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JAG 

Jag som har skrivit den här rapporten är frilansande skådespelare och regissör 

och sitter sedan 2004 i Teaterhögskolans i Stockholm styrelse. Som en del av 

fusionsarbetet deltog jag 2009-2010 i utbildnings- och forskningsgruppens arbe

te med att författa "En rapport om möjligheterna för Stockholms dramatiska hög

skola" som presenterades i februari 2010. Min relation med Dramatiska institutet 

(DI) och Teaterhögskolan (TH) sträcker sig tillbaka till 1989 när jag togs in på

skådespelarprogrammet på TH. 1992 jobbade jag första gången som skådespela

re med studenterna på Dl:s filminstitution och sedan dess har jag återkommit dit 

flera gånger. Jag har även varit skådespelare hos teaterklassen. Jag är på intet sätt 

objektiv till någon av skolorna; dess studenter och lärare har varit och är en vik

tig del av mitt liv som utövande konstnär. 

Jag har undervisat i scenframställning på mimprogrammet och skådespelarpro

grammet. Som avstamp för min text vill jag ge en bild av var jag befinner mig som 

pedagog så att du som läsare får en uppfattning om varifrån jag skriver. Kanske 

någon känner igen sig, kanske inte. Som pedagog använder jag mig till stor del av 

min egen yrkeserfarenhet och undervisningen är upplagd så som jag tror att den 

ska läggas upp enligt hur mina lärare gjorde när jag själv gick utbildningen. Min 

pedagogiska utbildning är min egen högskoletid och min egen yrkespraktik. Men 

jag tänker att det måste finnas andra vägar. Visst, jag väntar mycket som peda

gog, jag vet att jag kan lika gärna kliva in senare - om jag kliver in för tidigt dödar 

jag studentens process, studenten kommer bli beroende av mig, plus att om stu

denten får jobba i fred kommer den kanske fram till något jag inte tänkt på. Men 

så här tänker jag när jag regisserar också, vad är skillnaden när jag kliver in som 

pedagog? Jag har märkt att jag har en väldigt problematisk förebild/föreställning 

om vad min pedagogiska funktion ska vara. Någonstans har jag en bild av att stu

denterna ska sitta i en ring vid mina fötter - jag sitter upphöjt, på en stol - stu

denterna tittar tacksamt upp mot mig och säger "Fyll oss, mästare!" Det här är en 

undervisningssituation som jag vill bort ifrån i min egen undervisning, jag vill att 

de ska studera, att de ska argumentera, kritisera och vara med att skapa kunskap. 

Men hur gör jag mig av med den här förlamande förebilden? På ett sätt är jag 

mästaren, jag är rekryterad i egenskap av min erfarenhet som skådespelare, men 

jag vill också vara pedagogen, den som leder till kunskap utan att nödvändigtvis 

vara den. Ofta upplever jag dessutom att jag är ensam i undervisningssituationen. 

Det borde finnas möjligheter att bygga närmare samarbeten mellan scenfram

ställningen och röst- och kroppsundervisningen, att planera och delta i längre 

bågar för överblick och kontinuitet. 
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UPPDRAGET 

Jag har av Styrgruppen fått i uppdrag att inventera den existerande pedagogiken 

och utbildningsuppläggningen på kandidatprogrammen på TH och DI, att rikta 

blicken inåt inför skolornas fortsatta närmande mot varandra i byggandet av en 

ny högskola. 

En viktig del av uppdraget har varit att "lärarna på de olika skolorna och institu

tionerna skall få en fördjupad insikt om på vilka sätt och med vilka mål andra 

lärare och andra ämnen arbetar". Detta är något som jag ser som avgörande för 

hur Stockholms dramatiska högskola, StDH, ska utvecklas. 

Syfte med uppdraget 

Syfte med uppdraget är att 

• öka lärarnas kunskap om på vilka sätt och med vilken målsättning andra

lärare bedriver sin undervisning,

• inhämta kunskap för att kunna bedöma vilka kurser, kursmoment eller

andra upplägg i dagens kandidatutbildningar som är värda att bevara

och/eller utveckla i den nya högskolan,

• inhämta kunskap för att kunna bedöma vilka pedagogiska modeller, me

toder och förhållningssätt i dagens verksamhet som är värda att bevara

och/eller utveckla i den nya högskolan.

Styrgruppen ville med mitt uppdrag dels kartlägga vad som finns i skolorna för 

att ha som grund för framtida pedagogiska beslut, dels undvika att "kasta ut bar

net med badvattnet". 

Jag har valt att tolka mitt uppdrag så att jag förväntas bidra med personliga 

kommentarer och reflektioner kring vad jag mött. 

Metod 

Som metod har jag valt att intervjua de tillsvidareanställda lärarna som velat 

delta, prefekterna och utbildningscheferna på DI och rektorn på TH. Rektorn på 

TH valde jag att intervjua då han i det närmaste har funktionen av huvudlärare 

eller klassföreståndare för skådespelarstudenterna. Sammanlagt har jag inter

vjuat 39 personer, varav 34 lärare. Till detta kommer samtal med studenter och 

andra som jag har varit nyfiken på i relation till mitt uppdrag. Varje intervju har 

tagit 1,5 - 2,5 timmar. Grunden till alla intervjuer har utgjorts av samma femton 

frågor. 

Jag har tagit del av kursplaner och samtliga utbildningsplaner, samt för jämförel

se tagit in motsvarande dokument från Filmhögskolan i Göteborg, Teaterhögsko-

., 
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Ian i Malmö och skådespelarprogrammet på Högskolan för Scen och Musik vid 

Göteborgs Universitet (HSM). 

Som bollplank har jag haft Boel Höjeberg, Pia Olby och Harald Stjerne. Jag har 

haft stort stöd av dem, men valt att se rapporten som ett enmansuppdrag efter

som jag även har att kartlägga mina bollplank. 

Den 15 och 16 juni 2010 arrangerade jag tillsammans med Jenny Tyllström ett 

seminarium som upprepades fem gånger där lärarna i grupper om fyra till åtta 

personer diskuterade utifrån tre rubriker som vi hade valt; misslyckande, värde

ringar och framtid. Upplägget var i form av ett trerätters afternoon tea party, till 

varje rätt avhandlades en rubrik. Avsikten med seminarierna var dels att åter

koppla vad jag samlat på mig i intervjuerna för att i samtal pröva dem innan jag 

går vidare med att skriva min rapport, men framförallt tjänade de till att skapa 

möten mellan lärare som tidigare inte mötts i någon större utsträckning men som 

i framtiden har att jobba tillsammans. Dokumentationen av seminarierna har 

sammanställts av Jenny Tyllström och bifogas i anslutning till rapporten. 

Jag vill understryka att detta inte är en vetenskaplig rapport. Det finns många 

regler för hur ett sånt här dokument ska se ut och jag har nog brutit mot alla. Den 

diskussion som brukligt kommer sist ligger här löpande genom hela materialet, 

men jag har försökt sortera så att den koncentreras under Kommentarer efter 

varje rubrik. I texten brottas jag med flera perspektiv samtidigt, dels det som 

beskriver nuet, dels det som siktar mot framtiden. Dels lärarnas röster, dels min 

egen. Jag strukturerar efter förmåga, men ofta märker jag att de går i varandra. 

Initialt hade jag inte för avsikt att citera dem jag intervjuat, men nu utgör citaten 

själva stommen. Alla som är citerade är vidtalade, och jag har valt att namnge 

dem eftersom en viktig del av mitt uppdrag är att ge lärarna insyn i och känne

dom om varandras arbetssätt och erfarenheter. 

Bara ett fåtal av citaten är kollade av de som yttrat dem, så faktafel kan före

komma där såväl som i den löpande texten. Jag välkomnar alla läsare som hittar 

en felaktighet att återkoppla till mig så jag kan korrigera det. 

Ouvertyr 

Det finns uppdrag och det finns uppdrag. När jag tog det här uppdraget förstod 

jag ett par saker; det kommer inte att bli lätt och hur jag än gör kommer jag att 

misslyckas. Så fort jag beskriver vad någon gör utelämnar jag något annat, som är 

nog så viktigt. Jag kan aldrig få in allt. De jag skriver om är de jag riktar mig till. 

Hur kan jag undvika att beskrivningar upplevs som rationaliseringar och ändå 

lyckas föra fram kärnan i vad jag sett och hört utan att bli för nyanserad och/eller 
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urvattnad? Alla lärare har bidragit otroligt generöst med tankar och erfarenheter, 

ett förtroende som jag tror kommer ur att man längtar efter att diskutera peda

gogiken. Gemensamt för de jag talat med är att de är djupt engagerade i sina stu

denter och hur de ska leda dem till kunskap. 

Men låt oss börja här. Allt måste formuleras på något sätt för att man ska ges en 

chans att se sig själv och andra, för att kunna bygga vidare och bli ännu mer kon

kret. Det här att vara konkret är något jag upplever som ett problem för båda 

skolorna, att formulera sig, sätta ord på, beskriva och jämföra. Vi saknar idag en 

aktiv relation till levande dokument, dokument vars funktion är att hjälpa oss 

kontinuerligt medvetandegöra och utvärdera kunskapsutvecklingen på högsko

lan och hos studenten, att ackumulera kunskap så att vi inte alltid behöver börja 

om från början. Men det handlar också om språk. Det handlar om att sätta ord på 

kunskap, på processer, på strukturer och metoder som vi använder oss av eller 

möter dagligen. När Dl och TH nu ska bilda en ny högskola kommer vi märka att 

samma ord kan betyda olika saker. Ofta saknar vi helt ett språk för komplicerade 

moment i kunskapsöverföringen eller för att hantera den relationella aspekten av 

undervisningen, samspelet mellan lärare och student. 

Ofta använder vi i utövandet av konstnärliga yrken det vi brukar benämna som 

tyst kunskap, och det är en sak, men ibland blir vi bara mystiska i vårt romantise

rande av vår oförmåga att kommunicera vad vi gör. Vi gör tigandet till en dygd, 

det händer att vi undviker att tala om vissa aspekter av utövandet av rädsla för 

att "det" ska gå förlorat. Jag anser att det mystiska är odemokratiskt och tjänar till 

att cementera informella maktstrukturer; vi - dom, lärare - student, utövare -

in tagare, kunnig - okunnig. Det mystiska har inget på en högskola att göra. Vår 

uppgift är att tända lampan i mörkret, att göra det dolda synligt. Det är skillnad 

på utbildningsmiljö och utövandemiljö. Högskolorna bedriver inte konstnärlig 

verksamhet. De utbildar konstnärer. 

Jag menar inte, om nu någon trodde det, att utbildningen ska vara tråkig och stel 

och att det professionella ska vara kul och levande, oftast är det snarare tvärtom, 

men jag tror på öppenhet. Underkänner vi en student ska den veta varför samt 

vad den ska göra för att komma ikapp. Studenter bör uppmanas till och ha möj

lighet att påverka sitt utbildningsinnehåll. 

Vår historia. Vilka är "vi"? 

Dramatiska institutet grundades 1970 efter önskemål från film- och teatervärl

den och kom successivt att ersätta Svenska Film institutets Filmskola som lades 

ned 1971. Verksamheten låg tidigare i Filmhusets lokaler, men 2004 flyttade man 

till de nya lokalerna på Valhallavägen. 

,, 
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TH har sina rötter i Dramatens elevskola. Förr höll sig alla större teatrar i Sverige 

med egna elever. Lärarna utgjordes då ofta av teaterns egna skådespelare samt 

några specialister för att komplettera med teknikämnen som stildans, hållning, 

fäktning eller vad som för tillfället ansågs nödvändigt för att kunna utöva yrket. 

Med att "utöva yrket" avsågs i första hand att spela på den teater vid vilken man 

studerade. Nya tider kom och nya ideal. Teatrarna fick svårt att husera de växan

de kullarna och eleverna ville ut ur husen för att ta del av ett samhälle som för

ändrades. Skolan i sig ville ha ökat självbestämmande för att kunna utforma sin 

undervisning utan krav på att leverera arbetskraft till stora produktioner, och 

1964 lade man ner undervisningen vid teatrarna. I Stockholm levde den kvar som 

Statens skola för scenisk utbildning, "Scenskolan", och blev så småningom en 

självständig högskola, Teaterhögskolan. Både DI och TH präglas av sin relation 

till den verksamhet de vuxit fram ur. 

INTERVJUERNA 

Alla som jag intervjuade fick samma frågor. Beroende på arbetsuppgift eller erfa

renhet hoppade någon över någon fråga, och fördjupade sig i en annan. Vissa 

frågor var svåra för alla, andra upptog ofta en stor del av tiden. Generellt sett 

upptog de fyra första frågorna den största delen av samtalen De tre sista avhand

lades för det mesta ganska kvickt, dels för att man i det egna ämnet löpande kor

rigerar de brister man upplever i sin undervisning, och dels för att de flesta lä

rarna är anställda på deltid och därmed inte upplever sig ha tid till eller insikt 

nog för att ha åsikter om helheten. 

Frågorna 

1. Vad gör du?

2. Hur gör du?

3. Varför gör du det?

4. Varför gör du så?

5. Samarbeten - Gjorda eller önskade

6. Vem är din herre?

7. När vet du att din student kan det den ska?

8. Hur ser du på relationen student/lärare?

9. Vissa program har få studenter. Måste man tycka om dem?

10. Vilka är de viktigaste kvalifikationerna för dina studenter när de tas in?

11. Är Sverige ett lärarfientligt samhälle? Lärarstatusen?

12. En kurs eller två som jag är extra nöjd med/där det "stämde". Varför blev det

så?

13. På vilket sätt skulle jag vilja att mitt ämne utvecklas? Förändras?

14. På vilket sätt vill jag att min undervisning/lärandemiljö utvecklas? Föränd

ras?
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15. Vilka förväntningar/förhoppningar har jag på den nya högskolan?

I rapporten har jag valt att fokusera på frågorna 1-5 och fråga 8. Vad, hur varför, 

samarbete och relationen mellan lärare och studenter. Svaren på de övriga frågor

na återkommer i den löpande texten samt i mina kommentarer. 

I texten har jag vävt in relevanta citat ur intervjuerna och de ord jag funnit sär

skilt viktiga att understryka har jag valt att lägga i fet stil. 

VAD GÖR DU? 

Vad de jag intervjuat gör skiljer sig på flera punkter. Dels av självklara skäl som 

att de har olika ämnes- och ansvarsområden, och att vissa är anställda på heltid, 

andra på 20-50 %. Några undervisar inte alls och andra har stort planeringsan

svar. Men om man bara ser till dem som undervisar blir den stora skillnaden att 

vissa är ämneslärare med uppgift att utbilda sin del av helheten, medan andra 

mer har funktionen av huvudlärare, vilka förvisso undervisar, men de har också 

ansvaret för att administrera hela utbildningen och ta in ämneslärare eller annan 

form av specialkunskap "utifrån". Dessa "utifrån" kommande personer kan vara 

nog så reguljära, men jag har endast intervjuat de lärare som är tillsvidarean

ställda. De flesta ämneslärarna finns på TH och de som jag med den här definitio

nen kallar huvudlärare finns på Dl. Som exempel kan nämnas att 13 av de perso

ner jag intervjuat undervisar skådespelarstudenterna, och bara en av dem un

dervisar filmfotograferna. Undervisningen på TH är som regel mer lärarintensiv, 

medan undervisningen på Dl ofta är handledd och präglas av att studenten "gör" 

produktioner i varierande skala. Mycket av undervisningen på TH präglas av det 

som sker innan "görandet", studenterna tränar sina röster och kroppar för att 

bygga upp tekniker att använda senare. 

Jag är inte purist, under frågan Vad gör du? skriver jag också om det som jag me

nar profilerar verksamheten: Vad gör högskolan? 

Vad är ofta förknippat med verksamheten, så jag har disponerat svaren högskola 

för högskola och institution för institution. 

Teaterhögskolan 

TH är organiserad på ett annat sätt än Dl. Alla pedagogiska beslut hamnar på 

rektorns bord - texter, schema, gästlärare. NKU fattar besluten om utbildningens 

innehåll, men det är rektorn som förbereder. I relation till organisationen på Dl 

är rektor på TH både huvudlärare, rektor och prefekt. Lärarna bestämmer över 

sin undervisning medan progressionen och vilka sammanhang schemat ska inne

hålla ligger hos rektorn. Planeringen läggs inte upp i treåriga bågar på TH, där det 

) I 

., 
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ena leder vidare till det andra, vilket är ambitionen på DI. Självklart finns det en 

tanke om ordningen, men det har mer karaktären av separata delar. Lärarna föl

jer inte alltid studenterna hela studietiden, utan kan ha dem intensivt någon eller 

några perioder. Ibland har man problem med att länka kunskaperna mellan de 

olika blocken så att det studenterna gör med den ena läraren kopplas till vad som 

sker hos nästa. Vissa lärare har utarbetade samarbeten, men det bygger på per

son snarare än att vara en uttalad ide från högskolan. 

Kropp 

Studenterna på TH har flera olika sorters fysisk träning. Skådespelarstudenterna 

tränar yoga, rytmik, praktisk anatomi, och dans. Det är tre olika lärare som an

svarar för undervisningen, men inte utifrån en gemensam ide om vad studenter

na ska göra utan snarare utifrån var och ens egen ide om vad som behövs. 

Min undervisning står på tre ben; 1ytmik,yoga och rörelsegestaltning.Jag 

har studenterna heltid i två veckor i början av ettan för att introducera 

dem i de olika teknikerna, då kan jag ha en teknik på förmiddagen och en 

annan på eftermiddagen. I 1ytmil<en och metriken får studenterna arbeta 

med kroppslig exakthet och precision, ofta kopplat till text. Lite praktisk 

musik/ära. I yogan får de arbeta med människan som andas. De lär sig 

möta/känna sig själv. jag har skrivit ett kompendium, "yogisk filosofi': för 

att bekanta studenterna med grundstenarna, förutsättningarna för yogan, 

hur yogan ser på kroppen. Om chakran och yogisk anatomi kopplat till fy

sisk anatomi. Man har både samtal och praktik för att länka kroppen - tan

ken - själen. Rörelseträningen strävar mot gestaltning, att frigöra krop

pens fantasi för att komma till gest. Vi arbetar ofta med kortare etyder ba

serade på kortare texter eller bilder. 

/ Aleksandra Czarnecki Plaude, rytmik/yoga/rörelse 

Det jag gör idag handlar inte om teknisk färdighet, det handlar om att för

stå sin kropp, i förbindelsen kropp - tanke. Jag undervisar i "praktisk 

anatomi" där studenten utifrån ett skelett ska göra sig en bild av sin kropp, 

inifrån. Jag hade mer rytmik förut, men har lämnat över det till Aleksandra. 

Jag har mer grupp- och dynamikövningar, jag försöker koppla det till vad 

de gör på scenframställningen. Innehållet bestäms av mig; om Matti eller 

Aleksandra gör något så gör jag något annat. 

/ Tuija Liikanen, rörelsegestaltning 

jag undervisar i dans och olika dansstilar, med klassisk balett som grund. 

Den balett som dansas är anpassad för unga som aldrig dansat förr. Under

visar i historiska danser som menuett och sällskapsdanser som charleston, 

tango,Joxtrott, sa/sa, rumba, cha-cha-cha, bugg ... sällskapsdanser som är 
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användbara i modern teater. Även �m studenterna inte lär sig behärska 

dansen fullt ut, ska de bli bekanta med stilen - de får skapa sina egna dan

ser inspirerade av de existerande i improvisationer. Först måste de lära sig 

hantverket, sen får de skapa själva. Den övriga kroppsträningen som snara

re benämns "rörelse", kopplas oftare ihop med begreppet "inifrån" där min 

träning då kallas "utifrån". jag menar att min träning gör både och, även 

om det är koreograferat- formen måste fyllas av studenten, det finns alltid 

en tolkningsaspekt i gestaltningen. 

/ Matti Alenius, dans 

Teatervetenskap 

Karin Helander är professor vid teatervetenskapen Stockholms universitet och 

undervisar på TH i teatervetenskap. Hon har studenterna (skådespelare och mi

mare) en dag i månaden under termin 2, 3 och 4. Det blir mer matigt än 1.5 tim

mar i veckan som det var förut, men det svaga är om någon blir sjuk så faller en 

stor del av kursen för den studenten bort. Ungefär hälften av undervisningen har 

hon själv och för resterande del tar hon hjälp av olika inbjudna experter i aktuella 

ämnen. Alla studenter får arbeta med föreställningsanalys; man ser pjäser och 

talar om vad man sett, lär sig att utifrån sina förutsättningar tolka en repertoar 

och en föreställning, men även att sätta den i sitt sammanhang utifrån en sam

tidsanalys. De skriver även teaterkritik för att förstå subjektiviteten i kritiken. 

Man gör en översikt över västerländsk teater från antiken fram till idag och går 

igenom de stora moderna teaterutvecklarna Strindberg, Meyerhold, Stanislavskij, 

Brecht, Grotowski med flera. Man gör nedslag i ämnesområden som ligger nära 

det studenterna för tillfället gör på scenframställningen för att bredda erfarenhe

ten. Man arbetar med teaterpolitik och går igenom aktuella utredningar som kul

turutredningen. Man går igenom svensk teaters politiska historia och undersöker 

de olika förgreningarna, varför ser det ut om det gör? Det är studenternas intres

se som avgör var undervisningen får sin tyngdpunkt någonstans. Karin ser stu

dentens intresse som en förutsättning för kunskapsinhämtningen. Alla får även ta 

del av barnteater. Vilken bild av barnet ges där? Vilka är de vuxnas intentioner i 

den barnteater vi ser? 

De ska lära sig att formulera sig om hur och varför de gör som de gör. När 

studenterna förstår sammanhangen blir de glada. De ska reflektera och 

öppna ögonen utåt- inte bara inåt. Även om det finns saker som alla stu

denter får möta skiljer sig undervisningen mycket från klass till klass - stu

denternas intresse är avgörande för utformningen. 

/ Karin Helander, teatervetenskap 

1 
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Scenframställning 

Som skådespelarstudent har man grundläggande scenframställning första termi

nen med Matthew Allen då man framförallt arbetar med att forma ett kollektiv, 

skapa en gruppetik, hitta sin egen röst, sin egen stil, erfara hur gruppen fungerar 

och jag i den. Studenterna jobbar med improvisationsträning enligt en anpassad 

version av Meisner-metoden. 

Jag är mycket inspirerad av min lärare San/ord Meisner, en av Lee Stras

bergs elever. Jag undervisar enligt den teknik han utvecklade för Playhouse 

Theatre i New York. Där Strasbergs metod tenderar att göra skådespelaren 

inåtvänd i sitt sökande i sig själv så fokuserade Meisner på "vad kan jag få 

av dig?" jag jobbar enligt hans metod - men jag har förenklat och anpassat 

den till vår tid - de första veckorna, det ger dem en verktygslåda. "Skådespe

leri är att leva sant (truthfully) under fiktiva omständigheter", säger Meis

ner. Om man är intresserad blir man intressant. Studenterna arbetar med 

att lära sig vara specifik. Jag har övningar som "repetition phases': båda i

dialogen upprepar samma fras. Det är en övning för att bygga karaktärer 

utifrån undermedveten kommunikation. De lär sig identifiera aktiva verb. 

Jobbar mycket med observation för att kunna bli specifik, för att kunna 

göra exakta val. De kan få en särskild uppgift som bygger på aktion, känslor 

är en biprodukt, inte tvärtom. De lär sig svara på det de få,� så att scenen 

spelar dem istället för tvärtom. 

/ Matthew Allen, scenframställning 

Vid sidan av detta block och den första slutproduktionen (Departure) leds scen

framställningsämnet av lärare "utifrån", antingen det är kortare block eller slut

produktioner. Med Matthew Allen har studenterna senare ett film block då de tar 

fram manus, spelar och fyller flera tekniska funktioner under inspelningen. Ut

över de tre slutproduktionerna är scenframställnings blocken Det moderna ge

nombrottet, som ersatte det tidigare så kallade Strindbergblocket. Man arbetar 

fortfarande med Strindberg, men även med författare som Alfhild Agrell, Victoria 

Benedictsson och Anne Charlotte Leffler. I årskurs 2 har man sedan blocket 

Formbunden text, oftast har det inneburit Shakespeare, men det egentliga villko

ret är att texten ska vara formbunden. 

Mycket av scenframställningen utgörs av arbete med klassiska texter. Dels därför 

att det anses vara ett bra och tydligt arbetsmaterial för att få syn på specifika 

delar av gestaltningen, men också för att det finns en lång tradition av att arbeta 

med dessa texter. Oavsett om studenterna arbetar med moderna texter av Lars 

Noren, Sarah Kane eller Lucas Svensson eller med klassiska, så är scenframställ

ningen oftast textbaserad, undantaget arbetena med blocken i Clown och Devi

sing. 
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Röst 

Röstträningen är starkt influerad av den engelska röstpedagogen Nadine George 

och den grekiska röstcoachen Mirka Yemendzakis, men har under åren utveck

lats och anpassats för verksamheten av TH:s pedagoger.1 Den består av grund

träning såsom andning och grundläggande förståelse för hur talorganet ser ut 

och hur det fungerar - vad en röst är - sång, och språklig gestaltning. 

Jag undervisar i språklig gestaltning, det handlar om tal, språk och flöde. 

Språkljud, språkmelodi, framåtrörelsen i språket. Det är som energi, man 

vet inte vad det är förrän man ser det. Ofta handlar det om en angelägen

het, att finna angelägenheten hos den som talar. Jag har studenterna i tre 

block som en trestegsraket. I ettan gör jag. I tvåan börjar de förstå. I tredje 

blocket kan de göra, och ta sig ett steg till. Jag jobbar med människans in

neboende kapacitet, hur man står ut med sina svagheter och hanterar sina 

storheter. Det handlar mycket om självförtroende, att bygga ett självförtro

ende. Mina förebilder, på gott och ont är Andris Blekte, Cecilia Berefelt och 

Nadine George. 

/ Karin Rudfeldt, språklig gestaltning 

Officiellt undervisar jag i sång, men jag är lektor i sånggestaltning. Om det 

handlar om att upptäcka hur det låter - då är det sång. Första terminen har 

jag dem en vecka i hel/dass då vi pratar musik och lyssnar på musik, de får 

även göra lite. Det viktiga är att de och vi lär känna varandra musikaliskt. 

Mitt arbete med dem är en Jyrstegsraket, först en gemensam vecka, sen en 

period av enskilda lektioner. Sen möts vi igen termin tre och då har jag be

stämt vilken sångskrivare vi ska arbeta med. Vi gör en föreställning med 

sånger av exempelvis Vysotskij, Brecht, Wiehe. Termin fyra har jag och Ka

rin (Rudfeldt) ett gemensamt arbete med studenterna, senast var det Rock 

& Kane, rocklåtar varvade med texter av Sarah Kane. Tidigare har det varit 

grekiskt drama, men det hade den här klassen redan gjort. Det har varit en 

bra kombination där vi arbetat med rocklåtar som har stora texter, stora 

melodier. 

/ Pia Olby, sånggestaltning 

Basen i undervisningen rör sig om tre rubriker; hållbarhet, hörbarhet 

och trovärdighet. Den röst som inte håller måste ändra sin teknik - oftast 

sitter det i huvudet. För vissa innebär förändringen att uppnå en funktionell 

1 Nadine George, skådespelare, en av grundarna till Roy Hart Theatre. Nadine har arbetat med röst
träning i 30 år och har nu Voice Studio lnternational i London, England. 

Mirka Yemendzakis, operasångerska, musiker och röstcoach, verksam i Grekland. Mirka arbetade i 
många år med bl.a. Peter Stein och togs till Teaterhögskolan av röstläraren Cecilia Berefelt. 
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röst, för andra en tillgång till flera olika. Utöver den fasta undervisningen 

jobbar jag extra med de som vill. Det är främst två saker som styr vår röst

tryck och rum. Det finns två sorters tryck, dels det man lägger på stämban

den som resulterar i mer eller mindre tät röst, det andra handlar om det 

luftryck vi använder som syftar till volym. Vad gäller rum handlar det om 

var i kroppen studenten placerar klangen. Olika sceniska rum kräver 

och/eller skapar olika klanger. Jag har studenterna mer intensivt den första 

terminen. Jag lär dem en övning, så kallad "basisövning" som syftar till att 

studenten ska komma "ner" i avspänt röstläge och i "kontakt". Övningen är 

en sorts grundträning som studenten sen har med sig genom hela utbild

ningen och vidare. Jag har dem igen en vecka i april i ettan då vi arbetar 

med körer ur grekiska dramer. Förr bestämde jag vilka texter de skulle ar

beta med och styrde, nu ger jag dem material och går. Sen visar de sitt för

slag och så bygger vi från det. Jag finns även till hands under Departure

arbetet termin 5, men det har hittills varit frivilligt. Om det är frivilligt väljs 

det ofta bort av de som behöver det mest. Jag hjälpte mimarna med deras 

röster inför deras slutproduktion Jag ser mitt jobb som att jag har ett upp

drag,jag är inte en tjänsteman. /blandflyter tiderna lite, det som behöver 

göras får styra. I våra branscher tänker vi på ett lite annat sätt,fritid och 

arbete går ihop. I början har jag dem parvis 1 0x1 timme för att lära känna 

dem, och de sig själva. Sen blir undervisningen mer individ- och behovsan

passad. Vissa studenter är snabba andra tar lång tid. Men vissa kan jag gå 

framåt, med andra måste jag gå bakåt. Teater är spänning, men många an

vänder för mycket kraft. 

/ Peter Teubner, röst 

Jag arbetar utifrån Upptäcka, Undersöka, Utvecl<la. Det handlar om

att undersöka ljuden i språket. Rytmen. Studenterna ska bli medvetna om

vad som är specifikt för det svenska språket. Hur och vad betonar vi? Att bli

bekant med hög- och lågtoner och den specifika rytmen - prosodin. Sche

matiskt arbetar jag i ordningen Andning -Avspänning - Fonation - Reso

nans -Artikulation Bö1jar med avspänning för att hitta viloandningen och

sedan kunna expandera utifrån den. Studenten måste bli medveten om ögo

nens koppling till rösten, betydelsen av blicken Generellt är röstbildningen

fysisk - rösten ska kännas, inte bara höras. Det gäller att medvetandegöra

de egna spänningarna för att kunna eliminera hinder för den fria rösten

/ Paula Brandt, språklig gestaltning

Förut hade studenterna även musikundervisning då de gavs tillfälle att möta in

strument, men med den kortare studietiden på tre år istället för fyra har man 

prioriterat bort den delen. Grundträningen med rösten är mest intensiv i årskurs 

ett, och får en mer gestaltande karaktär i årskurs två. Röstlärarna verkar ha rela-
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tivt god insyn i varandras arbete och upplever själva att de kompletterar var

andra. Lärarna i sånggestaltning och språklig gestaltning bedriver en stor del av 

sin undervisning gemensamt. Deras arbete handlar mycket om att enligt Nadine 

Georges pedagogik hjälpa studenterna att frigöra sina röster, upptäcka sina rös

ters kapacitet och gestaltningsmöjlighet. 

