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Abstract  

 

The aim of this study is to understand how dance is becoming through the subject. What 

agents are entangled in the process of becoming, and what hierarchies are at work within my 

practice. I want to find out how they figurate and see if it´s possible for these hierarchies to 

reach positions that are more anti- essential. The study wants to assist with the understanding 

of this multilayer of relationships that are ongoing in the becoming of dance.  

The study moves in relation to posthumanist theories, with emphasis on materialists such 

as Rosi Braidotti and her nomadic subject. The nomadic subject is significant and 

fundamental to the study because it uses materialistic understandings of the world while not 

renouncing the subject's previously situational experience and embodied knowledge and takes 

special considerations to both the external and internal complexity of the subjects becoming. 

In posthumanist theories, or materialism, material and non-material things as well as humans 

and non-humans have agency. It is the relationship between different kinds of matter that 

creates the understanding of what is in the process of becoming. 

Through diffractive readings, the understanding of intra-action, and with the nomadic 

subject as a theoretical base, this thesis wants to make visible the different aspects and 

relations that are active in the becoming of dance through the subject.  

In addition, linked to the research topic choreography, the study wants to contribute with 

knowledge about the expanded field of choreography by understanding how internal and 

external factors contribute to how dance is becoming through the subject. The study also 

wants to provide and develop understandings for didactical and pedagogical contexts.  

My own practice is the material on which this study is based and through it I seek 

understanding for my questions.  
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Förord 

När jag någon månad innan denna text skulle färdigställas började läsa Lena Magnussons 

avhandling, Treåringar, kameror och förskola: en serie diffraktiva rörelser, blev jag berör av 

hennes förord. Hon skriver  

 
Ett förord skrivs ofta sist i en skrivprocess och kan just därför beskriva en rörelse bakåt, 

mot en början. Jag tror allt börjar många gånger, vilket i relation till den här avhandlingen 

och dess idéer innebär många startpunkter och ett flertal tingliga och materiella relationer, 

men också ett flertal mänskliga sällskap längst räckan av startpunkter och deras 

framåtriktade rörelser.  

 

(Magnusson 2017, s. 10)  

 

Hennes avhandling gav klarhet kring vissa delar av min masteruppsats och hennes 

beskrivning speglar också tydligt var i min process jag befann mig. Jag var nära slutet, oklar 

kring om jag skulle klara det eller inte, med en helt ny blick, och nya frågor och tankar kring 

vad det var jag sysslade med.  

 De personer som varit närmast mig i mitt arbete med denna uppsats har varit min 

handledare Cecilia Malmström Olsson som genom tydlighet hela tiden drivit mig vidare och 

bekräftat mina tankar. Även utbildningsansvarig Ingrid Redbark Wallander, för att genom 

hela utbildningen uppmuntrat, förtydligat och förstått mina olika sätt att hantera processers 

olika skeenden. Tack till er båda.  

 Tack också till min handledningsgrupp, Cyntia Bortello och Andreas Berchtold för ert stöd 

och uppmuntran och önskan att försöka förstå mina, ibland, luddiga formuleringar. Tack 

också till resten av mina utbildningskollegor Anders Frisk, Petra Hultenius, Frida Lundberg 

Jansson och Lena Dahlqvist.  

 Jag vill ge ett speciellt tack till min goda vän och kollega Anna Johansson som lyssnat på 

alla mina tankar, mina tvivel och min upprymdhet genom dessa fyra åren. Utan möjligheten 

att få ventilera mina tankar för dig, i bilar, på båtar, kontor och promenader, vet jag ärligt talat 

inte hur jag skulle ha klarat mig. Tack också Emelie Trossö för att du såg den här 

utbildningen för fyra år sen, tyckte jag skulle söka och sedan hjälpte mig formulera mina 

tankar. Tack Emma Nordanfors, för att jag vet att du stöttar mig. Ett stort tack till Malin 

Astner som för fyra år sedan satte igång tankar hos mig vilka jag burit med mig genom hela 
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utbildningen och som ligger till grund för mycket av det fokus och riktning som den här 

studien tagit! Tack Anton Krohn för din tillgänglighet när det krisat.  

Sist vill jag tacka min familj, ni har alla varit så stöttande att jag ibland undrat om ni 

verkligen lyssnat på vad jag haft att säga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5 

Innehållsförteckning	
Inledning ..................................................................................................................... 6 

Disposition .............................................................................................................. 7 
Ett förhållningsätt till dans, samtida dansdidaktik och koreografi ............................ 8 

Rötter och nya förståelser: En position ....................................................................... 8 
Dans, koreografi och didaktik ..................................................................................... 9 

Problemformulering ............................................................................................... 10 
Syfte och frågeställning .......................................................................................... 11 
Perspektiv .............................................................................................................. 11 

Det nomadiska subjektet .......................................................................................... 12 
Metod .................................................................................................................... 15 
Begrepp ................................................................................................................. 16 

Att läsa genom diffraktion ........................................................................................ 16 
Intra-aktion till agens ................................................................................................ 17 

Forskningsmaterialet ............................................................................................. 19 
Praktiken ................................................................................................................... 19 
Att dokumentera genom minnets relationer: journalanteckningar och ljudfiler ........ 21 
En intensiv insamling ............................................................................................... 22 
Etiska aspekter ......................................................................................................... 23 

Tidigare forskning: en teoretisk kartografi .............................................................. 23 
Body-Mind, Subjekt - Objekt ..................................................................................... 23 
Kritisk pedagogik ...................................................................................................... 25 
Kunskap .................................................................................................................... 27 
Koreografi och didaktik ............................................................................................. 28 

Analys ....................................................................................................................... 31 
Tolkning av analys, diffraktiv läsning ..................................................................... 33 

Subjektobjekt ............................................................................................................ 33 
Rörelsematerial ......................................................................................................... 36 

Diskussion ................................................................................................................ 40 
Agenter verksamma i skapandet av dansen ............................................................ 40 
Att nå anti-essentiella positioner .............................................................................. 43 
Dansens tillstånd ...................................................................................................... 45 

Sammanfattning ....................................................................................................... 46 
Dansens blivande genom subjektet ........................................................................ 46 
Avslutning ............................................................................................................. 48 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................... 51 
 

 
 



 

  6 

Inledning 
 

Frågor som förhållit sig till subjektet och blivandet av dansen har varit mitt fokus under 

masterutbildningen i samtida dansdidaktik. Intressen för feministiska perspektiv, kroppsliga 

praktiker där erfarenheter förstås och tas om hand har funnits med.  

Min praktik är materialet som denna studie bygger på och genom den söker jag förståelser 

och svar på mina frågor. Studien vill synliggöra dansens blivande hos deltagarna i min 

undervisning. Det är alltså min läsning av dansens tillblivelse som analyseras.  

Det har varit viktigt att hitta förståelser som lösgör eller skapar andra sätt att se på 

dikotomier så som body-mind, subjekt-objekt. Mellan dessa dikotomier existerar hierarkier. 

Jag vill istället för att se motsättningar, förstå hur fenomen sam -till -blir i symbios och inte 

som enskilda entiteter. Att entiteter utvecklas och existerar separat har jag svårt att förstå. 

Istället har jag velat se om och hur olika fenomen påverkar varandras blivande. I studien 

handlar det om att se vilka agenter som tillsammans skapar dansens blivande. Genom en 

sådan förståelse kan hierarkiers positioner skifta och därmed blir rörligare.  

Studien rör sig i förhållande till posthumanistiska teorier med utgångspunkt i Rosi 

Braidottis nomadiskt subjekt. Förutom det nomadiska subjektet används diffraktion, intra-

aktion och agens, begrepp som bland annat har sina rötter hos Karen Barad, även hon 

posthumanist.  

Inom posthumanistiska teorier, eller materialism, har materiella och icke-materiella ting, 

både människor och icke-människor agens. Det är relationen mellan ting som skapar 

förståelsen för det som blir. Det nomadiska subjektet är grundläggande för studien eftersom 

det använder sig av materialistiska förståelser för världen samtidigt som det inte frånsäger sig 

subjektets tidigare situerade erfarenheter och förkroppsligade kunskap. Tidigare relationer 

påverkar blivande relationer. I dansens blivande handlar det om att tillåta subjektets tidigare 

erfarenheter finnas med och skapa en tillgänglighet och möjligheter för att nå dansen. 

Kunskap kring ovan kan ge utvecklade förståelser för didaktiska och pedagogiska kontexter 

eftersom det fokuserar på subjektets relation till dansen. 

Astrida Neimanis Hydrofeminism: Or, On Becoming a Body of Water (2012) är 

betydelsefull för såväl mig som för studien. Särskilt viktig är hennes beskrivning nedan för att 

förstå mina perspektiv och hur jag förhåller mig till mitt material men även till den metod jag 

använder. Hon skapar en förståelse för subjektets blivande, genom kroppar, av kroppar och i 

kroppar. Det är en metaforisk och samtidigt förståelig bild av hur världen är i samtillblivelse 

med sig själv. Neimanis använder vatten för att beskriva hur ett fenomen binder ting samman 
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och förenar dem. Vatten är relationen mellan organ, öar och kroppar.  

 

 

As watery, we experience ourselves less as isolated entities, and more as oceanic eddies: I 

am a singular, dynamic whorl dissolving in a complex, fluid circulation. The space 

between ourselves and our others is at once as distant as the primeval sea, yet also closer 

than our own skin—the traces of those same oceanic beginnings still cycling through us, 

pausing as this bodily thing we call “mine.” Water is between bodies, but of bodies, 

before us and beyond us, yet also very presently this body, too. (…) Water entangles our 

bodies in relations of gift, debt, theft, complicity, differentiation, relation. What might 

becoming a body of water—ebbing, fluvial, dripping, coursing, traversing time and space, 

pooling as both matter and meaning—give to feminism, its theories, and its practices?”  

 

(Neimanis 2012, s. 96) 

 

Att välja att se hur vattnet figurerar mellan och genom ett fenomen är att få förståelse för hur 

ett fenomen blir till genom relationer. Det bidrar till både förståelse och argumentation för hur 

dansen blir till relationer i/genom subjektet.  

Genom att analysera min praktik – det vill säga mitt material skapas ett sätt att förstå vad 

som är i relation till vad och ett sätt att hitta förgreningar som tillsammans bidrar till en 

förståelse för en blivandeprocess.  

 

 

Disposition  
 

Uppsatsen består av två delar. Den första delen beskriver studiens avstamp, frågeställningar 

och syfte och den andra delen innefattar analys, tolkning av analys, diskussion och 

sammanfattning.  

I inledningen synliggörs hur relationer är den grundläggande förståelsen för dansens 

blivande. Det följs av ett avsnitt om förhållningssättet till dans, samtida didaktik och 

koreografi inom ramen för studien. Där beskrivs även vilken dans jag hänvisar till och ringar 

in inom vilken diskurs i fältet jag rör mig. När jag i fortsättningen talar om dans eller dansen 

är det utifrån den förståelsen jag skriver. Därefter följer problemformulering, syfte, 

frågeställning och uppsatsens perspektiv. Här tar jag upp materialism och det nomadiska 

subjektet. Det nomadiska subjektet återkommer sedan först i diskussionen där jag skriver fram 
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hur det kan ha betydelse och inverkan på didaktiska, pedagogiska och koreografiska 

kontexter. Under metod beskrivs tillvägagångsättet, vilket följs av avsnittet där begreppen 

som används i studien beskrivs. Jag väljer att placera avsnittet om begrepp efter metod 

eftersom metoden har formats av de begrepp jag använt. Det är av vikt att läsaren får en 

förståelse för begreppen och metoden så tidigt som möjligt för att kunna skapa sig en djupare 

förståelse för hur dessa hänger samman. Därefter beskrivs forskningsmaterialet studien 

bygger på. En formulering av vad min praktik arbetar med samt dokumentation och 

insamlande av empiriskt material.  

 I tidigare forskning: en teoretisk kartografi tar jag upp de fyra forskningsområden som haft 

stor betydelse för min kunskapsutveckling. Det är teorier som rör uppdelningen mellan body-

mind, subjekt – objekt och sedan kritisk pedagogik, kunskap och förståelsen för didaktik och 

koreografi. De har på olika sätt bidragit till förståelse, satt igång nya frågor och utvecklat min 

kunskap. Områdena ska ge en bakgrund och förståelse för de tankar och praktiker som lett 

mig till den teoretiska bas som jag tar avstamp i, det nomadiska subjektet.  

 Andra delen inleds med analysen. Här beskrivs tillvägagångsättet genom text och bild, 

vilket följs av tolkning av analysen. I avsnittet utvecklas tankar av analysen och här 

synliggörs händelserna i min praktik, subjektobjekt och rörelsematerialet. Dessa händelser 

läser jag mitt empiriska materialet genom för att nå agenterna verksamma i praktiken.  

I diskussionen diskuteras tolkningen av analysen, fortsatta idéer om vilka agenter som är 

verksamma i praktiken och hur dansen blir i/genom subjektet. I diskussionsdelen finns tre 

olika avsnitt: agenter verksamma i skapandet av dansen, att nå antiessentiella positioner och 

dansens tillstånd. Jag diskuterar mina frågeställningar utifrån det nomadiska subjektet och hur 

dikotomiernas hierarkier kan nå mer anti-essentiella positioner. Avslutningsvis gör jag en 

sammanfattning av uppsatsens förståelser och erfarenheter.  

 Följden av de ord och begrepp som används i studien, som dessutom utgör en del av min 

metod, innebär en komplexitet i hur min undersökning skrivits fram. Jag använder ibland ”vi” 

som en förståelse för dig som läser och för mig som arbetat med studien. 

 

  

Ett förhållningsätt till dans, samtida dansdidaktik och koreografi  
 
Rötter och nya förståelser: En position  
 

Jag rör mig i den samtida dansen inom ramen för en europeisk tradition. Jag vill diskutera 

dansen i en vidare förståelse och samtidigt hur den samtillblir i min praktik. Studien vill lösa 
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upp hierarkier och kategoriseringar men för att kunna göra det behövs en specificering. I detta 

fallet genom att förtydliga den position jag har inom fältet. Jag söker beskrivningar för 

positionen genom att förstå rötter och ny kunskap.  

