade uppdrag är att titta på möjliga modeller för 
internationalisering av den nya skolan. Vi förstår vikten av studenter som går ut med en tydlig 
omvärldsanalys och vi tycker också att det vore fantastiskt om den nya skolan blev en plats det 
talas om i världen. Ordet världsledande återkommit flitigt i våra samtal och för oss är en 
världsledande ställning ett självklart mål. Ett sätt att vara världsledande vore t.ex. att bli en Co2 
neutral skola� Det finns alltså en inbyggd komplexitet i begreppet internationalisering; Hur kan 
vi öppna oss för världen och lägga den för våra fötter, utan att samtidigt tära på de 
begränsade resurser som vår värld består av? 

Motargumentet när denna fråga lyfts blir ofta att �Det är livsfarligt med en värld där vi låser in 
oss och inte ser saker ur andras perspektiv”, med följdargumentet att man inte uppnå den typen 
av inblick/förståelse utan att faktiskt besöka andra kulturer. Vi vill med denna text uppmana 
den nya ledningen att undersöka om det finns vägar till internationalisering som inte innebär en 
oansvarig hantering av jordens resurser. 

Kanske bör man titta på definitionen av begreppet: 

Internationalisering innebär anpassning till och samarbete mellan flera nationer. Inom kultur 
innebär internationalisering att man skapar förutsättningar för samarbete och förståelse mellan 
nationerna. Till exempel en produkt som är �internationaliserad� kan användas i flera kultur- och 
språkområden. Skillnaden mellan globalisering och internationalisering är att det förra avser ett 
upphävande av nationsgränser medan det senare betyder ett samarbete över dem. /Wikipedia 

Det flitigast föreslagna sättet att uppnå detta har i våra diskussioner varit att man som student 
på SDH ska erbjudas eller avkrävas att spendera viss del av sin studietid utomlands, till 
exempel i Hongkong eller Brasilien, samt att världsberömda gästlärare ska bjudas in för att 
undervisa på skolan. Intentionen är tydlig, god och i linje med uppdraget, frågan är hur 
genomförandet ska se ut för att sådana tilltag ska vara försvarbara. 

Vad är t.ex. vinsten med en avgångsklass som på nära håll fått studera den svåra situationen i 
T.ex. Etiopien, och förvisso kan berätta om det när dom kommer hem, men för att komma hem 
har deras flygplan släppt ut Co2 som ytterligare förvärrat situationen i Bangladesh? Vi har då 
skapat ”förståelse för” Etiopien men förstörelse i Bangladesh. 

En skolas hållbarhet kan naturligtvis inte mätas i enbart flygresor, det finns många sätt att spara 
och slösa men det är få i det här dokumentet som visionerat om att vi ska kopiera slösaktigt och 
lämna alla lampor tända när vi går hem, däremot är det många som visionerat om ett utbrett 
resande både för våra studenter och för gästlärare som flygs in. 

Finns det sätt att tillgodogöra sig delar av den erfarenhet en resa skulle ge, på ett teoretiskt 
plan. Skulle t.ex. studier i humanekologi kunna vara en del av den bildning vi förordar, ett sätt 
att skapa ”förståelse mellan nationer”? Kan vi på något sätt använda de erfarenheter av, 
kunskaper om och kontakter med andra kulturer som redan idag finns i Sverige? 

Det självupplevda har naturligtvis ett väldigt starkt värde i alla former av skapande och skolan 
har tidigare kritiserats för att inte se sin plats i samhället, men en skola som flyger över hela 
världen är ur vissa perspektiv en än mer blind och döv skola än den vi har idag. 
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B I L A G A  F E M :   

Frågor och svar från lärar-workshop, 30 november 
Närvarande lärare delades in i fem grupper och fick en lista med dessa frågor: 
1. Vad vi l l  v i  att studenterna ska kunna som de inte kan idag när de lämnar den 
nya skolan? 
2. På vi lken nivå och på vi lket sätt skal l  s tudenterna från ol ika program mötas? 
3. Hur kan man utveckla den pedagogiska situationen för både lärare och 
studenter? 
4. Hur bygger vi ut masternivån? Det v i l l  säga masterutbi ldning i förhål lande t i l l  
fortbi ldning inom kursverksamhet. 

 
Grupp 1, Agent 007 ser rött   
 
Matthew Allen, TH; Åsa Johannisson, DI; Ylva Gislén, DI; Thomas Mirstam, DI; Barbro Smeds, 
DI; Karin Rudfeldt, TH. 
 
Anteckningar: 

Allmänt: vi höll oss mycket dåligt till frågorna. 

Ifråga om den första var vi eniga att nu saknas omvärldsperspektiv och reflektion- en förmåga 
att formulera sina kunskaper, sitt görande och att sätta det i ett perspektiv, både 
samtidskonstnärligt och politiskt. 
Till den första frågan hör kanske också diskussionen om det vi nu börjar kalla ”Hållbart 
konstnärskap” hur hitta en balans i sitt arbete, mellan vad man tar in och vad man producerar- 
psykiskt, ekonomiskt, relationellt. Här finns både praktisk coaching, fokus på den 
meningsskapande relation mellan body/mind och omvärld, relation till offentlighet, försörjning 
med mera. 