Clown 

I ettan och tvåan har skådespelarstudenterna clown- och maskträning med Per 

Sörberg. Enligt Per finns det absolut en mästare-lärlingtradition där läraren ska 

presentera något som studenten har att gå in i. Det finns en teknik som studenten 

måste lära sig för att klara uppgiften i hans ämne. I föreställningsögonblicket 

måste clownen släppa kontrollen, vara helt öppen för det som uppstår i stunden, 

men det förutsätter en paradoxal kontroll. 

Jag undervisar i clown och neutral mask,jag har studenterna två veckor i

ettan och sex till åtta veckor i tvåan. Tidigare arbetade jag med halvmasker 

från commedian, men har lämnat det för skådespelarstudenterna då det tar 

för mycket tid, det krävs väldigt mycket arbete med kroppen för att hitta 

den form som masken kräver. Har dock gjort det med mimstudenterna med 

gott resultat. Masken är/har en karaktär som bäraren måste leva upp till -

fysiskt och vokalt. 

/ Per Sörberg, clown- och maskteknik 

Departure 

Som ett svar dels på TH:s ambition att utbilda scenkonstnärer med större infly

tande över sin arbetssituation och sitt konstnärliga uttryck, dels som ett svar på 

hur skådespelarnas arbetsmarknad förändrats, har Departure vuxit till ett allt 

mer betydande inslag i skådespelarnas, och nu även mimarnas utbildning. Varje 

student gör en egen föreställning som börjar planeras i tvåan, men arbetet är nu 

så etablerat att många studenter börjar tänka på det redan första terminen. Det 

framförs som en första slutproduktion den femte terminen. 

Hittills har skolan producerat 90 projekt! Studenterna lär sig att hantera 

sin tid, ta ansvar för planering. En viktig bonus är att studenterna under 

arbetet utvecklar egna nätverk; kontakter med studenter på Di, professio

nella, musiker, scentekniker osv. som de kan ha stor nytta av i framtiden. 

Det är viktigt att studenter har egna nätverk, att de har en tydlig förank

ring i det yrke undervisningen siktar mot. Det gäller för studenten att hitta 

sin egen motor, det man brinner för, hitta nycklarna som får igång mig. De 

ska få möta stor publik och göra avtryck; lite "här kommer vi!". De får även 

lära sig marknadsföring då det anses vara en viktig kunskap för en skåde-
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spelare idag. Blandade team visar att studenterna själva kan leda, proble

met när de arbetar i ensembler blir att de starka tar över. 

/Ulrika Malmgren, prorektor, ansvarig för Departure 

Mim utbildningen har letts av Stanislav Brosowski sen den grundades på 70-talet. 

Nu står utbildningen inför ett generationsskifte när Lena Stefenson tar över rol

len som utbildningsledare. Förutom fysisk träning får studenterna möta text un

der utbildningen för att ges möjlighet att behärska all sorts scenkonst. De tränar 

också rösten, utifrån grundantagandet att kropp, tanke och röst inte går att sepa

rera. En stor del av utbildningen utgörs av egenarbete där studenterna regelbun

det producerar etyder som redovisas varje vecka. De gästlärare som tas in väljs 

utifrån brister och behov hos studenterna. 

De producerar hela tiden för att de inte ska härma, inte apa efter. De har 

tekniska ämnen för att de ska få stringens och medvetandegöra vad krop

pen gör. Kroppen har en fruktansvärd styrka - det går att zooma in, men då

måste kroppen fungera som orkester bakom den kroppsdel som är solist. 

Det gäller att få bort allt brus som kroppen gör, alla transportsträckor." 

/ Stanislav Brosowski, mimgestaltning 

Så här beskriver Stanislav sitt arbete som pedagog: 

Jag har undervisat sen 1970, de första kullarna kopierade mig,jag blev väl

digt dominant och präglande, nu lämnar jag dem mer själva. Det de gör ska 

vara kommunikativt, så där kan jag gå in utan att hejda deras kreativitet 

eller personliga uttryck. Marce/ Marceau gjorde kopior av sig själv, avsikt

ligt. Det jag gör är att leta efter individen - vad gör du i din rörelse. Ta Nu

rejev, han bemästrar en strikt form, men är helt egen. När man jobbar med 

tekniken måste man bevara/tygla det vilda så det inte kvävs. Jag vill inte 

kväva mina studenter. De går baklänges och kommer tillbaka till sin barn

dom, lär sig sina rörelser från början. Jag planterar frön hos dem och vatt

nar då och då. De får mycket uppgifter att arbeta med själva - de blir skå

despelare och regissörer samtidigt. Skådespelarprogrammet har inte detta, 

men längtar efter det. jag blir mer och mer mentor för mina studenter ju 

längre in i utbildningen de kommer. Skådespelarstudenterna går ur askan i

elden hela tiden utan någon som följer dem. Mimstudenterna har utvärde

ringar hela tiden och det ena leder till det andra. Just nu är jag "back ta the 

future". jag har under de senaste två kullarna lättat på restriktioner för att 

hitta det personliga, men nu vill jag hitta tillbaka till formen. Av för mycket 

frihet blir det ingenting. Man borde kunna se skillnad på skådespelare och 

mimare ... fast egentligen inte. Helst vill jag åt en "universialitet" som gör 

I-
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att de kan jobba med vilken scenkonst som helst, behärskat. Att kunna be

härska något." 

/ Stanislav Brosowski, mimgestaltning 

Kommentar: 

Det är tänkt att rörelselärarna på skådespelarutbildningen ska komplettera var

andra med sina olika ingångar till den fysiska träningen, men ofrånkomligen 

kommer de in på varandras områden och justerar sin egen undervisning utifrån 

vad de andra gör. Fördelen är att studenterna får möta väldigt olika perspektiv på 

en helhet. Allt från att försöka förstå vad en fysisk impuls är, hur man andas, hur 

man spänner av och hur muskler och skelett samverkar till att lära sig skapa i en 

strikt given form, ge och ta koreografi. Det finns ett inifrån- och ett utifrånper

spektiv som båda har sin plats, men som borde kunna hitta fler gemensamma 

beröringspunkter. Studenterna har inte längre någon regelrätt konditionsträning 

utan förväntas klara av detta på fritiden. Den gamla konflikten mellan huvud och 

kropp, där textarbete räknas till huvud och rörelse till kropp, finns fortfarande 

kvar på högskolan. Rörelselärarna gör sitt arbete relativt avskilt från det arbete 

som sker på scenframställningslektionerna, om de deltar gör de det av eget in

tresse. 

Även om TH erkänt teaterkonstens närmande mot andra discipliner som dans 

och clown, så är det fortfarande i sin helhet en "klassisk" textbaserad utbildning 

med sina rötter i en naturalistisk/realistisk teatertradition. De senaste åren har 

man gjort flera utflykter i andra traditioner som devising2, clown och dans men i 

sin ambition att erbjuda studenterna bredd kan utbildningen ibland slå över till 

smörgåsbord där det blir svårt för både lärare och studenter att koppla delarna 

till en helhet. 

... det är komplicerat då ämnet tycks ligga lite vid sidan av den övriga un

dervisningen. Känner släktskap med det tekniska förhållningssättet till ge

staltning som finns i Aleksandra Plaudes arbete med viewpoints eller Nadi

ne Georges arbete med text och skådespelare. Jag saknar en samtalspartner 

utifrån mitt perspektiv. Saknar samtal om vad vi gör. Vi har utvärderingar, 

men det stannar ofta där. Skolan talar om att studenten ska göra medvetna 

val, men det är svårt för en ung student, utan teknik och erfarenhet, som 

inte har något att ösa ur. Den skola jag gick var tydligare, mer "gör så här': 

studenten skulle vara formbar. Fördelen med det är att det då inte förelig

ger någon lwnflikt för studenten att underordna sig en teknisk färdighets

träng, när man går ut så "kan man något". 

/ Per Sörberg, clown- och maskteknik 

2 Devising är en form av teater där materialet tas fram av de som ska framföra det. Ofta utifrån ett 
tema med improvisationer och research som verktyg. 
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På vilket sätt tar man bäst med sig kraven på ett högt teknikkunnande in i en ny 

högskola med krav på normkritik, transparens, valbarhet, reflektion och ämnes

utveckling? Vilken plats finns det för förhållningssättet mästare-lärling i en mo

dern konstnärlig högskola? 

Skådespelaren Keve Hjelms inflytande är inte lika starkt idag som för tio år se

dan, men nu som då har relationen till text ibland en förmåga att paralysera stu

denterna i deras ambition att hitta en "sann" impuls. Den impuls som föregår 

skådespelarens handling, uttryck, känsla. Studenterna blir ofta fokuserade på hur 

det känns, snarare än hur det ser ut.3 Detta var ingenting Keve Hjelm avsåg, han 

sneglade ofta på mimarnas gedigna fysiska träning, men skådespelarutbildningen 

har hittills inte helt lyckats överbrygga de två kontinenterna. Det är som att den 

fysiska träningen och scenframställningen går bredvid varandra istället för i var

andra. Vad vill TH med sin fysiska träning? Efter samtal med studenter och lärare 

ser jag att skådespelarstudenterna idag prioriterar scenframställning framför 

fysisk träning. Det kan verka logiskt, de vill ju stå på scen, men vad ska de göra 

där? De ämnen som finns på schemat är väl viktiga för att kunna stå på scen? Det 

är ju inte valbara kurser vi talar om. Jag menar att TH talar lite med en kluven 

tunga. Man säger att det är viktigt med grundträning såsom fysisk träning och 

röstträning men kommunicerar den på ett sätt så att den prioriteras bort av stu

denterna. Som att inte följa upp hur man arbetar med kroppen och rösten på 

scenframställningen. 

Dl 

Förhållningssättet till kroppen är konstigt på TH, här behövs lite ordning o 

reda! Skolan måste - om den menar att kroppen för skådespelarna är viktig

- ta den fysiska träningen mer på allvar. Nu är det lite som att det är fult

med rörelse. Varför vill inte skådespelarstudenterna spela teater (i betydel

sen förställning/gestaltning)? 

/ Ulrika Malmgren, prorektor, ansvarig för Departure 

Dl har tre institutioner: Institutionen för dokumentärfilm, radio och tv (DRTV), 

Institutionen för film och Institutionen för teater. Varje institution leds av en pre

fekt som planerar, schemalägger (det övergripande schemat), gör budget och är 

chef över lärarna på institutionen. Prefekterna har ansvar för studentärenden 

och granskar alla kursplaner innan de beslutas om i NKU. De tar så kallade igång-

3 Om man ska grovdra det innebär det här synsättet att en "sann" impuls kommer inifrån och det 

som kommer utifrån är "osant". Att tänka med huvudet är fint och att tänka med kroppen är fult -
även om kroppen är lika mycket "jag" som huvudet är "jag". Skådespelaren fastnar i ett väntande på 
att den "rätta" impulsen, som ska komma ur ett personligt möte med texten, ska "infinna" sig. 

+-
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sättningsbeslut för teamprojekten efter att ha granskat dem juridiskt och säker

hetsmässigt. Beslutskulturen på Dl dikterar att prefekten gör skriftliga beslut och 

är den som bestämmer om och ansvarar för allting inom sin institution. Prefek

terna har regelbundna möten med varandra. 

På Dl tillhör programmen institutioner, studenterna tillhör ett av programmen 

och varje program leds av en huvudlärare. Som student på Dl är man vanligen 3-

8 studenter i samma program och samma lärare följer dessa studenter under 

hela utbildningen. På film- och teaterinstitutionerna arbetar man i team vilket 

innebär att en student från respektive program på institutionen sätts samman i 

en grupp som gemensamt arbetar med produktionsliknande övningar. Dessa 

övningar utgör basen i utbildningen och komplexitetsgraden ökas vartefter ut

bildningen fortskrider. 

Genom att arbeta i team kommer studenterna i kontakt med många av de tillsvi

dareanställda lärarna. Men även om man talar om "teaterklassen" och "filmklas

sen" är studenter och lärare starkt knutna till sina program. Det arbete en stu

dent bedriver i team utgår från det program studenten tillhör (teknik, manus, 

ljud etc.), och varje lärare har i huvudsak ansvar för "sina" studenter. Jag märker 

att det inte är helt okomplicerat, ambitionen är - framförallt hos teaterklassen 

att lärarna ska ta gemensamt ansvar för studenterna, men de har de facto ansvar 

för olika programupplägg. 

Inom de mer teknikbaserade ämnena på Dl har studenterna, liksom på TH, en 

viss del färdighetsträning där de antingen ska lära sig hantera utrustning eller på 

ett mer teoretiskt plan möta olika arbetsmetoder eller genrer, men "görandet" är 

centralt. De mer tekniska utbildningarna har de senaste åren genomgått en för

ändring.4 Från att vara väldigt tekniska har de blivit mer konstnärliga i den be

märkelsen att studenterna arbetar mer med berättande och förväntas vara delak

tiga i hela processen. Lärarnas uppgifter är ofta av en mer handledande karaktär 

jämfört med TH där undervisningen är mer lärarintensiv. 

Institutionen för dokumentärfilm, radio och tv (DRTV) 

Utbildningen går från överföring till ett friare studerande,Jrån lära till stu

dera. 

/ Bengt Bok, radioproduktion 

De ledande begreppen för utbildningarna på Dl är berättelsen och team. På DRTV 

arbetar studenterna inte i team, snarare skulle man kunna säga att praktik är ett 

4 Med tekniska utbildningar avses här exempelvis teaterteknikprogrammet, film- och 
teaterljud programmen, och filmfotoprogrammet 
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ledord. Alla programmen har en nära koppling till de branscher, för att inte säga 

företag, som är ledande arbetsgivare för de yrken men utbildar till. På gott och 

ont. Studenterna får stor arbetslivserfarenhet och lär tidigt känna framtida ar

betsgivare och deras behov, styrkor och svagheter. Det problematiska är att DI 

inte vill vara en beställarorganisation till Sveriges Television och Sveriges Radio. 

Studenterna ska vara anställningsbara, men de ska också veta att världen är stör

re än så. Men om det är ett beroendeförhållande så är det ömsesidigt. Det är dock 

inte oproblematiskt att ha en så stark partner: 

Det är sorgligt med nedgången inom public service. Studenterna ska förstå 

på ett djupare plan att de är ansvariga för det de gör; de når ut till många 

och får inte slarva. jag är rätt hård och sträng, jag har höga krav. Jag är 

emot att SR köper studentarbeten, de blir billig arbetskraft plus att det 

hämmar deras utveckling. De som kommer dit för tidigt slutar ofta utveck

las, det som krävs för att fungera på SR kan man lära sig fort. 

/ Lotta Erikson, radioproduktion 

Första terminen är relativt lärarintensiv då studenterna lär sig grundläggande 

tekniker av olika slag. Terminen är gemensam för radio-, tv- och dokumentärstu

denterna. Man har flera "lära sig hantverket" -övningar, till exempel processinter

vju där man återkommer till samma intervjuobjekt flera gånger för fördjupning. 

Studenterna koncentrerar sig på lärandet i betydelsen göra efter, ofta i bemär

kelsen överförd kunskap. De måste till exempel lära sig redigeringsverktyget Pro 

Tools, vilket är komplicerat och tar tid, både för studenter och för lärare. 

Ansvaret för radioprogrammet delas av Bengt Bok och Lotta Erikson. Radio har 

den egenheten att man lär sig hantverket (så som man valt att definiera det) rela

tivt fort och studenterna kommer därför tidigt in i produktionsarbete. Radiout

bildningen har genom att utökas från två till tre år fått en mer konstnärlig inrikt

ning. Det journalistiska finns kvar, men nu kan man stärka ytterligheterna i ut

bildningen - både det konstnärliga och det journalistiska. Studenterna gör bland 

annat radioteater och ljud- och installationskonst. I den femte terminen har man 

fört in ett nytt projekt, Det personliga berättandet, där studenterna kan använda 

nya media för att uttrycka sig, till exempel rörlig bild som de då får lära sig. Man 

arbetar också med vanliga intervjuer och en sorts stand-up-övningar där studen

ten tränas i att beskriva och berätta om sin omgivning. Man skriver texter, läser 

in dem och tränar rösten. 

Till skillnad från skådespelarträningen har man inga ambitioner att kunna 

manipulera rösten, det handlar om att hitta sin röst. På alla sätt. Det är 

svårt att hitta en röstpedagog som kan hjälpa, då de flesta saknar erfaren

het av radio och helt enkelt inte arbetar med det skolan söker. Med texten 
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söker vi det som är väsentligt, här avses inte bara fakta; det personliga 

som känslor - är viktiga för berättelsen. 

/ Bengt Bok, radioproduktion 

Det farliga med en cyklisk utbildning är att man bara upprepar sig, samti

digt som man inte kan göra nytt hela tiden, vissa saker vill man ge till alla. 

De kurser som fungerar är de som har tydliga mål, när jag som lärare inte 

bara gör, en gång till, utan vet varför jag gör det. Målen gör också att stu

denternas egna insatser blir tydliga, även tydliga ramar i tid är viktiga, att 

lära sig hantera tid. 

/ Lotta Erikson, radioproduktion 

I likhet med de övriga studenterna på DRTV är dokumentärfilmarnas utbildning 

präglad av produktion. De har också ett återkommande internationellt samarbete 

där studenterna tillsammans med studenter på liknande utbildningar i andra 

länder gemensamt producerar en film. När man lärt sig den grundläggande nöd

vändiga tekniken handlar en stor del av utbildningen om ideutveckling men ock

så om att frigöra studenterna från den prestige och prestationsångest som kan 

fungera hämmande och stärka deras mod så att de vågar ta de risker som krävs 

för att på ett personligt sätt kunna berätta så att publiken blir intresserad. Utvär

deringar och feedback på materialet blir en viktig del av undervisningen för lä

rarna eftersom studenterna ägnar sig så mycket åt produktion. 

Vi har åtta studenter, förr var det fyra, men jag klarar inte av det antalet, 

det blev för mystiskt och internt.Jag planerar utbildningen och väljer gäst

lärare, vi är det program som har flest gästlärare av alla på Dl, det går inte 

att utbilda i den här branschen om man inte möter många olika personer. 

jag kan dessutom inte vara lärare på mer än halvtid, är man borta ett och 

ett halvt år är man död som filmare. Vi har noggranna utvärderingar, våra 

är på tio sidor och väldigt utförliga. De ska lära sig ta kritik, de ska lära sig 

att tala om sitt material utan att ta det personligt. 

/ Peå Holmquist, dokumentärfilm 

Institutionen för film 

Filminstitutionen huserar sex program: filmfoto, filmklippning, filmljud, filmma

nus , filmproduktion och filmregi. Alla större produktioner sker i team. Utöver 

det har man så kallad linjebunden utbildning som är den del av utbildningen man 

läser med sitt program. Där man lär ut så kallad YSU, yrkesspecifik utbildning, ett 

begrepp jag inte mött på de andra institutionerna. Mest YSU har man på de mer 

teknikbaserade programmen som ljud, klipp och foto. Alla lärarna gör kursbe

skrivningar och bestämmer hur kursupplägget ska formuleras för att nå specifika 

lärandemål. De förbereder övningar, förbereder sina studenter och observerar 
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dem när de arbetar. Efteråt analyseras både processen och verket, med studenter 

i grupp och individuellt. 

Den noggranna gemensamma planeringen har framförallt två syften, studenterna 

ska uppnå sina lärandemål och verksamheten ska fungera. När man ska planera 

sin undervisning måste man alltså ta hänsyn till vad de "egna" studenterna behö

ver kunna både för att klara av nästa övning och i relation till sitt yrke men sam

tidigt ta hänsyn till vad de andra programmen planerat eller gjort. Man har for

mulerat det lite olika i programmen, men ett gemensamt inslag är att lära studen

terna hantera tid. Att ge studenterna verktyg för att komma igång med sitt arbete 

och att avsluta. 

Även här är det mycket handledd undervisning, mer och mer ju längre in i utbild

ningen studenterna kommer. De arbetar mycket själva och de måste lära sig att 

arbeta själva. De har ofta eget ansvar för en del av arbetsprocessen. 

Det är mycket handledning då studenterna jobbar självständigt i långa pe

rioder, antingen de är på inspelning eller sitter med efterarbete. Handled

ningen bygger mycket på att studenterna begär att få träffas, även om det 

förstås finns punkter som alla måste få med. Utbildningen var alldeles för 

teknisk innan, nu pratar man om dramaturgi och handling, har mer berät

tarmässiga än tekniska problem. Jag har föreläsningar för hela film klassen 

om film ljud. Den pedagogiska iden med det är att föreläsa för fyra som kan, 

samtidigt som för tjugo som inte kan. De tjugo övrigas intresse väcks av att 

de fyra ljudstudenterna nickar förstående, sen frågar de övriga de fyra ljud

studenterna om hjälp. Jag har samma upplägg för masternivån. "Det här är 

mer komplicerat än ni anar!". Vi är inte musikhållare utan vi petar i manus, 

deltar i manusmöten och försöker vara en tillgång. 

/ Klas Dykhoff, filmljud 

Berättelsen har blivit ett viktigt begrepp även för de utbildningar som lite slarvigt 

kan benämnas som tekniska; ljud, klipp och foto. Det är ganska självklart egentli

gen, men så har det inte alltid varit. En stor del av utvecklingen inom program

men tror jag man kan tillskriva respektive lärares initiativ att lyfta utbildningar

na. Exempelvis har ljudlärarna på både film- och teaterinstitutionerna gjort 

mycket för att höja utbildningarnas status men också deras pedagogiska och in

nehållsmässiga nivå genom att dels vidareutbilda sig själva, dels skriva om äm

net. 

Ljudutbildningen är lite macho, det antiintellektuella har präglat den 

länge. Det har varit mer av en lärlingsmiljö än en studiemiljö. Under studie

tiden på Lärarhögskolan där jag gick en pedagogikutbildning gjorde jag en 
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studieplan för ljudutbildningen, sen hävdade jag att varje övning ska ha 

tydliga mål och mening,jag menade att alla utbildningar påverkar var

andra, deras egenvärde måste erkännas - det blev storbråk på institutio

nen. 

/ Klas Dykhoff, filmljud 

Den linjebundna undervisningen på film programmen går ofta ut på att förbereda 

studenterna på nästa gemensamma övning. Här ser det olika ut för de olika pro

grammen. YSU kan vara förberedande, men inte alltid. 

Jag lägger upp den linjebundna undervisningen, den ska förbereda studen

terna för det som krävs av övningen som kommer efter. De ska kunna räkna 

ihop en budget och sortera i manus. Först gör de en liten övning för att trä

na sin funktion, sen blir övningarna större och större, så också ansvaret. Of 

tast har vi en plan för varje termin, ibland låter vi två kullar mötas, det 

borde vi göra oftare för att utnyttja intern expertis. 

/ Marianne Persson, filmproduktion 

Jag försöker lära studenterna mogna som fotografer. Många tror att det är 

mycket teknik, men det viktiga är teamarbete, berättarförmåga och ledar

skap - tekniken lär man sig på köpet. Vi arbetar fortfarande delvis med film 

(Det är inte alla filmskolor som gör det, Filmhögskolan i Göteborg 

jobbar exempelvis uteslutande digitalt, förf. anm.) vilket har den för

delen att man inte på en gång ser resultatet- fotografen måste vara nog

grannare med bilden på plats. Visst har studenterna monitor, men det räck

er inte, med film måste du ha bilden i huvudet. Det rätta ljuset, kornigheten 

osv. ser du inte förrän den varit i labbet. 

Jag börjar med att formulera en kursbeskrivning för studenterna som inne

håller mål, vad de ska uppnå. Jag bestämmer helt vad deras YSU ska vara, 

men övningarna planerar vi (lärarna) gemensamt. YSU är ofta teknik, det 

ger dem självförtroende och gör dem trygga. Inför första studioljussätt

ningsövningen som gick ut på att de skulle återskapa en existerande mål

ning på film såg vi filmer som porträtterar olika konstnärer och var på Na

tionalmuseum. Studenterna ska sen komma så nära som möjligt i att åter

skapa ljuset, hur det faller. Kursen öppnar upp ett intresse för måleriet, bil

den och ljuset och hjälper studenterna att diskutera ljus och bild med 

andra. Vi börjar med att analysera ljuset, färgen och dynamiken i det för att 

göra det abstrakta konkret. Jag säger åt dem att inte gå in på detaljer för

rän de löst den stora bilden. Dels kommer detaljen ändras hundra gånger, 

dels riskerar du att inte bli klar. Hellre sen att de får göra fel än att jag tar 

över och löser det åt dem. 

/ Robert Nordström, filmfoto 
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Manus- och registudenterna studerar bland annat idebildning. Hur fångar man 

upp och förvaltar en ide? Hur skapar man en ide? Studenterna måste också lära 

sig kommunicera sina ideer, föra dem vidare så att alla som är med i produktio

nen förstår visionen, målet. Manusstudenterna får lära sig metoder för att sätta 

igång skrivandet, antingen genom research eller metoder som ska trigga fantasin. 

De ska inte behöva vänta på inspirationen utan kunna sätta igång den. Genom att 

tyngdpunkten så starkt ligger på teamarbetet som fokuserar på det gemensamma 

skapandet, förflyttas fokus från att studenten ska hämta allt ur sig själv till att 

mer utbilda manusförfattare som kan hämta berättelser utanför sig själva. 

Det gäller för studenterna att hitta historier utanför sig själv. Att de lär sig 

förstå vad inspiration är och hur man kan hämta den i yttre faktorer När 

jag kom till Dl i mitten av 70-talet sa man, "var personlig". jag upplevde det 

som ett jävla övergrepp. Om det inte var bra, var man en tråkig person då? 

"Är det där det bästa du har?" Sådana krav låser studenten. 

/ Harald Stjerne, filmmanus och filmregi 

Mittfihnerna ska i år byggas på research, de ska inte skapas hemma på 

kammaren. De olika sätten att hämta in material till en berättelse är meto

der för idebildning. De tränas för att studenten när den går ut ska ha en ge

digen grund att stå på, 'Jag kan själv!". Det är även därför de tränas i att 

arbeta med genre. 

Examensfilmen ska studenterna komma fram till gemensamt, men i de 

mindre projekten kan de turas om att ha styrningen, initiativet. 

Det är inte bara studentens inre som är intressant, det gäller att vara öppen 

mot det som uppstår i mötet med andra. Teampedagogiken är här både ett 

pedagogiskt verktyg och ett konstnärligt förhållningssätt. Utbildningen äg

nar sig inte åt att forma, utan att öppna, skapa en mottaglig het för lärande. 

/ Ylva Gustavsson, film regi 

Som Ylva Gustavsson påpekar, arbetar man med studenternas individuella insat

ser som en del av processen och betoningen på gruppens betydelse är stark. Pro

blemet uppstår när ett manus inte blir klart i tid, då börjar inte inspelningen i tid 

och då börjar inte efterarbetet i tid. Nästa projektstart är däremot redan inplane

rad, så de som får minst svängrum är de som ligger sist i kronologin: klippare och 

ljudläggare. Det här är en tågordning som lärare och studenter har accepterat, 

det både fungerar (går) och minner om verkligheten, men det är också en konse

kvens av att samma lärare ansvarar för både manus- och regiutbildningarna. 

Många upplever att schemat är för kompakt. De olika blocken avlöser varandra 

utan marginaler och de veckor som ligger medvetet inplanerade som öppna för 

att fyllas med något "extra", exempelvis ett i stunden påkommet projekt, eller 
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gränsöverskridande verksamhet, blir de första som tas i anspråk när projekten 

konsekvent försenas. 

Producentstudenterna på både film- och teatersidan har det gemensamt att de 

har starka kopplingar med branschen utanför Dl. Jag upplever att både lärare och 

studenter ger uttryck för att skolmiljön har svårt att alltid erbjuda den stimulans 

de behöver. Det faktum att studenterna ofta har så pass mycket erfarenhet innan 

de påbörjar sin utbildning och att deras arbetsfält efteråt är relativt skiftande gör 

att de behöver mer än de övningar de gör på högskolan. Detta gäller självklart för 

många av studentgrupperna, de har gjort mycket innan de antogs och nu förvän

tar de sig att få lägga i femmans växel och bara dra iväg med sig själva bakom 

ratten. De är hungriga och ofta otåliga, så lärarna får ibland det otacksamma 

uppdraget att tvinga studenterna växla ner för att sätta sig i skolbänken och lära 

sig saker från grunden. Just filmproducenterna upplever jag dock vara speciella i 

detta hänseende. Deras funktion är både arbetsledande och "fixande" på samma 

gång. De ska lära sig hantera ekonomi, söka pengar, förhandla, initiera och 

genomföra projekt. Samtidigt ska de se till att de andra arbetsgrupperna har för

utsättningar för att kunna göra sina jobb. 

Mitt ämne är i kläm hela tiden, men det behövs. Jag tycker inte mina stu

denter bara ska serva de andra, de ska bidra till att det blir bra saker. Idag 

finns de till lite för de andras skull. Jag vill sätta ämnet på kartan, men man 

får kämpa för att det ska bli respekterat. Mina studenter har en utsatt posi

tion i och med att de förväntas tjäna de andra studenterna. De gör ofta för 

mycket, branschen drar i dem, de får slita. 