Skriver i studien om dansen i bestämd form. Dansen är i studien min praktik och den dans 

jag deltar i. För att undgå förståelsen av att jag pratar om all dans försöker jag beskriva min 

position, synliggöra och klargöra för mig själv vad som är intressant för mig i förhållande till 

dansens blivande och varför.  

Min position präglas av de relationer jag mött och möter genom dansen. Under de år jag 

levt i, med och genom dansen, har vissa aspekter påverkat just denna studies utfall mer än 

andra. Genom en relativt traditionell dansutbildning som fokuserade på Cunningham och 

balettekniker, där improvisation och komposition var mindre värderade (åtminstone var 

upplevelsen sådan) fann jag periodvis svårigheter att hitta dansen. Frustration och funderingar 

kring vad utbildningen innehöll och hur den formade oss hade jag svårigheter i att acceptera. 

Jag är inte intresserad av att värdera olika praktiker utan mer synliggöra att sådana 

funderingar och frågor kring hierarkier som fanns hos mig redan då. När jag sedan mötte det 

vidgade koreografibegreppet i samtal, i texter och på scen, upplevde jag mig hamna emellan 

det jag tagit del av under utbildningen och det jag sedan mötte inom det samtida dansfältet. 

 Under mitt yrkesliv har jag fortsatt att fundera kring vad jag som intresserar mig i dansen 

och vilka sammanhang som stimulerar och inspirerar mig. Jag har sökt mig till praktiker som 

arbetar med improvisation där komponerandet eller koreograferande av dansen varit fokus. 

Även praktiker som rör sig inom release och somatiska diskurser har fångat mitt intresse.  

Jag har under min yrkestid arbetat inom psykiatrin med dans och därigenom erbjudits 

möjligheter att delta i diskussioner om hur vi blir som människor och hur subjektet formas, 

har jag erhållit kunskap men också frågor. Frågor som rör hur kroppen existerar tillsammans 

med subjektet och distanser mellan olika ”enheter” i kroppen. Enheter som är förenade och 

som skapar oss som människor i världen.  

Den dans som formats ur dessa sammanhang och genom mig är den praktik som nu ligger 

till grund för studien.  

 

 

Dans, koreografi och didaktik  
 

Definitionen av dans i denna studie innefattar koreografi. I relation till ”Det vidgade 

koreografibegreppet” behöver dansen nödvändigtvis inte närvara. Jag är intresserad av 
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dansens blivande (i min praktik) där koreografin är delaktig men inte det som dikterar dansen. 

Istället existerar koreografin i dansen och synliggörs genom de val som görs och hur dansen 

formas.  

Koreografi och didaktik förstås i studien som olika metoder i att möjliggöra eller skapa en 

lärande/skapande process/situation. Jag återkommer till detta senare i texten under tidigare 

forskning; en teoretisk kartografi. Där beskriver jag hur koreografi och didaktik, genom ett 

materialistiskt perspektiv, påverkas och formas utifrån de relationer de ingår i. Att 

processerna är likartade men att de har olika fokus. 

I koreografiska processer har jag ofta varit intresserad av subjekten och dansen. Vem är det 

som dansar, var är vi, vad påverkar och hur skapar vi danser? Dessa frågor är i relation till 

varandra och påverkar det koreografiska materialet. Genom frågorna är didaktiken och 

koreografin nära förenade. De förhåller sig till vem, vad, hur och formas genom sammanhang. 

Resonemanget är inte ett försök i att likställa eller sammanföra koreografi och didaktik utan 

ett sätt att beskriva mina erfarenheter och förhållningssätt till dem. I min praktik arbetar jag 

med improvisation och där koreografin liksom didaktiken är en del.  

 
 
Problemformulering 
 

Min upplevelse är att dansen under en tid stått tillbaka för att koreografin fått en betydande 

roll inom dansfältet och utanför dess gränser. Från att koreografin skapade dansen är min 

förståelse att koreografin tog över och att dansen blev mindre intressant och viktig. Vi gick 

från dans och koreografiska processer till ett expanderat koreografibegrepp som tog fältet 

vidare in i andra områden där dess kvalitéer och kompetenser synliggjordes. Detta har 

påverkat dansens existerande men under de senaste åren tycks dansens synas mer och mer 

igen. 

Likt mycket som tar nya vändningar och synliggör andra möjligheter, som koreografin har 

gjort, lämnar det också kvar eller glömmer andra aspekter. Mitt egna dansande har känt av 

dessa strömningar kring vad dans kan och ska vara för att värderas och bidragit till en 

personlig distans kring hur jag själv förhåller mig till dans och koreografi. Hur når jag 

dansen? Jag var inte längre med i skapandet av dansen eftersom dansen inte var relevant. När 

jag studerat, undervisat eller deltagit i dansandet har mitt fokus riktats till stunden när dansen 

på olika vis tar form genom subjektet, när subjektet är en del av dansen. Denna del av dansens 

blivande och subjektets synlighet intresserar mig.  
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Syfte och frågeställning 
 

Dansens blivande kommer till stånd genom en mängd relationer. Jag vill få förståelse för 

dansens blivande i/genom subjektet hos deltagarna i min undervisning.  

 

Studiens syfte är att genom ett materialistiskt perspektiv på dansens blivande, bistå med 

förståelse för detta multilager av relationer som pågår i samtillblivelsen av dansen.  

 

Dansens blivande fokuserar på hur dansen blir till och samtillblivelsen är förståelsen för alla 

de relationer som är med i formandet av denna blivande process.  

Vidare kopplat till forskningsämnet Koreografi, vill studien bidra till kunskap kring det 

expanderade koreografibegreppet genom att förstå hur inre och yttre faktorer medverkar i 

dansens blivande i/genom subjektet. För att nå mitt syfte har jag följande frågeställningar:  

 

- Vilka agenter i min praktik är verksamma i skapandet av dansen?  

- Hur blir dansen till i/genom subjektet? 

 

Dansens blivande påverkas av hierarkier, studien vill därför med hjälp av det nomadiska 

subjektet få förståelse för hur dessa [hierarkier] agerar inom fenomenet [dans]. Att genom 

förståelsen för hierarkier, få dessa att nå mer antiessentiella och rörliga positioner. Jag har 

valt min praktik för att få förståelser för de hierarkier som genom strukturer existerar i mitt 

mikrokosmos, praktiken. Det handlar om att se alternativa subjekt som Braidotti talar om i 

Nomadic Subjects: embodiment and sexual difference in contemporary feminist theory – att 

komma bortom fallogocentrismen som hon beskriver det. Där fallogocentrismen dikterar vad 

som har värde i vårt samhälle (2011, s. 15).  

 
 
Perspektiv  
 

Jag menar att jag genom ett materialistiskt perspektiv kan jag nå närmre dansens blivande, 

vilket innebär att tillåta materialiteter och icke-materialiteter släppa sina konturer och träda in 

i varandra. Magnusson skriver: 

 

En nymaterialistisk teoribildning bidrar med betydelseförskjutningar som på ett 

övergripande plan medför att dikotomier som de mellan mänsklig och ickemänsklig, 
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mellan natur och kultur, mellan ontologi och epistemologi samt mellan praktik och teori, 

inte längre utgör skiljelinjer genom vilka vi förstår världen och oss i den (Alaimo & 

Hekman, 2008a; Barad, 2003, 2007, 2012a; Coole & Frost, 2010; Hultman, 2011; Lenz 

Taguchi, 2010; Sandvik, 2012; C. A. Taylor, 2016; Åsberg, Hultman & Lee, 2012). I 

detta sammanhang kan inte heller människans tänkande ses som separerat från andra 

delar av hens kropp. Vad som är kropp och vad som är tanke kan inte skiljas åt utan måste 

ses som konfigurationer i världen (Barad, 2007), som kropp och samtidigt tanke (jfr 

kroppstänkande [bodymind], Lenz Taguchi, 2012a, s. 57) och i och med dessa 

betydelseförskjutningar erbjuds förändrade sätt att tänka, bli till och se i förskolan.  

 

(Magnusson 2017, s. 23)  

 

Genom Braidottis (2011) nomadiska subjekt får jag en teoretisk bas och perspektiv som kan 

svara upp och stödja min analys. Det nomadiska subjektet blev intressant då det inte frånsäger 

sig tidigare relationer och erfarenheter hos subjektet. Istället bistår det med förståelse och 

tillåter mig att analysera vidare kring den situerad, förkroppsligade och inbäddade kunskap 

som min praktik besitter samtidigt som det framhåller relationen mellan ting. Det är särskilt 

viktigt eftersom mycket av den kunskap som ges och formas genom dansen lagras i subjektet. 

Den blir förkroppsligad, inbäddad och en del av dansens fortsatta blivande.   

Andra materialistiska förståelser är diffraktion, intra- aktion och agens, vilka är hämtade 

från Karen Barad (2007) i Meeting the Universe Half way: quantum physics and the 

entanglement of matter and meaning. Enligt Barad är den situerade kunskapen viktig men 

inget är förexisterande dess intra-aktion. Här skiljer sig Barad och Braidotti.  

Intra-aktion är centralt då det ger en förståelse för alla pågående relationer i min 

undersökning. Diffraktion används både som metod och som ett verktyg i analysen och ger en 

förståelse för möjligheter för olikheter. Jag använder mig även av orden händelser och 

skeenden. Händelser och skeenden blir aktuella i den diffraktiva läsningen av materialet då de 

förklarar när saker händer i min praktik. Samtillblivelse är liksom de andra orden en förståelse 

för den blivande process som vi, genom ett materialistiskt perspektiv, ingår i. Det vill säga att 

vi hela tiden blir tillsammans med vår omgivning genom en mängd relationer.  

 
 

Det nomadiska subjektet  
 

Braidotti skriver i nomadic subjects: embodiment and sexual difference in contemporary 

feminist theory (2011) att det nomadiska subjektet inte bör ses som en metafor för det 
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mänskliga tillståndet. Istället behövs högre förståelse för noggrannhet i betydelsen av både 

yttre faktorer och den inre komplexiteten av det nomadiska subjektet. Det handlar om att se 

till en specifik situation och tala utifrån denna. Det vill säga vad är det som deltar i 

blivandeprocessen av dansen, genom subjektet i min praktik, vid detta specifika 

undervisningstillfälle? Braidotti skriver följande: 

 
The decline of Eurocentrism questions the philosophical mind-set based on universalism 

as a disembedded and disembodied subject position. Nomadism is about critical 

relocation, it is about becoming situated, speaking from somewhere specific and hence 

well aware of and accountable for particular locations. (...) The notion of bodily 

materialism and of the embodied of enfleshed subjects is central to my understanding of 

the kind of philosophical materialism I support.  

 

(Braidotti 2011, s. 15)  

 

Vidare skriver hon att denna modell för analys tillåter för interrelationer mellan ”self” och 

samhälle och insidan och utsidan av subjektet. En praktik i att förstå det multilager av 

maktrelationer som oundvikligen innefattar ens subjektivitet. Praktiserandet av att ta ansvar 

som en relationell, kollektiv aktivitet i att o-göra maktrelationer är kopplade till minnen och 

narrativ (Braidotti 2011, s. 15). Subjektivitet bör inte förväxlas med individ eller 

individualism. Subjektivitet är en social förmedlande process av rättigheter och förmedlande 

emellan maktrelationer. ” The subject is a process, made of constant shifts and negotiations 

between different levels of power and desire, that is to say, willful choice and unconscious 

drives” (Braidotti 2011, s. 18). 

Det nomadiska subjektet handlar om en tid – rum relation, att förstå vilket tillstånd som är 

nu. Det handlar om att hitta representationer för vilka subjekt vi är i process av att bli. Det 

nomadiska subjektet är del av ett analytiskt verktyg och ett kreativt projekt vars syfte är att 

skifta medvetandet så att de är i samklang med vår tid (Braidotti 2011, s. 11).  

Bilden nedan ska ge en förståelse för hur subjektet är i konstant blivande process genom 

relationer. Det är olika relationer i att ta och ge makt och en antiessentiell massa som är 

föränderlig.  
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(Figur 1: Kepler 1604, Supernova) 
	
	
Figurationer		
 

Det nomadiska subjektet är Braidottis valda figuration i uppgiften att rita en kartografisk 

läsning av nuläget, i termer av kulturell, politisk, epistemologisk och etiska oro (2011, s. 13). 

Figurationer är inte statiska, de är rörliga inom sig själva. ”A figuration is a living map 

transformative and account of the self; it’s no metaphor” (Braidotti 2011, s.10). Figurationen 

av det nomadiska skapar en bild av subjektet i termer av ett icke-enhetligt multilager, som en 

dynamisk och föränderlig, en anti-essentiell entitet. ”Mainstream subject positions have to be 

challenged in relation to and interactions with the marginal subjects” (Braidotti 2011, s. 5) 

Braidotti menar att vi måste utmana vår förståelse för subjektets blivande.   

”Figurations attempt to draw a cartography of the power relations that define these 

respective and diverging positions” (Braidotti 2011, s.11). Subjektet är en del av figurationen 

och här skiljer sig Braidotti från andra materialister. Hennes teori tar utgångspunkt i subjektet 

för att förstå subjektet blivande.  

	
 
Kartografi		
 

Kartografin är en kartläggning av figurationen. När Braidotti skriver om kartografi lyfter hon 

blicken till en världsbild för att se hur händelser skapar och påverkar det nomadiska subjektet. 

Min kartografi är betydligt mindre. Den kartlägger figurationen av dansens blivande genom 

subjektet i min undervisning.  

En kartografi som Braidotti kallar det, är en teoretisk bas och politiskt informerad läsning 

av den närvarande tiden. ”As such, it responds to two requirements that are central to my 

work, namely, to account for one’s location in terms both of space (the geopolitical, social, 

and ecophilosophical dimension) and time (and historical and genealogical dimension” 
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(Braidotti 2011, s. 4). 

”Cartographic maps of multiple belonging and power relations can help identify possible 

sites and strategies of resistance” (Braidotti 2011, s.10). Kartografin är ett sätt att förstå de 

maktstrukturer som finns inom figurationen. Genom kartläggningen synliggörs områden inom 

figurationen, hur gränser och tomrum förflyttas. Olika delar kopplas samman och får makt 

och betydelse (Braidotti 2011, s.11).  