Också: att utveckla strategier för att motivera sig själv, hålla sig själv kvar i jobbet. 

Vi gick i stort direkt till fråga två och konstaterade att själva frågan redan förutsätter olika 
program och möten mellan dem. Vi ville gärna tänka ännu friare. 

Vi frågar: Finns det saker, ämnen som går på tvärs, som är användbara för alla?  

Ja – till exempel: gestaltning 

att gestalta en människa 

att handskas med ett material- teknik och etik 

ide, koncept, association, form/funktion 

frågor om performativitet, representation, avbildning - vad gör vi egentligen? 

dramaturgi, struktur, bygge 

musik 

rytm 

samarbete, gemensam problemlösning 

genus 

repetition som arbetsform 

skissande 

konst 
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Många av dessa ”ämnen” finns det både praktiska övningar och saftiga teorier runt och går att 
bygga både korta och långa integrerade kurser runt. 

Vad som är viktigt för oss som lärare? Vi hamnar genast i kropp, mod, rädsla, rum, rytm, 
andning. Barbro o Karin ser stora gemensamheter här i sina kurser 
(kunskapsreflektion/embodied knowledge och röst)- och planerar påhälsningar hos varandra 
och kontakt på KU-nivå. Bara som ett exempel på att mycket fruktbart är att enskilda lärare blir 
nyfikna på varandra och börjar docka in och prova inblandningar. 

Viktigt är också själva lärandet- en process där studenterna härbärgerar, fördjupar och tar över 
lärandet själva. Att skapa konstnärliga rum där det blommar. Att också lämna plats för det 
oförutsägbara, tysta och särskilda som sker i grupp och mellan en lärare som är konstnär och 
elever. 

Vi konstaterar att DI i år gör tolv slutproduktioner. Teampedagogiken kanske sjunger på sista 
versen.  

Vi vill problematisera och utmana gällande hierarkier olika yrken emellan. 

Vi konstaterade att träning, hantverk, färdigheter för alla är viktigt - men vad det är som skall 
tränas ser väldigt olika ut, om man jämför till exempel mimartist och radio. Kanske behövs en 
genomgång av alla yrkena ur denna synpunkt? 

Hit hör också frågor om nivåerna. Kanske regi skall vara en masterutbildning? Vi har i år en stor 
provkarta på olika sorters tänkande 

Ifråga om masterutbildningarna - vi föreslår en rejäl utvärdering av dem, kanske redan 
underhand. Vi kan även i fortsättningen bygga på ett ganska praktiskt tänkande- inte 
konstruera principer. 

Ylva påminner om att ur synpunkten breddad rekrytering är det viktigt att 

ha grundutbildning. Vi frågar - kanske man kan vara både bred och smal? Några roliga 
samlande djupborrande teman och en tallrik med kortare kurser? Som kanske kan väljas ur och 
kombineras? 

Smörgåsbord och varmrätter? 
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Grupp 2, Röda rummet  
Matti Alenius, TH; Tuija Liikkanen, TH, KFoU; Klas Dykhoff, DI; Robert Nordström, DI;  
Marianne Persson, DI    
 
Vad vi l l  v i  att studenterna ska kunna som de inte kan idag när de lämnar den nya 
skolan? 

Vi vill få in mera teoretiska ämnen, allmänbildning, konst och kultur. Genus, etik och moral. 
Bättre på kunskapen om sitt eget lärande. Möta sig själv i arbetet och i sin rädsla och vara 
självständig i ett kollektivt arbete. 

 
På vi lken nivå och på vi lket sätt skal l  studenterna från ol ika program mötas? 

De ska mötas redan på de teoretiska föreläsningarna och praktiska gemensamma kurser. 

Workshops etc På alla nivåer och vitt och brett, stor och smått. 

 
Hur kan man uvtveckla den pedagogiska st i tuationen för både lärare och studenter? 

Under perioder med gemensamma föreläsningar kan lärare ta del av kompetensutveckling och 
andra pedagogiska metoder. 

Studenter kan lära sig av varandras olika erfarenheter. Vilka situationer behöver utvecklas? 

Utveckla dialogiskt förhållande mellan student och lärare. En workshop tillsammans ger en 
annan pedagogisk situation mellan lärare och studenter än om man gör med professionellt 
avlönade. Man måste lära in och det är inte att lära ut. Studentens ansvar för sitt eget lärande. 

Psykologmottagning inom skolan. Pedagogiska samtal efterlyses. 

 
Hur bygger vi ut masternivån? Det vi l l  säga masterutbi ldning i förhållande t i l l  
fortbi ldning inom kursverksamhet. 

Hur lång ska grundutbildningen vara i förhållande till masterutbildning. Tre eller fyra år. 