/ Marianne Persson, filmproduktion 

Institutionen för teater 

Teaterinstitutionen huserar nio program, dramatik/dramaturgi, ljuddesign för 

scenkonst, ljusdesign för scenkonst, mask- och perukdesign, scenkonstproducent, 

scenografi - kostym, scenografi - scenbild, teaterregi och teaterteknik. Alla utbil

das i det som gemensamt kallas "Teaterklassen". Detta av samma skäl som på 

filminstitutionen, man vill betona det gemensamma i teaterprocessen och komma 

bort från att lärare talar om "sina" studenter. Lärarna ska istället ta ett gemen

samt ansvar för alla studenter. Studenterna ges samtidigt tillgång till en bredare 

kompetens genom att de möter lärare från alla discipliner. Genom att på detta 

sätt samla studenterna på institutionen har man gjort stora samordningsvinster, 

både vad gäller innehåll, pedagogik och ekonomi. Även här är det lärarna som 

planerar det linjebundna för sina studenter ( det är svårt att inte säga sina ... ). Ett 

fåtal av lärarna är anställda på heltid. Anders Aare är ansvarig för ljuddesign för 

scenkonst: 
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jag har mycket frihet - jag får göra om utbildningen helt om jag vill. Jag 

gör allt; schemalägger, planlägger, gör projektbeskrivningar, undervisar,

handleder, tar in gästlärare, gör enklare budgetarbete, har en masterut

bildning i ljudkonst, planerar både kandidaten och magistern.

Jag är schemaskrivare för hela teaterklassen,jag är bra på det. Jag vill ha

struktur och kunna se en linje från A till Ö. Konst är strukturerat kaos.

Mycket av det som planeras i det linjebundna syftar till att förbereda för

nästa övning. De ska kunna det som krävs när det är dags. Ibland är jag

teamhandledare; jag fick en otroligt bra bok av Claes-Peter Hellwig om

coachning som verkligen öppnade dörrar.

/ Anders Aare, ljuddesign för scenkonst

Anders Larsson är programansvarig för teaterteknikutbildningen. Den är relativt 

ny i sin nuvarande form, det är ett exempel på en utbildning som vuxit fram ge

nom åren. Nu har man renodlat de tekniska yrkesfunktionerna och slagit ihop de 

likartade utbildningar som Dl under perioder erbjudit sida vid sida, samt separe

rat de discipliner som tidigare låg samlade i ett program. Teaterteknikstudenter

na jobbar också med ljus, men inte på samma nivå som ljusdesignstudenterna. De 

har övningar där de sätter ljus för att förstå ljus, men i de stora övningarna är 

funktionen en annan. Studenterna kan bli undersysselsatta mellan övningarna, 

men utbildningen söker sig mer och mer mot det engelska stage management, 

den funktion som ska hålla ihop scentekniken på scenen. Ibland får de även kliva 

in som påklädare, attributörer och rekvisitörer. Om ljud- och ljusstudenter är 

med i teamen tar TT-studenterna utökat ansvar för scenen för att de inte ska 

snubbla på varandra och ta varandras uppgifter. 

jag ansvarar för teaterteknikutbildningen. Ambitionen är att inte bara se 

till tekniken utan att även ha ett konstnärligt perspektiv. Vi jobbar med 

frågor som varför pjäser ser ut på ett visst sätt, vi försöker ha "mer hjärta 

än hjärna" i utbildningen. Man kan tro att det är en naturvetenskaplig ut

bildning, men så är det inte. Genom att vi ligger på en konstnärlig högskola 

har vi det bättre än i många andra länder där vårt program ofta ligger på 

en s.k. polyteknisk högskola - fackskola. 

Jag undervisar i scen- och scenografiuppbyggningar. Hur man gör scenby

ten, både vad gäller det sociala samspelet och alla aspekter av ljus (häng

ningar, koppling, programmering).Jag ska försöka balansera tre ämnen -

ljud, ljus och scen - det går inte att bli fullfjädrad i allt. Det blir mycket nytt 

nu också i takt med att teaterteknikernas funktion på teatrarna förändras,

nu ska de vara mer rörliga, multitekniker.

/ Anders Larsson, teaterteknik
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Detta att gå in på varandras områden gäller även de två scenografi utbildningarna 

i scenbild och kostymteckning som leds av Per A Jonsson respektive Ann-Margret 

Fyregård. Efter utbildningen är det många scenografer som gör kostym, eller för 

den delen som sätter ljus. Dl har valt att förhålla sig till det så att i minst en slut

produktion måste studenten arbeta inom den disciplin som den antogs för på Dl. 

Även i vissa mindre övningar ges de tillfälle att pröva fler kompetenser. 

Jag administrerar en utbildning. Programmet scenografi - kostymteckning 

är ungt,Jörsta kullen går efter tre år ut nu till sommaren 2010.Jag undervi

sar inte så mycket, handleder mest. Jag har ett nära samarbete men Per A 

Jonsson, vi har flera kurser tillsammans. Våra ämnen är under samma 

"paraply", men har varsin profil; scenografi - scenbild, och scenografi - kos

tymteckning. Mycket av kunskapen är överförd, baskunskaper. Övningarna 

är gjorda så att alla någon gång får prova på alla yrken,Jör att utbildning

en ska bli komplett behöver man erfarenhet av flera yrken. 

/ Ann-Margret Fyregård, scenografi - kostymdesign 

Jag handleder studenterna på programmet scenografi - scenbild. Det är 

många fullskaleproduktioner under utbildningen så det blir mycket indivi

duell handledning. Om jag föreläser är det ofta projektrelaterat i samband 

med en utvärdering, men jag har en föreläsning som alla får, "Hur bygger 

man en bra publikgradäng?", som handlar om varför vissa rum blir bättre 

än andra. Många glömmer bort betydelsen av publikens placering - helare

na, halvarena, doserad gradäng osv. -för helhetsupplevelsen. Genom att 

behandla publikperspektivet får studenterna ytterligare en aspekt på det 

sceniska. 

I handledandet går jag som lärare även in i andra studenters arbete än de 

som går på scenografiprogrammet, framför allt vad gäller kostymstuden

terna. Dels arbetar studenterna så mycket i projekt där deras arbeten på

verkar och påverkas av andra studenter, dels arbetar lärarna så tätt att det 

blir möjligt att på detta sätt till viss del ta gemensamt ansvar för studen

terna. Utvärderingarna blir en viktig del då så stor del av utbildningen byg

ger på produktion. Dels har vi utvärderingar för hela teamet, dels för sce

nografistudenterna inklusive kostymtecknarna och ibland även ljus (har vi 

bara i helteam så tar regi över), dels individuellt. Studenterna måste se 

varandras saker, och de uppmuntras delta i samtal om vad de sett, men de 

är rädda för att kritisera varandra. 

Den linjebundna undervisningen består till stor del av småkurser som inte 

går till fullska/ighet utan består av skiss - modell - teknisk ritning. I kursen 

"vad vill jag med texten?" arbetar de med att skapa sig en egen uppfattning 

om ett material och kommunicera det. "Vad är det första jag lämnar till re

gissören?" De gästlärare som tas in väljs utifrån sina specifika kunskaper i
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relation till en viss kurs. Ibland tar jag in regissörer för att handleda stu

denterna för att de ska få träna på den relationen utan att behöva ta stu

denthänsyn. Ungefär hälften av undervisningen i årskurs ett och två är lin

jebunden, i årskurs tre gör de ett halvår praktik och sedan är det slutpro

duktioner. Vissa gör två praktiker varav en sker på sommarlovet. 

/ Per A Jonsson, scenografi - scenbild 

Boel Höjeberg och PeO Sander ansvarar gemensamt för scenkonstproducentpro

grammet. Boel undervisar för närvarande inte på kandidatutbildningen. Man har 

bytt namn på utbildningen från teaterproduktion till scenkonstproduktion för att 

det bättre speglar vad studenterna arbetar med efter avslutad utbildning. Det 

innebär samtidigt att Dl inte alltid kan erbjuda de projekt studenterna behöver 

eftersom Dl är mer orienterad mot teater. Boel menar att upplägget med 

teamövningar är väldigt gynnsamt för deras studenter, "att jobba i skala 1:1 är 

vår grej". Det linjebundna utbildningsinnehållet omfattar bland annat budget, 

Excel, organisation, finansiering, planering, internkommunikation och mark

nadskommunikation, kulturpolitik och omvärldsanalys. Man har inget samarbete 

med filmproduktionsutbildningen. 

Jag saknar titeln "huvudlärare" som jag hade förut, den gav en helhetsbild, 

nu är det uppdelat i kurser istället. Jag ansvarar för alla, tror det är 42 

stycken, i teaterklassen, men har ett speciellt ansvar för de fyra som går 

producentprogrammet. Jag är med och ansvarar för masterprogrammet 

också där jag gör mina specialområden. Jag administrerar, planerar, 

marknadsför och genomför utbildning och har kurser på kandidaten. Vi 

som är lärare gör så fruktansvärt mycket, vi har aldrig haft så mycket ut

bildning på DI som nu. Vi jobbar med vision, administration, lwmmunika

tion och ekonomi. Ibland är jag ensam ansvarig för alla studenter i teater

klassen då jag har teamutbildning och ekonomiutbildning. Ansvaret för 

producenterna delar jag med Boel Höjeberg. Vi har samarbetat sedan 1993 

och har haft huvudansvar för varannan klass som vi sen följer alla tre åren. 

Jag undervisar inom organisering som jag tycker är ett mer levande be

grepp än organisation, planering, ekonomi, chef- och ledarskap i en konst

närlig organisation. Jag trycker gärna lite extra på just begreppet chef ef 

tersom det glömts bort lite, all juridik och formalia som faktiskt är behäftat 

med uppdraget att vara producent. Jag leder även dessa frågor i kollegiet, 

men där är det mer långsiktigt. Jag arbetar egentligen på tre nivåer; kur

serna, producentstudenterna och kollegiet. Enjjärde nivå är KU-nämnden, 

men där är jag inte så aktiv just nu. 

/ PeO Sander, scenkonstproduktion 
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Även dramatik/dramaturgistudenterna har två lärare med gemensamt ansvar för 

utbildningen, Claes Peter Hellwig och Mia Törnqvist. I likhet med manusutbild

ningen är inriktningen att studenterna ska skriva, inte studera redan skrivna 

texter. Skrivandet kan vara att skapa material av befintlig text eller att skriva 

själv. De får sen i olika övningar arbeta med sina texter, allt från att se hur upple

velsen av texten kan varieras genom att det visuella förändras, till att de sätts upp 

i full skala. I övningarna ingår ibland studenter från ett annat program, ibland 

från alla. 

Jag undervisar ganska lite, har några kurser för dramatikerna. Handleder 

och coachar mest. Jag har en kurs i pjäsanalys och en i performance för hela 

teaterklasen. Jag arrangerar vissa kurser, tar in gästlärare, är kursansvarig 

för flera teamövningar. Jag har ofta en viktig funktion i förberedelsearbetet 

och teamfördelningen inför de stora produktionsövningarna, ibland är jag 

även teamhandledare. Jag är lärare för dramatikerna på 50 %, och är pro

fessor på 50 %, vilket innebär ett visst helhetsperspektiv. Mia Törnqvist un

dervisar mer. 

Jag tar nog lite extra ansvar för teaterinstitutionen, inte så mycket för att 

det ingår i arbetsbeskrivningen som för att "nån måste göra't''. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

Jag undervisar dramatik/dramaturgi. Jag gör två saker: planerar undervis

ning och undervisar i att skriva. Jag tar in gästlärare tillsammans med 

Claes-Peter. Det är mest handledning, men i början av utbildningen har jag 

kurser som är mer som lektioner med olika övningar där alla går in i var

andras arbete. De första två åren är de mycket på skolan, tredje året är de 

borta mycket. Jag brukar handleda någon slutproduktion. Första året präg

las av väldigt handfasta saker, grunder och teknik. I början har jag en öv

ning som tar fasta på situation, karaktär, början-mitt-slut. De får en bok om 

dinosaurier och utifrån den ska de sen skriva en berättelse som ska innehål

la vissa händelser. De får även en tidningstext som de ska behandla på 

samma sätt. För många är tidningstexten lättare, där har de den verkliga 

världen som bas, som förförståe/se, medan de i dinosaurietexten måste bör

ja från början. Senare skriver de en monolog som blir material för en skåde

spelare, en regissör och en maskör. I tvåan får de skriva en text från sina 

egna liv, till den texten kommer två professionella skådespelare och en regi

student, och de får göra en text som bygger på research. Alltså en text "ut

ifrån" och en "inifrån". 

/ Mia Törnqvist, dramatik/dramaturgi 

Hilda Hellwig är nytillträdd professor på Teaterregi med huvudansvar för regi

studenterna. Registudenterna har delvis en position av arbetsledare, men hur ska 
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ledarskapet se ut? Jag frågar lite provokativt om regissörerna får regissera eller 

om de förväntas administrera projekt. Hilda Hellwig menar att det alltid varit ett 

konststycke att planera utbildningarna så att registudenterna dels får sitt, dels 

ger de andra vad de behöver. De ska lära sig fatta beslut och följa sin egen ide, 

men de fostras också i en kollektiv pedagogik där de som berörs av registuden

ternas beslut också har en egen utbildning att ta ansvar för. Hon upplever att 

med kommande treårsbåge är utbildningen mer balanserad; innan slutproduk

tionerna har man ett projekt där registudenterna tydligt ges beslutanderätt i ar

betet, "där de kan få rasa av sig och styra lite" innan de går in i slutproduktioner

na, i vilka det är fler viljor som måste jämkas. 

Just nu håller jag på med planeringsarbetet. Jag planerar tillsammans med 

kollegiet för en helhet i undervisningen för teaterklassen. Jag ägnar mycket 

mötestid åt att diskutera, jag planerar inte enstaka kurser utan de stora 

bågarna. Nya kullen i höst kommer börja med tre gemensamma veckor i

teateranalys, en resa genom teaterhistorien. De har redan fått uppgifter att 

läsa in sig på olika epoker i teaterhistorien. Registudenterna har sen olika 

kurser för att lära känna de olika funktionerna/yrkena, en med dramatur

gerna, en monolog kurs med dramatiker och maskstudenter. Jag är ansvarig 

för alla dessa kurser där regissörer möter andra. Sen till våren blir det för

djupning där alla tillsammans får jobba med helhetsgestaltning av en /das

sisk text. Samarbetsbiten är oerhört viktig. Det som är linjebundet för regis

sörerna är möten med andra och reflektion. Senare kommer kurser som 

"självbiografi" där regissörerna får svara på frågor som, vem är du? Vad vill 

du berätta? Tredje terminen kommer "regissörens eget val" där de väljer en 

samtida text där de kan få rasa av sig och styra lite innan de går in i det sis

ta stora samarbetet. Vi börjar långsamt,Jörsta året syftar till att ge dem ett 

gemensamt språk, lära sig om team, lära känna varandra. Få sina verktyg 

så de kan snickra sen. 

/ Hilda Hellwig, teaterregi 

Mihra Lindblom ansvarar tillsammans med Janina Rolfart för maskörutbildning

en och är ordförande i NKU. 

Jag tycker teaterinstitutionen fungerar väldigt bra, de tre åren studenten är 

inne ses som ett projekt, inte som en massa kurser staplade på varandra. 

Det svåra med en sån här planering är att nio yrken med studenter ska få 

plats. Hur svarar man upp mot individuella behov/önskemål? Det kan vara 

tufft för registudenten att ha alla dessa viljor att administrera. Det finns 

plats för individualister i teamen, men det är tufft. Det blirfriare ju senare i

utbildningen studenten befinner sig - de bestämmer exempelvis sin egen 

praktik. 
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Jag köper in material, kollar lokaler, anställer gästlärare. Undervisningen 

ser olika ut från år till år. De linjebundna kurserna styrs av den treåriga 

pedagogiska bågen, när de ska in i en viss fas ska de ha redskapen för det. 

Jag handleder även större teamövningar, då har man som lärare ansvar för 

en specifik grupp. Jag håller i "ide blocket': en produktionsövning där ma

nusstudenterna skriver en monolog, sen sätter maskören olika karaktärer 

på rollen för att visa på/upptäcka hur olika en text kan bli. 

/ Mihra Lindblom, mask- & perukdesign 

Mask- och perukdesignutbildningen har många gästlärare, men aldrig som hand

ledare. Till handledningen kopplas utvecklingssamtal med studenten, om studen

ten vilka man menar är för djupa och krävande för att hanteras av en lärare som 

endast är inne i undervisningen en kortare tid. Då en stor del av maskstudenter

nas tid går till att producera material händer det att lärarna rycker in och hjälper 

studenterna med detta. 

Mycket av studenternas arbete består i att producera saker. Det kan ta väl

digt mycket tid, så när vi vet att de kan det så går jag och Janina in och gör 

det åt studenterna, så att de kan vara med och se på repetitioner. Vi blir de

ras assistenter. Vi blir då mer som arbetskamrater. 

/ Mihra Lindblom, mask- & perukdesign 

Kommentar: 

"Lös teori" som en lärare kallar det, tycker många lärare är svårt att få in i under

visningen och det gäller hela högskolan. "Lös teori" är det där som man som lära

re tycker att det är bra att studenterna kan, eller åtminstone känner till, men som 

inte är direkt kopplat en övning. Många lärare talar om behovet av mer teori i 

utbildningarna. Med teori avses då en fördjupad kontextuell kunskap, en histo

risk förankring och även en sorts allmänbildning som är tänkta att fungera som 

en sorts krokar att hänga upp sin praktik på, en förmåga att sätta in sitt utövande 

i ett större sammanhang än bara den egna produktionen, för att inte säga prakti

ken. Jag tror det benämns som "lös teori" när lärarna själva inte förmår göra de 

kopplingar som motiverar studenten att ta den till sig. Motsatsen kan kanske 

kallas "fast teori", eller snarare handfast. Det är när tillämpbarheten och nytto

aspekten är tydlig för både student och lärare. Fokus för lärarna ligger idag på 

produktion, något som kan kopplas till deras egen praktiska förankring. Idag 

upplever jag att man delar upp kunskapen i teori och praktik, och i den uppdel

ningen råder en brist på jämvikt. Men är inte teorin av praktisk betydelse -

ibland rent av själva praktiken - och tvärtom? Jag efterlyser inte praktikfientlig 

teori, lika lite som jag efterlyser en teorifientlig praktik. 
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De är för lite reflekterande, de ser för lite film. Det borde få plats mer reflek

tion i undervisningen, men det är svårt med en så liten grupp om en är bor

ta. 

/ Marianne Persson, filmproduktion 

För att ge studenterna perspektiv och lite bildning har vi morgonbön varje 

dag 9-9.30 där vi visar lite film eller visar en bild, en målning eller musik 

som vi talar om. Det är lärarna som håller i det och det är obligatoriskt (för 

de som inte är på fältet). 

/Harald Stjerne, filmmanus och filmregi 

Saknar en kurs som heter "filmhistoria': nu blir det bara småbitar här och 

där. 

/Robert Nordström, filmfoto 

Jag har försökt driva pedagogiska frågor i kollegiet, men det är svårt. Det 

finns en väldig nyttoaspekt, teori, det som inte kan användas direkt, det gör 

man inte. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

jag vill att vi ska bygga ett gemensamt språk, ha en gemensam erfarenhet

vi går på teater, ser utställningar, läser böcker. Men det är svårt. Det är 

svårt att få dem att läsa. Jag köper böcker som jag tycker är viktiga, men 

det är svårt att bredda dem. Allt är så instrumentellt, nischat- det är en 

generation besatt av sin ålderdom, tunnelseende. Det handlar om att visa 

vad som är viktigt, annars gör de det inte. 

/ Lotta Erikson, radioproduktion 

Om man väljer att renodla grund utbildningen till att lära sig hantverket och låter 

masterutbildningen ta ansvar för reflektion och fördjupning, löser vi inte heller 

problemet. Studenten ska på kandidatnivå ges användbar kunskap, och då krävs 

det mer än bara praktisk erfarenhet. Så länge vi inte har en femårig utbildning 

måste vi hitta ett sätt att i högre grad än idag kombinera teori och praktik på 

kandidatnivå. Eller ska man exempelvis flytta hela regiutbildningen till masterni

vån? I många länder utbildas inte regissörer på grundnivå, utan man tar in dem 

först på mastern, då ofta med en annan kandidatutbildning i ryggen. Vill man ha 

en mer konstnärlig filmskaparutbildning i bemärkelsen "fri konst" kanske det är 

här den ska ligga. Men jag är inte säker, när man upptäcker en brist i utbildningen 

så lägger man ofta till ett nytt program istället för att utveckla det som finns. 

På filminstitutionen kallar man det "Filmklassen" för att betona det gemensamma 

ansvaret för processen. All undervisning planeras i relation till de övriga pro-
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grammen på institutionen, en process som inte är helt enkel, det är många behov 

som ska tillgodoses. Förr var det mer av en huggsexa då programmen sorterades 

mer hierarkiskt och helt enkelt inte vägde lika i diskussionen om utrymmet. Även 

om det fortfarande är en stökig process, så menar lärarna att det blivit bättre. 

Dels genom att de tekniska ämnenas status har höjts genom en innehållslig och 

pedagogisk fördjupning, och dels genom att man hittat ett sätt att samarbeta på 

institutionen. Men det är fortfarande så att filmregi och filmmanus är de program 

som sätter agendan. Genom att ansvaret för filmregi och filmmanus dessutom 

ligger på samma person har man skapat en maktstruktur som förlitar sig på en 

persons kompetens och förmåga att tillgodose alla programmens behov. Ett an

svar som borde ligga hos prefekten. Om en filminspelning är hierarkiskt organi

serad så har man lagt samma struktur över filminstitutionen med färdiga filmer 

som slutmål. Jag menar att man måste våga utmana maktordningen på institutio

nen för att främja utvecklingen inom varje program och ge studenterna möjlighet 

till rörlighet. 

Lärarna har en gemensam planering, men samtidigt förväntas de vara "helt flex

ibla", som en lärare uttrycker det, eftersom planeringen ofta ändras av försenade 

studentarbeten. Att man valt att ha ett generöst förhållningssätt till framförallt 

manus- och registudenternas deadlines beror på projektens varierande svårig

hetsgrad och på att studenterna utvecklas i olika takt. Men det påverkar i sin tur 

den linjebundna YSU de olika programmen planerat, och förhindrar möjligheten 

till planerade samarbeten med andra institutioner. Styrkan är att manusstuden

terna får sina manus filmade, vilket är unikt, sett ur ett internationellt perspektiv, 

och oerhört viktigt för deras utveckling. Samtidigt är det oacceptabelt att en del 

studenter ges sämre förutsättningar än andra för att deras arbetsuppgifter ligger 

sist i en produktionskedja. Ett förslag skulle kunna vara att man inte alltid besät

ter alla funktionerna med studenter, utan dels kan arbeta med existerande ma

nus, dels ta in professionella utövare för regi, foto och så vidare. Detta för att ge 

alla studenter mer likvärdiga förutsättningar. 

Det studenterna behöver utöver det de gör idag är mer tid till egna beslut, 

tid att ta ansvar för dem. Det är det som är YSU för regissörerna. Idag har 

vi mest YSU för ljud, klipp och foto - minst för regissörerna. Skulle vi ha mer 

fördjupning och YSU för registudenterna blev vi tvungna att minska på 

produktionsövningarna, men de behövs också. Utbildningen är för kort 

idag, det skulle behövas ett år till. 

Det är en konstant stress, vi hinner med nöd och näppe med det vi gör nu, vi 

är överambitiösa snarare än underbemannade. 

/ Ylva Gustavsson, film regi 
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Tiden är en viktig faktor, eller snarare bristen på den. På ett par program på hög

skolan anser man tre år vara tillräckligt, men de flesta tycker det är knappt. 

Framförallt på film institutionen upplever jag att man har svårt att få in alla mo

ment utbildningarna kräver idag. 

Men detta är också en miljö man aktivt skapar. Flera av lärarna, inklusive prefek

ten, menar att studenterna skapar bättre under press. Jag vill inte polemisera 

med valet av utbildningskultur, men om schemat är så tätt och all undervisning 

så instrumentell är det svårt att se hur studenterna samtidigt skulle kunna ut

veckla sitt kritiska reflekterande i någon djupare mening. På skolan får studenten 

grunden till ett yrkesutövande, konstnärer får de bli sen. Jag menar inte att det 

studenterna gör inte är konstnärligt, absolut inte, bara att utbildningarnas tre år i 

mångt och mycket är intecknade när studenten börjar, och att det kan försvåra 

för den som också vill pröva andra former för att utveckla sitt konstnärskap. Ut

bildningen består till stor del av fasta produktionsmoment som bygger på att "det 

här ska ni göra, och hinna med för att lära er yrket". Även om alla lärarna är nöjda 

med att studenterna producerar så pass mycket, önskar de samtidigt mer för 

"sina" studenter, att de ska få vara själva och fördjupa sig. 

Jag tror också att synen på produktionerna bidrar till att tidspressen på lärare 

och studenter är så stark. Studenterna gör så pass "färdiga" produktioner att ut

bildningen kan uppfattas som produktionskontor. Om detta tycker man lite olika 

på institutionen - det tränar dem att arbeta under professionella villkor i en ex

tremt tuff bransch och får arbeten att fylla sin portfolio med, men de får lite tid 

till eget sökande och studerande. Misslyckandet hinner man inte med alls. 

Mina tankar om teampedagogiken kommer under en egen rubrik på sid. 70. 

HUR GÖR DU? 

Frågan om hur man gör är inte lika starkt kopplad till verksamheten som vad, så 

här är texten mer disponerad efter att fånga upp de vägar var och en valt att gå. 

Frågan om hur vi gör är enkel, men svår att svara på. Vi kommer lätt in på vad vi 

gör och varför vi gör det. Ofta är de intimt förknippade med varandra; huret kan 

vara styrt av vad vi vill uppnå, huret kan vara det vi väljer att göra. Men det går 

ändå att göra på olika sätt, och det är inte alltid vi funderar över hur vi egentligen 

gör. Vi är ofta så inriktade på att göra, att komma till ett resultat. 

Det här med hur vi väljer, medvetet eller omedvetet, styrs av våra erfarenheter, 

och våra värderingar. I vårt sätt att undervisa avspeglas vår syn på studenten. 

+-
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Hur talar vi med studenten? Hur ser vi på oss själva? Ska vi lära ut eller ska stu

denten studera? 

Alla lärare har pedagogisk erfarenhet men få av lärarna är utbildade pedagoger. 

Av dem som jag intervjuade var det tre av lärarna på TH och en på DI som hade 

pedagogisk examen. Ungefär hälften har gått kortare eller längre högskolepeda

gogiska kurser. Detta säger inte nödvändigtvis något om kvaliteten på undervis

ningen, men det säger något om hur man från skolorna värderar konstnärlig och 

pedagogisk kompetens och vilken syn man har på kunskapsbildning respektive 

kunskapsöverföring inom konstnärliga yrken. Det påverkar också hur lärarna ser 

på och diskuterar pedagogik. 

Båda skolorna har rötterna i en mästare-lärlingtradition, men det ser lite olika ut 

på TH och DI vad gäller lärarnas förankring i det yrke som utbildningen utbildar 

till. På skådespelarutbildningen på TH har man fem tillsvidareanställda skåde

spelare i kollegiet, fyra av dem undervisar i scenframställning. Den femte har 

skaffat sig en pedagogutbildning och undervisar i röst. De tre lärare som har pe

dagogisk examen utbildar i röst och rörelse. Men undervisar man i ämnet scen

framställning är det skådespelare man ska vara. På DI har man alltid premierat 

praktisk erfarenhet av och förankring i ett konstnärligt yrke framför pedagogisk 

examen vilket innebär att samtliga lärare också är eller har varit utövare. De pe

dagogiska lyft som gjorts på DI har initierats av lärarna själva. När man velat vid

ga sin egen pedagogiska kompetens upplever vissa att de mött misstänksamhet 

och ibland motvillighet från personer med ledande funktioner på högskolan, 

"men så är det inte längre ... ". 

När jag studerade på Dl fanns ingen pedagogik alls, det var väldigt prak

tiskt och ointellektuellt, korttidsanställda lärare sa hur man skulle göra. Jag 

började så när jag blev lärare. Det funkade inte alls. 

Jag kom in på skolan i ett förändringsskede då den blev mer högskolemäs

sig. När jag kom hit och skulle lägga mitt schema frågade jag efter de pe

dagogiska målen - detfan/JS inga! Detfan/JS ingenting! Så jag satte mig ner 

och formulerade i skrift det mest grundläggande som studenterna skulle 

kunna så vi hade något att bygga på. Sen gällde det att planera för hur man 

skulle komma dit. På eget initiativ gick jag en pedagogikutbildning på halv

tid på lärarhögskolan parallellt med min undervisning på heltid. Jag fick 

inget stöd för det från skolan. 

/Klas Dykhoff, filmljud 

De flesta lärare ser det som en fördel att vara lärare på deltid, och några har inte 

sin yrkesidentitet som lärare. Man menar att de som undervisar också bör vara 

verksamma utövare för att inte tappa kontakten med "verkligheten". Detta av-
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speglas i hur undervisningen utformas. Den är i alla avseenden väldigt praktisk, 

direkt tillämpbar. Grovt sett är det lärarnas yrkesskicklighet som utgör råmateri

alet i utbildningen, en slags högskolans kunskapsbas, men man använder sig ock

så av sin yrkeserfarenhet som referensverktyg i undervisningen. Fördelarna med 

det är att lärarna har en djup kunskap om vad yrket kräver, de utgör själva ett 

erfarenhetsexempel och är hängivet intresserade av sina studenters utveckling. 

Man tar ett stort personligt ansvar för studentens prestationsnivå. Nackdelarna 

är att personligt engagemang är slitsamt. Jag menar inte att undervisningen är 

intuitiv, lärarna är väl medvetna om detta, men man använder sig av intuition och 

man använder sig av sig själv. Och om kunskapen finns i läraren innebär det att 

studenten är helt beroende av läraren för sin utveckling. 

Jag har utvecklat mitt sätt att arbeta sedan jag började, de första åren job

bade jag bara på, relativt oreflekterat, sen spydde jag på det. Jag hade bara 

studenterna det första året, inte mer, det var hemskt. Mitt jobb var att ösa 

energi och sätta igång dem, men jag fick aldrig skörda frukterna, jag fick 

alltid börja om. Det var för låg nivå, jag vill inte vara tralltant. För några år 

sedan var jag tjänstledig ett halvår och utnyttjade tiden till att formulera 

mig. Nu har jag dem inte en timme i veckan längre, utan i intensivare peri

oder. Totalt sett har de färre lektioner, men de kommer längre. 

/ Pia Olby, sånggestaltning 

De erfarenheter lärarna gjort, de kontakter de knutit, den känslighet och yrkes

skicklighet de övat upp utgör den måttstock som undervisningen och studenter

nas resultat mäts efter. Det kan bli ett intrikat samspel mellan närhet och distans, 

intuition och kalkyl. 