 Både figurationer och kartografi tar in tidigare relationer i blivandeprocessen. Braidotti 

(2011) menar att vi måste förstå olika blivandeprocesser och hur de påverkar oss för att kunna 

förstå det nomadiska subjektet. Det betyder att vi måste vidga vår vy och förståelser för vad 

det är som påverkar oss. Det finns liknande begrepp inom andra falanger inom det 

posthumanistiska fältet, men som jag nämnt tidigare är det just Braidottis utgångspunkt i 

subjektet som jag finner intressant för min undersökning eftersom det rör dansens sam-till-

blivelse med subjektet.  

 
 
Metod  

 

Mitt empiriska material består av journalanteckningar och ljudfiler antecknade och inspelade 

under en undervisningsvecka på en folkhögskola, där deltagarna i undervisningen är 

teaterelever.  

I analyserandet av mitt material och i tolkningen av analysen har jag använt mig av 

diffraktiva läsningar som metod. Diffraktiva läsningar innebär att läsa olika delar av material 

med olika insikter, tillsammans och genom varandra, skriver Barad i Meeting the Universe 

Half way: quantum Physics and the entanglement of matter and meaning (2007, s. 30). 

Diffraktionens uppdrag blir att synliggöra skillnader och förändringar i kunskapsskapandet i 

relation till dansens blivande genom subjektet (Lenz Taguchi 2013b, s. 1107 se Magnusson 

2017, s. 35). Diffraktiva läsningar är något som fortsätter och driver studien från empirin till 

analys och diskussion. Jag återkommer till diffraktion i avsnittet begrepp. 

I läsningen av mitt empiriska material (ljudfiler och journalanteckningar) plockades ord ut 

och skrevs ner på lappar. Kroppslighet, mass is movement, rörelser, fysikalitet, 

performativitet, koreografi, materialitet, subjekt, objekt, invite to se been, är ett utdrag av alla 

de ord som placerades ut i områden beroende på samhörighet. De blev många olika områden 

vars konturer flöt in och ur varandra, likt en väderkarta (Braidotti 2011). Vissa områden tog 

upp stort utrymme och andra mindre. I analysen finns en bild av denna del av processen. 
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Jag läste kartan genom olika insikter såsom subjekt, objekt, rörelser, material, koreografi 

eftersom dessa var återkommande och framkom som viktigt i materialet. Att läsa genom olika 

insikter är att läsa materialet genom tex. koreografi och se vad som synliggörs i det empiriska 

materialet. Detta ledde slutligen till två insikter vilka jag refererar till som händelser i min 

praktik, subjektobjekt och rörelsematerial.  

Valet av att skriva ihop orden handlar om att ge en förståelse för relationen mellan dem. Det 

väcker tankar kring vad som är vad men främst vad de innebär tillsammans. Att se 

subjektobjekt och rörelsematerial som något som existerar samtidigt och tillsammans, gör att 

vi måste fundera en vända till kring vårt synsätt på världen. Hur vi kategoriserar och 

distanserar oss från ting i vår omgivning.  

I tolkning av analys läser jag min kartläggning genom händelserna för att se vad som 

synliggörs och framträder som mest aktivt i blivandet av dansen hos deltagarna. Därefter görs 

snitt vid de mest performativa agenterna verksamma i min praktik. Agenterna diskuteras i 

tolkning av analys och utvecklas sedan i diskussioner kring dansens blivande.  

 
 

Begrepp 
 

De begrepp som används i min analys har trätt fram och formats utifrån mina behov under 

läsningen av materialet. Begreppen har gemensamt förmågan att synliggöra hur händelse inte 

är separerade från varandra utan fortsätter att vara i relationer. De synliggör materialet genom 

sina förståelser och har skapat bilder som gjort det möjligt att se materialet ur andra 

perspektiv. Att använda sig av pre-existerande analysverktyg har krävt en förståelse för deras 

användning i så stor utsträckning att jag kan låta verktyget bli en del av min metod och inte 

endast ett begrepp som appliceras på mitt material.    

 

 
Att läsa genom diffraktion  

 

Diffraktion introducerades av Donna Haraway och används av både henne och av Karen 

Barad (2007). De menar båda att diffraktion behövs för en förändrad förståelse av ontologi. 

De anser att användandet och möjligheterna som ryms inom begreppet reflektion inte räcker 

för att förstå och beskriva hur människor och ting agerar tillsammans i världen (Magnusson 

2017, s. 121).  
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Jag läser mitt empiriska material utifrån en diffraktiv metod och förstår att de val jag gör är 

beroende av vilka relationer jag ingår i. Relationer till deltagarna, min praktik, vart vi befinner 

oss, min frågeställning och min förståelse för vad det är jag försöker nå i undervisningen. 

Hade någon annan läst, upplevt eller tagit del av materialet hade sannolikt andra händelser 

synliggjorts.  

Diffraktion i sin klassiska beskrivning, är vågor som överlappar och där de böjs, sprider ut 

sig om de stöter emot något. Diffraktion kan ske med olika vågor, tex. vattenvågor, ljudvågor 

ljusvågor (Barad 2007, s. 74). Diffraktion är alltså ett fysiskt fenomen men enligt Barad också 

en metafor för ett metodologiskt sätt att närma sig att fenomen och läsa insikter genom 

varandra, för att förstå relationer av skillnad och hur de [re]figurerar (Barad 2007, s. 71). 

Diffraktionen synliggör att olika val är möjliga men vi väljer en väg eller en förståelse. 

Diffraktion beskrivs och jämförs av Haraway (se Barad 2007, s.72) med reflektion. Båda är 

optiska fenomen, där reflektion speglar och visar likhet och diffraktion visar på mönster av 

olikhet. Det finns många beskrivningar av diffraktion, jag använder mig av följande: ”a 

diffraction pattern does not map where differences appear, but rather maps where the effects 

of differences appear” (Barad 2007, s. 72). Det visar att diffraktionen är situerad och utgår 

från vad som sker här med avsikt att se effekten av den snarare än att förstå vart dess mål är. 

Diffraktion visar realiteten i de intrasslade relationerna.  

För att förtydliga diffraktion kan improvisation i dans användas. En vän sa att jag skulle 

prova att se diffraktionen. När det sker och hur det sker. Om jag följer varje diffraktion, som 

möjligheter för olikheter, sker val konstant i ett flöde av relationer som inte går att stoppa. I 

improvisation tas val beroende på vad rörelsen är i relation till och där synliggörs val av 

olikheter.  

 
 
Intra-aktion till agens  

 

Intra-aktion i kontrast till interaktion, som förbehåller att det finns förexisterande entiteter 

med tydliga gränser som förhåller sig till varandra, uppstår agens i relationen. Intra-aktionen 

inkluderar även större materiella arrangemang vilket Barad hänvisar till som materiella 

praktiker. Dessa skapar agentiska snitt mellan olika entiteter. Inom ett fenomen kan alltså 

olika agenter existera – exteriority-within-phenomena. Agenter synliggörs genom relationen 

de ingår i (Barad 2007, s. 140).  

Intra-aktionen är relationen mellan de blivande agenterna och är relevant för förståelsen av 
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hur vi blir i relation till världen. Denna samtillblivelseprocess är av stort vikt för mitt arbete 

och i min analys eftersom den är avgörande i hur vi sam-till- blir med vår omgivning. Den 

tillåter relationerna att vara i fokus.  

I Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon, Med som metodologisk agent for 

skapende og forskende prosesser i Baby Body skriver Østern (2017) att Barads begrepp intra-

aktion försöker nå något annat än begreppet interaktion. Intra-aktion försöker destabilisera 

tanken om det avskilda subjektet och försöker istället få fram att människan, materialitet och 

diskurser verkar tillsammans. Ingen av nämnda är avskilda från varandra, utan alla är 

sammanvävda. Konstnären eller forskarkroppen kan aldrig förstås som avskild från de andra 

kropparna. Kroppen blir transcorporeal, den blandar sig med andra kroppar, omgivning och 

”matter and meaning are mutually articulated” skriver Lenz Taguchi (2012 se Østern 2017, 

s.45). 
 
 
Agens	
 

Agens handlar om att få ting att ske. Østern (2017) tar exemplet med en stol, den har stark 

agens i det att den får oss att vilja sitta på den. Agenter är produktiva – eller performativa som 

Barad menar – i att skapa affekt. Affekt kan förstås som autonoma kroppsliga processer som 

verkar direkt och oavsett reflektion eller språk (Massumi 1995 se Østern 2017, s. 46). 

Affekter handlar inte om känslor eller emotionella reaktioner, utan mer om intensitet-er. 

Østern (2017) skriver hur de försökte lägga märke till hur olika agenter skapade intensitet hos 

dem. De försökte lyssna till intensiteten i färger, idéer etc. För att förstå vad som får agens 

handlar det alltså om att se hur stark performativitet ting har (Østern 2017, s. 47). 

Performativitet inom ett materialistiskt perspektiv tillåter materia att vara en aktiv medskapare 

i världens blivande och skapar förståelse för hur diskursiva praktiker är betydelsefulla (Barad 

2007, s. 136). För att förstå vad som ”får” agens handlar det alltså om att se hur stark 

performativitet ett ting har och utifrån detta göra likt Barad; agentiska snitt. I intra-aktion 

påverkar och ändrar olika agenter varandra och ofta är det inte möjligt att veta var gränsen 

mellan dem går skriver Lenz Taguchi (2012, s. 46).  

Barad skriver: ”(...) the specificity of material entanglements in their agential becoming” 

(2007, s. 91). Det är pågående intra-aktioner som formas och (om)formar nya agenter. De 

intrasslade relationerna påverkar agenternas blivande. Det är en pågående relation av 

samtillblivelser som utmanar gränser och förståelsen för var något slutar och något annat 

börjar. Agens är alltså alltid relationell och uppstår i relationen, de är inte förexisterande 
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entiteter. Enligt Barad är intrasslade relationer ”space, time and matter” inte existerande innan 

intra-aktionen (Barad 2007, s. 74). Vilket är anledningen till att jag använder Braidotti (2011) 

som teoretisk bas eftersom hon tillåter tidigare erfarenheter påverkar nya relationer.  

 
 
Forskningsmaterialet 

 

Forskningsmaterialet i studien består, som nämnts, av journalanteckningar och ljudfiler 

antecknade och inspelade under en undervisningsvecka. Deltagarna är teaterelever men 

många av dem har erfarenheter av dans sedan tidigare och dessutom ingår mycket dans i deras 

utbildning på folkhögskolan. 

I det empiriska materialet som studien bygger på finns beskrivningar av: övningar, 

tillstånd, erfarenheter, frågor kring vad jag vill nå, hur/vad jag driver, hur jag upplever att 

deltagarna möter detta samt våra gemensamma samtal under undervisningen. I 

dokumentationen tillät jag mig själv att prata och skriva fritt kring vad jag upplevde i 

undervisningen. 

Jag arbetar med improvisation och idén om att dansen finns, det är endast att välja att delta 

i den. Genom improvisation arbetar jag med hur rörelser skapas i relation till omvärlden, hur 

vi genom medvetenhet om nuet tar beslut. Det handlar om att skapa en tillgänglighet till 

dansen, det vill säga att distansen från subjektet till dansen ska bli mindre. Under 

improvisation finns det olika uttryck, formuleringar och ramar som formar improvisationen 

men utfallet har ingen bestämd form. 

Genom ovanstående kan jag se på dansens samtillblivelse genom deltagarna i 

undervisningen. I studie är deltagarna alla subjekt som deltar i undervisning, de har 

erfarenheter som formar deras pågående relationer till dansen. För att nå mina frågor är det 

min läsning av denna process hos deltagarna som grupp som skapar mitt empiriska material. 

Jag ser inte på enskilda individer utan försöker samla information om praktiken för att kunna 

svara på mina frågor om vilka agenter som är verksamma i skapandet av dansen och hur 

dansen blir genom subjektet.  

 

 

Praktiken 
 

Jag rör mig inom en europeisk tradition inom den samtida dansen vilket jag nämnt tidigare. 

Hur det format mig, min praktik och dansandet är svårt att sätta ord på. Traditioner 
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konventioner, motsättningar och medgångar har format och formar det som blivit mina 

kunskaper och erfarenheter. 

Praktiken som studeras i studien är improvisationsbaserad, vilket också nämnt innan. 

Praktiken söker och undersöker medvetenhet kring sinnen, en tid och – rums relation och att 

genom improvisationen ta val som formar och skapar dansen. Att koreografera dansen när den 

händer. Att arbeta med övningar där vi noterar hur vi upplever insidan och utsidan av kroppen 

för att sedan förstå eller tillkännage dem som en helhet. Det kan vara övningar som fokusera 

på olika sinnen. Att till exempel blunda genom övningar och låta subjektet minnas, känna och 

uppleva den dansande kroppen. För att sedan fråga sig om synen tar över så fort ögonen 

öppnas, vad sker med resten av kroppen då, kan det finnas en fortsatt tillgänglig med hela 

kroppen och inte endast delar av kroppen hos subjektet som dansar? Det kan handla om att 

arbeta med subjektets relationer till: dem de dansar med, vilket rum de är i, vad de känner mot 

sin hud eller det som de ser med sin kropp, och hur detta påverkar dansens fortsatta blivande.  

Det kan vara övningar i vad det innebär att bjuda in någon till att se på när jag dansar, om att 

ta och ge makt. Att arbeta med att bjuda in handlar dels om att skapa trygghet hos den som 

dansar. Det kan även innebära att vi under klassen arbetar med tydlighet eller fokus, vart 

riktar jag rörelsen, vart tittar jag och vad och hur känner jag. I denna tydlighet och blivande 

trygghet kan tillåtelse att bjuda in någon ske. Genom att skapa en medvetenhet hos subjektet 

kan förändring och utveckling komma till stånd.  

Det handlar om en förståelse för dansens blivande när den sker. Att till exempel känna 

någon dansa ett solo istället för att se det, öppnar upp för andra sätt att förstå en rörelse. Det 

ger också andra relationer i ”återskapandet” av det solo. Andra sinnen tillåts få utrymme och 

minnet av dansen blir annorlunda; kroppen har haft en annan typ av upplevelse. Genom olika 

ingångar, som öppnar upp för relationer som bidrar till dansens blivande, skapas en 

medvetenhet. En sådan medvetenhet kan tillåta relationer att uppstå och vara. 