Reflektionen behövs och vad försvinner för att ge utrymme till den. Masterutbildningarna 
kommer att öka för att så ser framtiden ut. Spetskompetensen finns där för en plats på den 
internationella arenan. 
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GRUPP 4, Måsen 
 
Per A Jonsson, DI; Janina Rolfart, DI; Madeleine Berg, DI; Ola Johansson, TH; Anders Aahre, DI; 
Helena Falck, DI 
 
Fråga 1 
 

- Minns alltid att ställa frågan: Vad utbildar vi studenter för? 
- En ny kombination av disciplinära och interdisciplinära studier vid sidan av 

omvärldsanalys 
- Livslångt lärande 
- Projektkunnande som delvis förbereder studenten för branschens krav men också 

föregår och höjer sig över de sistnämnda 
- Teknisk kunskap får dock inte kompromissas till förmån för konstnärlig eller annan 

forskning 
Fråga 2 
 

- De många modeller som existerar av dylika möten, även i skolornas historia, gör det 
svårt att få ett snabbt grepp om denna fråga 

- Man kan tänka sig en introduktionsvecka, eller till och med introduktionstermin över de 
disciplinära gränserna: alla studenter bör åtminstone ha ett hum om vad de andra på 
skolan gör, kanske till den grad då de under sin studiegång kan överväga samarbeten 

- Mer rimligt vore gemensamma projekt och andra gränsöverskridande initiativ i mindre 
format 

- Viktigt att närliggande discipliner överlappas 
- Även om det är schematekniskt svårt så vore det intressant om alla studenter åtnjöt vissa 

tillvalsämnen under vissa veckor per termin 
Fråga 3 
 

- Kanske ska vi ha en studierektor och/eller en studievägledare? 
- Vissa dikotomier mellan ämnesinriktningar bör lösas upp, såsom mellan teknik och 

scenisk framställning vid Teaterhögskolan och teknik och produktion vid DI 
- Mer studentfokuserad undervisning med målsättningen att skapa mer självständiga 

studenter 
- Se kontinuerligt över arbetsformerna kring handledning, självständigt arbete och 

examination 
- Lärarna bör känna varandras undervisning och pedagogik 
- Eftersträva en gemensam vokabulär ifråga om centrala termer och begrepp i lärarkåren 
- Extern expertis i pedagogik kan påminna oss om väsentliga uppgifter, såsom frågan om 

hur vi coachar respektive curlar våra studenter; vart går gränsen för min respektive 
studentens kontroll, osv. 

Fråga 4 
 

- Utbildningen bör ha ett fjärde år, men inte nödvändigtvis med formen 3 + 1 år, utan 
snarare 2 + 2 år. 

- Blanda examinerade grundkursstudenter med branschvana studenter utifrån 
- Masternivån ska kunna kombineras med ett yrkesverksamt liv 
- Överväg ett preparandår 
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Grupp 5, Mosebacke Monarki 

Mihra Bernander, DI; Boel Höjeberg, DI; PeÅ Holmqvist, DI; Harald Stjerne, DI; Pelle Hanaeus,  

 

Fråga 1 

- de är usla på idébildnning, att skapa projekt utifrån idéer 

möjligen är dok.filmarna undantag – har att göra med närhet 

-för svaga premisser i arbetet 

-eller är tanken att man ägen sin egen berättelse/projekt ett resultat av ett äldre, hierrkiskt 
tänkande? 

- släppa respekten och sätta igång ett idéarbete direkt 

- bli bättre på det somk kommer för gestaltningen: omvärldsanalys, Varför-frågan 

- perspektivisering. med medvetenhet om egen position och andras och vad det innebär 
gällande makt 

- behov av en serie definitioner, en viss bildning som är gemensam, gemensamma referenser 
(tex def. av begreppet tragedi) 

- grundläggande gemensamma begrepp 

- större förståelse för de olika yrkesgrupperna 

- entrepeunerskap, kunna driva sina egna planer 

Fråga 2 

-mötas tidigt, med en första termin gemensamt? 

- bejaka skillnader i perspektiv mellan olika studentgrupper, lära sig leva med dessa 

- men för att förstå skillnader behövs en förståelse av vad som är gemensamt 

- öppna barndomsprojektet för hela skolan, med bibehållen yrkesuppdelning, men med 
gemensamt tematiskt- och målgruppsfokus. 

- om till exempel 30 slutuppgifter på skolan görs inom yrkesgruppen, kan resurser för ytterligare 
10 finnas och dessa kan sökas av grupper av blandade team, som har formulerat och vill 
genomföra alternativa projekt. uppmuntrar till sökande av kunskap bortom den egna 
yrkesgruppen. återigen: entrepeunerskap. Detta kan göras i formen av ett magisterprojekt? 

Fråga 3 

- Luftigare scheman, vilket förutsätter längre utbildning och en person som göra alla scheman.  

- mer tid för reflektion, mindre matande, mer spontana möten och gemensamma kurser 

- att pedagoger får handledning 

- verksamhet i branschen leder inte nödvändigt till egen fortbildning 

- tydliga övergripande mål och väldefinierade gemensamma metoder leder till att 
utbildningens nivå och inriktning blir mindre beroende av individuella pedagogers stil. 

- bra modell med teamhandledare (di) 

Fråga 4 

- magistern ska vara friare, mindre styrd av gemensamma kursplaner, kanske enskilda 
mag.studenter. 

- viktigt med fortsatt kursverksamhet, kontakt med omvärlden 

 