Jag hör. Sen väljer jag vad vi ska rikta in oss på. Ofta ber jag studenten 

upprepa en viss fras om och om igen, i stället för att sjunga igenom hela 

låten varje gång. På så sätt befäster vi det vi vill åt. Jag ser och hör när det 

landar. Förut hade vi ackompanjatör anställd av skolan, men numera spe

lar jag själv. Det blir ett viktigt verktyg för mitt språk till studenten,jag mu

sicerar. jag är bra på det, jag musicerar på hög nivå, men det är inte alla 

studenter som har det, där kan jag hjälpa dem med det genom mitt sätt 

att spela - jag styr och jag följer. Ibland lägger jag in musikpedagogiska 

eller musikaliska termer som kan hjälpa, men oftast spelar vi. Jag ger dem 

muskelövningar som kan hjälpa specifikt just den individen, jag har hur 

många övningar som helst som jag kan ta till om vi kör fast. 

/ Pia Olby, sånggestaltning 

1 intervjuerna satte frågan "Hur gör du?" igång samtal om allt från det direkta 

samspelet med studenten till planeringen av undervisningen och hur man an-
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vänder sig av utvärderingar. Många av de pedagogiska val lärarna gör handlar om 

att få studenten till ett givet mål, som att lära sig röstteknik, intervjuteknik eller 

redigeringsverktyg. Eller så handlar det om att komma underfund med var stu

denten befinner sig och vad den kan så att man sen kan utforma målen efter det. I 

båda fallen gäller det att anpassa sin pedagogik till individen. 

Det är väldigt olika inom och mellan institutionerna. Det är bra att det är 

olika. Förr tänkte jag att kunde jag bara hitta en metod som fungerade 

överallt så skulle allt lösa sig. Idag handlar det om att kunna designa den 

pedagogik som är bäst lämplig. Att ha tillgång till flera olika modeller så 

att man kan erbjuda trygghet, för gruppen. Att kunna anpassa sin pedago

gik efter grupp och mål. Det viktiga är att vara överens om målen, om vad 

vi ska uppnå - sen finns det många sätt att ta sig dit. Jag börjar med att 

klargöra/fråga - vad ska vi uppnå? Sedan planerar jag efter det. 

/ PeO Sander, scenkonstproduktion 

Boel Höjeberg talar om hur viktigt det är att i utbildningsplanen formulera den 

rätta tidpunkten för när studenterna ska möta ett visst utbildningsmoment. 

När jag jobbade på Dl första gången berättade jag vad jag gjorde, sen kän

de jag mig som en urkramad kaviartub, jag var tom. Jag tänkte om. Jag har 

inte gått någon pedagogisk utbildning, men jag har alltid varit intresserad 

av det och har läst mycket om det. Jag och PeO gjorde en utbildningsplan 

ganska tidigt, innan vi var tvungna. Vi försökte formulera "Vad ska de kun

na? Vad hinner vi inte med? Vad måste vi fördjupa?" Vi kallar det "den Pe

dagogiska Dramaturgin". När ska de träffa regissörerna? När ligger de 

stora projekten? När vi haft producentstudenter som saknat erfarenhet av 

repetitionsarbete har vi gett dem möjlighet att vara regiassistenter åt regi

studenterna. Den här auskultationen kan även gälla andra yrken som vi 

upplever att de saknar erfarenhet av - de ska känna alla yrken. 

/ Boel Höjeberg, scenkonstproduktion 

Med sin egen erfarenhet som referensverktyg är det ofta läraren som avgör om 

en student är på rätt väg eller inte. Sen gäller det för läraren att kommunicera det 

till studenten. Hur ska man säga vad när? 

När jag handleder studenterna i, i tvåan, brukar jag fråga dem; "ska vi vara 

ärliga eller ska jag vara pedagogisk?" Ska jag genom mitt förhållningssätt 

förbereda dem på hur/vad en producent kommer att säga eller ska jag lin

da in det? Vad jag menar är: antingen lägger jag upp handledningen 

och min reaktion på ett pedagogiskt maner: frågar vad du vill uppnå, 

hur du kommit fram till detta, vad du tycker funkar, inte funkar, sak-
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nar, hur du tänker gå vidare, om man gör så uppstår effekten si osv. 

Du får frågor, jag svarar inte. Men i det andra alternativet funkar jag 

mer som en otålig beställare, en snar guide mot målet som inte ka

rakteriseras av "vad du vill och önskar pröva "utan mera av vad 

genren, konsten, det mänskliga berättandet, Homeros och Billy Wil

der kräver av en insats. Och när jag ställer frågan väljer de flesta 

studenter alltså glatt alternativ två. 

En stor del av handledningen ligger i att konstruera uppgiften, det ligger en 

styrning i själva förutsättningen. Vissa studenter behöver mer suggestion, 

andra kan man köra hårdare med, göra saker tydliga. Men de utvecklas oli

ka fort, det gäller att ha tålamod. 

/ Harald Stjerne, filmmanus och filmregi 

Hur? Ärligt. Ärlighet är det som är mest uppskattat bland studenterna Jag 

vill inte gå runt, men jag måste välja mina ord; )ag kan ha fel, men ärligt 

så känner jag så här". Om jag vet svaret svarar jag i stunden, annars sover 

jag på saken, drömmer om det och letar efter svaret på varför. När jag är i

undervisning är det dygnet runt. Jag undervisar på nätterna, har mar

drömmar, det är full rulle. 

/ Stanislav Brosowski, mimgestaltning 

Det gäller att veta när man ska knuffa och när man bara lägger sig i. Man 

måste utgå från studenten, försöka hitta deras egna drivkrafter så att de 

blir sig själva. Det gäller att stärka studenternas mod. Modet är avgöran

de. Pedagogiken går ut på att se vart studenten söker sig och var den befin

ner sig för att gradvis höja kraven. Timing. När är det läge att vara tyst 

och när bör man gå in. 

/ Bengt Bok, radioproduktion 

Att vara handledare innebär att man måste svara på frågan: Ska jag gå före, efter 

eller bredvid? Lärarna på DI undervisar i högre grad än lärarna på TH genom 

handledning. Hur man handleder och vilka verktyg man har för detta skiljer sig åt 

mellan lärarna. Ett sätt är att löpande utvärdera vad studenten producerar för att 

sen låta studenten gå en vända till. 

Ofta börjar jag med att visa ett exempel för att exemplifiera uppgiften, det 

kan vara något jag gjort eller av en tidigare student eller en filmare utanför 

skolan. Sen går de ut och jobbar. När de kommer tillbaka tittar vi på det 

material de har och talar om det, sen går de ut igen innan de kommer till

baka för att klippa. Jag tittar när det är grovklippt och ställer olika frågor 

för att hålla projektet på fötterna. Jag vill inte komma med lösningar. Kan

ske senare i utbildningen, men mycket försiktigt. 
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/ Peå Holmquist, dokumentärfilm 

Ett annat sätt är att finnas till hands för studenten när den behöver hjälp ... 

Mycket av handledandet baserar sig på samtal, jag ställer frågor. Ibland 

händer det att de frågar om råd, rakt ut, då kan det hända att jag ger dem 

nycklar, ögonöppnare. Ett bra råd är t.ex. att ta bort de första tio sidorna av 

en text.Jag har hittills aldrig mött ett material som inte skulle må bra av 

det! Om man sen handleder ett större teamarbete går man in och handleder 

även andras studenter. Det går för det mesta rätt bra, eftersom jag möter 

alla genom mina kurser åtnjuter jag ett stort förtroende hos många studen

ter. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

Förtroendet från studenterna är något Claes Peter problematiserar när vi talar 

om relationen till studenten. Läraren har stort inflytande över studenten genom 

sin position och sin yrkeserfarenhet. Förtroendet för läraren gör studenten trygg 

men osjälvständig. Är det alltid så bra att studenterna lyssnar på oss lärare? 

I handledningsprocessen kan ingå bestämda stationer som studenten måste pas

sera för att kunna avancera. Detta för att man ska försäkra sig om att studenten 

mött processens alla stadier och inte tagit en genväg till resultatet. Då är proces

sen ett kunskapsmål i sig. Exempelvis måste teamen leverera budget, säkerhets

analys, projektbeskrivning och få sin teamkvalitet granskad innan de kan få ett så 

kallat igångsättningsbeslut. Teamen handleds sen under hela produktionsfasen. 

Många lärare tar i intervjuerna upp att de använder sig av "frågor och svar". Men 

som man frågar får man svar och hur vet man vilka frågor som är de rätta? Hur 

hjälper jag studenten att hjälpa sig själv? Hur handleder jag studenter som inte är 

mina? 

Inför en övning träffas ofta regi- och fotostudenter för att planera och gå 

igenom bildmanus. Vid övningar som inkluderar samarbete brukar jag all

tid ha en student som är ansvarig för uppgiften, ansvaret riskerar annars 

att tappas bort på vägen. Vissa studenter kör jag väldigt mycket med, andra 

drar själva, de har väldigt olika förkunskaper. Det tekniska hämtar de in 

ganska fort, det svåra är att få till det ljus de vill ha. Att föra arbetet från vi

sion till verklighet. jag försöker få dem att tänka steget före så att de har 

förberett för nästa inställning när de kommer dit. Det svåra är att 

handleda på plats - jag som fotograf ser ju vad som ska göras, men jag 

vill inte dra ner deras självförtroende genom att kliva in. Det är svårt att 
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låta bli. Man har sina studenter, gränserna borde slätas ut ... men när vi ta

lar ljus står ingen annan ut, det kan bli lite nördigt. 

/ Robert Nordström, filmfoto 

Det beror på var de befinner sig i sina utvecklingar. När de kommit över det 

första arbetet med disposition och annat hantverk blir undervisningen väl

digt individuell. Handledningen är nästan uteslutande att ställa 

frågor. Ibland kan jag tänka mer fritt och komma med förslag. Med vissa 

blir det att jobba med skelettet, med andra jobbar man med utveckling. 

/ Mia Törnqvist, dramatik/dramaturgi 

Det finns ett mål, men vägarna dit ser olika ut. Jag vägleder, lämnar mycket 

plats åt studenten att upptäcka själv. Förr kunde jag påpeka vilka fel en 

student har eller gör, det gör jag aldrig idag. Det handlar istället om att 

hjälpa studenten själv att göra insikten, att ställa rätt frågor. Det 

här sättet tar mer tid. Det svåra är att avstå från att ingripa, att rätta till. 

Det handlar om timing - när är det rätt att gå in, när ska man vara tyst. 

Förr stod jag, läraren, i centrum. Idag försöker jag göra mig osynlig - stu

denten är i centrum. jag talar mycket med studenten, använder dialogen 

som verktyg. Som pedagog är jag i ständig utveckling; så här idag, imorgon 

kanske en annan. Den filosofin genomsyrar undervisningen - allt är i för

ändring. 

/ Tuija Liikanen, rörelsegestaltning 

Den lärarintensiva undervisningen innebär att kunskaps bildningen nästan ute

slutande äger rum på lärarledda lektioner. Den största delen av undervisningen 

på TH ser ut så. 

Jag har ett tydligt mål med mina scenframställningsblock; att vi ska komma 

till en tydlig spe/situation, att det blir teater med allt vad det innebär av 

olika krav. Men jag börjar från noll, med det förhållande till texten och mö

tet med den jag lärt av Keve Hjelm. Djupläsning är ett sätt att nå målet, det 

är inte målet i sig, och det är viktigt. Det ska inte vara ett varmt bad - stu

denterna ska prova, göra, och det ska vara villkorligt. De ska mot ett mål 

med en hög inre temperatur, det ska vara expressivt och gärna ett snabbt 

spel.Jag vill ta studenterna till ett läge där man kan börja jobba med form 

så de både kan skörda frukterna av sin läsprocess och komma upp och ut i

uttrycket. jag är dålig på att ge dem uppgifter,jag är den som står för 

energin, men går jag så får jag alltid en känsla av att det slocknar. 

/ Olle Jansson, scenframställning och rektor på TH 
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jag arbetar utifrån Nadine Georges modell med avspänning och riktning. 

Jag arbetar med möjligheter och då stöter man på svårigheter. jag börjar 

inte med att rätta på en gång utan söker efter vad som finns bakom "bris

ten': och säger åt dem att stanna och söka i det svåra. Det är tufft, det 

kommer en period av obalans när ny kunskap kommer in, men den kan inte 

hoppas över. Jag har mycket kunskap så jag kan gå flera olika vägar för att 

komma fram. jag utgår från vad jag har i rummet. Det är bra att blanda 

text och sång; det avslöjas direkt om du fuskar i sången, det är lättare att 

fuska med text, blandningen åskådliggör och hjälper dem vara noggranna

re i arbetet med texten. Jag börjar med avspänning och blicken utåt- inte 

inåt. jag arbetar med studenternas gång, hur de tar in rummet. Vi arbetar 

med toner; hur långt kan de gå, upp och ner. Jag vet bara vad jag strävar 

efter - hur är olika för varje människa. Studenterna ska vara aktiva själva, 

jag sitter på en enorm förkunskap men de måste själva ta den. jag har job

bat mycket med självbaserat lärande så jag har tekniker att få igång dem. 

jag har följt så otroligt mycket undervisning! jag börjar ofta konkret, med 

språkljud; vi gör dem med kroppen, gör ljuden fysiska, studenterna börjar 

tala stort, använda kroppen. Vi skriver mycket, leker med språket. Allra 

först börjar vi med Knittel, det är det äldsta versmåttet men samma sak 

som rap. Det brukar vara en bra ingång för att tala språkrytm, målet är att 

vi ska hitta ett sväng. Vissa är lysande på det rytmiska, men kan inte bena 

ut det. De ska förstå vitsen av heat i textläsning. En läsövning kan exempel

vis vara att vid varje skiljetecken byta person som läser. Då släpper de an

svaret och läsningen går av sig självt. Ju mer avancerade de är desto mer 

självständigt kan de arbeta. Vi säger till studenten - våga göra fel! Men 

själv kommer jag från en skola som säger tvärtom. Här har jag fått sänka 

min gard och behövt utsätta mig själv mer i undervisningen för att förstå 

vad jag begär. Det har också inneburit att jag varierar mina lektioner mer. 

Jag litar mer på min intuition och vi blir tryggare, både jag och studenten. 

Förr var jag mer jämntjockt duktig. Nu kan jag slappna av och ta in det som 

händer, det som är. Vi vågar mer och mer misslyckas inför varandra i kolle

giet. Och skryta - utan prestige. 

/ Karin Rudfeldt, röstgestaltning 

Vad gäller den kunskap högskolorna erbjuder är det lite olika vad studenten ska 

ha den till. Ibland handlar det om specifik överförd kunskap som man menar är 

förutsättningen för att utföra ett visst moment, en hel disciplin eller kanske för 

att kunna hantera en viss maskin. Ibland, som i Karin Rudfeldts fall, handlar det 

om att studenten ska få en kunskap om sig själv och sin kapacitet som man sen 

kan bygga vidare på. En kunskap som man skapar själv men leds till aktivt, av 

läraren. 
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Lika ofta utgår valet av undervisningsmetod från att den ska lära studenten han

tera en process. Förmågan att samarbeta eller förmågan att skapa, driva och 

genomföra ideer är viktiga kunskapsmål för flera program. Rösterna nedan ger 

exempel på ett förhållningssätt vissa lärare använder sig av för att nå lärandemå

len. Undervisningsmetoden går ut på att man gör "samma" resa som studenten 

och därigenom blir den process man använder sig av ett lärandemål i sig. Det blir 

kunskapsöverföring och kunskapsbildning på samma gång. Lärarna överför sina 

kunskaper om exempelvis processarbete eller researcharbete samtidigt som stu

denter och lärare har ett reellt process- eller researcharbete tillsammans. Istället 

för att sitta bakom katedern sätter sig lärarna i samma ring som studenterna. Det 

är ett perspektiv på kunskaps bildning som skiljer sig från mästare

lärlingperspektivet. Vi kan kalla det här andra perspektivet för lärling-lärling. 

Genom att tona ner sin egen betydelse som kunskapsbank delar man istället upp 

ansvaret på studenterna och låter deras val och erfarenheter vara tongivande. 

Studenterna får då automatiskt stort ansvar för sin kunskaps bildning. De blir 

beroende av att utveckla och använda erfarenheten som ett verktyg som hjälper 

dem att arbeta självständigt. Lärarnas funktion blir till stor del att observera. 

Deras huvudsakliga arbetsuppgift består dels i att formulera uppgiften, dels i att 

utvärdera och återkoppla arbetet. Poängen är att i den här formen av undervis

ning finns det inte ett svar på frågan, kunskapen skapas lika ofta av studenten, 

Jag är nog lite av en Friskis och Svettis-fröken, jag tycker att alla är så fan

tastiska! Men jag är mån om att alla gör egna erfarenheter som vi kan tala 

om och bygga vidare på. Att ta del av andras erfarenheter är ett bra sätt att 

lära sig. De får ofta berätta för varandra i grupp. Jag försöker se möjlighe

ter och inte klaga. När det gäller lärarna försöker jag vara det goda exemp

let genom att själv gå den kurs jag vill att de ska gå på Södertörn. 

/ Tinna Jone, prefekt DRTV 

Många lärare har en lång erfarenhet av att lära sig, men de lär ut en kom

bination av det de lärde sig i skolan och det de lärde sig "på jobbet". Jag har 

en ide om att väldigt många av mina erfarenheter är ointressanta för stu

denterna. När jag har kurs handleder jag, och studenterna arbetar. För att 

undvika att jag "lär ut" för mycket väljer jag gärna pjäser som är nya också 

för mig som arbetsmaterial i pjäsanalyskursen. Då blir handledarskapet 

praktiskt och konkret, vi jobbar nära hur det är i "verkligheten". Jag plockar 

kanske fram lite filmer och litteratur som referensmaterial, men jobbet är i

fokus. Fördelen med att göra detta nytt för alla är att alla tvingas formule

ra sig, ingenting blir "självklart". I början vet de inte hur okunniga de är, de 

"kan allt". Sen tycker de inte att de kan någonting. Sen till slut går de vida

re. Jag undviker anekdoter, men vissa av dem är så tydliga och kan vara 
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väldigt användbara. Plus att de skapar ett förtroende för studenten att jag 

varit med, att det jag lär ut är värt något. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

Vad jag än gör kommer jag hamna i behov av pedagogisk undervisning. Jag 

har blivit bättre, ett steg var när jag lärde mig ta pauser, lät studenterna 

säga nästa mening. Man kan inte gå före hela tiden. just nu undervisar jag i

devising och jobbar som handledare,försöker ingjuta förtroende i en grupp. 

Jag är väldigt väl förberedd för att de ska kunna ta initiativ inom givna ra

mar. 70 % av materialet ska komma från studenterna själva. 

/ Ola Johansson, forskare och ansvarig för Devising 

Ofta går utbildningarna från att vara lärande till att vara studerande vilket också 

avspeglar sig i det pedagogiska förhållningssättet till studenten och lärandemålen 

i sig.5 Även om läraren har en pedagogisk tanke med hela utbildningen så är det 

inte frågan om en statisk process. Den pedagogiska uppläggningen kännetecknas 

ofta av att lärarens relation till studenten förändras och att svårighetsgraden i 

uppgifterna ökar. 

ju längre in i utbildningen studenten är, desto mer dialogbaserad blir un

dervisningen. Jag är hårdare första året, de måste lära sig vara klara på 

deadline. Det ska vara hårt. De studenter som behärskar tekniken blir fria

re, sista året tar och får de större eget ansvar. 

/ Lotta Erikson, radioproduktion 

jag behöver inte leda mina kurser, det kan vara gästlärare som gör det. 

Kurser är enkelt, det är jag bäst på. Jag organiserar och ser till att de växer 

så det knakar. Jag har haft hand om större sammanhang än detta, det är 

inget fältslag, de är så få. Jag kan redan se vad ettorna inte kan, vad de be

höver - att lära sig tala med en skådespelare. 

Det tar lika mycket tid att förbereda som det tar att göra. Och hösten kom

mer bli tung, jag har både undervisning och planering att ta tag i. Det är 

inget jag inte kan, men det tar tid, att strukturera efter varje enskild stu

dents behov. Andra året blir det mer gästlärare, men jag måste ändå hålla 

en levande kontakt med studenterna. Och ägna mig åt nya skolan! Interna

tionellt möter jag en helt annan relation till sceniska problem, diskussionen 

är ofta på en annan, högre, nivå. Hur diskuterar vi på vår fritid? Diskuterar 

vi gestaltning? Vi möts inte i Sverige. jag ska ge dem Brechtverktyg för att 

de ska få syn på sig själva i skapandet. 

s Med lärande avses här en period av styrd kunskapsinhämtning, exempelvis färdighetsträning, 
som studenten har att underkasta sig innan den går in i studerandet där studenten med det inlärda 
som bas har förutsättningen/ges tillåtelse att göra egna val om vad den önskar fördjupa sig i. 
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/ Hilda Hellwig, teaterregi 

Det är inte bara kunskapsmål eller studentens progression som styr valet av hur 

vi ska göra, det kan lika gärna vara ämnet som styr valet av pedagogisk metod, 

Jag har tre olika ämnen men använder olika pedagogik för de olika 

grenarna rytmik, yoga och rörelsegestaltning. I rörelsegestaltnings

arbetet visar jag aldrig före, med ans jag i yogan är den fysiska mal

len, en kroppslig förebild. I rytmikundervisningen spelar jag själv pi

ano varvat med att använda inspelad m usik - jag är både innanför 

och utanför. När de gör de poetiska etyderna i rörelsegestaltningen 

är jag handledare. 

/ Aleksandra Czarnecki Plaude, rytmik/yoga/rörelse 

Här är några röster som berör mästare-lärlingperspektivet i skolornas undervis

ning. 

Trial and error.jag ger dem en uppgift och förklarar ramarna, de får miss

lyckas och sen utvärderar vi efteråt. jag är den som avgör om det inte fun

gerar. Jag berättar vad jag ser i deras arbete, trummar in det som är vik

tigt. Det handlar alltid om att hitta "problemet" och lösa det,Jilm är pro

blemlösning. Hur får vi fram vår berättelse. Vi jobbar i team för att komma 

in i "ordergången" och för att lära sig vem det är som bestämmer över vad. 

När jag handleder talar jag om det som är bra först och sen om det som 

skulle kunna förbättras. 

/ Maria Hedman Hvitfeldt, baskursen i film och prorektor 

Med gästlärare måste man gå igenom innan hur de ska förhålla sig till stu

denterna. 

Jag har en 10 minuters film som jag har i fem olika versioner,Jrån utkast 

till färdig film. Jag använder den för att studenterna ska få se min utveck

ling, att ingenting är bra från början. Ett par versioner är riktigt usla, det 

lär dem att misslyckandet inte är slutet. 

/ Peå Holmquist, dokumentärfilm 

Handledningen på inspelningsplats har mycket karaktären av mästare

lärling, jag är den som kan. Det är mycket psykologi, hur pratar man med 

regissörer och skådespelare? Det är teknik och fysik. Som handledare blir 

jag reaktiv - jag går in när jag ser att det inte funkar. Vad gäller ljudlägg

ningen är skräckscenariot att det låter som om jag gjort det. Jag brukar 

provocera dem och överge dem. jag ger dem gärna dåliga råd i början och 

sen försvinner jag, det sätter igång en process i dem som är deras. Sen 

kommer jag tillbaka och ser hur de har förvaltat det. Ett bra förslag skulle 

dominera dem och styra/förlama processen, det gäller att få igång dem. 
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Hur det låter är inte det viktiga, det viktiga är att de lär sig ett sätt att ta 

sig vidare. Min ide/metod för detta - att man ska börja med det enkla -

dominerar under första året. jag tycker de ska kunna det innan de prövar 

annat, därför har jag inga gästlärare i början - det finns andra som jobbar

annorlunda. 

/ Klas Dykhoff, filmljud 

Ibland innebär mästare-lärlingperspektivet att läraren utgör själva mallen; 

jag gör så gott jag kan. jag visar dem basisövningen, de gör efter. Förr an

vände jag piano i undervisningen, men det har jag frigjort mig ifrån. Jag 

styr i min undervisning. Det finns ett rätt och ett fel - som ändras - som 

man kan ta spjärn emot. Jag använder min hörsel mycket, skönhet är en 

viktig måttstock. Det jag gör är hantverk,jag är mekaniker i grunden och 

kan njuta av en väloljad maskin där det går så friktionsfritt som möjligt. 

Det gäller för rösten också. jag är lärling till Mirka Yemendzakis, där är 

mina rötter, men jag har under åren tänkt igenom, sparat, förkastat, prövat 

och förändrat. 

/ Peter Teubner, röst 

Själva arbetet är väldigt tydligt, när dörren stängs inför en lektion går jag 

in i lärarrollen. En förutsättning för arbetet är rummet. Att ladda rummet. 

När masken eller näsan åker på blir studenten en annan, det yttre tar över 

och leder. För att komma dit, och för att förstå när det privata lämnas och 

det skapande börjar, krävs en gemensam överenskommelse, en gemensam 

atmosfär. Jobbar vi så jobbar vi, det privata lämnas utanför. Det är det som 

krävs för att gå in i publikmötet, att tingen och rummet har fått ett värde, 

där finns energin som krävs för att kunna passera gränser, lyfta sig i håret. 

Ibland delar man upp ämnena på Teaterhögskolan i teknik och scenfram

ställning; clown ligger precis mittemellan. 

/ Per Sörberg, clown- och maskteknik 

Jag börjar med väldigt enkla övi1ingar (Matti visar) vid stång, så pass enkla 

att alla klarar av det-fysiskt och psykiskt. Eller jag börjar faktiskt med 

modern dansmusik som ingång till dansen, sen kommer det klassiska in. jag 

har alltid musik med. Jag visar även filmer av mig själv i studenternas ålder 

så de får se vad dans kan vara. Dels för att det ofta gör studenterna nyfikna 

så de vill lära sig mer, men också för att jag, i egenskap av pensionerad 

dansare, måste jobba för den cred som behövs för att studenterna ska lyss

na. Det är väldigt viktigt att studenterna upplever att du som lärare vet vad 

det innebär att stå på scen. Jag arbetar enligt Suzukimetoden, jag utbildar 

med kärlek och uppskattning. Människor har möjlighet att lära sig utan di-
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sciplin, de har valt det här, om de känner sig inspirerade är det inga pro

blem. Om de är väldigt avancerade försöker jag mata dem med lite extra 

stimuli. De dansar i grupp, i par och ensamma (om de vill). Det viktiga är 

inte hur de gör utan att de gör. 

/ Matti Alenius, dans 

Kommentar: 

Båda skolorna har sina rötter i de branscher de utbildar för. TH kommer från 

Dramatens lokaler, Dl kommer ur Svenska Filminstitutets Filmskola och låg till 

för några år sedan i Filmhusets lokaler. Symbiosen mellan skola och arbetsgivare 

tvingade fram en brytning för båda skolorna. Man kan diskutera om vi kommit 

för långt ifrån våra branscher idag, eller om vi fortfarande bara levererar arbets

kraft. Vem definierar den kunskap vi menar är användbar för studenten? Det ser 

väldigt olika ut på olika program och beroende på vem som ansvarar för utbild

ningen. Klart är att båda skolorna på många sätt blivit mer och mer högskolemäs

siga, som Klas Dykhoff uttryckte det. Men vad menar man med "högskolemässig"? 

Jag tar upp det under rubriken NKU och lärarrollen, se sid. 76. 

Enligt vad många lärare förmedlat i intervjuerna var undervisningen förr i stor 

utsträckning traderande, "gör så här", d.v.s. en mer direkt kunskapsöverföring 

enligt mästare-lärlingtraditionen. Så ser det inte ut längre. Vissa faser av utbild

ningarna är kanske så i hög grad än idag, men på gott och ont har båda skolorna 

närmat sig en klart mer utforskande attityd till kunskapsbildningen. Samtidigt 

som relationen mästare-lärling finns kvar. 

Jag valde att låta citatet av Harald Stjerne "Ska vi vara ärliga eller ska jag vara 

pedagogisk?" titulera min rapport eftersom jag menar att det speglar en värde

ring av pedagogik som jag upplever finns i våra verksamheter, lite mer på Dl som 

ofta kallar sig yrkesskola. Citatet är ett exempel på en mer auktoritär pedagogik i 

den bemärkelsen att läraren har tolkningsföreträdet. Jag tror att det också är en 

fråga om vad man som lärare upplever som mest effektivt, på en resultatinriktad 

utbildning ser man sig inte ha tid till annat. Lärarna säger vad som är "fel" och 

studenterna rättar till. Jag vill understryka att jag inte fäller något omdöme om 

Harald, utan använder mig av hans uttalande för att påvisa en värdering som 

finns hos många av lärarna. 

Flera av lärarna identifierar sig inte som lärare, man är en yrkesutövande som 

undervisar. Man vill vara en mästare. Attityden är på sina håll "lite macho", som 

någon sa. Det fina är att vara lite "hands an" och ha erfarenhet av det man talar 

om. Här upplever jag att det finns lite av två läger, det ena ser inget behov av pe

dagogisk utbildning och det andra törstar efter mer. 
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Ordet pedagog kommer ursprungligen av grekiskans paidagogos. Pedagogen var 

den som gick med eleven till mästaren och den som hjälpte till med läxorna. Pe

dagogen fanns där för studenten före och efter. Lärarna på Dl och TH är i den 

bemärkelsen både pedagoger och mästare. De är där före och efter undervisning

en genom planering och utvärderingar, men de är också där under tiden, då i 

rollen som mästare. 

En stor del av undervisningen leds av gästlärare, men de väljs av huvudlärarna. 

Även det faktum att lärarna så högt värderar den trovärdighet de menar att yr

kesförankringen ger dem hos studenterna talar för att undervisningen till stor 

del fortfarande är präglad av mästare-lärling. Fast egentligen tror jag yrkesför

ankringen är viktigare för lärarna än för studenterna. 

Mästare-lärling är en undervisningstradition som skolorna har ett minst sagt 

dubbelt förhållande till, en sorts hatkärlek. I vissa skeden av processen försvarar 

vi den; många lärare talar om "baskunskaper", "vissa saker måste man bara ha 

med sig för att kunna gå vidare". I andra skeden tar vi avstånd från den; lärare 

uttrycker en frustration över att studenterna reflekterar så lite över sitt arbete, 

"de tar inte ansvar för sin utbildning". Ibland hamnar problemet precis i mitten -

"de kommer inte i tid!" 