Här är ett utdrag ur mina journalanteckningar som är en del av mitt empiriska material. Det 

beskriver vad jag gjorde, vad jag säger och funderingar kring praktiken, vid ett specifikt 

tillfälle:  
 

Vi färdas i rummet, gemensamt. Pratar om fysisk respons, att låta någon vara bakom dig 

och känna det fysiskt, känn aktiviteten, intensiteten, proximiteten, känslan av en vindpust 

när någon passerar dig. Tillåta blicken vila och ge vika för annat. Vi talar om kollektivets 

varande och blivande och den stundtals frånvarande kroppen. (…) Ett ord, en rörelse, 

startar och slutar samtidigt: one. One blir mer, one blir en projektion. ett något som 
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länkar en inre och en yttre kroppslighet, som färdas ut och bort, samtidigt tillbaka igen. 

Så ser vi på solon med vår blick, 1 min. observatören gör sedan solot. Hur kan den 

kroppsliga tolkningen genom blicken som observations form ge en sådan annorlunda 

fysisk upplevelse för mig? Blicken är dominant, inte bara för att den ser andra. Den tar 

även över, Arbetar blicken själv stänger den [ofta] ute mycket av resten av kroppen. Den 

kategoriserar. Jag minns ibland mindre när jag ser. 

 

(utdrag ur journalanteckningar, Yates 2018)  

 

Jag funderade och funderar kring hur en plats kan nås där det finns en öppenhet och 

tillgänglighet hos subjektet med hela kroppen för det som sker just nu, för de relationer som är 

pågående samtidigt utan att subjektet som dansar distansera sig? Med dessa funderar kom jag 

i kontakt med det nomadiska subjektet. Det gav en förståelse för de relationer som är 

pågående i dansens blivande men som också förhåller sig till subjektets komplexitet. Det 

nomadiska subjektet bidrar, vilket nämnts tidigare, till förståelse för att det finns multilager av 

relationer som formar och om – formar sina maktförhållande gentemot varandra, ett 

förhandlande som pågår i dansens blivande.  

 
 

Att dokumentera genom minnets relationer: journalanteckningar och ljudfiler 
 

I insamlandet av mitt empiriska material försökte jag att inte distansera mig från det som 

skedde. Min drivkraft var att delta i praktiken och i minnet av det som hänt i praktiken under 

dokumenterandet. Centralt var att se på praktiken som något som jag bär med mig genom 

sammanhang och genom relationer, som påverkar och som låter sig påverkas.  

Det fanns en önskan om att i dokumenterande nå bortom beskrivningar av övningar. Trots 

det är mycket av materialet just beskrivningar. När jag vid vissa tillfällen kom förbi det 

krävdes ett speciellt tillstånd hos mig själv. Det handlade om att minnas delar av vad jag 

upplevt samtidigt som jag dokumenterar och genom det nå djupare in i praktiken. Det var ett 

tillstånd som jag på bästa sätt kan beskriva som kroppsligt och relationellt. Dessa delar av 

ljudfilerna och journalanteckningarna, är svårare att nå, eftersom de finns sammanvävda i 

meningar och ord och flyter liksom ibland ogripbara genom texten.  

När jag flyktigt och halvhjärtat tillät mig att återkomma till dokumentationen, minnet av 

dokumentationen och undervisningen, var de diffusa och oklara. Det kroppsliga minnet och 

relationen nådde mig inte alltid. Att ges tillträde till sitt eget material är därför inget passivt 
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tillstånd, det kräver något av mig och är pågående.  

När jag började analysera försökte jag igen ingå i relationer med materialet och samtidigt 

få en överblick av det. Svårigheterna med det är att relationerna kommer för nära för att 

synliggöra vad som sker i materialet. I det skedet hjälpte den diffraktiva läsningen och 

förståelsen för intra-aktionen analysen. På så vis kunde jag fortsätta att vara i relation med 

materialet med få andra perspektiv på det.  

Magnusson hänvisar till Sørensen som beskriver relationerna som sker mellan forskaren, 

materialet och valen som görs. 

 

I såväl forskning som i vardagspraktik tar vi med oss något in i situationen, vi blir 

händelserna tillsammans med alla andra aktörer. Vi är själva delaktiga och intra-aktiva 

medspelare i det som sker. Det finns inte en verklighet som vi kan förstå på ett enda sätt, 

vi tillämpar inte teorier på verkligheten för att skapa representationer av den, teorierna är 

snarare del av begriplig-göranden. 

(Sørensen 2009 se Magnusson 2017, s. 36)  

 

 

En intensiv insamling  
 

Jag undervisade en vecka på en folkhögskola och det empiriska materialet som studien bygger 

på är insamlat under denna vecka. Allt material har dokumenterats genom 

journalanteckningar och ljudinspelningar. Journalanteckningarna skapar en grund som 

ljudfilerna kompletterar och fyller ut. De olika insamlingsmetoderna bidrar till skillnader i 

formuleringar, lager av närvaro i minnet som hörs genom röst och text, samt de erfarenheter 

av min praktik som sedan träder fram i läsningen.   

Under undervisningsveckan på folkhögskolan spelade jag in ljudfilerna efter varje klass, 

det vill säga två ljudfiler per dag och skrev sedan journalanteckningar några timmar efter det 

att jag slutat undervisa. Jag undervisade tre klasser per dag på folkhögskolan men valde att 

endast dokumentera de två sista klasserna per/dag i fyra dagar. Detta gjordes för att avgränsa 

materialet och för att jag ville fokusera på de klasser där jag arbetade med improvisation.  

Materialets omfattning är ca 30 minuter av ljudfil och ca 8 sidors journalanteckningar 

sammantaget.  
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Etiska aspekter 
 

Undersökning baseras på min läsning av min undervisning och det är ingen annan än jag som 

kan stå till svars för det som jag valt att synliggöra. Det är med min situerade kunskap och 

förkroppsligande erfarenheter, genom de relationer som jag ser uppstår som blir den position 

genom vilken jag samlat in mitt empiriska material. Jag undersöker alltså endast min egen 

praktik.  

    Samtal med kursansvarig har förts och hen har godkänt att jag fått lov att använda tiden på 

folkhögskolan som underlag för att studera min egen praktik och för att samla in mitt 

empiriska material. Jag har samtalat med de deltagande eleverna och beskrivit vad jag är 

intresserad av att undersöka, förklarat att det är min förståelse av dansens blivande som jag 

fokuserar på och att de inte kommer att refereras till i studien. 

 
 
 
Tidigare forskning: en teoretisk kartografi   
 
Body-Mind, Subjekt - Objekt 

 

Att ges tillträde till kroppen har varit något som intresserat mig. Vid tillfällen har jag upplevt 

att hela jag varit medveten och aktiv i mitt dansande med hela mig. Där beslut fattats i 

samklang med människorna och omgivningen runt omkring mig. Inget är ledande, utan 

skiftandet och utbytet mellan omgivningen och mig själv har bidragit till att en dans 

utvecklats. Intresset för ovanstående har lett mig till texter som rör uppdelningen mellan body 

- mind och vidare, subjekt - objekt, teori - praktik. Dessa påstådda uppdelningar är, enligt 

mig, förenade genom relationen dem emellan och kan således innebära att delningen är 

konstruerad och inte sann vilket Ölme talar om i sin föreläsning (KUV: Movement Material 

2018). Men för att förstå en sådan relation måste jag återgå till min kunskap inom området.  

Begreppet att ha en kropp eller att vara en kropp relaterar till det subjektiva och det 

objektiva jaget och vidare till en dualism och en dikotomi mellan det medvetna/rationella 

tänkandet styrandes över den irrationella/ känslostyrda kroppen skriver Redbark Wallander i 

Kroppen ett projekt i förändring. I Kroppsspråk och tankespråk: vetenskap i rörelse (2009, s. 

18). Denna distinktion mellan subjekt och objekt innebär en hierarkisk uppdelning mellan 

sinne och kropp som kan ses ända tillbaka till Platons tid. I The Body: Readers in Cultural 

Criticism har Atkinson gjort en ekvation som visar på en del i denna hierarkiska struktur: 
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‘mind’ = rationalitet = maskulinitet = ’white’ och ’body’=sensation= femininitet= natur= 

’black’. En sådan hierarki finns central i den västerländska kulturen och ideologin (Atkinson 

2005, s. 5). Det som jag anser problematiskt är att den hierarkiska strukturen i ekvationen är 

fast och förutbestämd. Braidottis (2011) nomadiska subjekt ger möjlighet att skifta dessa 

hierarkier, att tala från en specifik plats och utifrån de erfarenheter som subjektet besitter 

snarare än en förutbestämd hierarkisk position.  

 Lenz Taguchi (2012) skriver i Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till 

intra-aktiv pedagogik, om teori – praktik, kropp – tanke, att det ena behöver det andra. Hon 

beskriver detta förhållande [i undervisning] som en materiell process. Lenz Taguchi menar att 

det vi gör sammanflätas med det vi tänker till ett tillstånd där vi inte kan urskilja det ena från 

det andra och vad som är en effekt av vad. Vi kan inte urskilja vilka teoretiska föreställningar 

som har format våra kroppsrörelser och det praktiska iscensättandet av våra praktiker. Det vi 

gör med våra kroppar har format våra föreställningar och synsätt på omvärlden och dess 

materiella ting formar oss lika mycket som vi formar dem (Lenz Taguchi 2012, s. 29). Lenz 

Taguchi beskriver också hur det sedan Platon, genom filosofins historia till dagens filosofer, 

funnits en uppdelning där teori och praktik är relaterade till maskulint och feminint, likt 

ekvationen av Atkinson ovan. Teori som det mer värda. Hon skriver att när vårt vardagliga 

binära tänkande också omedvetet, oberoende av kön, har en preferens till det manliga, det vill 

säga kultur, intellekt, rationalitet, tänkande, aktivitet, etc. utgör det ett hinder för att det 

konstruktiva ska förändras. Vi vill alla, kvinnor som män bli förknippade med det maskulina. 

Braidotti beskriver detta som fallogocentrismen, som då dikterar vad som har värde i vårt 

samhälle (2011). Lenz Taguchi föreslår att vi måste förena dessa två motsatser och skapa en 

ömsesidigt konstant interaktion mellan dessa parter (2012, s. 3). Längre ner i texten 

återkommer jag till Lenz Taguchi och hennes resonemang.   

 
 
Kroppsuppfattning,	identitet	och	jaget	
 

Konstruktionen av kroppen är nära sammanlänkande med vår kunskap om kroppen. Idén om 

placerad kunskap är att den är inkorporerad i det mänskliga subjektet. Kroppen blir sedd som 

ett material i vilket inskriptioner av kultur och den specifika diskursen blir inbäddad. 

Inskriptionerna formar hur vi tänker och lever i ett samhälle och är konstruerade på en mängd 

olika sätt. Det som är betonat i dessa kontexter, i förhållanden till feministiska teoretiker, är 

”there is no view from nowhere” skriver Shapiro i Pedagogy and the Politics of the Body: A 
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Critical Praxis (1999, ss. 77–79). Vilket betyder att inget subjekt är placerat utanför den 

historiska eller kulturella kontexten.  

 I The Body for beginners skriver Cavallaro (1998) att kroppen och kroppsuppfattning inte 

nödvändigtvis är samma sak. Kroppsuppfattning innefattar också området runt om kroppen. 

Alla kroppar kan skapa olika kroppsuppfattningar beroende på placering och avstånd till 

andra kroppar och ting (ibid. 1998, ss. 78,79). I dansen är detta tydligt då rörelsen förflyttar 

sig och projiceras utanför den fysiska kroppen. Rörelsen upplevs som större än enbart 

kroppslig. 

Alexias definierar i The Body as a Tool: Professional Classical Ballet Dancer’s 

Embodiment kroppsuppfattning i hur personen visuellt uppfattar sin egna kroppsbild. När 

kroppsuppfattning diskuteras uppstår en distinktion mellan jaget och den sociala identiteten. 

Jaget (”self”) är ens egen uppfattning om jaget vilket inte är detsamma som den sociala 

identiteten som är det som andra personer beskriver någon utifrån. Kroppsuppfattning är ett 

psykologiskt fenomen som är i direkt kontakt med sociala faktorer. För att förstå detta måste 

vi studera den personens erfarenheter av hens kropp och det sociala sammanhang i vilket 

personen befinner sig (Alexias 2011, s. 89). Redbark Wallander skriver:  

 

 
Att ha en kropp innebär en uppdelning mellan förnuft/medvetande och kropp- eller som 

det ofta kallas kropp och själ. Att vara en kropp innebär istället en fokusering på det 

fysiska och en ståndpunkt är att det är biologin som i grunden styr allt. Att ha och att vara 

en kropp handlar också om subjekt och objekt och relationen däremellan […]. I 

förlängningen innebär det även ett ifrågasättande av dikotomin mellan natur och kultur.   

 

(Redbark, Wallander 2009, s.18).   

 

 
Kritisk pedagogik 

 

Det är viktigt att förstå konstruktion av kroppen eftersom det i vissa fall är dominerade 

hierarkier som via inskriptioner pressas in i subjektet. Här har den kritiskt kroppsliga 

pedagogiken en uppgift menar Shapiro (1999). Genom dansen kan individen ges möjlighet att 

utgå från den egna kroppen, identifiera den och på så vis skapa möjlighet att, i större 

utsträckning, motstå negativa strömningar (Shapiro 1999, s. 81). Det blir ett sätt att förstå 

världen genom den egna subjektiva upplevelsen.   
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 Performativitet har varit intressant i den mån begreppet ifrågasätter kvalitéer kopplade till 

kön och genus. Butler skriver om detta i boken Genus Trubbel: Feminism och identitets 

subversion (1999), hur kön/genus dikterar hur en person blir och utvecklas. Hur lösgörandet 

kring dessa bör tillåtas för att skapa utrymme för subjektet att utvecklas på så vis denne vill.  

Performativitet som ett uttryck inom dansen skapar en förståelse för mellanrummet som 

existerar i förhållandet reproducerade av reproduktion (Butler 1999). Att använda Butlers 

begreppsteori kring performativitet innebär att vi kan utöva performativitet, inte bara i 

förhållande till kön och genus, utan även till den individ vi är och applicera ett ”performativt 

tillstånd” till etnicitet, ålder, praktik och därmed använda det som en inskription.  