Jag menar att mästare-lärlingtraditionen per definition är konservativ eftersom 

ambitionen är att värna en yrkeskunskap och en yrkesidentitet. Det behöver inte 

i sig vara något negativt. Faran ligger i att kunskapsutbytet i ett renodlat mästa

re-lärlingförhållande går i en riktning i ett redan ojämlikt förhållande. Kunskaps

överföringen består i (mästarens) redan gjorda erfarenheter. Eller, om man inte 

håller med kan man då vända på det: Kan man säga att mästare-lärlingrelationen 

är en del av en progressiv utbildningstradition? Självklart kan mästaren vara 

progressiv och bygga sitt mästarskap på exempelvis förmågan att hantera sin 

samtid i relation till sin erfarenhet, men i undervisningen är begreppet mästare

lärling tydligast verksamt där det handlar om ren överföringskunskap. Jag lägger 

inte någon värdering i det, härmandet är en förutsättning för att skapa grundför

ståelse inom flera av våra discipliner. Men jag menar att vi måste skapa en med

veten relation till mästare-lärlingrelationen studenter och lärare emellan, både 

vad gäller maktaspekten och studentens möjlighet till valbarhet och reflektion. 

Jag menar att man här annars missar utvecklingsmöjligheter, för studenten och 

för högskolan. Ofta är det en fråga om faser, utbildningarna går ofta från lärande 

till studerande, som Bengt Bok uttrycker det. Från lärling till mästare. Men hur 

ser överlämningen ut? Hur förändrar överlämningen läi·arens position i relation 

till studenten? 
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Ingen av högskolorna vilar enbart i en mästare-lärlingpedagogik, långt därifrån, 

men relationen finns där ändå, exempelvis genom att skolorna i hög grad intern

rekryterar sina lärare, i synnerhet Dl. På TH kommer majoriteten av de fasta lä

rarna från andra discipliner än scenisk gestaltning och mimgestaltning. Men de 

gästlärare som rekryteras är nästan alltid före detta studenter, sådana som un

dertecknad, sådana som man vet fungerar i miljön. En lärare uttrycker det så här 

Man blir anställd som gästlärare om man passar in i det vi tror på, det gör 

att det fungerar, men det gör också att man har en outtalad tradition att ta 

ansvar för. 

Fördelarna med internrekrytering är uppenbara, men det innebär också att 

andra sätt att tänka och undervisa har svårare att komma in på lärosätena och 

utmana och berika den tradition som redan finns på DI och TH . 

... det finns en utveck/ingspotential i att utveckla lärarollen. Ofta gör vi lä

rare som vår mästare, eller som vi själva velat ha det. Vi sitter fortfarande 

fast i den karismatiska lärarrollen, den som ska ge energi för att det ska 

hända. 

/ Olle Jansson, scenframställning och rektor på TH 

Den lärarintensiva undervisningen har dels det problemet Olle Jansson tar upp, 

att läraren och dennes personliga engagemang blir avgörande för att undervis

ningsupplägget ska fungera och för att studenten ska uppnå lärandemålen, dels 

det problemet att studenterna förknippar studerande med lektion och har svårt 

att driva studierna själva mellan lektionerna. De tillfällen när man skapar luft i 

schemat eller bedriver frivillig undervisning, exempelvis en föreläsningsserie, så 

uteblir studenten. För att komma åt det här måste högskolan koppla tydligare 

mellan det mindre lärarintensiva som erbjuds i mer öppen form, och det som 

avkrävs av studenterna i form av studieresultat. Att även mindre lärarintensiv 

undervisning ska leda fram till resultat som avkrävs studenten för att uppnå 

lärandemålen. Orsak och verkan - mål och prestation - gör det lättare för både 

studenter och lärare att diskutera kunskapsbildning och lärandemål. Lärandemål 

och förhållningsregler kan man komma överens om tillsammans, lärare och stu

denter. 

Intressant att notera är att så många talar om disciplinfrågor. Det är ju ändå en 

högskola. Nog borde det finnas sätt att lägga upp undervisningen i relation till 

kunskapsmål som reglerar detta utan att man ska behöva straffa den som oppo

nerar sig mot en lärares planering? De studenter som straffas för att de uppför 

sig som elever, blir elever. De som behandlas som - och förväntas vara - studen

ter, blir studenter. Är det andra studenter vi vill ha så är antagningarna högsko-
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lans verktyg. De vi tagit in ska vi undervisa. I stället för att söka metoder för lyd

nad och disciplin utifrån drömmar om studenter från andra tider och kulturer 

borde vi se över - vem är studenten? Hur undervisar jag den studenten? Det finns 

analyser om 80-talister och 90-talister som kan vara vägledande, exempelvis de 

gjorda av forsknings- och konsultfirman Kairos Future som jag vet att DI använt 

sig av. 

Jag tror att det är en fråga om makt. Jag upplever att det finns auktoritära drag i 

utbildningstraditionen på både DI och TH som man borde göra upp med. Studen

terna ges inte nämnvärt inflytande över sin utbildning och vi lärare är till stor del 

mästare. Vi är väldigt måna om vår cred och att studenterna har förtroende för 

oss, för vad vi tycker och för vad vi tänker. Men vilket utrymme ger vi studenten 

att opponera och söka sin egen väg? Över eleven har jag makt, men studenten har 

ett eget ansvar för sitt studerande. Vågar vi lämna över? 

VARFÖR GÖR DU DET/SÅ? 

Frågan syftar till varför läraren gör det den gör, som den gör, i relation till vad 

den vill uppnå. Här fick lärarna möjlighet att berätta hur de kommit fram till de 

undervisningsmetoder de hade, varför de valt att lägga upp sin undervisning på 

det sätt de gjort och vilka erfarenheter de hade av att gå andra vägar. Även här 

kom vi förstås in på målen: Vad är det lärarna vill uppnå med studenterna i un

dervisningen? Vi kan göra på ett visst sätt därför att det är den effektivaste vägen 

fram till lärandemålen. Att till exempel arbeta i team för att studenterna genom 

att få arbeta i full skala lär sig saker mer effektivt än om läraren bara skulle berät

ta om det. 

Varför kan också vara av en mer praktisk karaktär, ett sätt att organisera under

visningen enligt en bestämd avsikt - smidighet, transparens, rättvisa, trivsel -

avsikter som i förlängningen också kan vara lärandemål. Skälet till att göra på ett 

visst sätt kan vara att en lärare kunde arbeta just den perioden. Planeringen styrs 

då av när en lärare är tillgänglig snarare än utifrån en ide om progression i kun

skapsinlärningen för studenten. En annan faktor som styr planeringen kan vara 

att vissa lärare har samarbetsproblem och då planerar man schemat efter det så 

att man kryssar sig undan konfrontationer. Varför kan också styras av en ambi

tion att fördela resurser rättvist. 

De delar av utbildningarna som är direkt färdighetstränande har det gemensamt 

att de nästan alltid är repetitiva och lärarintensiva. Svaret på frågan varför man 

gör som man gör kan då vara att kroppen ska lära sig ett nytt beteende vars re

sultat visar sig först efter varaktig träning. Det gäller inte bara skådespelar- och 
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mimstudenter utan också för den som exempelvis ska lära sig hantera Proo Tools 

eller Excel. 

Varför är kopplat till ämnet (vad) som undervisas, men det är också kopplat till 

person då lärarna själva ställer upp målen med undervisningen. Samma vad kan 

alltså ha olika vmför beroende på person. 

Jag kan läsa ut tre spår i lärarnas svar på varför de gör som de gör. Det första 

spåret handlar om färdighetsträning, jag kallar det kunna. Det andra riktar sig 

mot att utveckla studentens självkännedom och självförtroende i disciplinen, jag 

kallar det växa. Det tredje spåret riktar sig mot att lära studenten ett yrke, att bli 

en yrkesman eller yrkeskvinna som blir anställd eller företagare, jag kallar det 

yrke. 

En risk med att dela in citaten i grupper är att de lätt kan framstå som generalise

rande. Jag tror att de flesta lärare upplever sig undervisa i minst två av de spår 

jag valt att beskriva om de hade getts tillfälle att komplettera sina uttalanden. 

Men jag gör indelningen ändå eftersom det är tre spår som jag tycker säger något 

om de perspektiv skolan har att handskas med. 

Kunna 

Det finns en absolut mästare-lärlingtradition i clownträningen där läraren 

presenterar något som studenten ska gå in i. Det finns en teknik som stu

denten måste lära sig för att klara uppgiften. Med clown träningen är inte 

syftet att de ska hitta sin clown, clownspråket är specifikt stort, det går inte 

att omfatta på några veckor. Syftet är att hitta de där energierna som lig

ger nära en själv. Clownen är nu. Den är mycket mer naken än vad masken 

är. Extremt naken, helt utan kontroll. Men det finns en telmik för att kom

ma dit, en teknik som ger studenten den kontroll som krävs för att kun

na/vi/ja/våga släppa kontrollen. Därför är undervisningen väldigt teknisk, 

rent av färdighetstränande. 

Neutral mask bygger på precision och exakthet, att underkasta sig och 

samtidigt fylla, levandegöra en given form. Att leva upp till masken tränar 

studenten i underkastelse. En yttre förutsättning/begränsning som dikterar 

villkoren. 

/ Per Sörberg, clown- och maskteknik 

']ag söker fortfarande svar på frågan: "Varifrån kommer kraften?" Den som 

inte är skrikig, men bred. Den som är skillnaden mellan vara och göra. Att 

kunna hitta och använda den kräver förberedelse. Jag är också idrotts/ä

rare och jobbade en gång mycket med ballroomdansare; de lärde mig att 

t-
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ska du dansa på kvällen börjar du på morgonen. Börjar du när du går in är 

det för sent. 

Det måste vara viktigt för att det ska bli konst. 

I början av utbildningen är relationen tydligt mästare-lärling för att de ska 

lära sig min metod som sen är grunden i min undervisning. Jag har inte 

formats av flera olika lärare. Jag kan bara ta små steg i taget, jag är lång

sam, nya metoder ger mig kris. jag är i process och hit har jag kommit, 

hoppas jag har rätt, men jag gör så här för att det är det bästa sättet. 

/ Peter Teubner, röst 

Det finns ett rätt och ett fel i bruket av rösten, som jag försöker finna belägg 

för i historien och våra fysiska förutsättningar. Det gäller att använda dem 

rätt. Ibland känner man att polletten ramlar ner, men det är inte hela värl

den om det inte sker, det kan ta tid att komma till insikt. Det krävs en tro 

för att kunna undervisa eller studera trots att det inte "händer". Kunskapen 

bildas då nya erfarenheter läggs till och ackommoderas till de gamla. Stu

denterna ska träna upp medullan, den del av hjärnan där automatisk kun

skap ligger, reflexer som andning och hjärtslag. Det handlar till stor del 

om kunskapsöverföring för att det till slut ska sitta i ryggmärgen, men sko

lan förstår inte hur viktigt det är. 

/ Paula Brandt, röst och tal 

jag visar alltid före, "först gör man som Matti, sen som sig själv. "Jag använ

der mig av koreograferad dans för att komma till ett stadium där studenten 

vågar släppa rädslan, kontrollen, och vågar improvisera. jag börjar alltid 

med klassisk träning för att studenten ska få lära känna sin kropp, nivån 

bestäms av gruppen och jag får anpassa mig. Målet är att de ska bli av med 

sina rädslor för att använda sina kroppar. Rädslan som styr våra liv ska 

bort- barnet ska komma fram. All träning syftar till ett färdigt arbete på 

scen - cirkus och balett kräver mycket och hård träning, men det är alltid 

kopplat till ett berättande. Studenterna ska kunna möta en koreograf, de 

ska kunna möta dansare. Bestämda övningar gör studenterna trygga, de 

kan lämna över ansvaret för att sedan sakta ta över. Vissa på skolan reage

rar starkt när jag hävdar att klassisk träning är en bra grund, de menar att 

det gör människor stela, men jag vidhåller att det bara är tanken som gör 

oss stela. 

/ Matti Alenius, dans 

I dessa exempel utgör läraren mallen för studenterna att följa. De ord jag 

lyft fram är teknik, förberedelse, tid, reflexer, och träning. 
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Magistern är extremt konstöverskridande där studenterna kommer från 

alla håll.Jag hade en ambition att göra ljudkonstnärer mindre introverta -

det gick sådär. Jag har försökt utveckla det konstnärliga i utbildningen 

har man teknik på förmiddan har man fördjupning på eftermiddan. Det var 

också tätare schema förr, mer korvstoppning, nu har jag mer luft i bö,jan 

så studenterna lär sig hantera det mot slutet, de blir mer självständiga 

då. 

/ Anders Aare, ljuddesign för scenkonst 

Jag är fostrad auktoritärt, men upplevde att det inte gav så mycket att bara 

göra som andra säger, det stora är att komma i kontakt med närvarandet i

nuet. Ju självständigare studenterna är desto mer utvecklas de, de måste 

ta ansvar för de egna valen, vänja sig vid att förhålla sig till prestation. 

/ Tuija Liikanen, rörelsegestaltning 

Jag har letat och provat,först nu känner jag mig nöjd. Men det är lite trött

samt att alltid börja om, jag är sugen på att undervisa på masternivån. Det 

är inte så att alla måste sjunga, men fördelen med sång är att det är /orm

bundet, ett givet format i vilket det inte går att sjunga utan flöde. För stu

denterna blir sambandet så uppenbart. De lär sig använda formen för att få 

fram innehållet. Fördelen är också att de betraktar scenframställning som 

sitt huvudämne, i sången gör de något de inte kan, som de inte borde kunna, 

det gör dem fria. Det blir som en genväg till scenisk frihet. 

/ Pia Olby, sånggestaltning 

Skälet är lust och nyfikenhet. Min kärlek till praktiskt tillämpbar kunskap. 

Min lust att visa och förklara vad teater kan vara. jag vill visa dem att de 

behöver inte bara vara skådespelare - de kan vara regissörer, journalister. 

Branschen rör sig i den riktningen. Deras specifikayrkesutförande berikas 

av en bred erfarenhet och självuppfattning. Jag tycker också att vi har ett 

ansvar gentemot studenterna; de har rätt till att vara mer än det de utbil

das till idag. På det här sättet kan de få en alternativ högskoleutbildning -

bildningsmässigt. Jag har alltid kombinerad teori och praktik,jag tror inte 

på isolerad teaterteori. 

/ Ola Johansson, forskare och ansvarig för Devising 

Den största ambitionen är att förmedla entusiasm och att det kan vara 

kul med forskning. En glad student är en bra student. 

/ Karin Helander, teatervetenskap 
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Det skärper deras förmåga att lyssna, tolka, vara sann, göra val som är spe

cifika och personliga. Vad vill jag med den andre? De lär sig identifiera och 

driva sin vilja. De får verktyg som de sen kan ha med sig när de ska utforska 

ett material. Verktyg för att styra sin instinkt. 

/ Matthew Allen, scenframställning 

Jobbar mycket med tillit; att växa är att förändras, att förändras är inte 

lätt. Det ska bli lätt, vara roligt. De ska hitta den form inom vilken det flö

dar fritt, det är olika för alla. Det är svårt att säga om jag jobbar med språ

ket eller människan, för mig hänger det ihop. Det gäller att öppna studen

ten för energin, de ska bli som ett kärl för kraften som kommer utifrån och 

sen rikta den ut igen. De ska våga rikta sig, pröva. De ska upptäcka att de 

inte behöver känna för att publiken ska känna. För somliga är denna insikt 

smärtsam. Det är teater, det är inte på riktigt. 

Jag gör det för att det finns en kraft i alla människor. Jag tycker rösten är 

häftig. 

/ Karin Rudfeldt, röstgestaltning 

De olika grenarna - rytmik,yoga och rörelsegestaltning - siktar mot att för

ena människan, kroppen - själen - tanken. Tre olika perspektiv som är 

beroende av varandra, här ser studenten ett gemensamt perspektiv som 

minskar upplevelsen av smörgåsbord. Att möta sig själv för att möta andra 

för att möta en publik. Jag jobbar mycket med kaos för att studenterna ska 

trivas i kaoset och där kunna använda sina verktyg. Rytmiken är perfekt för 

att lära sig hantera kaos. 

/ Aleksandra Czarnecki Plaude, rytmik/yoga/rörelse 

jag gick själv DI 87-90 och upplevde det positivt. Jag tycker om att tänka i

grupp med en lärare som är steget före. Mina lärare var väldigt handfasta, 

de löste problem, det var inte så mystiskt. Det är viktigt att lära studenterna 

se sitt arbete, utifrån vad de vill åstadkomma. Inte så mycket tycke och 

smak, utan vad är mitt uppdrag? Mitt mål? Är det en komedi? 

/ Mia Törnqvist, dramatik/dramaturgi 

Studenterna ska få en struktur att bygga vidare på för att underlätta sam

arbete. Vi har på DI valt ett ganska naivt förhållningssätt till skrivandet, det 

är inte så sofistikerat och tjusigt som det kan vara på vissa andra skolor där 

man har en mindre del praktiska övningar. Vårt sätt bygger på att utveck

las genom praktiska erfarenheter från övningar. Samma övningar lär dem 

ofta väldigt olika saker. Våra studenter är ofta välutbildade och kan ut

trycka förvåning över att övningarna ser så enkla ut, att man gör. Genom 

att göra grunden "lär" de sig inget speciellt, men får och gör erfarenheter 
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av skrivande och analys som de sen kan använda vidare. Vi utbildar drama

tiker där mina preferenser om dramatik inte är avgörande för studenternas 

identitet - de ska inte villkorslöst präglas av Claes-Peter Hellwig. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

YSU (yrkesspecifik utbildning) är ofta teknik, det ger dem självförtroende 

och gör dem trygga. 

/ Robert Nordström, filmfoto 

Här är förhållningssättet till studenten friare. Varför leder här till begrepp 

som självständig, frihet, lust, entusiasm, instinkt, öppna, kroppen, själen, 

tanken, se, samarbete och trygghet. 

Yrke 

Man finner ett antal metoder som funkar. De ska skriva - jobba. De ska 

kunna få ur sig två saker på en gång. Manusstudenterna är ofta mer regis

sörer än de tror, i det professionella ägnas ofta mer tid på att skriva om 

manus än att skriva dem. Jag försöker lära dem bestämma, driva, hitta ent

reprenörandan i dem. TV-mediet är författarnas arena, där är det de som 

bestämmer. Alla författare skriver inom ramar, så ser det ut, därför är 

teamen bra träning. Det är i stort sett unikt för Sverige och Norge att stu

denterna får sina manus filmade redan på skolan, det är ofta knöligt men 

efteråt upplever de att de lärt sig så otroligt mycket. Studenterna ska kunna 

försörja sig när de kommer ut. Nästan alla manusstudenter jobbar för lön 

när de går ut från skolan. Regissörerna skriver inte på skolan för att de inte 

kan skriva. De måste få en text. Det finns en ettårig fortbildningskurs som 

heter manus för regi och en regi för manus där de kan bredda sina kompe

tenser. Makten över projekten delas i trojkan manus-regi-producent. Men 

det är klart, ibland ser man en regissör där man förstår att han eller hon 

kommer att skriva och då försöker jag ge dem det så att de får det med sig 

också. 

De blir inte nischade i genrer eller medium på skolan; de ska kunna verka 

där de vill eller där de hamnar. Vad gäller regissörernas förmåga att släppa 

in andra i beslutsprocessen så är det ungefär 50/50. Många av dem vill ju 

göra sin film. Egentligen kan man göra film hur som helst- det gäller att 

hitta det sätt som passar en själv bäst. 

/ Harald Stjerne, filmmanus och filmregi 

De ska vara förberedda för att kunna vara på en filminspelning utanför 

skolan, vi utbildar olika funktioner för den marknad som finns. Det finns 
andra sätt att göra film. Är man en auteur kan man gå Filmhögskolan i Gö
teborg eller arbeta med rörliga bilder som konstnär. 
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/ Maria Hedman Hvitfeldt, baskursen i film och prorektor 

Många av filmstudenterna har svårt att släppa ifrån sig, att underkasta sig. 

Många har arbetat med film innan utbildningen och förväntar sig nu att 

vara i centrum och utvecklas individuellt, så mycket av undervisningen 

strävar mot att öppna studenten för att det finns andra funktioner än deras 

som kan bidra till processen De får gärna ha ett personligt uttryck vid an

tagningen, men när de kommer in måste de vara öppna för samtal, annars 

funkar det inte utbildningsmässigt. Som det är nu är DI:s filmutbildning en 

långfilmsutbildning, och det förutsätter att man jobbar- och utbildas i 

- team och har ett nära samarbete med branschen En frifilm utbildning

skulle däremot kunna förhålla sig annorlunda. Men vi utmanar branschen 

genom att inte köpa det lättsmälta, vi söker alltid fördjupning, även när vi 

jobbar med genre." 

/ Ylva Gustavsson, filmregi 

"För att det ska fungera på skolan, det ser ut som det gör utanför. Men 

egentligen borde man inte göra färdig film, det försvårar för studenterna 

att göra svårt men fel. Skolan ska inte vara ett produktionsbolag; vi utbil

dar studenter. 

Den goda egenskapen som gjorde att de kom in ska stärkas och bli deras 

styrka. Det är tråkigt när en student inte vill, då hoppar den av, det är ett 

svårförklarat yrke, utbildningen likaså." 

/ Marianne Persson, filmproduktion 

"Yrkesspecialiseringen DI utbildar för gör arbetet mycket effektivare på 

arbetsplatserna. DI utbildar i stor utsträckning för större institutioner, men 

det är också där specialiseringen finns, på mindre arbetsplatser är det van

ligare att man förväntas hantera flera arbetsuppgifter." 

/ Per A Jonsson, scenografi - scenbild 

']ag har en klar bild av vad de ska lära sig. Jag ser det som en yrkesut

bildning, som är i ständig utveckling, om en kollega "utifrån" ringer och 

påpekar brister hos studenterna så anpassas utbildningen För att de ska 

kunna jobba. De ska t.ex. kunna jobba fort för att funka i en sån miljö, de 

måste lära sig att se hela bågen - att jobba tillräckligt bra för medi

et/resultatet. Pillar de för mycket blir det inte klart, det råa kan dessutom 

vara en kvalitet. 

... Jag tycker det är jävligt kul med ljud! Det är kul att berätta för studen

terna om ljud, det är kul med utvärderingar där man ser polletten ramla 

ner, så det är en ego/del< också." 

/ Klas Dykhoff, filmljud 
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"Planeringen styrs av de stora teamövningarna, de utgör basen. Första 

terminen gör man många små övningar, sen en stor gemensam. Övningar

na är gjorda så att alla någon gång får prova på alla yrken, för att utbild

ningen ska bli komplett behöver man e1farenhet av flera yrken. När de tas 

in måste de ha en textil och en konstnärlig utbildning med sig och när de 

går ut ska de vara anställningsbara för att arbeta med scenkonst på in

stitutioner eller fria grupper." 

/ Ann-Margret Fyregård, scenografi - kostymdesign 

Under yrke är varför kopplat till begrepp som försörjning, marknad, lång

filmsutbildning, yrkesspecialisering, yrkesutbildning, anställningsbar. 

Kommentar: 

Jag tror man har mycket att vinna på att dela upp undervisningsmoment i med

vetandegjorda och redovisade pedagogiska förhållningssätt. Att medvetet och 

öppet använda sig av mästare-lärling i ett moment för att i ett annat använda sig 

av lärling-lärling. Det kan hjälpa studenter med i huvudsak lärarintensiv under

visning att urskilja färdighetsträning (kunna) från mer undersökande eller hand

ledd undervisning (växa eller yrke) och sen anpassa sin studieteknik därefter. 

Man behöver inte nödvändigtvis dela upp programmen, utan främst sortera inom 

varje enskild utbildning. Det kan också hjälpa högskolan att förstå vilka kompli

kationer som infinner sig när man förväntar sig att studenten ska fungera i en 

styrd lärandemiljö med väldigt formulerad undervisning och samtidigt förväntas 

vara reflekterande och ta ett stort personligt ansvar. 

VARFÖR GÖR DU INTE PÅ ETT ANNAT SÄTT? 

Frågan om varför man inte gör på ett annat sätt var en fråga jag inte ställde till 

lärarna. Det borde jag kanske ha gjort för här ligger så många möjligheter till ut

veckling. Men jag ställer den nu, till dig som läser. Alla utbildningar utvecklas och 

förändras under åren, men hur ofta ifrågasätter vi vår utbildningstradition, vår 

studentsyn, vårt utbildningsutbud och framförallt vår egen praktik som lärare? 

Om inte annat så för att kunna bekräfta våra val inför oss själva. Personligen skul

le jag vilja göra på ett annat sätt än vad jag gör. Inte för att min undervisning är 

undermålig eller för att mina studenter inte utvecklas, utan för att jag inte kan 

göra på något annat sätt och vill pröva andra. Jag har inte valt aktivt. Jag skulle 

vilja utmana mitt sätt att undervisa, min åsikt om kunskapsutveckling hos stu

denten och kunskapsinnehåll i utbildningen, men jag saknar redskap att göra det 

själv. Jag upplever att de lärare som har deltagit i olika pedagogiska kompetens

lyft har omvärderat den egna undervisningen och utvecklat den. Jag tror det är 

viktigt för den nya högskolan att fortsätta de nuvarande högskolornas ambitioner 

t-
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att generellt lyfta den pedagogiska kompetensen för lärare, prefekter och utbild

ningschefer. Kanske jag också kan få gå en kurs? 

SAMARBETEN 

När jag frågar om samarbeten kommer vi in på vad, hur och varför på samma 

gång. Svaren är beroende av om vi talar om samarbeten på studentnivå, lärarni

vå, institutionsnivå eller lärosätesnivå. De ser också olika ut beroende på vilken 

högskola eller vilket program vi pratar om. Paradoxalt nog samarbetar lärarna på 

DI, där i stort sett alla ansvarar för olika program, i större utsträckning än på TH, 

där alla lärare undervisar på två program. Eller så är det inte alls konstigt, efter

som utbildningen på DI är organiserad så att studenterna behöver varandra för 

sin undervisning. Lärarna är där tvungna att hitta former för gemensamma öv

ningar, medan lärarna på tex. skådespelarprogrammet kan ägna sig åt sitt ämne 

utan att vara beroende av andras planering. Problemet uppstår när lärare och 

studenter på DI söker fördjupning inom sitt ämne utan att vara den som tvingas 

bidra med den funktion som krävs av ett annat program, eller när lärare på skå

despelarprogrammet vill ge studenterna erfarenheten av att själva skapa från 

grunden tillsammans med andra eller på annat sätt arbeta gränsöverskridande. 

Undervisningen på film- och teaterinstitutionerna på DI planeras gemensamt av 

respektive institutions lärare och bedrivs till stor del gemensamt. Man har dock 

inga större samarbeten mellan institutionerna. Samarbetet inom institutionen 

har blivit den formulerade pedagogiska ide man kallar team (läs vidare under 

rubriken Team på sid. 70 ). Helt kort kan det beskrivas som att man tränar sin 

blivande yrkesfunktion i övningar och produktionsarbeten tillsammans med stu

denter från andra program på institutionen. Studenterna får dessutom i mindre 

övningar pröva på andra funktioner än sin egen för att bredda sin kompetens och 

få en ökad kännedom om alla funktioner i processen. I större samarbeten kom

mer däremot alltid in krav på just samarbetsförmåga med de andra funktionerna. 

Samarbetsförmåga är både ett lärandemål och möjliggör själva genomförandet av 

övningen. 

Samarbete innebär konflikthantering: Olika viljor ska jämkas, man är tvingad till 

att dela tid och utrymme. Vilka resultat vi kommer fram till avgörs av hur vi ser 

på och hanterar konflikten. Konflikt kan leda till oenighet, men det är inte samma 

sak. Jag kallar det vägen. Samarbete innebär också samskapande: Något som 

aktivt har inflytande över min prestation. Det är då en förutsättning för att resul

tatet blir som det blir. Jag kallar det målet. 

Båda högskolorna har idag ett par internationella samarbeten. Dl har det till ex

empel på film- och dokumentärfilmsidan. 
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Vi samarbetar med filmskolor och studenter utanför Sverige. Det är det ro

ligaste. Har just gjort ett samarbete med skolor i Burkina Fasa och Palesti

na,Jj.,ra studenter åkte till vardera skolan och gjorde film där tillsammans 

med deras studenter sen åkte alla hit för att tillsammans klippa materialet. 

De ska samarbeta med en annan kultur och ett annat språk,för det krävs 

en öppenhet. Själva mötet är lika viktigt som filmen de gör, den svenska 

"laid back" attityden blir som bortblåst. Gör de inte filmen när de är där så 

blir den inte av, det går inte att skjuta på. Flera av dem skapar mycket bätt

re under press, de blir hjälpta av lite eld i rumpan. 

/ Peå Holmquist, dokumentärfilm 

Samarbete är här både vägen och målet. Alla former av samarbete kräver en 

medvetenhet om och beredskap för de konflikter som kommer att uppstå 

Olika linjer kan ha olika lärandemål i samma övning. Det uppstår lätt en 

konflikt om lärandemålen inte är väldigt tydliga, eller står i konflikt med 

varandra. När studenten inte vet vad den söker. 

/ Ylva Gustavsson, film regi 

Samarbete som vägen (konflikthantering) kan handla om fördelning av resurser, 

människor eller teknik för att uppnå individuella mål. Samarbete som målet 

(samskapande) har alltid gemensamma mål. 

Man kan arbeta med samarbete som vägen utan att sträva mot målet, men inte 

tvärtom. Ett exempel på samarbete som mål, 

Jag har varit jätteindividuell fram till år 2000, men Gud vad det hänt saker 

sen dess! Jag tror på tesen att interdisciplinära beslut har tagit över geni

kulturen. När vi skapar manus, arbetar med publik etc. måste vi ha flera 

pedagogiska perspektiv på samma gång. Det gäller att peka på de punkter 

där det skär sig, skiter sig, skärningspunkterna och bygga där. Att skita i

yrken och bara satsa på konstnärlighet. Det finns en utbytbarhet mellan 

medierna - det viktiga är verket och iden. Allt skriker efter samarbete, utan

att man överger sin expertis. 

/ Ola Johansson, forskare och ansvarig för Devising 

Det gränsöverskridande blir här förutsättningen för resultatet. Men skolorna 

har ett dubbelt förhållande till det gränsöverskridande, det är inte alla delar av 

utbildningarna som utgår från till exempel samarbete. I de utbildningar man kan 

nå individuella lärandemål utan samarbete har man snarare ett behov av att 

renodla det yrkesspecifika kunnandet. Man kan säga att färdighetsträningen, 

kunna, är mindre betjänt av samarbete, 

+-
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Vi samarbetar kanske lite för mycket inom institutionen. Det är alltid kon

flikter mellan regissörer och dramatiker, och ofta blir båda olyckliga. Nästa 

kull ska vara själva i tvåan och spara krutet till trean. Ibland föder studen

terna ideerna tillsammans varpå dramatikerna skriver, men det är svårt 

med många som tycker. Min roll blir ofta att skydda dem och lära dem att 

sätta gränser för sitt skapande för att de inte ska slukas av andra. 

/ Mia Törnqvist, dramatik/dramaturgi 

Det kompromissande som samarbetet medför är inte lika fruktbart 

när det gäller träning, det är lättare och mer givande i produktions

situationer. 

/ Aleksandra Czarnecki Plaude, rytmik/yoga/rörelse 

När jag frågar lärarna varför det är så vattentäta skott mellan teater- och filmin

stitutionerna på DI finns det flera förklaringar, oavsett har de starka förutfattade 

meningar om varandra. 

Vi har väldigt olika processer. I film/dassen jobbar vi med mer synliga 

hierarkier än de gör på teatersidan och vi sitter inte ner och pratar 

med varandra lika mycket. 

/ Maria Hedman Hvitfeldt, baskursen i film och prorektor 

Det finns idag motsättningar mellan film och teater; film tycker att teater 

är välformulerade med ett akademiskt språk, de har kropp, säkerhet. Film 

är kepsar, bilar, det som funkar, teater är fint. 

/ Tinna Jane, prefekt för DRTV 

Kommentar: 

Allting står i relation till något annat, ingenting existerar av egen kraft. I den be

märkelsen samarbetar vi på alla nivåer, hela tiden. Frågan är vad som dikterar 

villkoren för samarbetet. Är det lärandemålen eller branschen? Diskuterar vi 

bara anställningsbarhet istället för användbarhet blir de två samma sak. Om den 

nya högskolan ändå väljer att hålla fast vid anställningsbarhet, så ska den säga 

det tydligt. Högskolan måste i varje avseende, hela tiden, ompröva och med

vetandegöra sina val. 

Film- och teaterregiutbildningarna samarbetar inte idag. Man menar att det är 

två olika yrken, att studietiden knappt räcker till för att lära sig det som behövs. 

Det är två olika media och två olika kulturer, både vad gäller synen på konstnär

lighet och på utbildning. Men hur gör man för att använda sig av de berörings

punkter som finns? Det är inte alldeles ovanligt att regissörer, efter utbildningen, 

uttrycker sig med både film och teater. Jag som skådespelare möter dem båda 
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och kan se att de har mycket att lära av varandra. Film registudenterna borde få 

erfara att arbeta med skådespelare under längre tid, och teaterregissörerna bor

de få arbeta mer med visuella val. Idag är utbildningarna väldigt olika i den 

aspekten, skådespelarna tvingas i det professionella anpassa sig till detta och 

hitta en metod att hantera båda arbetssätten, men regissörerna har sällan möj

ligheten att välja hur de vill jobba då film- och teaterregi inte mötts på skolan. 

Jag upplever inte att ledning eller personal ansträngt sig för att utplåna de för

domar som alla institutionerna på Dl har om varandra utan man tar dem snarare 

ofta som inteckning för att samarbete inte funkar, "vi är för olika". Motsättning

arna finns även i lärarkåren, inte heller så konstigt kanske, men det går ut över 

studenternas möjligheter till fler möten. 

Dilemman 

Expert eller gränsöverskridande 

Ibland uttrycker studenterna ett behov av att få tillfälle att arbeta i andra disci

pliner än sin egen. Det kan bottna i att en arbetsgrupp har ett behov (som exem

pelvis att alla måste arbeta med teknik ett tag för att det tar gruppen vidare i ar

betet) eller i att studenten själv har lust att undersöka ett ämnesområde (som en 

del av en egen arbetsprocess), Det är en slags gränsöverskridande verksamhet 

som studenterna ibland vill ägna sig åt och som de själva formulerar. För att det 

utvecklar deras egen arbetsprocess eller det konstnärliga uttrycket. Inte sällan 

kan denna flexibilitet underlätta arbetet och vara nog så lärorik, men den är inte 

alltid förenlig med att examinera i yrken. På DI finns det ett exempel på hur man i 

teaterklassen löst detta så att studenterna kan göra en slutproduktion i en annan 

disciplin än den de examineras i. 

Det individuella och kollektivet 

Vad studenten gör i ett grupparbete påverkas av vilka kvalifikationer gruppen 

har. Men ett samarbete innebär också i praktiken att studenter måste underord

na sig andra studenter. Man menar att detta är meningsfullt för att studenterna 

ska lära sig och få erfara de produktionsvillkor som råder på större institutions

teatrar och i professionella produktionssammanhang för film, radio och TV. Yr

kesträningen sker ofta i samarbeten eftersom väldigt få av oss kan arbeta fri

kopplade från andra utövare. Vi står alltid i relation, ibland i beroende, till andra. 

Fördelen med samarbetsövningarna är att studenterna redan i sin utbildning får 

möta de förhållanden som råder i det professionella livet samt att vi på detta sätt 

bidrar till att utveckla konstformerna kollektivt. Studenterna får erfara att det är 

kollektiva konstformer. Men samtidigt måste också den individuella yrkesskick

ligheten få tränas och utmanas. Ibland måste studenter avvakta i väntan på andra 
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studenter, eller rent av se sina studieresultat kompromissas av andra studenters 

arbete, Jag drar mig till minnes de tillfällen då jag arbetat på Dl som skådespelare. 

Varje gång har jag tänkt "Gud, vilken tur att jag inte är student!". Som professio

nell får jag betalt och kan underorda mig varje enskild students ambition att ut

forska sin disciplin i relation till mig som objekt. Jag får dessutom en handledan

de funktion, där jag kan välja att hjälpa till så att det blir "bra" eller gestalta kon

sekvenserna av de direktiv jag får. Det är då inte frågan om "verklighetsnära pro

duktionsvillkor", så här går det ju inte till på någon teater-, film-, TV- eller radio

produktion, men studenterna ges tillfälle att dra sina ideer till sin spets. Vore jag 

istället skådespelarstudent i samarbetet skulle jag ha ställt helt andra krav ut

ifrån mitt eget studerande ( och mitt studielån). De andra studenterna hade också 

fått en helt annan form av utmaning, ett annat kunskapsinnehåll och lärandemå

len för momentet hade krävt en annan formulering. Både lärare och studenter 

påpekar att det alltid uppstår konflikter mellan till exempel manus- och registu

denter. Konflikter som man kan tycka är nyttiga för studenterna att öva sig i att 

hantera eftersom de ska förstå att de har , och bör ha, inflytande över helheten 

och varandras arbeten. Här tror jag man kan vässa dilemmat lite till genom att 

stärka de individuella lärandemålen i utbildningarna som att aktivt föra in mer 

konflikt i undervisningen för att närma sig samskapande istället för samarbete. 

Göra färdigt eller passa tiden 

Om det ska bli "färdigt" är det inte alltid så lätt att hålla de begränsningar som 

satts upp. Det är inte alltid lärare eller studenter förmår avbryta ett arbete när en 

deadline löpt ut, eller klarar av att hantera de friktioner som uppstår mellan stu

denter av konstnärliga eller praktiska skäl. Filmklassen får ofta göra om sin pla

nering. Det kan vara manus som inte är klart i tid eller att inspelningen drar över, 

och det sker nästan alltid på bekostnad av de studenters arbete som ligger sist i 

kronologin; klipparna och ljudläggarna. Som det är nu får vissa studenters arbete 

ta större plats än andras. Hur man än väljer att försvara det så är det ett faktum. 

Det finns en hierarki i filmproduktionen som återspeglas i den position de olika 

programmen har i planeringen. Det som är unikt för Dl:s manusstudenter inter

nationellt sett är att de får sina manus filmade redan under studietiden, men det 

innebär också att de övriga filmstudenterna inte får arbeta med manus skrivna av 

professionella författare. Registudenterna får heller inte göra film med profes

sionella fotografer. Det här gäller framför allt de större teamövningarna och slut

produktionerna. Jag menar inte att det är fel att besätta alla funktioner med stu

denter, men måste det alltid vara så? Om nu även skådespelarfunktionen ska 

fyllas av studenter tror jag det kommer att uppstå problem. 

Arbeta eller studera 

Skolorna har ett yrkesorienterat perspektiv på utbildningarna, vilket ofta styr 

valet av undervisningsmetod. Vissa gör fullskaliga produktioner med så "verkli-

r 



63 

ga" förutsättningar som möjligt och andra studenter har väldigt mycket praktik, 

men är arbete, att utföra, det samma som att studera? Arbeta är ett sätt att lära, 

det täcker in kunna, men inte alltid växa. 

RELATIONEN MELLAN LÄRARE OCH STUDENT 

Relationen mellan lärare och studenter präglas av en lärandemiljö med små stu

dentgrupperna och ensamma lärare, vilket ibland är ett problem och ibland en 

fördel. Vilka redskap har vi att hantera de relationer som inte fungerar? Nedan 

återger jag ett par röster som berör både svårigheterna och möjligheterna. 

Svårt att vara så tuff som man behöver vara när det är så få studenter i en 

grupp. 

/ Anders Aare, ljuddesign för scenkonst 

Det kan vara lite tight ibland. En del lärare blir lätt mamma och pappa till 

sina studenter. Det är farligt att de alltid kommer så nära. Vi hade en kurs 

som handlade om relationerna i lärandemiljön, den lyfte medvetenheten, 

men sen halkade vi tillbaka direkt. 

/ Lotta Mothander, prefekt filminstitutionen 

Jobbar ständigt med den. lärarrollen har dels förändrats sen jag började -

då försökte jag mer vara genibarnmorska, hönsmamma - dels förändras 

min funktion i takt med studenternas utveckling. Det gäller att våga säga 

att vissa saker har studenterna ansvar för, studenterna måste på en hög

skola ta ansvar för sitt eget lärande - mötet med sig själv får man med sig 

själv. 

/ Ylva Gustavsson, film regi 

Jag vet att jag är lärare, att jag har makt. Man måste vara projektionsyta 

för vissa, det är inget personligt. Fysiskt arbete är gemensamt, intimt, svet

tigt, man kommer varandra nära. Man jobbar tillsammans, men jag kan 

inte ta deras plats. De är nog mer kollegor än studenter. Dia logisk pedago

gik. Jag lika behandlar inte - jag särbehandlar alla. 

/ Tuija Liikanen, rörelsegestaltning 

Grunden för relationen är att studenten vet att du (läraren) valt mig (stu

denten). Det saknas medvetna formulerade verktyg för att hantera det som 

faktiskt ofta är mekanismer i relationen studenter och lärare - projektioner, 

frigörelseprocesser osv. Dessutom är skolan sårbar gentemot rättshaveris

ter, studenter med psykisk sjukdom. Hur skyddar man skolan? Hur skyddar 

man studenten? 

/ Thomas Mirstam, prefekt teaterinstitutionen 

+-
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Varje individ kräver sin nyckel för kommunikation, när jag ger kritik börjar 

jag alltid med beröm, annars låser sig studenten. Kritiken baserar sig på ut

veckling och framsteg som gjorts eller inte sedan tidigare prestation. Om de 

går från bra till dåligt kan man gå på ganska hårt- då vet studenten att 

den varit bra. Jag skiljer på det privata och jobbet,jag dricker aldrig öl med 

studenter. 

/ Stanislav Brosowski, mimgestaltning 

I början älskade jag studenterna så mycket att jag grät när de slutade. Så 

av självbevarelsedrift ordnade jag olika rum inne i mig,jag släpper dem 

inte längst in längre. Jag är ganska hård, jag gillar inte när de klagar - det 

är hårt! Om pedagogik betyder leda vid handen så gör jag väl det om de vill, 

men det är de som ska upp på berget, inte jag. jag utmanar dem. 

/ Pia Olby, sånggestaltning 

Vissa studenter är kyliga, men det måste finnas ömsesidig respekt, om stu

denterna har problem med mig så tar jag in någon annan. jag tar det inte 

personligt. En gång hade jag en student som var psykiskt sjuk, skolan han

terade det uselt. Man lät hela klassen gå i psykoterapi, vilket bara förvärra

de det hela. Det är viktigt att inte som lärare - eller student- vara ensam i

svåra samtal. 

/ Peå Holmquist, dokumentärfilm 

Vilket förhållningssätt vi ska ha till varandra och hur vi ska tala med var

andra talar vi mycket om när vi formulerar våra "uppnå". Vi väljer inte en 

grupp, vi litar på vår förmåga att skapa en grupp. 

/ PeO Sander, scenkonstproduktion 

Det är komplext. Vi är för tillgängliga för studenterna, vi serverar, pillar 

och svarar på allt. Vi borde säga hit men inte längre. Som lärare har jag 

makt över studenten rent formellt, och jag är dessutom examinator, jag 

måste vara tydlig med det redan från början. 

Det är ett problem att undervisningen påminner om kreativa skapande 

processer. Jag märker att jag kan säga en sak och göra en annan, jag har 

ett behov av att vara omtyckt. Här har vi en tydlig potential till utveckling -

en ökad distans för studentens skull. En mer transparent miljö där det är 

enklare för studenter att vara kreativa på egna villkor. 

Ingen lärare vågar misslyckas och vara den som inte var bra. Vi har för in

tuitiva relationer med studenterna idag, vi borde professionalisera både 

dem och lärarrollen, identiteten. 

/ Olle Jansson, scenframställningslärare och rektor 
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Jag är noga med distansen för att inte förvirra studenten, de ska ha en 

självständig kontakt med kunskapen utan att läraren står i vägen 

/ Matti Alenius, dans 

Kvinnliga lärare har det tuffare om de inte kör på moderlighet,jag vägrar 

göra det. Det är viktigt att få tillit från studenterna, vi har haft Clarence 

Crawford som har talat med oss om hur man bygger en fungerande rela

tion, vi behöver tydliga strukturerade samtal. Man måste ge alla studenter 

lika tid, det måste vara transparent. Vi har tagit bort personlig handled

ning för att formalisera rollerna. Man ska vara varm och närvarande 

men vara tydlig med att "det här får ni, det här får ni inte. Ni har ansvar för 

att lära er." Tappar man det blir det sämre direkt. Det är lite tråkigt att 

vara så ensam, att inte ha någon att vara med, att inte riktigt ha ett sam

manhang. 

/ Lotta Erikson, radioproduktion 

Det är ett problem. Jag har laborerat med att ha mellan fj.,ra och sex stu

denter, fj.,ra är en skitstorlek. Vi har haft problem med mobbing i film klas

sen; studenterna märker att det jämna antalet innebär att övningarna är 

beroende av dem, att de har makt och de utnyttjar den. Det borde vara oli

ka storlek på grupperna där platsen inte blir given, inslag av konkurrens. 

När jag är på skolan är jag lärare, inte när jag gått hem. 

/ Klas Dykhoff, filmljud 

Jag vill ha en arbetbar relation, inte vara kompis. Jag kan låta dem projice

ra på mig för striden har de ofta med sig själva. Vissa studenter är svårare, 

men då frågar jag nån kollega om den kan hjälpa till. Jag har blivit modiga

re, numera vågar jag bråka, det brukar underlätta att vara två, då kan man 

dela upp sig i "good cop, bad cop". Det är en skola, inte en teater. 

/ Karin Rudfeldt, röstgestaltning 

Det går inte att reglera hur man ska vara, vi rollspelar oss in i de relationer 

som funkar. Det finns inte ett sätt att undervisa, då får vi problem med att 

hitta lärare som passar in - och studenter. Du gör det du är bra på. Det är 

viktigt. Jag tror inte på att skolan ska "ha en pedagogik". 

/ Harald Stjerne, filmmanus och filmregi 

Förr var relationen mer präglad av mästare-lärling, där mästaren har allt 

att lära ut, inget att lära. Det finns kvar lite ... man kan höra det i kollegiet 

ibland, studenterna är elever, de är otacksamma, de ska göra som man sä

ger. Förr fanns det mer en fejkdemokrati, en laissez faire i bästa fall. De 

bråkiga studenterna fick som de ville. Man skydde dem, men hade inget an

nat sätt att hantera dem än att ge dem alla resurser. Man hörde inte på all

var vad de sa. Man lyssnade, men man svarade inte. Och som mästare ville 

man heller inte smutsa ner sig i närkamp med studenter. Det var nåt bra 
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med att vara ung som lärare, det var en ständig förhandling om vad vi skul

le göra. Nu lyssnar studenterna på mig för mycket. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

Relationen är upp till läraren att bestämma, vi har makten, ansvaret för att 

det inte blir för intimt. Som pedagog måste man arbeta med sin fåfänga, 

man tar alltid en risk när man ställer sig upp och undervisar, man måste 

hantera att alla inte tycker om en. 

/ Aleksandra Czarnecki Plaude, rytmik/yoga/rörelse 

När jag var ung var jag noga med att förklara allt, se till att där fanns ett 

sammanhang, men ibland är det bättre att vara mystisk - det blir inte alltid 

bättre av att allt förklaras. De är som hundar, man får inte skämma bort 

dem, de ska hållas alerta. Jag passar nog bättre på den nivån jag är nu, det 

handlar om att hjälpa dem bära något som är svårt. Jag är mer avspänd nu. 

/ Barbro Smeds, professor konstnärlig kunskapsbildning 

Kommentar: 

Relationen mellan lärare och studenter är på flera sätt avgörande för lärarnas 

arbetsmiljö och studenternas studiemiljö. Hur ser vi lärare på studenten? Det 

låter hårt i skrift under en sådan här rubrik, men är studenterna som hundar, 

som ska tyglas och tuktas för att inte bli aggressiva och oroliga? Eller är de mer 

som kollegor, som Tuija Liikanen uttrycker det? Claes Peter Hellwig menar att 

studenterna lyssnar för mycket på lärarna, att lärarnas auktoritet är ett problem 

medan andra säger att studenterna saknar respekt för lärarna, att lärarna står 

ensamma utan redskap att försvara sig. När jag talar med lärare möter jag också 

begreppet "hjärtlig distans" som ett sätt att beskriva relationens karaktär av en 

närmast personlig närhet parad med tydlig rollfördelning lärare-student. Vilken 

beskrivning man än har så är det tydligt att lärarna upplever ett behov av att 

skapa distans mellan sig och studenterna. Studenterna behöver ett eget utrymme 

att studera i som inte dikteras av relationen till lärarna. Distans innebär att lära

ren står fri att bedöma studentens prestation, och att studenten står fri att pro

blematisera utbildningen och få tydliga förutsättningar för att kunna uppnå 

lärandemålen. Men ofta har relationen mellan lärare och studenter också bäring 

på kunskapsutvecklingen på högskolan eftersom mycket av undervisningen vilar 

på ett nära samspel mellan lärare och studenter. Att hålla "hjärtlig distans" är 

dock inte helt okomplicerat, oavsett om man gör det i personlig handledning av 

en student eller om det sker i lärarintensiv undervisning. Vad händer när det är 

ohjärtlig distans eller ohjärtlig närhet? Eller hjärtlig närhet? Det är upp till lärar

na att formulera hur man vill att relationen ska se ut, trots varierande pedagogisk 

erfarenhet och formell kompetens. Lärarna saknar idag stöd, både personellt och 

genom formulerade verktyg, i hur man ska hantera det relationella i undervis-
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ningsmiljön. Detta trots att alla lärare i hög grad använder sig av relationer i ut

bildningen. Många lärare blir överraskade i onödan. 

En fördel med den intima lärandemiljön är den närhet som är möjlig mellan stu

denter och lärare samt studenter emellan. Det kan vara en fantastisk plattform 

för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. "Vi känner varandra", som en lärare 

uttrycker det. Men som vanligt är styrkan också svagheten, det nära förhållandet 

kan bli komplicerat för både lärare och studenter att navigera i. För de som kan 

manövrera i dessa vatten är det självklart en fördel, men studenten har inte 

samma möjligheter att påverka miljön. Jag upplever att både studenter och lärare 

skulle tjäna på att formalisera dessa relationer. Flera lärare talar om de familjära 

relationer som uppstår mellan studenter och lärare, relationer som de medvetet 

använder sig av i kommunikationen med studenterna. Men lika många ser det 

som ett problem att studenterna projicerar föräldrarollen på sina lärare och gör 

sina studentkamrater till syskon och önskar hålla en mer distanserad relation. 

Vilka krav kan man i dessa relationer ställa på sin student/lärare? Både lärare 

och studenter har gett uttryck för hur de påverkas av känslor i lärandemiljön, hur 

studenter inte vill göra lärare "besvikna" och lärare som försöker vara studenter 

till lags. Olle Jansson talar om behovet av att utveckla lärarrollen. Självklart var

ken kan eller vill vi komma bort från en skolmiljö som skapar känslor, men vi 

borde kunna upprätta en känslig miljö utan att låta den styras av känslor. Det 

finns fördelar med en tydlighet i förutsättningarna för samspelet mellan männi

skor. Till syvende och sist handlar det om att garantera studentens rätt till en 

högkvalitativ utbildning oavsett om man är "nära" sina lärare eller inte. Det är 

kanske svårt, men det måste vara en högskolas ambition. 

Idag saknar båda skolorna starka och tydliga verktyg för konflikthantering. Stu

denterna klagar på högskolans oförmåga att hantera konflikter mellan lärare, 

mellan lärare och studenter och studenter emellan. Konflikter och misslyckanden 

mörkas ofta och lämnas till individerna att lösa själva. Jag upplever att skolorna 

kunde göra mer för att medvetandegöra och motverka de negativa, ofta mekanis

ka konsekvenser som kommer av rådande maktstrukturer på skolorna. 

Vad gör högskolan åt Lotta Eriksons uttalande att kvinnliga lärare förväntas vara 

moderliga? Vad förväntas av manliga lärare? Om studenternas förhållningssätt 

till lärarna styrs av kön menar jag att vi har ett reellt attitydarbete framför oss. 

Om studenterna har dessa attityder mot lärarna, vilka attityder har då lärarna 

mot studenterna? Och mot varandra? Får män och kvinnor samma undervisning? 

Man kan fråga sig om allt förändrades efter projektet Att gestalta kön (AGK) som 

TH deltog i 2007-2010, trots att erfarenheterna av projektet fungerade som en 

väckarklocka för alla som kom i kontakt med det. AGK påvisade tydliga missför

hållanden i undervisningsmiljön som på ytan var lätta att rätta till, men om man 
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ska försäkra sig om att man inte halkar tillbaka måste man på allvar bedriva ett 

aktivt arbete på lång sikt för att förändra attityder, skapa verktyg för konflikthan

tering och stärka studentskyddet. 

Många lärare talar om att studenterna är så glada och hungriga när de kommer 

in, men år två är de sura och otåliga, för att sen i årskurs tre få eld i rumpan igen. 

Lärarna tycker det är tufft år två, och tar studenternas aversion personligt, trots 

att det verkar vara en naturlag. Många talar om detta, men ingen har tagit in det i 

planeringen, ingen verkar ha hittat ett sätt att möta studenten - att släppa den 

eller utmana den. Lärarna måste få hjälp med att planera för det som så starkt 

påverkar deras arbetsmiljö och studenternas lärandemiljö utan att de själva rår 

över det. 

MISSLYCKANDEN 

Många lärare talar om hur viktigt det är att studenten i undervisningen ges tillfäl

le att misslyckas. Den nya högkolan borde formulera vad det betyder. När har en 

student egentligen misslyckats? Är det när de inte uppnår de lärandemål som är 

uppsatta för kursen? Är det när ett samarbete inte fungerar? Är det när en pro

duktion blir "dålig"? När har jag som lärare misslyckats? 

Det gäller även att våga låta dem misslyckas för att genom detta ge dem er

farenheter att bygga på. De ska inte göra "rätt': de ska förstå vad som hän

der och varför. Vilken förväntan har vi på studenterna, de på sig själva? När 

är denna förväntan bra? När är den skadlig? 

/ Bengt Bok, radioproduktion 

Var finns utrymmet för misslyckandet idag? Fiaskot och de lärdomar som 

görs av det? Idag springer lärarna benen av sig för att hjälpa studenterna 

att lyckas. 

/ Ylva Gislen, forskningschef DI 

Jag lär dem att misslyckas. De ska känna att det är ok om de gör det, de är 

så tyngda av prestige och prestationsångest att de inte vågar ta några ris

ker. De måste våga gå ut på slak lina, göra det de inte gjort förut. De ska 

våga lyckas också, men här ska man få både lyckas och misslyckas. 

/ Peå Holmquist, dokumentärfilm 

Det är farligt att betrakta teamövningarna/slutproduktionerna som konst

närliga produkter, de lär sig enormt mycket, om andras kapacitet och vilja. 

Här finns det utrymme för misslyckande, men vi underkänner ingen. Vi kan 

underkänna på mindre kurser. Det är därför vi jobbar som jehun. 

/ Hilda Hellwig, teaterregi 
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Vi säger till studenten - våga göra fel! Men själv kommer jag från en skola 

som säger tvärtom. Här har jag fått sänka min gard och behövt utsätta mig 

själv mer i undervisningen för att förstå vad jag begär. Det har också inne

burit att jag varierar mina lektioner mer. Jag litar mer på min intuition och 

vi blir tryggare, både jag och studenten. Förr var jag mer jämntjockt duktig. 

Nu kan jag slappna av och ta in det som händer, det som är. Vi vågar mer 

och mer misslyckas inför varandra i kollegiet. Och skryta - utan prestige. 

/ Karin Rudfeldt, röstgestaltning 

Det krävs mod även för att låta någon annan misslyckas. De flesta lärare jag talat 

med talar om vikten av att studenterna får misslyckas, men får de det? Är det inte 

så att i vissa faser av processen är ett misslyckande intressant och konstruktivt 

men i andra faser innebär det faktiskt en kris? Självklart ska en högskola kunna 

ställa upp tydliga mål mot vilka både lärare och studenter ska kunna göra jämfö

relser, och kunna bedöma om de uppfyllts eller inte. Men har en student som inte 

uppfyllt sina mål misslyckats? Studenten var kanske inte redo? Kanske valde den 

att göra annat? 

Det jag menar definierar ett misslyckande i skolmiljön är de gånger något inte går 

"som man tänkt". När det saknas ett formulerat mål att jämföra med. När vi sak

nar medel att använda erfarenheten till något konstruktivt, att ta lärdom. Miss

lyckanden är situationer vi inte har beredskap för, inte kraft eller verktyg att han

tera. Det är de haverier som antingen förlamar oss, eller också förträngs av oss i 

vår ambition att komma vidare, att överleva. Dessa misslyckanden må vara l ärori

ka, men de skadar oss och tar kraft. Att vända ett misslyckande till någonting kon

struktivt är ett arbete som vi ofta får göra själva, på en högskola ska det finnas bered

skap och verktyg att göra det tillsammans. Jag menar att bruket av begreppet miss

lyckande som ett pedagogiskt inslag är en rest av en mer auktoritär skola där 

StDH bör söka sig mot en mer transparent struktur för kunskaps bildning. 

Mästare-lärlingskolan hade fördelen att den var tydlig i bemärkelsen att det var 

lätt att se vem som var mest lik mästaren. En avvikelse var ett misslyckande och 

det var att rätta till eller kliva av. Misslyckandet hade en urskiljande och en vär

derande funktion. I den utforskande högskolan, om jag får kalla den så, ska man 

helst inte misslyckas, utan lyckas på sitt sätt. Kan man ens misslyckas? Det hän

der ju hela tiden, men har vi definierat vad ett misslyckande är i vår verksamhet? 

Hur hanterar vi misslyckanden i utbildningsmiljön? Flera lärare beskriver hur de 

kan hjälpa sina studenter komma ur kniviga situationer - för att undvika miss

lyckandet. Många menar att utbildningen är för kort för att ha tid med misslyck

anden, ofta erbjuder man studenten en genväg. Att det sen är så dyrt att under

känna en student vid examen gör det inte lättare att låta dem göra sina egna erfa

renheter - att låta dem misslyckas. Här menar jag också att lärarens egen förank

ring i yrket framför att vara "bara lärare" påverkar hur man förhåller sig. Det 
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finns tillfällen där identifikationen blir för stark. Lärarna vet själva vad det inne

bär att misslyckas konstnärligt och det är svårt att se en student göra just det. 

Men lärare som är endast pedagoger och aldrig har varit ute på fältet är inget 

alternativ. Lärarna är förtrogna med dessa problem, och i de allra flesta fall har 

de både förmåga och kollegialt stöd att fatta rätt beslut, men det är absolut en 

skör punkt. 

Så här kan jag uppleva det när jag undervisar, jag känner hur min fåfänga står i 

vägen för i vilken utsträckning jag låter studenten misslyckas. Jag är ensam, jag 

tar på mig ansvaret. Det är väldigt svårt att släppa fram ett studentarbete som jag 

upplever vara konstnärligt undermåligt, även om studenten uppnår sina läran

demål. "Vad säger studentens misslyckande om min insats som pedagog?" Men 

har inte detta att göra med att lärandemålen är felaktigt formulerade? Här skulle 

jag önska en tydligare lärarroll, delat pedagogiskt ansvar, ökat studentinflytande 

och tydliga lärandemål. Allt för att vara så förberedd som möjligt när jag eller 

studenten "misslyckas". För är jag förberedd blir inte misslyckandet ett misslyck

ande utan något som jag och studenten kan dra lärdom av och återkoppla till 

undervisningen. 

TEAM 

Om det samlande begreppet på DI är berättelsen, så är den samlande pedagogiska 

iden att utbilda i team. Tack vare teampedagogiken har man kunnat erbjuda stu

denterna att under studietiden genom mer eller mindre fullskaliga produktioner 

träna samarbete och samskapande samt möta de andra funktionerna som ska

pandeprocessen kräver. Men hur det tillämpas varierar; På DRTV jobbar man 

inte i team, och på film- och teaterinstitutionen har man valt lite olika upplägg. 