Jag menar att genom att använda performativitet i en undervisningsprocess, kan vi få syn på 

vår uppfattning av jaget ur både ett objekt- och subjektperspektiv. Utifrån en sådan plats 

skapas ett tillstånd, en distans, som gör det möjligt att applicera och producera den bild vi vill 

skapa av oss själva och gestalta det gentemot vår omgivning. Detta skulle, i bästa fall, skapa 

en känsla av ägande för den enskilde individen. I förlängningen kan en sådan process skapa 

alternativa tillstånd för oss själva och icke binära tillstånd. Det som dock är problematiskt 

med användningen av performativitet på ett sådant sätt är att det huvudsakliga ansvaret, 

gällande det enskilda subjektets förmåga att ändra sig, läggs på subjektet själv. 
 
 
Posthumanistisk	syn	på	kritisk	pedagogik	
 

Lenz Taguchi (2012) tar sin utgångspunkt i posthumanistiska teorier och ifrågasätter språket 

som styrande i hur vi ser på lärande och interaktion med vår omgivning. Hon skriver: 

 
Dessa överskridande undervisningsstrategier gör oss medvetna om kroppens betydelse 

och om de ömsesidiga förbindelserna mellan kroppar, materia, rum, teori, rationellt 

tänkande, emotioner och kroppsliga sinnen. Det är undervisnings- och lärande strategier 

som får oss att gå bortom den binära uppdelningen i teori/praktik; och också en mängd 

andra uppdelningar, exempelvis intellekt/kropp, diskurs/materia och vetenskap/konst. 

 

(Lenz Taguchi 2012, s. 9).  

 

Lenz Taguchi (2012) menar att pedagogiska praktiker kan ses som en effekt av språket 

(tänkande, betydelse och mening) och materialet som oskiljaktiga och ömsesidigt beroende 

varandra. Detta för att utbildning och lärande ska kunna komma till stånd. Ett specifikt 
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sammanhang är sammanvävt med det sätt på vilken praktiken är materiellt organiserad, 

iscensatt och genomförd; innebörd och material sammandrar. Praktikerna, dvs. det vi 

tillsammans gör och säger, ihop med materialiteter i olika rum under vissa specifika 

avgränsade och bestämda tider, producerar också betydelser och (diskursiv) mening i vårt 

tänkande (Lenz Taguchi 2012, s. 9). Med den inter-aktiva pedagogiken flyttar vi vår 

uppmärksamhet till att handla om alla ting, både materiella och icke-materiella och relationen 

dem emellan. I detta pedagogiska tänkande betraktas alltså alla material som starka 

performativa agenter i lärandet. Posthumanistiska teorier fokuserar på relationen ting, alltså 

att genom relationen synliggöra och möjliggöra förändringar i sätt att se på kritisk pedagogik 

och sam-till-blivelse processer.  

 
 

Kunskap 
 

Kunskap är alltid placerad och konstruerad i en dialektal relation mellan individen och den 

kultur subjektet befinner sig skriver Lenz Taguchi (2012, s. 9). Lenz Taguchi använder sig av 

begreppet onto-epistemologi, vilket är hämtat från Barad. I Barads posthumanistiska 

agensrealism smälter epistemologi och ontologi samman till en onto-epistemologi. Det finns 

ingen skillnad i att bli/vara och veta/kunna (Lenz Taguchi 2012). Onto-epistemologi är en 

sammansättning av varat (ontologi) och kunskapskapandet (epistemologi), det vill säga att det 

som konkret och materiellt är och blir till är delaktigt i att producera kunskap om omvärlden. 

Att materiella varandevillkor och tillblivelseprocesser uppstår som en effekt av 

kunskapsskapande processer. Detta förhållningssätt till världen förstår kunskap som en effekt 

av mötet med omvärlden inte en representation av verkligheten.  

Enligt Lenz Taguchi (2012) utmanar Barad den dominans det mänskliga språket har 

eftersom vi verbalt uttrycker de fenomen vi upplever och på så sätt underminerar den 

verklighet som vi och vår omvärld består av.  

I tänkande betraktas rummet, tiden och platsen som den tredje parten i lärandeprocessen 

(Lenz Taguchi 2012, s. 19). Detta är viktigt när vi tittar på dans och dess blivande eller 

varande i olika kontexter. I och med detta synsätt stärks dansen som en tydlig och full legitim 

kunskapskälla som bör värderas utifrån den enorma kunskap som erbjuds den enskilde 

personen. Det vill säga kunskapen om inter-aktionen med all materia, såväl mänskliga och 

icke-mänskliga. Om vi ser på vår omgivning som agenter som påverkar en situation blir också 
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vår inter-aktion med omvärlden annorlunda. Eftersom den materia som finns omkring oss är 

formad utifrån det samhälle vi lever i, påverkas våra rörelsemönster av dessa miljöer.  

Som jag nämnde är Lenz Taguchis (2012) beskrivning av kunskapsskapande processer en 

grundtanke inom posthumanistiska teorier. Relationen mellan ting är det väsentliga. En sådan 

förståelse för hur världen sam-till-blir lade en grund för min ansats in i den här studien och 

ledde mig vidare till materialister som Barad och Haraway och slutligen Braidotti.  

 
 

Koreografi och didaktik  
	
Didaktik	
 
Didaktik i bemärkelsen samtida, innebär en möjlighet att applicera och skapa sig en relation 

till begreppet, som möjliggör en friare användning. Didaktiken är en resurs för att få syn på 

situationen. Jag vill vidga vad som är en didaktisk/lärandeprocess. Kan den innefatta en 

performativ situation? Kan didaktiken vara en del av det som driver det koreografiska 

materialet? Absolut. Enligt mig förhåller sig många konstnärliga processer till den didaktiska 

relationsmodellen.  

I Kunskap utan vägar skriver Johan Arvidsson (2002) att pedagogiken är tankar och idéer 

om lärande. Metodiken är själva görandet. Didaktik ligger däremellan och förenar det 

praktiska görandet med de idéer som finns. Didaktiken tar hänsyn till en holistisk förståelse, 

ser bakom det första lagret och definierar de olika delarna som en lärandeprocess bör förhålla 

sig till. Didaktiken kan användas som en resurs och ett sätt att navigera utifrån 

sammanhanget. En relationsmodell som låter många olika delar influera situationen. Genom 

följande symbol som förenar de olika begreppen blev det tydligare för mig hur jag genom 

olika processer formar mitt egna skapande. Begreppen i varje ”öga” i modellen nedan skulle 

kunna bytas ut mot: idéer, koreografi och metodik. Det är målet som är avgörande för hur 

processen benämns.  
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(Figur 2: Tre ögon 2018, Yates) 
 

 

Didaktik är att organisera ett görande utifrån pedagogiker/idéer, likt det som sker under en 

koreografisk process eller varför inte dansen.    

Didaktiken anser jag, för att fungera, måste vara rörlig och i intra-aktion/relation med sin 

omgivning. Jag vill påstå att genom en posthumanistisk ansats, är didaktiken och koreografin 

om än mer omöjliga att separera. Lenz Taguchi (2012) menar att ett specifikt sammanhang är 

sammanvävt med det sätt på vilken praktiken är materiellt organiserad, iscensatt och 

genomförd; innebörd och material. Praktikerna, dvs. det vi tillsammans gör och säger, ihop 

med materialiteter i olika rum, under vissa specifika avgränsade och bestämda tider, 

producerar också betydelser och (diskursiv) mening i vårt tänkande (Lenz Taguchi 2012, s. 9). 

Oavsett vilken benämning den har; koreografi eller didaktik. Det handlar om ett perspektiv på 

didaktik som innefattar ett förhandlande om vad som ges agens och vad som påverkar 

situationen; Vad är av betydelse? 

	
	
Koreografi	
  

I en koreografisk situation kan idéer kring materialet vara bestämt, tema kan vara satt men det 

är även en process där hänsyn måste tas till tid, personer, kontext etc. Det går inte heller att 

avsäga sig det faktum att det pågår någon form av lärande. Den didaktiska processen 

innehåller (i denna studie) dans och således även koreografi. Både Østern (2017) och Ölme 

(2017) ger två olika alternativ till likheterna mellan koreografi och didaktik genom 

posthumanistiska förhållningssätt enligt mig.  
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I Med-koreografi og med-dramaturgi som diffraksjon, Med som metodologisk agent for 

skapende og forskende prosesser i Baby Body (2017) frågar sig Østern hur med fungerar som 

metodologisk agent i forskande och skapandeprocesser i Baby Body. Begreppet med finns 

med för att flytta diskurser från en subjekt/objekt relation mot en mer osynlig process som 

sker i konstnärliga processer. Prepositionsordet pekar på samspelet som en produktiv 

intensitet vilken känns fysiskt, och uppstår i olika intra-aktioner och som får något att ske. 

Genom ordet med försöker Østern (2017) förstå vad som är med och påverkar det 

koreografiska materialet, det vill säga vem, platser, materialiteter etc. Så istället för som i den 

didaktiska relationsmodellen där vi vet förutsättningarna, försöker Østern se inifrån vilka 

agenter som påverkar koreografins blivande. Det är en omvänd förståelse för vad som är 

görande i situationen men som fortfarande förhåller sig till vad som påverkar situationen och 

det som skapas. 

I Movement material, A materialist approach to dance and choreography tar Ölme (2017) 

upp det vidgade koreografibegreppet som figurerat det senaste decenniet. Hur fokus har 

skiftat från att ta utgångspunkt i det subjektiva uttrycket, stil och representation, till att handla 

om strategier och strukturer. Det expanderade koreografibegreppet refererar till dans utanför 

den traditionella relationen till dans. Koreografi kan alltså existera utan dansen. Dansen 

däremot innehåller koreografin. Ölme (2017) delar en önskan om att vidga begreppet 

koreografi men utan att distansera sig från dansen. Han vill istället vidga begreppet ”from 

within” som han uttrycker det, och med det koreografins relation till dans. Han skriver om den 

självklara relationen mellan dans och koreografi och han kallar den ”dance AND 

choreography”. Ölme skriver: ”A materialist approach to the body can be seen as less 

anthropocentric, where it is the material body that choreographs the human subject just as 

much as vise versa” (2017, s. 97).  Istället för att se koreografin som en förutbestämd rumslig 

rörelse så blev koreografin det som genererade rörelse. Då finns det inte längre en koreografi 

som presenteras eftersom den inte fanns innan den skapades. ”Choreography does then not 

function as a mould that reproduces sameness but a modular apparatus that generates 

differences” (Ölme 2017, s. 98). Min tolkning är att Ölme menar att koreografin inte är 

förutbestämd utan att den genom relationen till det som finns runt den blir en koreografi.  

När Ölme (2017) ger vissa element koreografisk agens menar han att processen kan bli 

sedd som mindre auktoritär. Det är alltså olika element som påverkar det som blir 

dansen/koreografin. Koreografin dikterar inte det som blir, den påverkar genom olika element 

det som blir.  
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Att skapa ”from within” ger möjlighet till ett vidgat koreografibegrepp då det kan ge olika 

ting koreografisk agens. Här tar Ölme (2017), liksom Østern (2017), hänsyn till vad som är 

medskapande. Genom att förhålla sig till situationen och relationen mellan de olika tingen 

smälter koreografiska och didaktiska processer samman. Allt står i relation till varandra. Jag 

delar Ölmes önskan om att utveckla dansen ”from within” utan att det ska utesluta något 

annat. Att se hur koreografi och didaktik är sammanlänkande ger utrymme för skiftande av 

hierarkier.  

 
 

Analys 
 

Jag läste mina journalanteckningar och lyssnade på mina ljudfiler flera gånger. Min 

upplevelse var att många ord var förenade och att de beskriv skeenden i min praktik på olika 

sätt. Jag strök under ord i journalanteckningarna och skrev ner ord från ljudfilerna. I en 

diffraktiv läsning är det viktigt att förstå att det finns olika läsningar men att jag gör val kring 

vad jag ser och att dessa val leder mig vidare.  

Jag samlade alla ord, understrykningar från journalanteckningar och de nerskriva orden 

från ljudfilerna i ett dokument. Det bestod av enskilda ord men även meningar. Exempel: 

 
Rummet, Fysisk respons, Aktiviteten, Intensiteten, Proximitet, Blicken, Kollektivets varande, 

blivande, Stundtals frånvarande kroppen, Same same but different, Inskription, Förkroppsligande  

Materialet kopplat/skapat av någon. Färdas till den andre. Genom minnet blir en relation till närheten 

men minnet färdas längre, i tid och i material, Mass is movement.  

 

(utdrag ur analyserandet av journalanteckningar Yates, 2018)  
 
Frågorna kring min praktik ledde mig vidare. Vilka agenter är verksamma i min praktik och 

hur blir dansen till i/genom subjektet?  

Jag klippte ut ord från dokumentet och placerade sedan ut dem i relation till varandra, 

utifrån samhörighet. Genom samhörigheten såg jag skillnader och olikheter. Orden ger en 

förståelse för vad min egen praktik innehåller: vad jag pratar om i undervisningen, vad jag ser, 

vilka beskrivningar jag använder mig av och hur jag på olika vis kommunicerar kring min 

praktik.  
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När orden placerats ut blev det många mindre områden som tillsammans bildade en karta. 

Bilden ger en förståelse för hur det såg ut under den här delen av processen. 

 

 
 

(Figur 3, bild ur analys 2018, Yates) 
 

I bilden syns hur orden är i utplacerad i relation till varandra. Orden och ibland även 

meningar, riktar sig åt olika håll men är aktiva i att skapa ett görande och relevanta i 

förhållande till att dansen ska bli till.  

När jag hade kartan framför mig försökte jag se vad de olika områdena beskrev och 

namngav dem. Det ledde till tio ord vilka representerar områden i kartan: rörelse, materialet, 

fysikalitet, sinnen, kroppslighet, kontext/rum, performativitet, invite to be seen, subjekt och 

objekt.  

Här upplevde jag sedan ett stopp. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen och vad detta gav 

mig. Jag återgick till den diffraktiva läsningen. Hur kan jag se på de här orden? Vad 

innehåller detta? Jag provade att läsa kartan genom de olika orden, tex. koreografi, eller 

fysikalitet. De gav olika insikter och förståelser för materialet. Jag valde slutligen att skriva 

ihop rörelse och materialet samt subjekt och objekt. Rörelsematerial och subjektobjekt blev 

händelser i materialet därför att jag genom dem kunde få syn på vilka agenter som var 

verksamma i min praktik.   

Som beskrivet under metod, handlar valet av att skriva ihop orden om att ge en förståelse för 

relationen mellan dem. Tankar kring vad som är vad men kanske främst vad de innebär 

tillsammans. Att se subjektobjekt och rörelsematerial är att ge förståelse för att något existerar 

samtidigt och tillsammans. Att skriva samman orden skiftar vår kategorisering av orden och 

således även vår förståelse för dem. 

Händelserna skapar förståelse för dansens blivande genom det nomadiska subjektet 
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eftersom de förenar inre och yttre faktorer. Subjektobjekt tar hänsyn till vad för erfarenheter 

som finns förkroppsligade i subjektet och låter objektet ta makt över sig själv. Rörelsematerial 

tillåter relationen mellan materialiteter vara med och påverkar dansens blivande. 

Genom händelserna tittade jag på min stora karta igen. Jag förstod att det var (och är) en 

mängd agenter som är med i dansens blivande, många relationer är intrasslade i varandra. Att 

först se på materialet genom subjektobjekt och sedan genom rörelsematerialet gjorde att jag 

kunde göra snitt vid de som mest performativa agenterna. Agenterna var aktiva i dansens 

blivande i den bemärkelse att de återkom, beskrev delar av min praktik på olika sätt eller var 

drivande i att få dansen att ske.  

Att läsa kartläggningen av ord genom subjektobjekt synliggjorde invite to be seen. Invite to 

be seen var en agent i dansens blivande, eftersom den tillåter subjektet att bjuda in och möta 

betraktaren och låta tidigare erfarenheter finnas med i det mötet. Invite to be seen påverkade 

dansens blivande genom subjektet eftersom det också kan ge makten till subjektet.  

Rörelsematerialet synliggjorde koreografi och kroppsligheten. Koreografin för att den är med 

i formandet av det som blir dansen, genom övningar och val. Kroppsligheten för det är den 

materialitet som rör sig i dansen.   

Redan när jag kommit hit i analysen hade jag en djupare förståelse för min praktik och 

hade fått syn på hur en del hierarkier figurerar inom den på olika sätt och inom dansen i ett 

vidare perspektiv. Hierarkierna är inte nödvändigtvis alltid synliga utan existerar redan i 

begrepp eller genom sina hierarkiska förhållanden till varandra.  

 
 
Tolkning av analys, diffraktiv läsning 

 

I tolkningen av min analys väljer jag att se på mitt material genom de två händelser som 

synliggjorts i analysen:  subjektobjekt och rörelsematerial. Genom händelserna synliggörs de 

agenter som är mest aktiva i blivandet av dansen.  

 
 
Subjektobjekt  

 

Inom materialism tillskrivs både mänskliga och icke-mänskliga ting agens. Att läsa 

subjektobjekt istället för subjekt och objekt skapar förståelse för relationen mellan dem. Jag 

behöver inte nödvändigtvis vara subjektet och stolen således inte ett objekt. Att observera de 

andra dansarna som objekt, som bidrar till mitt dansande, skapar en uppdelning. Att istället 
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tillåta relationen mellan mig, de andra dansarna, kontexten, den tid och det rum som vi 

befinner oss i vara i intra-aktion med varandra. Då förflyttas dansens blivande till relationen 

och sker i nuet. Gränsen mellan vad som är och blir subjekt och vad som är och blir objekt 

tillåts bli mer diffusa och rörliga. Magnusson beskriver relationen mellan subjekt och objekt 

genom att använda vatten och människa:  
 
Människor dricker vatten, vår kropp består till stor del av vatten, samtidigt som vi dör om 

vi får för mycket vatten i kroppen, men också om vi får i oss för lite vatten. Vi kan frakta 

ting och oss själva på vatten, men när de arktiska isarna smälter så stiger havsnivån så att 

landytor översvämmas. Vattnet erbjuder möjligheter och motstånd. Människans relation 

till vatten är beroende av vad som händer med vattnet och vad vattnet gör och vi är 

därmed beroende av vattnets relation med oss. 

 

 (Magnusson 2017, s.32) 

 

Vidare skriver Magnusson, att för att ytterligare sudda ut gränserna mellan objekt och subjekt 

i relationen mellan vatten och människa är det värt att fundera över vad som händer när 

människor dricker vatten. Vad blir i så fall vad? Vi är alltså inte fasta utan flytande och blir 

genom de relationer vi ingår i (Magnusson 2017, s. 32).  

Subjekt och objekt inom feministiska teorier diskuterar relationen mellan makt och vem 

som besitter den. Den som har makten ser andra som objekt och den andre blir till ett objekt 

för att bekräfta/få bekräftelse från makten i en förenklad beskrivning. Det finns alltså en tydlig 

hierarki i begreppen subjekt och objekt. Objekt är något sämre som subjektet använder sig av, 

som en stol eller för njutning. Subjektet i den här studien är personen som genom olika 

relationer är med i skapandet av dansen. Den ser inte omgivningen som objekt för dess 

”vinning” utan förstår det som relationer som vi blir genom. Subjektet besitter erfarenheter 

som inte objektet traditionellt sett har.  

Genom att skriva ihop subjektobjekt och använda ett materialistiskt synsätt löses hierarkier 

upp. I relationerna blir även objektet format av intra-aktionen och vad som är subjekt 

respektive objekt blir svårare att definiera. Men vad sker i skapandet av dansen?  

I läsningen av materialet genom händelsen Subjektobjekt, såg jag hur vissa ord och 

beskrivningar återkom däribland Invite to be seen och Performativitet. Performativitet enligt 

Barad är en beskrivning av hur stark agens någonting har. I materialet förstår jag att 

performativitet återkommer eftersom det är en beskrivning av att något är aktivt och påverkar 

situationen. Invite to be seen synliggörs som agent genom händelsen Subjektobjekt och 
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performativitet blir förståelsen för hur olika agenter skiftar.  

 

 

Invite	to	be	seen		
 

Invite to be seen, är en ordföljd som jag återkommer och använder mig av i min praktik. Jag 

har mött ordföljden vid olika tillfällen då jag blivit undervisad eller deltagit i workshops och 

har tyckt att det varit intressant och relevant att använda mig av. De som har undervisat har 

alla använt ordföljden lite annorlunda. Endel har använt det för att beskriva eller 

medvetandegöra den dansande om att presenter sig själva eller rörelsen utåt, mot en publik 

eller åskådade. I andra sammanhang har jag inte förstått exakt hur de använt det men ändå 

intresserat mig för ordföljden. Genom den här studien och har jag fått en fördjupad förståelse 

för vad invite to be seen innebär i min praktik och hur det kan användas i att skifta eller 

lösgöra hierarkier.  

Invite to be seen erbjuder ett tillstånd av möte och tillåter relationer att uppstå. Att ge 

tillåtelse för något/någon att se in i mellanrummet och vidare till subjektet, ger makten till 

subjektet. Istället för representationer kan istället olikheter synliggöras.  

Maktrelationer mellan subjekt och objekt blir skiftande och inte statiska tillstånd förutsatt 

att det respekteras. Invite to be seen kan bidra till en öppenhet i subjektet, där sinnen tillåts få 

plats. Det handlar om ett tillstånd mycket likt det jag upplevt under insamlandet av mitt 

material, det vill säga att det krävdes något av mig för att tillåta relationer att vara närvarande.  

Eftersom ordföljden invite to be seen, innehåller ordet ”seen”, som betyder ”se”, vilket 

innebar ett förtydligade i samtal med deltagarna kring olika sätt att se och vad som menas 

med att se när jag använde det i praktiken. För de som har en utbildning inom dansområdet, är 

förståelse för denna ordföljd en annan än när den används i undervisning där eleverna 

huvudsakligen studerar teater, vilket är fallet för de deltagare som jag undervisat inom ramen 

för denna studien. I fallet förtydligades ett seende som använder hela kroppen, snarare än den 

blick deltagarna annars var vana vid (enligt deras beskrivning). Invite to be seen, är för mig 

nära sammanlänkat med kroppsligheten och sinnen.  

Invite to be seen handlar dels om att tillåta de förkroppsligade erfarenheter som finns 

inbäddade i subjektet att få närvara och att yttre och inre faktorer ska tillåtas påverka dansens 

blivande.  

Insikten och förståelsen för invite to be seen gör att jag ser på min praktik på ett annat sätt. 

Det som invite to be seen ger utrymme för är möjligheter för olikheter genom att subjektet 
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väljer vad som visas och är i relationer i och bortom kroppsligheten. Invite to be seen är en 

rörelse mot subjektet som denne bjuder in till. Det krävs en förståelse hos subjektet för vad 

det innebär att bjuda in, hur bjuder jag in och vad vill jag visa.  

 
 

Rörelsematerial 
 

Rörelsematerial blev en händelse i mitt material. Rörelsematerial ger en förståelse för 

rörelsens materialitet, att den är närvarande. Dess närvarande ger en ingång till 

samtillblivelsen av dansen.  

Jag ser närmre på rörelsematerial genom att dels se på den lingvistiska innebörden av dessa 

ord. Sedan på dess meningsskapande, och försöker sedan skapa mig en förståelse för dessa i 

relation till dansen blivande. 

”Rörelse, är ett fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet”. 

”Material, i den vanligaste betydelsen materia med fast form som kan användas för 

tillverkning av byggnader, maskiner, fordon, apparater, konstverk m.m. Materia är något som 

har en massa, det vill säga kan vägas”. Dessa två beskrivningar är hämtade från 

Nationalencyklopedin (2018). Material är enligt beskrivningen en form av massa. Massan kan 

vara kroppen, det vill säga ett material som är rörligt.  

Beskrivningen av orden rörelse och material är att ”något” som är en massa ändrar form 

och förflyttar sig. Det betyder alltså att rörelser finns hela tiden och är något som är taktilt, 

även om det kräver mikroskopisk syn (om vi talar om materia). Materia är närvarande hela 

tiden. När något är närvarande och bestående tillskrivs det också större betydelse och högre 

status. Materia på engelska är matter, och innefattar en dubbelbetydning; matter som i 

meningsskapande och matter som i materia, stoff, substans (Nationalencyklopedin 2018). 

Föreningen av dessa betydningar är alltså ett material/materia som är meningsskapande och i 

rörelse, vilket kan vara en förståelse för dansen. I mina anteckningar har jag skrivit ” Mass is 

movement” vilket pekar på en relation mellan materia och rörelsen.  

I Ölmes artikel Movement material, A materialist approach to dance and choreography  

(2017) och i hans seminare (2018 KUV: Movement Material) så ser han närmre på dansen. 

Ölme beskriver hur materia också har rörelse. ”Movement material” översatt till svenska blir 

”rörelse material”. Ölmes förståelse för rörelsens materialitet har synliggjort och bekräftat 

mina egna tankar. Ölme använder tre citat i sin föreläsning som tydliggör dansens närvaro. 
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För mig är citaten relevanta då de skapar en annan förståelse för rörelsen och dansens 

materialitet och vidare dess kvalitéer.  
 

Bennet: 

“Driesch describes entelechy in negative terms as it ”relaxes its suspensory power.” 

Deleuze: 

” A cause for movement already present in the body, only awaiting the suppression of an obstacle 

from outside.” 

Astner: 

” The movement is still here.” 

 

(KUV: Movement Material 2018) 

 

Genom dessa citat kan rörelsen förstås som att den aldrig lämnade platsen. Den är alltså alltid 

närvarande. Materia existerar i luften och utrymmet som finns omkring oss, den flyter genom 

oss och i oss. Vi är materia. Vi är också meningsskapande subjekt i världen, tillsammans med 

världen. Om rörelsen finns och det handlar om att välja att delta i den så är den på samma 

gång (i) vår kropp och i den rörelse som vi väljer att delta i. Rörelsen och materialet är i 

relation för att skapa dansen. Barad beskriver materia/mening i citatet. 

 

Matter is neither fixed and given nor the mere end result of different processes. Matter is 

produced and productive, generated and generative. Matter is agentive, not a fixed 

essence or property of things. Mattering is differentiating, and which differences come to 

matter, matter in the iterative production of different differences. Changing patterns of 

difference are neither pure cause nor pure effect; indeed, they are that which effects, or 

rather enacts, a casual structure, differentiating cause and effect. Difference patterns do 

not merely change in time and space; spacetime in an enactment of differentness, a way 

of making/marking here and now. 

 

 (Barad 2007, s. 137)  

 

I min praktik använder jag mig av något som jag har kallat olika saker tex. The buzz. Jag kom 

i kontakt med det då jag deltog i en workshop med Astner för cirka fyra år sedan (2015). Min 

förståelse av vad hon menade är det som följer. Astner beskrev the buzz som ljudvågor som 

finns och existerar. Hon berättade även att Nobelpristagaren i fysik vid tillfället just bekräftat 
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att massa flyter i oss och genom oss. Astner (2015) skapar en tillgänglighet till rörelsen 

genom att beskriva två olika fysiska fenomen som tillåter oss att se på dansen som 

närvarande, ljudvågor och dess vibrationer och materia med sin massa. Det betyder att 

rörelsen finns närvarande runt oss och i oss, det är bara att välja att kliva in i den. Det 

skapade, hos mig, en tillgänglighet till dansen som jag inte mött tidigare. Att rörelsen 

fortfarande är här, ”The movement is still here” (Ölme 2018). Ölme talar i sin föreläsning om 

den dubbla betydningen av “still” på engelska, dels att den fortfarande är här men även att den 

är “stilla”. Denna materialistiska förståelse för att dansen är närvarande förändrar dansens 

tillstånd från frånvarande till närvarande.   

En utveckling av en materialistisk förståelse för rörelsen är användandet av ”same same 

but different”, It’s in a different relation to its time”, vilka är andra utryck jag kommit i 

kontakt med genom workshops med Astner (2015) och Hamilton (2017). Här kan rörelsens 

materialitet både ses som aktivt närvarande, att rörelsen aldrig försvann och som att den hela 

tiden är föränderlig (Ölme 2018). Rörelsen är alltid relationell. Om den är lik den förra 

rörelsen finns relationer till minnet av rörelsen i kroppen, i tiden, i rummet och till den nya 

situationen i vilken rörelsen befinner sig. Minnet av dansen färdas genom kroppar och uppstår 

i nya relationer med tid och rum.  