Begreppet är starkast på teaterinstitutionen. Det är kanske inte så konstigt, pro

cessen ser annorlunda ut än för film, och framförallt har teaterprocessen andra 

rötter. Filmskapande har alltid präglats av hårdare ekonomiska krav på resultat 

än teater som i sin tur ofta har statlig finansiering. Skillnaderna mellan institutio

nernas sätt att arbeta i team utgörs av de personer som arbetar där, var de kom

mer ifrån och hur de ser på den konstnärliga processen. Man jobbar i stort på 

samma sätt som man gör i respektive bransch utanför utbildningen. De flesta 

lärarna talar sig varma för teampedagogiken, DI definierar sig i hög utsträckning 

som en yrkesskola så undervisningen är i stort beroende av att studenterna får 

göra, producera, i full skala under "verkliga" förhållanden - inom de ramar som 

dikteras av tid och ekonomi. Lärandemålen är ofta processrelaterade, man be

dömer inte bara studentens resultat utan vinnlägger sig om att film och scen

konst är kollektiva konstformer där studentens förmåga att skapa tillsammans 

med andra är centralt för kunskaps bildningen. 
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Planeringen av utbildningen har framförallt två syften som jag ser det, för det 

första att studenterna ska uppnå lärandemålen och för det andra att verksamhe

ten ska fungera. Med teampedagogiken tycker man sig ha slagit två flugor i en 

smäll. Men jag undrar om inte lärarna blivit lite väl förtjusta i det att det får verk

samheten att fungera. När jag skriver detta ser jag för mitt inre hur en mobb be

väpnad med högafflar och facklor sätter eld på den kvarn där jag tagit min till

flykt. Lärarna har byggt upp ett samarbete och en gemensam utbildningsplan 

som alla är nöjda med, och så kommer jag ... men ändå; om jag ser till lärandemå

len för varje enskild student så hittar jag i alla fall några flugor i soppan. 

Jag vill inte bara vara djävulens advokat, men det är nödvändigt att lyfta fram de 

konsekvenser, eller om man så vill baksidor, som teampedagogiken för med sig. 

Ingen pedagogisk metod är komplett och man är väl medveten om detta på båda 

lärosätena men när Dl nu ska fusionera med TH finns det anledning att se över 

den struktur som finns för att försäkra sig om att detta verkligen är den väg även 

den nya högskolan ska gå. Vill man gå vidare med teampedagogiken bör man ta 

tillfället i akt och göra sig av med de brister som metoden har. Är det möjligt att 

bibehålla teamtanken och samtidigt öppna upp för ökad rörlighet bland studen

terna? Ska man undervisa i team bör man formulera de olika yrkesfunktionernas 

plats och säkerställa att varje student ges möjlighet att få en likvärdig kunskaps

utveckling. Måste alla funktioner besättas av studenter? 

Många av lärarna menar att en avsikt med teamen är att komma ifrån lärarnas 

ägande av "sina" studenter. Men även om lärarna under perioder delar på ansva

ret för studenterna, sitter studenterna fortfarande fast i "sina" program, med 

"sina" lärare. Det kan ibland upplevas trångt då de flesta program endast har fyra 

studenter. Lärarna är ofta ensamma i den linjebundna delen av undervisningen 

istället för att arbeta i lärarlag, både vad gäller planering och undervisning. Som 

lärare är vi både utövare av det yrke vi undervisar i och ofta internrekryterad så 

ibland blir det en stark identif ikation med studenten. Med identifikation menar jag att 

det studenten gör i undervisningssituationen i så hög grad påminner om det läraren gör 

utanför, läraren ser sig som en kollega till studenten i själva arbetet. Det kan ibland bli 

ett problem, ibland ett stöd. Men är de problem som uppstår av detta det pris man 

måste betala? Vem tjänar på det? Dl saknar effektiva redskap för att ta hand om 

de problem som uppstår när en student inte passar in eller trivs. Eller blir psy

kiskt sjuk. Det är en tuff miljö. Utbildningarna är och ska vara en omvälvande 

lärandeprocess men när det nästan per automatik uppstår slitningar som beror 

på struktur och studieupplägg borde skolan vara bättre förberedd med stöd för 

både lärare och studenter. Kraven på att fungera i team kombinerat med små 

studentgrupper och studier i kompakt planerade treårsbågar innebär att man 

redan i antagningarna måste välja en viss "typ" av studenter som man tror ska 

fungera. Det är inte så konstigt kanske men ska inte högskolan kunna vara så 

L 
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flexibel att den kan erbjuda utbildning också till de som inte självklart kan passa 

in i den outtalade norm högskolan utgår ifrån? I annat fall får man ange urvalskri

terierna man använder som grund för att tillhöra "typen" som kan fungera. Pla

neringen är högskolan styrka, men också det som gör den skör. Som det är idag 

har film- och teaterutbildningarna på Dl ingen plats för den student som vill ar

beta på ett annat sätt än i team. Jag menar inte att de måste det, men om teamme

toden är ett arbetssätt vi ska ta med oss innebär det att högskolan tar ställning 

mot de som är mer individualistiska i sitt skapande. Dl är tydligt med att inte ha 

en pedagogik som alla lärare har att rätta sig efter, men man förespråkar ett sätt 

för studenterna att arbeta. Den som vill "gå sin egen väg" får göra just det. Hög

skolans väg är gemensam. 

Teamplaneringen binder också lärare och studenter till respektive institution. 

Möjligheten till rörlighet inom högskolan är väldigt liten, även om det finns vissa 

öppningar mellan institutionerna. En person talade om "balkanisering" av Dl. 

Man har brutit upp högskolan i autonoma enheter med egna ekonomier. Ju mind

re "staterna" blir desto mer "nationalistiska" blir de, paradoxalt nog, istället för 

att söka utökade samarbeten. Det är svårt att finna ett brett stöd för förändring 

bland lärarna. Inte alltid för att man är så nöjd, utan snarare för att man har egna 

inarbetade metoder och för att det finns en misstro mellan verksamheterna. Man 

talar om yrkesskolans krav på att lära ut ett hantverk. Det innebär att om man 

avstår från någon del av utbildningen så får man inte med sig det som är nödvän

digt för att klara det högskolan definierar som yrket. Studenterna får lära sig ett 

yrke, men den rörlighet de efterfrågar inom utbildningen får de söka utanför 

högskolan. 

Tanken med team är att studenterna ska lära sig samarbeta, men vad ska man ha 

samarbetet till? Högskolan borde problematisera begreppet och ha en mer le

vande diskussion om konflikt. Jag menar att man betonar samarbete där man 

borde tala om samskapande. Alla lärare är relativt överens om att produktionerna 

tenderar att bli överbelastade eftersom alla studenter måste uppnå just sina 

lärandemål ( dessa skiftar för studenter i samma team). En viktig fråga är vilket 

utrymme som ges till en registudent att regissera eller till en ljusdesigner att ljus

sätta? Samskapande innebär att man arbetar med konflikt, inte i konflikt. Man lär 

sig vara kreativ och leda även om man har en underordnad funktion. Jag menar 

exempelvis att skådespelare ska lära sig att "ta regi", men jag är uppfostrad i en 

tradition som lärde ut motsatsen. Vi uppviglades till skyttegravskrig med regissö

rerna istället för att lära oss samskapa. Att "ta regi" innebär för mig att skapa i ett 

sammanhang med det jag har till hands. Jag har ett ansvar för att förvalta den regi 

jag får så att mitt arbete bidrar till helheten. Jag måste underordna mig min upp

gift, men också kunna skapa under usla förhållanden. Jag kan inte skylla dåliga 

scenerier på någon annan. 
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Om man menar att teamen är ett pedagogiskt mål i sig borde man arbeta mer 

med grupputveckling och ledarskap än man gör idag. Intressant vore att sätta 

samman "dåliga" team för att medvetet dra lärdomar av vad det kan innebära. Nu 

har de oftast en praktisk funktion för att var och en ska få göra sitt arbete i full 

skala. 

Som sagt, de flesta lärare är positiva till teampedagogiken så de röster jag valt att 

ta med kan därför ge en felaktig uppfattning av att alla är kritiska. Jag har ändå 

valt att släppa fram dem eftersom jag upplever teampedagogiken vara alltför 

oproblematiserad inom Dl. 

Uppdelningen av utbildningen i team och linjebundet är ett problem för 

dramatikerna. De är med i början bara, men fördelen är att de får praktisk 

erfarenhet, de får se sina texter uppförda. Gemensamma övningar gör ock

så studenterna mycket modigare, de får större respekt och förtroende för 

alla funktioner i processen. De lär sig tala med andra än bara regissörerna. 

jag skulle vilja ha med film också, det vore en nyttig erfarenhet som skulle 

ge dem mer fördjupning. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

Vi gör produktionsövningar, men de går också att bryta ner i jobb för stu

denter. Är det det vi ska erbjuda? Det är en tankevurpa på Dl att alla stu

denter ska utmanas i övningarna när de sen inte blir det. Kanske alla inte 

ska vara med i alla övningar? Det är lätt att exempelvis ljud får en tjänande 

funktion, även om det ser ut så på vissa teatrar så är de studenter på sko

lan. Ska vi bara leverera det som de högst upp, registudenterna, vill ha? 

Handlar det om jobb som ska utföras borde man ta in professionella istället. 

Problemet med de stora övningarna är att de blir så överbelastade, skåde

spelarna blir överkörda. 

/ Anders Aare, ljuddesign för scenkonst 

Ledstjärnan här är teamarbetet, men det blir svårt ibland, )ag kan inte 

jobba med den ... ". Jag menar att ska man försörja sig som fotograf måste 

man vara beredd på att jobba med de flesta och lägga energin på görandet, 

inte personen. Jag saknar team-, grupp- och /edarskapsutbildning för stu

denterna, gruppdynamik. De jobbar i team men får inte lära sig vad ett 

team är, vad det kan vara. På magisternivå borde de få mycket sånt. De ska 

kunna jobba - och skapa - tillsammans med skitstövlar. 

/ Robert Nordström, filmfoto 

På studentnivå är teampedagogiken ett viktigt lärandemål på Dl. Men det 

används slentrianmässigt, ofta utan en genomtänkt pedagogik för att lära 
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ut samarbete. Man måste ge dem verktyg för att bli bättre på det, och det 

måste gå att värdera det. Det finns tekniker för det. När lärare i sin tur inte 

kunnat samarbeta har det gått ut över studenterna. Studenterna vill ha 

konstruktiv konflikt. Detta är mest ett problem för filmsidan eftersom bran

schen så starkt behöver deras studenter, de är hårdare pressade och har 

svårare att kräva förändring. 

/ Ylva Gislen, forskningschef Dl 

En ide med teamen är också att studenterna ska kunna bilda - och sälja sig

efter skolan som - konstellationer. 

En stor del av studenternas tid går till samarbeten i team. 

/ Mihra Lindblom, mask- & perukdesign 

Det som handlar om makt och hierarkier är fortfarande helt obearbetat på 

skolan. Nya skolan måste ta tag i detta. Det handlar om att få �n definition

av konstnärskapet, vad är mitt konstnärskap? Begreppet "berättelsen" är så 

begränsande, det borde handla om att sätta sig i kontakt med konsten. 

Teampedagogiken har tjänat ut sin ro/Iför länge sen. 

/ Barbro Smeds, professor konstnärlig kunskapsbildning 

Hilda Hellwig har tillsammans med Claes-Peter Hellwig även ett huvudansvar för 

hela teaterklassen. Även om det inte ingår i arbetsbeskrivningen, som Claes Peter 

Hellwig säger, så tror jag att det finns förklaringar till varför det är så. Det sam

manfaller förvisso med att de båda har professurer, men på filminstitutionen där 

Harald Stjerne är den med störst inflytande har man ytterligare två professorer -

Klas Dykhoff och Michal Leszczylowski - så min inte allt för djärva gissning är att 

inflytandet är kopplat till regi och manus. Det är kanske inte så mycket att rya 

om, deras funktioner är ju tveklöst tongivande i film- och teaterprocessen, men 

samtidigt som DI gör ett nummer av att genom samarbete motarbeta maktstruk

turer i de konstnärliga sammanhang studenterna kommer att verka i så organise

rar man fortfarande mycket av utbildningen enligt de klassiska modeller av 

maktordning som råder utanför skolan. Jag menar att det är ett resultat av att 

man till lärare rekryterar yrkesverksamma och därigenom också rekryterar en 

etablerad hierarki. 

VALBARHET OCH SCHEMAN 

Ett av incitamenten med fusionen har jag upplevt vara ett önskemål om ökad 

rörlighet för lärarna och ökad valbarhet för studenterna. Begreppet valbarhet 

upplever jag däremot ha gått som en iskall pil genom korridorerna på båda sko

lorna. Trots det faktum att studenterna faktiskt är vuxna människor med både 

förutsättningar och kompetens som lyckats ta sig in på skolorna har man väldigt 
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liten tilltro till deras förmåga att göra egna val - om än i liten utsträckning - för 

sin egen utbildning. Framförallt verkar valbarhet vara ett problematiskt begrepp 

för lärarna på Dl då det upplevs som ett hot mot yrkesutbildningen. På TH talar 

man inte om yrkesutbildning. Visst arbetar de flesta studenterna efter avslutad 

utbildning som skådespelare, men på skådespelarprogrammet har man inte ve

lat/ funnit det svårt/inte lyckats definiera vad som krävs för att klara yrket, man 

söker sig fram mellan moderna och klassiska uttryck. Mimlinjen, där studenterna 

har en stor del färdighetsträning som bas, är tydligare. Ändå, många lärare jäm

ställer valbarhet med att välja bort. Men valbarhet kan ju också innebära för

djupning? Jag upplever det vara en fråga om makt. Lärarnas makt över studenten. 

Över utbildningen . 

Men det finns en aspekt av valbarheten som också passar in under rubrikerna 

misslyckanden och relationen mellan lärare och student. Ofta upplever läraren, 

eller så är det bara jag, att studenten väljer bort mig. En formalisering av lärarrol

len och tydligare lärandemål skulle innebära att studenterna i samma situation 

inte väljer bort mig utan väljer bort kunskap. Studenten måste få göra sina val och 

ta ansvar för dem utan att jag som lärare tar det personligt. Det borde uppmunt

ras och vara en poäng att studenten gör egna val och söker sin väg genom utbild

ningen. 

Ingen av högskolorna har helt löst Bolognaknuten. Eftersom många utbildningar 

identifierar sig med yrkesskolan har man svårt att diskriminera i schemat för att 

få plats med valbarhet och ett ökat mått reflektion, de flesta programmen skulle 

glatt utöka med ett år till. Nu står man också inför att på allvar bygga ut den 

avancerade nivån och forskarnivån vilket borde få effekter för kandidatpro

grammen. Vissa moment eller program kanske helt borde flyttas till masternivån. 

Andra kanske kan lösa knuten genom att bygga in mastern i kandidaten; säg att 

programmet utformas så att slutproduktionerna förläggs till år fyra och fem för 

att hålla kvar studenten fem år istället för dagens tre. Internationalisering hägrar 

fortfarande som något man längtar efter, men man har inte bestämt hur det ska 

se ut - ska det vara lärare från andra länder? Eller studenter? Eller är det i form 

av nätverk för kunskapsutbyte? Att låta studenter välja att förlägga ett halvår av 

sin utbildning i annat land är i stort sätt ogörligt idag eftersom man planerar i så 

fasta utbildningsmoment. Planeringen gör att gruppen eller klassen är beroende 

av att alla är med. Vissa kurser är idag på över 100 poäng, så ett avbrott innebär 

en oavslutad utbildning. Hur ska den nya högskolan möta detta? Det är inget man 

måste, men det stora med Bolognadeklarationen är just studentinflytandet, och 

här måste den nya högskolan svara. 

Det där med valbarhet måste vara pedagogiskt förankrat och komma ur en 

dialog mellan pedagoger och studenter för att leda till fördjupad specialist-

i-
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kunskap. Valbarhet är det som skrämmer - och det som lockar. Det ska bli

spännande med ny kompetens i huset! 

/ Aleksandra Czarnecki Plaude, rytmik/yoga/rörelse 

Skolan måste våga formulera sig kring vad som är det viktigaste på en ut

bildning, allt får inte plats. Kunskapen bildas i olika steg, skolan måste defi

niera vilka de är och sen ha dem i rätt ordning. Idag har vi för mycket re

flektion på bekostnad av görandet. Studenten kan inte välja själv eftersom 

den inte förstår förrän efteråt vad vitsen är. 

/ Paula Brandt, röst och tal 

Om vi ska föra in valbarhet måste vi förlänga utbildningen. Risken finns att 
utbildningen urvattnas om viktiga saker väljs bort. Med urvattning menar 
jag att ju oroligare en student är för att inte hinna med sin färdighetsträ
ning under utbildningen, desto svårare är det som lärare att hävda vikten 
av annan kunskap som inte har något direkt med det egna yrkesutövandet 
att göra, men som i det långa loppet kan visa sig vara ovärderligt för stu
denten. Idag väljer lärarna vad som är viktigt. Det krävs förkunskap för att 
kunna välja. Utbildningen är för kort idag för att införa för stor del av val
barhet. 

/ Mihra Lindblom, mask- och perukdesign 

Om man räknar slutproduktionerna och praktiken är en tredjedel av ut

bildningen valbar idag. Byggde man ut till femårig utbildning skulle vi kun

na ha mer valbarhet på de högre nivåerna. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

Vi måste bli mer tydliga - vi gör detta, men inte detta. En grundlwrs bör de 

ha, sen fortsättningskurs, sen fördjupning. Det måste till mått av valbarhet, 

men för det krävs bra studievägledning. Valbarhet med tydliga kurser öpp

nar också för studenter från andra program. 

/ Tuija Liikanen, rörelsegestaltning 

Mer valbarhet över klassgränserna, de är för instängda idag - det är de ju

inte sen. Nu ska alla studenter göra samma sak, det måste varieras. Vissa 

behöver mer undervisning, andra behöver handledning. 

/ Pia Olby, sånggestaltning 

Vad gäller valbarhet så är yrkesutbildning det primära, men kanske i en fy

raårig skola. Om de missar det de behöver för att klara övningen kan vi inte 

låta studenterna tenta om, det kostar för mycket. Om det blir för valbart 

kommer de inte klara sina examensmål, slutfilmerna. Allt siktar mot dem. 

/ Marianne Persson, filmproduktion 

Begreppet "valbarhet" oroar mig. Att de får det efter tre år, ok, men de ska 

först ha fullföljt kontraktet. 

/ Stanislav Brosowski, mimgestaltning 
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NKU OCH LÄRARROLLEN 

Både TH och Dl har den senaste tioårsperioden blivit mer och mer "högsko

lemässiga". Man sliter med att formulera utbildningsplaner och lärandemål och 

utvärdera utbildningarna både så att Högskoleverket "blir nöjda" och så att det 

får en bäring i den egna verksamheten. Det arbete som görs i NKU har fått allt 

större betydelse. Det är förhållandevis små högskolor, men man har närmat sig 

övriga högskolevärldens sätt att akademisera lärarnas positioner i verksamhe

ten. Åtminstone på papperet. Den nya högskolan kommer få ytterligare möjlighe

ter att tilldela NKU och den högre utbildningen större formell betydelse. Men 

processen är långt ifrån över. Det har under flera år pågått ett progressivt för

ändringsarbete av båda skolorna, men bland är TH och Dl som två supertankers 

vars ledningar inte riktigt hör de mistlurar utbildningscheferna låter ljuda i dim

man. Det att man ofta "jobbar på som man alltid har gjort" kan inte bara skyllas på 

lärarnas behov av pedagogiska lyft, rektorerna är även de rekryterade på sina 

meriter från yrkeslivet, snarare än sina poäng i pedagogik. 

Men vad menar vi när vi säger "högskolemässig"? Menar vi en fördjupad diskus

sion kring kvalitetsfrågor, pedagogiska kompetenslyft, kritiskt tänkande och re

flektion kring utbildningsinnehållet i relation till omvärlden? Söker vi en seriös 

dialog med aktuell forskning och kunskapsutveckling inom våra områden? Eller 

ser vi det som en ökad administration, utbildningsplaner och utvärderingar som 

görs för Högskoleverkets skull men som saknar betydelse för verksamheten? Vad 

är det som gör oss till just en högskola? Jag menar att det andra spåret fortfaran

de finns kvar i verksamheterna i alltför stor utsträckning. Vi behöver fler incita

ment för att på allvar utvecklas kunskapsmässigt och pedagogiskt. Om det skulle 

öppna en liknande högskola i nästa kvarter som lyckades rekrytera både lärare 

och studenter från oss, vad skulle vi göra då? Vi borde arbeta som om den hög

skolan redan finns. 

Även om man på skolorna har en formell process för hur en lärare ska erhålla en 

akademisk titel är det diffust vad en lärare gör i relation till sin titel. Skolornas 

nämnder har valt att se på sina uppdrag lite olika. På TH upplever lektorerna i 

högre grad än på DI att befordringen är ett uppdrag, att det innebär en ökad möj

lighet till ämnesutveckling. På Dl verkar det inte påverka lärarnas arbetssituation 

nämnvärt vad gäller högskolans krav på respektive lärare, det är upp till indivi

den om det ska innebära något mer än en högre lön. Vad gäller ökad möjlighet till 

att sätta av tid för forskning och skrivande är det ofta tvärtom så att ju högre titel, 

desto större undervisningsansvar. Min upplevelse är att lärarna generellt under

visar för mycket, de har halvtidstjänster med helhetsansvar. Nu är de uppbundna 

av undervisning hela tiden, och studenterna borde ges mer egen tid för att stärka 

självständigheten och studieansvaret. 
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Skolorna är så pass små att de inte har råd till att ha professorer som inte under

visar. Dessutom ställer sig lärarna själva ovilliga till det. Dels har man prövat det, 

dels menar man att undervisningen är och ska vara praktisk. Man anser att det 

uppstår problem i så intima lärandemiljöer med professorer eller liknande som 

inte är "helt inne i undervisningen", som en lärare uttryckte saken. Man vill ha 

professorer som har nära kontakt med golvet, studenten. Men samtidigt, flera av 

de lärare som har ett intresse av och en förmåga att skriva om sitt ämne önskar 

att de gavs möjligheter att på arbetstid bedriva forskande arbete. Vad som saknas 

uppges vara pengar. Men frågan är om högskolan/NKU på allvar är intresserad 

av det? Jag menar att en titel bör förpliktiga och inte bara innebära visitkort som 

öppnar dörrar utomlands. Idag vinnlägger man sig på DI om att alla lärare gör 

samma sak, men måste det vara så? Borde inte även en högskola innebära karri

ärmöjligheter för lärare vars högre titel och lön också innebär ett ansvar för att 

utveckla sitt ämne, högskolans inriktning och utbildningarnas innehåll? Är det 

bara ett privilegium att ges möjligheter/skyldigheter att bidra till kompetensut

vecklingen på högskolan? Ligger inte det i själva högskolans grunduppdrag att 

ständigt söka vägar att utvecklas? 

Jag ska försöka att inte trassla in mig i den konstruerade dikotomin mellan teori 

och praktik, men lärarna har till en övervägande majoritet sina rötter i ett eget 

konstnärligt utövande och saknar ofta annan akademisk examen. Man utbildar 

ofta i en hantverkstradition, och det är inte sällan jag stöter på om inte en rädsla 

för, så åtminstone en skepsis gentemot det akademiska. Ibland med all rätt. Jag 

tror det är viktigt att StDH själv formulerar vad exempelvis konstnärlig forskning 

ska vara, hur den ska presenteras, och inte förirrar sig i en förutfattad mening om 

vad man anser sig förväntas göra utifrån ett akademiskt perspektiv. Men jag tror 

också att man tjänar på att göra tydlig åtskillnad mellan konstnärlig forskning och 

konstnärligt utvecklingsarbete, annars riskerar man att bara göra det ena - eller inget 

av dem. Det måste finnas tydliga kriterier för vem som är kvalificerad att erhålla me

del till forskning, vad som ska uppnås med forskningen och vad StDH ska ha den 

till. Redan nu upplever många sig jagade av direktiv uppifrån vad gäller skriftliga 

utvärderingar och utbildningsplaner, arbete som "görs för Högskoleverket" men 

som saknar en praktisk betydelse i det dagliga arbetet. I processen att skapa en 

högskola som anpassar sig till internationella målsättningar enligt Bolognadekla

rationen med allt vad det innebär av studentinflytande och internationalisering, 

och en högskola som kliver i forskarkostymen är det som två kulturer som möts -

den stora genomakademiserade högskolan och den lilla konstnärliga yrkessko

lan. 

För så är det till stor del fortfarande, det är två små högskolor med närhet mellan 

beslut och verkställande. All personal, även den administrativa och den tekniska, 

är nära de kvalitativa innehållsfrågorna. I stort sett alla initiativ vad gäller inrikt-
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ning på undervisning både vad gäller vad och hur kommer från lärarna själva. 

Fördelen är att lärarna har stort inflytande över utbildningsmiljön, men det gör 

också utbildningen väldigt sårbar. 

Studenterna på kandidaten ligger långt från den forskande nivån. Det finns 
en önskan uppifrån om mer forskning, men det kan vara en chimär ... En in
tressant diskussion är den om de kvalitativa frågorna inom den högre ut
bildningen. Vilka ska de vara? Humanistiska utbildningar vid vanliga uni
versitet har en brist vad gäller dess möjligheter att täcka in allt i ämnesom
råden. Det vore förödande att föra över akademisk forskning som en mall 
för en konstnärlig högskola. Vi har medel som gör att vi kan komma mycket 
längre än man kan med akademisk forskning. Men teorin som verkar 
skrämma flera inom den konstnärliga sfären är inte farlig. Jag vet vad en 
teori är, det är ett förslag till en viss ordning som kan tillämpas metodolo
giskt. ja, vi borde vara mer experimentella, men det betyder inte att vi inte 
behöver ett språk. Det finns inte ett verk som inte har ett eller annat slags 
språk. Konstnärlig forskning är ett undersökande av en praktik som bör 
kunna försvara sig mot vilken kritik som helst, även språklig. Nästan alla 
komponenter av våra yrken har språk i sig någonstans. Språk är ett slags 
praktik men den utgör bara en liten del av konstnärliga praktiker. 

/ Ola Johansson, forskare och ansvarig för Devising 

På Teaterhögskolan innebär befordringsgången att tid ges till reflektion. 

Att bli lektor är här ett åtagande, det ingår ett ansvar att utveckla det egna 

ämnet. 

/ Aleksandra Czarnecki Plaude, rytmik/yoga/rörelse 

Jag har suttit som schemaläggare så jag har koll och inflytande. Jag vill att 

saker ska få komma tillbaka under utbildningen. Ibland står undervisning

en i stark relation med annan undervisning och då kan jag få problem om 

jag inte är helt överens. Då skapar vi onödiga konflikter. Skulle vilja ha mer 

dialog och utvärdering. Vi borde utveckla verktygen för utvärdering, där 

brister vi på många plan. 

Glappet mellan golv och ledning är för stort, och det är bådas fel, de är oin

tresserade av varandra. Folk är för mycket i sina bubblor. Snacket om att 

lärare skulle vara rädda för förändring känner jag inte igen mig i, som om 

fusionen skulle gå bättre utan oss lärare! Men en mängd lärare är oengage

rade i helheten. 

/ Karin Rudfeldt, röstgestaltning 

Vi har utvärderingar, lärarna har kontinuerliga samtal med studenterna, 

men när det kommer till papper blir det svårt. Vi har ett utvärderingsverk

tyg, Netigate, men det är för HSV's skull. Den utvärdering vi är intresserade 

av är terminssamtalen. Om de är missnöjda försöker vi lösa det. I och med 

att det är så få studenter blir vi väl samarbetsvilliga. 

/ Lotta Mothander, prefekt filminstitutionen 
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Jag skriver kursplaner och kuns/wpsmål. Min grundläggande kritik mot 

högskolevärlden är att man talar om vad man ska skriva, men ingenting om 

innehållet, vad man gör. Det tjafsas om aktiva och passiva verb, men det 

har ingen betydelse för praktiken. Jag tror inte det handlar om att jag är 

gammal, jag är helt med i ny teknik, det här är bara inte meningsfullt. 

/ Peå Holmquist, dokumentärfilm 

Har som ett KU-projekt skrivit en bok, "ljudkonst för scenen': den skrevs 

nästan uteslutande på fritiden. 

/ Anders Aare, ljuddesign för scenkonst 

Vi borde ha en professor till, jag har ingen tid till egen forskning. Men det 

finns ingen annan, så få regissörer är intresserade av pedagogik. 

/ Hilda Hellwig, teaterregi 

All förändring och utveckling sker på individuella initiativ - skolan kräver 

ingenting i det avseendet. En adjunkt och en professor gör samma sak, men 

det har också med skolans storlek att göra, vore vi större kunde vi lättare 

frigöra tid. 

/ Klas Dykhoff, filmljud 

Professuren har inte så stor betydelse, men med utbyggnaden av de högre 

nivåerna borde den ha det. Det kommer krävas handledning till doktoran

der. 

/ Claes Peter Hellwig, teaterns kreativa processer 

Idag försöker man formalisera skillnaderna, det tycker jag är synd. Jag tror 
det är viktigt att både forskning och KU-projekt får utrymme på skolan. KU
projekt kan vara ett sätt att närma sig forskningen, vi är många lärare som 
inte har akademisk kunskap men väldigt spännande frågeställningar! Jag 
vä1jer mig mot akademisk konstnärlig forskning, den som är på ett teore
tiskt plan. På DI har vi en tradition av många små KU-projekt o väldigt få 
längre forskningsprojekt, medan man på Teaterhögskolan har fler stora 
och doktorander. 

/ Mihra Lindblom, mask- och perukdesign och ordförande i NKU 

Vi samtalar mycket om upplägget, men vi saknar den helhetssyn som krävs 

för att kunna lyfta och utveckla programmen. Vi har dialog med prefekten, 

men vem ska utveckla utbildningen? Vi som lärare är väldigt isolerade och 

ensamma, det är en brist, vi borde ha en stadigare grund och göra mer till

sammans, nu får man ofta börja om från början - kurserna står och faller 
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med de lärare som planerar dem, det finns ingen dokumentation eller dik

terande förlaga att bygga på. 