Att benämna rörelsematerialet annorlunda skulle vara att ge rörelsen benämningen 

koreografi och materialitet benämningen kroppslighet. Rörelsematerialet eller rörelsen och 

materialitet är inte samma sak som koreografi och kroppslighet men de är nära 

sammanlänkade och skapar andra förståelser för varandra. Det är genom läsningen av 

händelsen rörelsematerialet som koreografi och kroppsligheten synliggörs som agenter i 

dansens blivande. De är de som genom agentiska snitt synliggjort som två av de mest aktiva 

agenter i min praktik.  
 
 
Koreografin		
 

I min praktik är koreografin ett sett att se på dansen. Koreografi kan existera utanför fältet 

dans, och dansen kan använda sig av koreografi för sitt blivande. Genom olika relationer får 

koreografin agens. Koreografin är i min praktik en del av improvisationen, det vill säga den 

formar genom olika övningar improvisation och är med i blivandet av dansen. I det empiriska 

materialet finns koreografi endast nedskrivet vid ett fåtal tillfällen, men genom läsningen 

förstår jag att den är där, medverkar och påverkar. Den är stark men inte nödvändigtvis alltid 

verbal. Att säga att vi ska skapa koreografi, kan ge ett förhållningsätt som placerar subjektet 
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utanför koreografin, att se på koreografin utifrån istället för att va i den. Jag är intresserad av 

koreografin när den sker, hur den sker och vilken form den tar. Att välja hur koreografin ska 

bli innan den har skett ger en annan förståelse för dansens blivande genom subjektet och inte 

den jag är intresserad av i den här studien. Att följa koreografin som en medverkande agent är 

något annat. Koreografin är inte målet utan påverkar dansens blivande. Detta lösgör den något 

statiska relation jag upplevt mellan dans och koreografi, där koreografi haft en högre status 

och varit målet.  

Koreografin är rörelsens val och som tar sig uttryck genom den materialitet som möjliggör 

den. Den blir alltså genom den kropp som den är i relation till. Om dansen är det som blir, är 

koreografin det som händer under tiden (som skulle kunna repeteras). Det vill säga genom 

olika beslut och val som görs. Jag tror på olika koreografiska processer som sker både genom 

subjektet och ur andra perspektiv.  

	
 
Kroppsligheten	
 

Kroppsligheten ger på olika sätt förståelser för kroppens varande och blivande och är nära 

sammanlänkat med sinnena; känsel, hörsel, syn, men även proximitet och förnimmelser. De 

ger en förståelse för kroppsligheten och formar på olika sätt kroppslighetens materialitet och 

tillstånd. Samtidigt är kroppsligheten förenad med rörelsens materialitet på så vis att den blir 

en del av dansen. Kroppsligheten är materiell och fysisk, den rymmer erfarenheter och 

kunskap. Det handlar om en förståelse för att jag rymmer mer än endast en kropp.  

Kroppsligheten kan ses som en sammansättning av orden kroppen och helheten, genom en 

sådan förståelse för ordet innefattar kroppsligheten ett förenande av subjektobjekt, bodymind 

och kroppens materialitet. Sinnena förenar inre och yttre delar av subjektet och tillåter 

kroppsligheten att nå längre än kroppens konturer. Sinnen närvarar i stunden men påverkar 

genom minnet tidigare händelser och upplevelser och kan genom det påverka kroppsligheten 

och dansens blivande.  

 I materialet beskrivs hur jag genom olika övningar försöker väcka eller tillgängliggöra 

kroppen för olika sinnen. Det handlar om att tillåta ett förenande mellan inre och yttre faktorer 

för att de ska kunna ingå i andra relationer.  
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Diskussion 
 

Med min studie ville jag få syn på vilka agenter, i min praktik, som var verksamma i dansens 

blivande. För att förstå detta blivande använde jag ett materialistiskt synsätt på 

samtillblivelseprocesser genom det nomadiska subjektet för att tillkännage andra ting agens.  

Det nomadiska subjektet förstår subjektets blivande genom inre och yttre faktorer och tar 

hänsyn till den förkroppsligade och situerade kunskap denna besitter. Det handlar om att 

förstå subjektet process i att nå dansen.  

Det nomadiska subjektet har betydelse för didaktiska situationer eftersom det lyfter en 

ingång till dansen som inte behöver dikteras av förexisterande representationer eller 

hierarkier. Subjektet tar istället med sina erfarenheter och kan låta dessa finnas med i 

processen av dansens blivande. För den som undervisar ger det nomadiska subjektet en 

förståelse för det multilager av relationer som subjektet förhåller sig till. Det kan skapa en 

möjlighet att tillgängliggöra dansen för olika subjekt med olika erfarenheter. 

Synliggörandet av agenterna ger även förståelser till den som undervisar och den som deltar 

i dansens blivande, att förytliga processen, får mer kunskap och därigenom hjälpa den 

didaktiska situationen. I och med agenternas synliggörande blir det lättare att se vad som 

inverkar på situationen och därigenom också tillgängliggöra och få syn på andra relationer i 

andra kontexter. Det nomadiska subjektet förhåller sig till en tid och – rum relation (Braidotti 

2011), vilket betyder att varje situation ska förhålla sig och utgå utifrån den tid som existerar 

och utifrån det rum den existerar i vid det specifika tillfället. Detta betyder således att i andra 

sammanhang då jag undervisar kan andra agenter synliggöras som aktiva.  

 
 
Agenter verksamma i skapandet av dansen 

 

Under en period under analysprocessen funderade jag på om jag verkligen skulle nå några 

agenter, hur skulle jag få syn på dem? Jag gick tillbaka till materialet, funderade över min 

metod (igen) för att sedan på nytt, med nya läsningar försöka förstå mitt material. Jag läste 

igen och satte samman olika ord utifrån vad de berörde. Materialet synliggjorde genom denna 

process två händelser: subjektobjekt och rörelsematerial. Genom dessa händelser kunde jag se 

på materialet igen och finna de mest performativa agenterna. Att se vilka agenter som är mest 

performativa förstår jag genom att ord återkommer, att något beskrivs på olika sätt men vill nå 

samma ”sak”, samt min egna förståelse för mitt material. De agenter som diskuteras är de som 
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är mest verksamma i dansens blivande genom subjektet i min praktik.  

Agenterna synliggjordes för att förstå vad som deltog i dansens blivande genom subjektet. 

Det var svårt att nå dem, då agenterna figurerar i olika arrangemang och är intrasslade i 

varandra på ett sätt som gör det svårt att separera och synliggöra dem. Till slut genom min 

analys nådde jag tre agenter; invite to be seen, koreografi och kroppslighet.  

För att förstå varför de agenter som existerar i min praktik hänvisas till som just agenter, 

måste en beskrivning av hur de blir agenter förtydligas. De agenter som synliggjorts besitter 

nämligen inte alla, i sin språkliga form, en självklar fysisk existens och skulle därför kunna 

ifrågasättas som agenter. Min mening är att det som är mest aktivt i skapandet av dansens 

blivande i/genom subjektet, är agenterna. Detta är den grundläggande förståelsen av vad som 

kan ses som agenter. Här följer resonemang kring agenternas blivande.  

Materialisterna vill förstå samtillblivelseprocesser genom intra-aktionen mellan agenter, 

mellan materialiteter och utifrån diskurser och språket. De agenter som synliggjorts bör därför 

diskuteras utifrån dess språkliga innebörd, sin handling och hur den inverkar på dansens 

blivande för att inte låsa fast dess mening till ett antagande.  

Barad skriver i Meeting the universe half way: ”How did language become more 

trustworthy than matter?” (Barad 2007, s. 132). Hon menar att ett ord definierar vad 

någonting är mer än tinget i sig. Språket är genom handlingar och ord sammansatta för att 

skapa förståelse och kommer ur en kroppslig aktivitet. Språket kan bli en representation som 

dikterar handlingen istället för omvänt. Barad (2007) skriver att ”Ordets makt” har inneburit 

att den som besitter språket besitter även makten i samhället. Därmed låser språket, till viss 

del, hierarkier. De ord som jag hänvisar till som agenter bör därför förstås komma ur en 

kroppslig aktivitet som därigenom besitter materialitet. Genom ett sådant resonemang förstår 

vi hur även icke-materiella ting kan tillskrivas agens.  

I översättningen av exempelvis Barads (2007) texter har det engelska ordet matter två 

betydelser på svenska, materia och mening. Om vi tillåter oss att använda matter och den 

dubbla betydelse (mening och materia) betyder det att invite to be seen och koreografi kan ses 

som agenter. De är meningsskapande och meningsskapande materia eftersom det innebär en 

kroppslig aktion för subjektet. Kroppsligheten är något annorlunda och det återkommer jag 

till.  

I mitt material återkommer performativitet, mest i mina förklaringar om praktiken och inte 

så mycket under praktiken. Det är då beskrivningar av tillstånd som synliggör en aktivitet hos 

subjektet. Barads beskrivning av agenter är att de har stark performativitet (Barad 2007, s. 

133). Performativitet kan förstås som ”perform” utföra och ”ativitet”, en aktivitet. En aktivitet 
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där subjektet själv tar ”ansvar” för producerandet/skapandet/av sig själv på ett visst vis, 

förutsatt att personen är medveten om vad denne representerar och i förhållande till det kan 

för-ändra sin representation och inte endast reproducera samma. Performativitet är en 

aktivitet, vad är och vad blir något. Performativitet är inte en agent utan något som ger en 

förståelse för hur icke-materiella ting får agens. Performativitet, enligt Barad är förståelser för 

de kvalitéer eller det görande som agenter besitter och inte agenten i sig. I praktiken innebär 

det att performativitet handlar om vad som är aktivt och ger en förståelse för dessa tillstånd. 

Det ger också en förståelse för hur en aktivitet blir en kroppslig handling och på så vis kan ses 

som en agent, likt invite to be seen och koreografi. 

Kroppsligheten är en agent som är materiell och har stark performativitet. Den besitter i sig 

själv en fysisk massa och är i rörelse. I tolkningen av analysen beskriver jag den genom att 

förena den med sinnen. Det är för att få en förståelse för att kroppen sträcker sig längre än sin 

fysiska existens. I den teoretiska kartografin ges olika förståelser för kroppen, jaget och 

kroppsuppfattning samt konstruktionen av kroppen. I det avsnittet kan kroppsligheten förstås i 

ett vidare och djupare sammanhang.  

	
 
Invite	to	be	seen,	koreografi	och	kroppsligheten	
 

I tolkningen av analysen beskriver jag invite to be seen som en aktivitet som subjektet kan 

delta i. Det handlar om att öppna upp för ett tillstånd av att tillåtas bli sedd och välja på vilket 

sätt subjektet vill bli sedd på. Invite to be seen blir en agent då det påverkar dansens blivande 

genom subjektet. Det som skulle tala emot invite to be seen som en agent är att det skulle vara 

ett tillstånd snarare än en agent. Men genom dess meningsskapande för subjektet och dess 

materia som är subjektet kan den tillkännages som en agent. I min praktik påverkar den 

dansens blivande på så vis att den även är i relation till de andra agenterna.  

Invite to be seen öppnar upp för tid- och rumsrelationen genom att i nuet förstå och tillåta 

intra-aktion.  

Koreografi framträder som en agent i min praktik. Den är med och formar det som blir 

dansen genom olika övningar, beskrivningar om att vara tydlig och att göra val i relation till 

det som sker. Likt invite to be seen är koreografi inte något som är taktilt, men den är aktivt 

närvarande och tar form och påverkar dansens blivande genom subjektet. Att se koreografin 

som en medskapare till att skapa dansen skiftar även förhållandet mellan dans och koreografi.  

Kroppslighet besitter redan materia och identifieras som en massa vilket innebär att den 
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redan ingår inom materialisternas förståelse för agens. Men den expanderas ut ifrån sig själv 

och inåt. Precis som invite to be seen, tar kroppsligheten hänsyn till subjektets tidigare 

erfarenheter och tillåter dem att finnas med. Det är viktigt med subjektets förståelse och 

tillgänglighet till/för sin kroppslighet, annars finns större risk att dansandet blir representation 

snarare än ett blivande genom subjektet.  

 
 
Att nå anti-essentiella positioner  

 

Studien med dess omfång har gett mig en djupare förståelse för hur hierarkier figurerar på 

olika sätt och på olika nivåer i relation till varandra. Att få dessa att nå mer antiessentiella 

positioner är svårt genom en studie i denna omfattning. Det är inte heller möjligt att förändra 

hierarkier eftersom de är inneboende i vissa begrepp och i viss mån förklarar en ”allmän” syn 

på hur vi förstår den värld vi existerar i. Det som kan göras är att ge en förståelse för de 

upptäckter jag gjort genom studien. Här följer två avsnitt, Representation, performativitet och 

kroppslighandling och Dansens tillstånd. De diskussioner jag för i följande avsnitt har bidragit 

till förståelser som utvecklat min praktik och mitt tänkande i/om/genom dans. Det har 

synliggjort hur hierarkier kan figurera och hur förändringen av ett ord eller tillstånd, inte 

innebär att något värderas högre.  

 Jag har gjort ett moln av händelser och agenter: händelserna (blå), agenterna (röda) och de 

gröna vilka inte är hierarkier men användning av dem görs i hierarkiska förhållanden.  

 

 
 
 

(Figur 4, moln av händelser och agenter 2019, Yates) 
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Representation,	performativitet	och	kroppslig	aktivitet		
 

Representation har kritiserats eftersom det skapar kategoriseringar som eftersträvas istället för 

möjligheter för olikheter. Barad (2007) menar att representationen fångar sitt byte och 

placerar den i ett nät av antaganden och fortsätter att reproducera ett sådant antagande. 

Performativitet, enligt Butler (1999), har skapat en förståelse för hur vi reproducerar bilden av 

oss själva. Problematiken med performativitet i den beskrivningen, enligt Barad, är att det kan 

medföra ett fortsatt reproducerande av olika representationer istället för en mängd olikheter. 

Att ett tillstånd av performativitet producerar fasta tillstånd snarare än rörliga. Barad kritiserar 

performativitet i en sådan form och skriver ”[...] performativity is properly understood as 

contestation of the unexamined habits of mind that grant language and other forms of 

representation more power in determining our ontologies than they deserve” (2007, s. 133). 

Barad menar istället att en performativ förståelse för diskursiva praktiker kan utmana 

representation och dess tro på ordets makt att representera tidigare existerande ting. Men en 

performativ förståelse kräver förståelse för tänkande, observerande, teoretiserande av de 

praktiker som subjektet är intrasslad i (Barad 2007). När jag hänvisar till performativitet ska 

det förstås som en kroppslig aktivitet där en medvetenhet om relationer, förståelser för 

erfarenheter och förkroppsligad kunskap tillkännages, för att likt Barad beskriver, kunna 

möjliggöra för olikheter snarare än reproducerande. Detta blir viktigt för subjektet och dess 

förståelse för dansen blivande.  

Det jag finner intressant med begreppet performativitet är att det skapar ett utrymme för 

något att bli, det är alltså inget passivt tillstånd. Det är ett mellanrum från att någonting är, till 

att det upptar ett performativt tillstånd. Ett mellanrum. Ett spelrum, en lekfullhet, ett tillstånd 

som gör att något blir något annat men som kräver något av dess aktör eller/och av andra 

aktörer/agenter. Det som krävs är att ge utrymme för ett tillstånd av performativitet, ett 

utrymme för andra möjligheter. Min förståelse för begreppet performativitet, är alltså en 

aktivitet som ska möjliggöra olikheter snarare än ett reproducerande.  

Braidotti beskriver reproduktion genom kapitalism. Hur kapitalismen böjer sig efter 

trender i samhället. I en av föreläsningarna använder hon United Colours of Benettons bild på 

en familj. En mamma, en pappa, ett barn, alla med olika etnicitet. Bilden säger enligt 

Braidotti, ”Vi är alla enade”. Hon menar att bilder och representationer fortsätter att 

reproducera samma och inte olikheter. Mångfald blir representationer (2014). Bilden kan hittas 

via sökord ”United Colours of Benetton”.  

Det är viktigt att hela tiden ifrågasätta de ord och bilder som används i situationen, i detta 
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fallet min praktik för att inte fortsätta ett reproducerande (Braidotti 2014). Att istället återvända 

till subjektet och dess kroppsliga situerade erfarenhet, eftersom det är där kunskapen finns. 

Att sedan genom ett diffraktivt förhållningssätt se vart likheter likväl som olikheter kan 

uppstå. Genom ovanstående diskussion vill jag inte på något vis distansera mig eller motsätta 

mig vikten av representation av olika grupper. Men jag anser att det måste ske en djupare 

förståelse för vad det är som representeras och hur det sker. Att förståelsen för olikheter måste 

finnas på ett djupare subjektbaserat plan, så att inte antaganden kring representation fortsätter 

i nya former oavsett form. I dansen blivande handlar det om att förstå subjektet erfarenheter 

och förutsättningar för att kunna erbjuda en möjlighet att nå dansen.  

Genom Barads (2007) beskrivning av performativitet, det vill säga att något har en hög 

intensitet och får något att ske, kan vi vara aktiva och möjliggöra för skillnader snarare än 

reproducerandet av ting. Att fortsatt använda performativitet utifrån Barad kändes relevant 

eftersom det skapar en förståelse för ett tillstånd. Istället för att söka nya ord så ska en djupare 

förståelse kring de vi använder och vad de innehåller ske. ”As long as we stick to things and 

words we can believe that we are speaking of what we see, that we see what we are speaking 

of, and that the two are linked” (Gilles Deleuze se Barad 2007, s. 47). Ord innefattar 

hierarkier, ett nytt ord höjer inte värdet på innehållet. I praktiken innebär det att ge förståelser 

för skeenden genom både ord och kroppslig aktivitet för att inte reproducera antaganden eller 

bilder.  

 
 
Dansens tillstånd 

 

I händelsen rörelsematerial synliggör jag med hjälp av Ölmes (2017) resonemang och mina 

egna tankar, dansens förmåga att ändra tillstånd. Idén om dansen som efemär måste ändå ses 

som en idé som funnits och kategoriserat och värderat dansen länge.  

I resonemanget som följer under rörelsematerial förklarar jag hur dansen kan vara 

närvarande. Att tillåta en sådan möjlighet skulle enligt resonemanget, i avsnittet 

rörelsematerial, innebära att dansen således blir värderad högre. Att förändra en sådan 

grundidé är inte gynnsamt. Att dansen måste ändras tillstånd för att tillkännages ett högre 

värde. Istället bör tankar kring rörliga positioner ta fokus, att inte kategorisera dansen som det 

ena eller det andra. Att behålla dansen som efemär bidrar till att se på tid och skeenden som 

aktiva i stunden. Dansens blivande blir en förståelse för tiden som sker nu är enligt Braidotti 

(2011) en motreaktion mot kapitalism. Braidotti beskriver att så fort vi köpt något så är det 
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”out of date” och säger sedan även “capitalism won’t fall it bends” (2014). Den formar sig efter 

våra behov. Dansen som konstform och rörelsens materialitet i stunden gör att tiden upplevs 

här och nu och är därmed en motreaktion mot kapitalism.  

Som jag nämnt tidigare har jag argumenterat för Ölmes (2017) beskrivning av rörelsens 

materialitet som ständigt närvarande. Rörelsen, som i materialiteten, försvinner aldrig men 

den existerar också i nuet, i närvaron av den. Även om en rörelse skulle upprepas, genom ett 

”satt” rörelsematerial, är den alltid här och nu genom kroppen, subjektet, situationen och så 

vidare. Genom diskussionen ovan kan vi förstå dansens möjlighet att vara olika, närvarande 

men stilla, den är både materiell och ickemateriell. Både närvarande och frånvarande.  

 
 
Sammanfattning 
 
Dansens blivande genom subjektet 

 

Dansens blivande genom subjektet handlar om en förståelse för hur de olika agenterna är 

verksamma i skapandet av dansen.  

Agenterna som synliggjorts i min praktik är invite to be seen, koreografi och 

kroppsligheten. Det är emellertid inte endast dessa som skapar det som blir dansen. En mängd 

andra agenter så som tid, rum, mänskliga och icke-mänskliga ting existerar och påverkar. Men 

inom ramen för den här studien har det inte varit möjligt att se vilka andra agenter som är med 

och påverkar dansens blivande.  

I den diffraktiva läsning som följer genom analys, tolkning av analys och vidare in i 

diskussion görs val kring hur jag läser materialet. Den diffraktiva läsningen som metod i 

uppsatsen synliggör hur processen är med och formar blivandet av studien. Som utförare av 

den här studien är jag delaktig i de olika val som görs genom läsningar av material. Att läsa 

genom de händelser som framkommit synliggjorde de agenter som finns i min praktik. 

Studien kan ses som en improvisation där val utifrån vad som synliggörs görs och genom det 

formas en dans eller en text.   

Det nomadiska subjektet vill förstå subjektets blivande i relation till inre och yttre faktorer, 

situerad och förkroppsligad kunskap. De agenter som synliggjorts skapar en förståelse för en 

blivandeprocess av dansen och separerar inte subjektet från resten av världen. De öppnar upp 

för fortsatta relationer i tid och rum.  

Ibland tänker jag på dessa relationer som vibrerande fält som ligger nära varandra, som 
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multilager runt och i kroppen. Ibland blir ett av dem starkare för att sedan tas över av något 

annat fält. De är inte statiska utan skapar som ett ljusfält runt subjektet. Skiftande i olika 

färger, blir starkare och svagare och sträcker sig längre bort från kroppen än dess fysiska 

existens. Likt den bild som finns under avsnittet om det nomadiska subjektet förenas olika 

agenter genom relationerna dem emellan. Agenterna förenar inre och yttre faktorer och 

fortsätter forma dansens blivande. De är i relationer till varandra som inte är statiska utan 

rörliga och de ingår i ett maktspel som inte är negativt utan som möjliggör för dem att kliva 

fram och tillbaka i relation till varandra.  

Det nomadiska subjektet hjälper mig skapa en kartläggning av vad som medverkar i min 

praktik. Nedan är en grafisk bild av relationerna mellan händelser, agenter som påverkar 

dansens blivande. Bilden är en illustration av det nomadiska subjektet där händelser och 

agenter är i relationer med varandra.  

 

 
 

(Figur 5, förståelse för analysen 2019, Yates) 
 
 

I dag kan inte längre binära uppdelningar stå enskilda och icke-diskuterade. Att förstå 

relationer mellan och genom fenomen, att se djupare, hitta förgreningar och sammanföranden 

är viktigt för att förstå samtillblivelseprocesser. Det nomadiska subjektet är ett sätt att förstå 

dessa processer. Att hitta rötter som tar oss i andra riktningar. Att inte ändra utan för-ändra 

genom förståelse för samtillblivelseprocesser.  
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Som Braidotti (2011) skriver är det förståelsen för nuet som bidrar till motverkandet av att 

fortsätta att reproducera bilder, symbolik och hierarkier. Att olika praktiker erbjuder olika 

ingångar. Att förtydliga för sin egen del den process som förmedlas i undervisning eller i 

andra sammanhang och förstå att det inom ramen för den egna praktik finns hierarkier som på 

olika sätt dikterar sammanhang och bidrar till blivandeprocesser och den estetik som dansen 

formas in i.  

Att nå positioner som är mer rörliga och konstant anti-essentiella är nog ouppnåeligt, men 

att ha en förståelse för hur de figurerar och att synliggöra andra sätt att se på 

blivandeprocesser utmanar antaganden om att det finns en essens.  

Det bidrag som den här studien ger är en förståelse för dansens blivande. Att lärande sker 

genom intra-aktionen mellan olika agenter. Vilka är aktiva i relation till subjektets förståelse 

för dansen blivande.  

Studien har bidragit till ökat medvetande och erhållit didaktiska och pedagogiska verktyg för 

dansens blivande i/genom subjektet. Att hela tiden ifrågasätta de representationer som 

figurerar inom min praktik. Min egna erfarenhet av hur lärandeprocesser fungerar har satts i 

nytt ljus. Studien har, genom förståelsen för att agenter skiftar relationer, synliggjort 

subjektets skiftande fokus i pedagogiska och didaktiska situationer. Möjligheten att aktivt 

delta i många relationer samtidigt är begränsad, så agenternas skiftande bli således även en 

förståelse för hur medvetande kring vad som lärs i stunden skiftar.  

Utifrån koreografi har studien synliggjort ett annat förhållningssätt till koreografins varande 

som synliggör subjektets aktivitet i koreografin för att nå dansen. Koreografin är här en 

medskapande agent till dansens blivande. Jag tror på många förhållningssätt till koreografi där 

arbetet sker genom expansion, implosion. Att dansens blivande i/genom/förhållande till 

subjektet fortsätter att utvecklas och diskuteras.  

 

 
Avslutning  

 

Det har krävts tid och uthållighet för att förstå de ord jag använder eftersom de är 

beskrivningar av eller ger förståelser för blivande processer. Det förändrade språkbruket blir 

både en del av, och samtidigt, en följd av studiens komplexitet och av den förändrade 

kunskapssyn som kommer med en materialistisk feministisk teoriutveckling (jfr Hickey-

Moody & Page, 2016; C. A. Taylor, 2016; Åsberg et al., 2012 se Magnusson 2017, s. 25).  
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En materialistisk förståelse och det nomadiska subjektet har synliggjort agenter verksamma 

i min praktik. Jag har argumenterat för varför de kan ses som agenter och beskrivit hur de är i 

relation till varandra och medverkar i dansens blivande i/genom subjektet.  

Att studera min praktik närmre har belyst hur olika hierarkier figurerar inom den och det 

har gett mig en förståelse för hur de påverkar dansens blivande genom subjektet. Praktiken är 

likt en figuration, rörlig och intra-aktiv som en kartografi som synliggör hierarkier. Braidotti 

skriver: ”The figuration of the nomad renders an image of the subject in terms of a nonunitary 

and multilayered vision, as a dynamic and changing entity” (Braidotti 2011, s. 5). Att se 

dansens blivande genom det nomadiska subjektet ger förståelse för det multilager av flödande 

agens, som är sammanstrasslade med varandra, utan att ta avstånd från den förkroppsligade, 

inskrivna och situerade kunskapen. Tidigare samtillblivelseprocesser påverkar nya relationer. 

Jag har i studien inte behövt frånsäga mig subjektets tidigare situerade förkroppsligade 

kunskap utan har tillåtit agenter som tar hänsyn till dessa att synliggöras.  

Att få en djupare förståelse för ords betydelse som en kroppslig aktivitet snarare än en 

representation, har gett andra perspektiv på min praktik. Att dansens tillstånd kan vara 

närvarande, föränderligt och flyktigt. Att dansen setts som efemär men att den ständigt är 

närvarande genom ett materialistiskt perspektiv. Att dansen finns genom relationerna som blir 

dansandet. Att materia och dess rörelse aldrig lämnade oss.  

Genom Neimanis (2012) beskrivning av vatten, har jag kunnat röra mig mellan rum och 

kroppar, skapa föreningar och förgreningar för sammanlänkning. Förståelsen har bidragit till 

ett tillstånd av tillgänglighet. Detta har i sin tur bidragit till att minska en del av det vakuum 

jag upplevt i min praktik. 

”What might become a body of water” (Neimanis 2012) tillåter för öppen sinnlighet och att 

se på situationer som stora kroppar som formas i relation till varandra, med flera kroppar 

inom sig själv. ”Let the dynamics within the bodies accept the dynamics within the body” är 

något jag skrev för cirka tre år sedan, oklar över vad det egentligen innebar eller betydde för 

mig. Idag skulle jag säga att med kroppar menar vi materiella och icke-materiella ting och att 

dessa kroppar är i relation till varandra och bör acceptera varandras dynamik. Citatet som 

följer hjälper mig att fortsätta ha en öppenhet gentemot hur agensen skapas.  

 

I am a singular, dynamic whorl dissolving in a complex, fluid circulation. The space 

between ourselves and our others is at once as distant as the primeval sea, yet also closer 

than our own skin—the traces of those same oceanic beginnings still cycling through us, 

pausing as this bodily thing we call “mine.” Water is between bodies, but of bodies, 
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before us and beyond us, yet also very presently this body, too.  

 

(Neimanis 2012, s.98)  

 

Jag frågar mig: hur gör vi för att låta det som värderats mindre få mer värde? Jag är 

intresserad av ett fortsatt undersökande kring hur samtillblivelseprocesser formas och vilka 

hierarkier som existerar inom dem i relation till dans. Att förstå hur agenter figurerar och re – 

figurerar i olika kontexter. 
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