/ Lotta Erikson, radioproduktion 

Jag är förvånad över den stora friheten jag har i att lägga upp kursplanen, 

mycket av planeringen blir gemensam enligt teammode/len, men det linje

bundna är helt upp till mig. jag både planera,� administrerar och väljer 

gästlärare. Det är lite kusligt att ingen stoppar en om man fattar dåliga be

slut. 

/ Per A Jonsson, scenografi - scenbild 

Det finns många trådar att dra i här. Flera lärare på DI har uttryckt "innan mig 

fanns ingenting". I vissa fall har det verkligen varit så; lärare utan annan förkun

skap om hur en högskola är konstituerad än minnet av sin egen studietid - oftast 

på samma skola - har satts att bygga upp utbildningen från grunden, utan andra 

direktiv uppifrån än namnet på programmet. Eller så hade föregångaren allt i 

huvudet och inget dokumenterat. Detta är inte något som uppstått av nöd. Det är 

en tradition. 

Jag tycker att det borde finnas någon sorts information om vad man ska 

komma till när man börjar på DI, när jag kom fanns ingenting. Visserligen 

var programmet nytt, men det första halvåret gick åt till att lära sig hur 

kollegiet arbetar, hur det fungerar, vad man kan använda det till. Plötsligt 

skulle man in i något man inte fått möta, fungera i en struktur man inte 

visste något om. Vad jag gör nu är att jag samlar alla kurser och erfarenhe

ter i en pärm att bygga vidare på när nästa kull börjar till hösten. 

/ Ann-Margret Fyregård, scenografi - kostymdesign 

KUNSKAPOCHLÄRANDEMÅL 

De lärandemål högskolan ställer upp är det vi har att erbjuda studenten. Vårt 

uppdrag är sen att föra studenten dit på det mest effektiva sättet. Hur vi väljer att 

formulera målen är avgörande för kvalitetssäkring och utvärdering av verksam

het och studenter. Utbildningsplanerna är fulla med generöst formulerade be

grepp som lämnar utrymme för tolkning som visa förståelse för, visa kunskap om, 

visa färdighet att, visa insikt om, men att specificera vad just visa kunskap om 

skulle kunna vara aktar man sig för. Fördelen med det är att lärarna kan röra sig 

relativt fritt inom sitt ämne och det finns utrymme för att finna en väg genom 

utbildningen för i stort sett alla studenter. Men nackdelen är att lärandemålen 

som de är uppställda idag gör det väldigt svårt att underkänna en student, och de 

gör det svårt för en student att se vad den förväntas uppnå. Andra konstnärliga 

högskolor som erbjuder liknande utbildningar undviker begrepp som visa kun-

+-
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skap om och skriver istället in vad studenten ska kunna och vad den ska kunna 

göra med sin kunskap. Jag menar att den nya högskolan i högre grad måste ta 

ansvar för användbarheten av den kunskap vi lär ut. 

På flera ställen har jag diskuterat behovet av att synliggöra kunskap. Att avmysti

fiera och avromantisera kunskapen och de processer som vi använder oss av för 

att lära ut och lära in. Utifrån vad högskolan menar att en student ska kunna när 

den går ut måste vi bli bättre på att beskriva de kunskaper vi menar är använd

bara för våra studenter både vad gäller konstnärlighet och yrkeskompetens. 

Ett begrepp som dyker upp i flera av intervjuerna är "anställningsbarhet" . Det är 

en tolkning av lärandemålet "employability" i Bolognadirektivet.6• Enligt direkti

vet är det ett viktigt lärandemål, men det är ett svåröversatt begrepp eftersom 

"employ" både betyder "anställa" och "applicera/nyttja". Numer översätter man 

det allt oftare med begreppet "användbarhet". För att vara anställningsbar måste 

man ha användbar kunskap, " ... knowledge you can employ", ett begrepp som vore 

att föredra i våra verksamheter eftersom det fokuserar på studentens kunskap 

mer än anställningsbarhet. Vilken kunskap är då användbar för studenten i ut

övandet av sin konst? Är det samma kunskap som är användbar för att ha det 

som yrke? Jag påstår att det kan vara olika saker, det går att vara skådespelare 

utan att vara konstnär. Det går att vara filmregissör eller ljudtekniker utan att 

vara konstnär. Vissa program har till och med valt att påstå att de inte utbildar 

konstnärer, trots att studenten tar en konstnärlig fil. kand. Men vad menar vi med 

begrepp som yrke och konstnärlighet? Om vi skulle föra en diskussion med lärare 

på de båda högskolorna skulle vi få väldigt olika svar. Men borde inte en konst

närlig högskola kunna formulera vad den avser med dessa begrepp? Är den inte 

skyldig studenterna det? Vi bör kunna hantera en diskussion om konstnärlig kva

litet och formulera lärandemål som både berör konstnärlig nivå och förmågan att 

reflektera kring sina val ur ett konstnärligt perspektiv? En bedömning av konst

närlig verkshöjd är alltid subjektiv, men erkänner vi det kan vi använda oss av

det och utifrån gemensamt uppställda kriterier utvärdera studenternas konstnär

liga prestation. 

Vårt sätt att undervisa, de pedagogiska metoder vi använder oss av i undervis

ningen eller det sätt på vilket vi väljer organisera högskolan borde styras av de 

mål vi ställt upp. Idag upplever jag att vi ofta formulerar lärandemålen efter den 

pedagogiska metoden eller lärarens kompetens. Lärarna bestämmer i stort sett 

själva vad de ska fylla utbildningarna med, "Jag kan lära studenterna det här, så 

det blir kunskapsmålen." Lärarna är de som byggt upp de högskolor vi har idag, 

6 De övergripande målen med Bolognaprocessen är att öka rörligheten för studenter mellan lä
rosäten och över nationsgränser, att stärka Europa som en konkurrenskraftig utbildningskontinent 
och att främja anställningsbarheten. 
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de har sällan kommit till något "färdigt" där de bara har att kliva in och fortsätta. 

Jag menar att man måste lyfta en del av ansvaret över hur utbildningarna utfor

mas och hur lärandemålen formuleras från lärarna. Den nya högskolan borde ta 

ett samlat grepp kring hur lärandemålen ska se ut utifrån en bestämning av vad 

studenten ska kunna när den examineras. Sen ska val av pedagogiska metoder 

och organisationsstruktur göras efter det. För att klara det är det nödvändigt att 

lärarna erbjuds de pedagogiska lyft som högskolan identifierar samt att man vid 

rekrytering erkänner behovet av pedagogiska meriter. Om vi fortsätter att nästan 

uteslutande internrekrytera lärare med endast konstnärliga meriter ges vi inga 

andra möjligheter än att 'jobba på som vi alltid gjort". 

Lärandemålen är högskolans sätt att tala om vad den erbjuder och vad den krä

ver. Blir målen för snäva begränsar vi studenterna, men blir de för vida försvårar 

vi lärares och studenters möjlighet att kvalitetssäkra undervisningen. 

Det är det lärande är, att sätta ord på det jag kan och sen röra mig mot nå

got okänt. Gärna praktiskt, men det går också att göra teoretiskt. Vi tror 

ofta att studenterna inte kan läsa och skriva,Jast de ofta läst betydligt mer 

avancerade saker än de möter på Dl, men hela retoriken kring "den skickli

ge praktikern" innehåller såna projektioner. Hur varierar man inlärningen? 

Utan förgivettaganden vad gäller innehåll, mål eller pedagogik, i process? 

/ Ylva Gislen, forskningschef DI 

Vi har i teaterklassen blivit mer exakta på att formulera våra mål i läropla

nerna, men blir vi för exakta får vi problem, det blir för snävt. 

/ Anders Larsson, teaterteknik 

Vi bara gör, tänker ofta inte på hur. Studenterna ska veta vad de får, vad de 

ska få, och vad de inte får. Om jag inte är tydlig, då drabbar det mig i form 

av frustrerade studenter. 

Jag saknar en analys av vad som fungerar bra i utbildningen och vad som 

fungerar dåligt. Feedback. Om jag gör ett bra jobb på privatteatern får jag 

vara kvar - på DI får man vara kvar ändå. 

Jag skulle vilja få in pedagogiken i organisationen, att vi organiserar oss ut

ifrån lärandemålen istället för tvärtom. 

/ Anders Aare, ljuddesign för scenkonst 

Jag gör som jag gör för att det ger det bästa resultatet. Ordningen på det 

jag vill att de ska ha med sig är inte så viktig, den kan jag ta när som helst, 

det får de med sig ändå. Många lärare identifierar sig mer med sitt yrke än 

sin lärarroll, men jag är inte producent längre, jag är lärare. Däremot är 

min yrkese1farenhet en ingång till studenten, den ger mig cred. jag är facili-
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tatar, processledare, pedagog, coach och mentor inom scenkonst. Jag talar 

hellre om funktion än om roll -funktion är kompetens, roll är ansvar. Tror 

man som jag på livslångt lärande är pedagogik spännande. "Uppnå" ska 

diktera pedagogiken. Vad kommer alltid först, men man kan inte hoppa 

över hur. 

/ PeO Sander, scenkonstproduktion 

I intervjuerna frågade jag lärarna "när vet du att din student kan det den ska?" Jag 

fick väldigt varierande svar. De som nämnde slutproduktionerna gjorde det näs

tan alltid med tillägget att det egentligen var någon annanstans i utbildningen 

som man kunde se det. Det kunde vara i studenternas sätt att lösa ett problem, 

eller när läraren glömde att se studenten som en student. En lärare upplevde det 

svårt att se om det studenten gjorde var bra i relation till där den befann sig i sin ut

bildning och utveckling. Hur och med vilken skala vi ska bedöma studenten är inte 

självklart. Examensarbetena (om man nu kan kalla dem för det) var ofta en for

malitet ur examinationssynpunkt. Och varför skulle man fästa så stor vikt vid 

dem när man som lärare ändå saknade reella möjligheter att underkänna en stu

dent? Jag skulle vilja hävda att man ofta använder sig av en informell löpande 

examination då man som lärare värderar om en student "fattat" eller inte. I en 

sådan struktur blir det väldigt svårt för studenterna att själva söka sig fram till 

kunskaper och veta vad man ska göra för att erövra de eller kunna opponera mot 

det utbildningsupplägg som erbjuds. 

SAMMANFATTNING 

Här står vi nu. Rapporten blev lång, men ändå kunde den blivit så mycket längre. 

Som att beskriva en kust - ju längre in i detalj man går, desto längre blir den. För 

er som glömt var vi började och för er som tagit genvägen och hoppat direkt hit 

ska jag försöka sammanfatta huvuddragen. Mina reflektioner kring vad den nya 

högskolan behöver bli tydligare med ser kortfattat ut så här: 

• Idag väger konstnärliga meriter tungt vid rekrytering, men jag menar att på

den nya högskolan måste pedagogiska meriter väga lika tungt. Så står det

också i högskoleförordningen. Den nya högskolan måste fortsätta sin pågå

ende ambition med kompetenslyft av personalen och se en stärkt pedagogisk

diskussion som verksamhetens kärna. De samtal lärarna för måste sikta

framåt. Lärarna längtar efter en vital pedagogisk diskussion, men man har er

farenheter av att det inte plockas upp, att man inte har inflytande över det

man diskuterar eller att man helt enkelt diskuterar fel frågor. Om vi tillsam

mans ska bygga en ny högskola bör man lyssna till detta.
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• Den nya högskolan måste skapa förutsättningar för att bygga in en ökad del

av reflektion och valbarhet för studenten i kandidatutbildningen. Enligt Bo

lognadeklarationen förväntas studenterna kunna reflektera kring lärandemå

len i tal och skrift. Det arbetar man väldigt olika med på skolorna, men ingen

gör det i särskilt stor utsträckning. Fokus ligger på att göra. Lärarna är trötta

på elever och längtar efter studenter, man önskar reflekterande studenter

som tar ansvar för sin utbildning på ett annat sätt än idag, men man sätter li

ten tilltro till deras förmåga att på kandidatnivå göra egna val som rör utbild

ningsinnehållet.

• Även om TH och Dl är yrkesskolor i den bemärkelsen att våra studenter ofta

hamnar i givna yrken så menar jag att det är ett olyckligt epitet på en konst

närlig högskola. På yrkesskolan är mästare-lärlingtraditionen tongivande.

Den nya högskolan måste kombinera denna tradition med en ökad grad av

studentinflytande - valbarhet, reflektion och normkritik. Att utbilda i givna

yrken låser studenten till en praktik istället för att öppna mot ett dynamiskt

konstnärskap. Den nya högskolan bör medvetandegöra hur och varför vi un

dervisar.

• Genom att låta studenterna studera i team kommer utbildningen nära de för

utsättningar för produktion som råder utanför högskolan, men måste alla

funktioner fyllas av studenter? Om den nya högskolan väljer att i teamtanken

även inkludera skådespelare och mimare kommer man få problem.

• Vad betyder det att DI och TH är ledande inom sina fält? Vem jämför vi oss

med? Jag menar, vi har de bästa studenterna och de bästa lärarna, konkur

rensen att komma in är stenhård och utbildningsplatserna är bland de dyras

te i Sverige. Men är vi konkurrensutsatta som högskolor? När startar en hög

skola eller ett universitet i Stockholmsregionen en filmutbildning för 300 000

kronor per student istället för 550 000? Vad tvingar oss att bli bättre? Vad

driver oss att bli bättre? Den nya högskolan måste skapa starka incitament för

att uppmuntra utveckling av lärosätet som kunskapsskapare, arbetsplats och

lärandemiljö.

• Den nya högskolan borde ge Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete

(NKU) i uppdrag att reda ut vilka konsekvenser befordringen av lärare ska ha

i relation till undervisningsuppdraget. NKU måste klargöra vem som ska an

svara för att driva fram de pedagogiska lyften, de pedagogiska samtalen? Att

erhålla en akademisk titel bör påverka lärarens arbetsuppgift. En titel bör

vara ett uppdrag som erbjuder möjligheter och skyldigheter att på olika sätt

utveckla det egna ämnet.
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• Den nya högskolan måste bli bättre på att synliggöra kunskap och kunna

formulera vilken kunskap man avser erbjuda studenten och sen utveckla sin

pedagogik därefter. Den prestationsinriktade och konkurrensutsatta miljö

studenterna hamnar i efter utbildningen smyger sig in redan under studieti

den då studenterna upplever att de ska "ha det" eller "vara det", istället för att

se det som kunskap som de har eller inte har. En kunskap som de kan tillägna

sig på utbildningen. Eller så handlar det om en kunskap högskolan inte erbju

der, och då ska vi vara tydliga med det. Studenter och lärare ska kunna se vad

som förväntas av dem och kunna jämföra lärandemål med prestation. Hög

skolan ska veta och formulera på vilket sätt kunskapen är användbar.

• Den nya högskolan måste skapa bättre redskap för utvärdering av undervis

ning och lärandemål med stark återkoppling till planering. Vi underkänner

inga studenter idag. Det innebär att vi inte tvingas formalisera relationen till

studenten och synliggöra kunskap. Vi har svårt att kvalitetssäkra undervis

ningen och ställa upp tydliga mål för studenten och läraren att arbeta mot.

Den nya högskolan ska ha reella möjligheter att underkänna studenten. Det

här är absolut nödvändigt för att uppfylla de kvalitetskrav som ställs på oss i

högskoleförordningen.

• Den nya högskolan ska kunna säga ja, och den ska kunna säga nej. Som det är

nu upplever jag att båda skolorna har en absolut kvalitet i sin ambition och

förmåga att lyssna, men de saknar den styrka och det organisation som krävs

för att kunna svara. Det kan handla om studenters önskemål om utbild

ningsmoment, om hur högskolan ska förhålla sig till propåer från andra hög

skolor, om initiativ från lärare vad gäller förändring av strukturer eller peda

gogiska samtalsserier. Jag upplever att lärarna är beredda att svara, men de

måste ges verktyg och stöd för att klara av att göra det. Det gäller dels att ge

lärarna möjlighet och skyldighet att säga ja eller nej, dels att låta dem ta kon

sekvenserna av sina svar. Konsekvenser som återspeglas i kursmål och peda

gogik. Ofta upplevs den student som vill förändra som krånglig, men hur upp

fattas en lärare som försöker förändra?

• Den nya högskolan måste skapa verktyg för konflikthantering, internt och

externt för att skydda högskolan, personalen och studenterna. Den nya hög

skolans ledning och personal behöver bygga upp en organisationskultur med

levande dokument; kursplaner och policydokument som efterlevs av alla som

arbetar där för att man tror på dem och behöver dem. Har högskolan sagt att

den ska internationalisera verksamheten måste den ta konsekvenserna av

det och avsätta tid och medel. Menar man att det är viktigt med jämställdhet

och breddad rekrytering måste man visa det.
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• Den nya högskolan borde genomföra ett attitydarbete vad gäller genus, makt

och normkritik. Vems är skolan? Är det en arbetsplats för lärare eller studen

ternas studiemiljö? Hur ser vi på studenten? Ser vi på dem som vuxna när vi

sätter ordningsfrågor högt på agendan? Behandlar vi dem som studenter el

ler elever?

FRAMTIDEN 

Vad är det som utformar en lärandemiljö? Det är en naturligtvis en blandning av 

flera saker: lärare, studenter, erfarenheter, utbildningsdirektiv, trender och hi

storia. Så om vi nu har chansen att bygga en ny högskola, vad ska vi ta med oss 

och vad ska vi göra oss av med? Vad ska vi tillföra? Att vara i förändringsprocess 

under lång tid är naturvidrigt. Röster på Dl och TH som tidigare i fusionsproces

sen visat vänlig förändringsbenägenhet börjar uttrycka åsikten att: "Har vi det 

inte bra som vi har det?". Av rädsla eller bekvämlighet lyfts olikheter och faror 

fram snarare än möjligheter, med en ökad polarisering mellan discipliner och 

funktioner som följd. Men faktum kvarstår att det kommer att bli en ny högskola 

som är unik i det att den samlar alla discipliner under samma tak. Hur den ska se 

ut är till stor del upp till oss som verkar i den. Jag hoppas att min rapport om oss 

lärare och pedagogiken på våra lärosäten i någon mån kan bidra till att sprida lite 

ljus över var vi befinner oss idag, men jag tror att man också bör göra en analys 

av studenterna. De studenter som lämnar skolan, är det de vi vill utbilda i framti

den? Den kunskap skolorna erbjuder, är det de ultimata förutsättningarna för att 

utveckla ett progressivt och dynamiskt konstnärskap? Eller ett hållbart konst

närskap, som Barbro Smeds talar om? Återigen, ska det vara en yrkesskola eller 

en konsthögskola? Vilket inflytande och vilken handlingsberedskap har studen

terna efter sin utbildning, utöver det att de är anställningsbara? 

Vi vill utbilda konstnärer som kan skapa i kollektiv, som vet hur man hämtar 

kunskap och samarbetar. Men vi vill också att de ska gå sin egen väg, skapa nya 

arbetsstrukturer som en direkt konsekvens av konstnärliga visioner. Eller? Har vi 

plats för vildar i vår verksamhet? Vi talar om att studenterna ska utveckla sin 

självständighet. Gentemot vad? De ska tänka kritiskt. Om vadå? Vågar skolan 

formulera vilka studenter man vill examinera och lägga det som ett raster över de 

som gått ut? Sen är frågan, vilka konsekvenser får detta för lärandemiljön? 

En utbildning på en konstnärlig högskola är omvälvande, men hur hanterar 

vi det? Det måste pågå ett ständigt forskningsarbete om vad unga männi

skor är. De förändras hela tiden, man måste hela tiden förändra utbildning

en. Det går att tala med studenter om hur det ska göras, men vi fortsätter 

helst som vi alltid gjort. 

/ Ylva Gislen, forskningschef Dl 
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På teaterinstitutionen på Dl är det flera lärare som talar om hur turbulent det 

varit och hur man lidit av effekterna av det havererade barndomsprojektet 2005. 

Det har resulterat i mycket pappersexercis och säkerhetstänkande, men nu bör

jar man resa sig och har en planering som man hoppas mycket på och absolut 

inte vill riva upp de närmaste tre åren. Man ber om lite lugn och ro. Jag förstår 

det. Samtidigt undrar jag om det är receptet för en konstnärlig högskoleutbild

ning. Eller för någon högskoleutbildning. Vi står nu mitt i en fusion där vi ska 

bygga en ny högskola med allt vad det innebär av genomgripande förändringar. 

Det kaos man hamnade i 2005 kan ingen fungera i och den chock som institutio

nen drabbades av då har fått konsekvenser för hela Dl. Men man har blivit försik

tigare, räddare. Lugn och ro söker vi alltid, men utbildningarna måste också vara 

beredda att ständigt utmana sig själva och ifrågasätta sina sanningar. Vara i för

ändring, som Ylva Gislen uttrycker det. 

Det finns kunskap och ideer om kunskapsbildning på andra universitet och hög

skolor än våra som vi skulle ha stor glädje av i våra verksamheter. Kunskap om 

hur man formulerar lärandemål, olika erfarenheter av hur man når dit, andra sätt 

att utvärdera och examinera än de metoder vi tillämpar, men både DI och TH är 

idag relativt slutna. Lärare och gästlärare internrekryteras - vem ska då garante

ra att det alltid pågår en högljudd, initierad och progressiv diskussion på högsko

lan? 

DI har aldrig någonsin hindrat mig i någonting - på gott och ont. Jag sak

nar bollplank. Saknar att tas tag i när jag är ensam och ifrågasatt. Det bor

de finnas ett starkt, gemensamt, kollegium som skyddar varandra och mot

verkar isolering. 

Det finns en rädsla för att ta in världen - Dl är slutet. Vi borde ta in mer ex

pertis, initiera och leda samtal i offentligheten. Varför kan man inte be om 

hjälp? Varför insistera på att man ska klara det själv? 

/ Anders Aare, ljuddesign för scenkonst 

Vad kommer bildandet av en ny högskola att innebära konkret för de studenter 

och lärare som är inne i verksamheterna när StDH öppnar i januari 2011? Kom

mer vi att fortsätta som vanligt med lite trevande samarbeten som är upp till de 

lärare som initierar det, eller är vi uppriktigt nyfikna på varandra, både mellan 

högskolorna och mellan institutionerna som de ser ut idag? Jag hoppas på det 

senare. Jag är övertygad om att TH behöver den kompetens som finns inom Dl. 

Studenterna måste arbeta mer med hur det ser ut, inte bara hur det känns. Skåde

spelar- och mimstudenterna behöver lära känna fler funktioner i den konstnärli

ga tillblivelseprocessen än de får göra idag. De måste få erfara vad mask och kos

tym innebär för den egna gestaltningen. Skyttegravskriget mellan regissörer och 

skådespelare skapar inga nya scen- och filmkonstnärer. De måste på allvar ges 
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möjlighet att tidigt skapa utifrån ett gemensamt språk som bygger på kännedom 

om och respekt för varandra. Den kunskap om berättande som finns i Dl :s kolle

gium bör komma TH:s lärare och studenter till del. För att exempelvis bygga ut 

skådespelar- och mimstudenternas kunskap om filmskådespeleri borde de er

bjudas kurser tillsammans med Dl:s filmfotografstudenter. Att regissören är vik

tig för skådespelaren är ofta självklart, men man glömmer bort vad det intima 

samarbetet med fotografen kan innebära. Samarbete med ljud- och ljusdesign

studenter kan ge en förståelse för vilka medel jag som skådespelare eller mimare 

kan använda mig av för att förstärka ett avsett uttryck. 

DI:s studenter behöver inte bara skådespelare och mimare till sina produktioner, 

de behöver också erfarenheter av att själva skapa fysiskt och vokalt. Om TH:s 

studenter måste få arbeta med hur det ser ut så måste Dl:s studenter få arbeta 

med hur det känns. De borde få träna och höra sina röster. Exempelvis manus

studenter och regissörer skulle vara betjänta av - för deras behov anpassad -

fysisk träning. Fysisk och rumslig upplevelse och inlevelse. Dessutom skulle det 

faktum att man utför övningarna tillsammans med varandra inverka positivt på 

studenterna och lärandemiljön. Kropp och tanke hör ihop och en ökad kännedom 

om, och kontakt med, sin kropp och dess andning tror jag av många anledningar 

vore bra för alla studenter. Det är inte så att man idag avgränsar utbildningarna 

till att bara lära ut det hantverk som krävs för att dokumentera eller på annat sätt 

beskriva ett skeende eller leda en process. En radiostudent till exempel gör be

tydligt mer än att sköta en inspelning. Men just den egna kroppen har man valt 

att inte arbeta med i utbildningarna. När jag talar om detta, framförallt med stu

denter på Dl, upplever jag att det ofta finns en stark skepsis och ibland rent av 

aversion mot de här tankarna. "Jag är inte här för att använda kroppen, jag är här 

för att skriva", som en student sammanfattade det. Men alla utbildningar syftar 

till att antingen med sin kropp, eller med hjälp av annans, gestalta ett skeende 

eller ett tillstånd av mänskligt liv. Också de som känner sig delvis undantagna har 

anledning att ansluta sig till det uppdraget. 

I skrivande stund är det fortfarande oklart vem som ska bli Stockholms drama

tiska högskolas nya rektor. Det är av stor betydelse i vilken riktning och med vil

ken ambition den nya rektorn väljer att organisera och leda den nya högskolan in 

i framtiden. Men avgörande för om vi ska bli den kulturella och intellektuella 

dynamo av internationellt intresse som vi har alla förutsättningar att bli är att vi 

som är i verksamheterna tar chansen att bygga den högskola vi drömmer om. 

Och återigen. Vad är det vi ska ha våra konstarter till? Vad är en människa? 

Simon Norrthon 

Tack till Jenny Tyllström för ditt skarpa öga och din vassa penna. 
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SAMMANFATTNING AV SEMINARIER 15-16 JUNI 2010 
av Jenny Tyllström 

Under våren 2010 intervjuade Simon Norrthon lärare på Teaterhögskolan och 

Dramatiska institutet. I stort sett alla tillsvidareanställda lärare erbjöds en inter

vju och av 37 st tillfrågade intervjuade Simon 34. Intervjuerna genomfördes en

skilt och varje intervju varade mellan 1 och 2 timmar. 

Den 15 och 16 juni 2010 samlades lärarna i mindre grupper till en workshop 

på 2,5 timmar för att gemensamt diskutera några av de frågeställningar som 

kommit upp i intervjuerna. Syftet med träffarna var att i mindre grupper ge lä

rarna en återkoppling på olika pedagogiska förhållningssätt som blivit synliga i 

intervjuerna men också att föra den pedagogiska diskussionen vidare genom att 

problematisera olika aspekter på lärande i gemensamma samtal. Jag deltog som 

bollplank till Simon vid planeringen av hur seminarierna skulle läggas upp, däref

ter dokumenterade jag samtalen på plats. Sammanfattningen av lärarnas diskus

sioner börjar med en kort beskrivning av upplägget. Därefter redogör jag för de 

olika övningarna var för sig och presenterar de diskussionsteman som aktualise

rades av lärarna i respektive övning. 

Seminarieprogram 

Alla lärare delades in i fem blandade seminariegrupper om fyra-sju perso

ner. Varje seminarium bestod av tre övningar och hade den yttre formen 

av ett Afternoon Tea Party. Till varje övning serverades gruppen en liten 

maträtt. Förrätten serverades till övning 1) Minns ett misslyckande, mellan

rätten serverades till övning 2) Värderingar och efterrätten till övning 3) 

Hur kan det pedagogiska samtalet fortsätta? Se bilaga 2-5. 

Förrätten. Minns ett misslyckande. 

Inledningsvis fick lärarna i uppgift att minnas ett pedagogiskt eller ett konstnär

ligt misslyckande de varit med om. De delade sedan upp sig två och två och berät

tade sina historier för varandra. Därefter återsamlades man i helgrupp och var 

och en återberättade den andres misslyckande som om det var ens eget. Slutligen 

fortsatte diskussionen gemensamt. Här nedan redogör jag för de tankar och 

reflektioner som berättelserna väckte. Jag har valt att samla dem under rubriker

na Vad är ett misslyckande?, Lärarnas berättelser och Att misslyckas som student. 

Vad är ett misslyckande? 

Ett misslyckande skulle kunna beskrivas som en oavsiktlig personlig katastrof. Av 

lärarnas berättelser att döma är det en krisartad, yrkesrelaterad upplevelse ( er

farenhet/motgång) präglad av starka känslor som man får hantera på egen hand. 
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Noggrant förberedelsearbete, bristande mod, bristande kommunikation och ofta 

höga ambitioner utmärkte också flertalet berättelser. I efterhand kunde miss

lyckandet upplevas som lärorikt. Man hade förstått nya saker om sig själv och 

sina arbetsprocesser, framför allt genom den ofta noggranna systematiska 

genomgång, det "ältande", man ägnat sig åt, ofta under lång tid, när man i efter

hand försökt förstå vad det var som gick så fel. 

Lärarnas berättelser 

Inget i berättelserna vittnade om att det skulle ligga en bristande vilja bakom det 

faktum att man misslyckats. Tvärtom var det vanligt att misslyckandet föregåtts 

av både omfattande och omsorgsfullt förberedelsearbete och stor ambition. Man 

hade läst in sig grundligt, gjort lång research, utvecklat nya samarbeten, inrikt

ningar, kursmål och/eller utbildningar. Orsaker till att det gick som det gick 

kunde till exempel vara att man hade haft "fel ingång" i ett arbete, man tänk

te/kände inte efter, "man tog inte in", "ville inte se", dialogen uteblev, man miss

förstod varandra, litade inte till sig själv, följde inte sin egen intuition, man sak

nade nödvändiga yttre förutsättningar för att arbetet skulle lyckas eller så kände 

man inte till alla yttre förutsättningar. Otillräcklighet, skuld, obehag, rädsla, 

skräck, missnöje, skam och ensamhet var känslor som förknippades med att 

misslyckas. Många berättade hur de hade varit fullt medvetna om att de stod i 

begrepp att misslyckas men inte förmått bryta förloppet. Vissa misslyckanden 

lades ner direkt efter premiär, andra kunde man tvingas arbeta i under flera må

nader eller år. Ingen beskrev att de deltagit i någon uppföljning där man i organi

serad form gavs möjlighet att hantera upplevelsen efteråt. Flera lärare redogjor

de för hur man på egen hand gjort noggranna och detaljerade rannsakningar av 

händelseförloppet, om och om igen, kanske under lång tid. Ett obearbetat miss

lyckande kunde fungera hämmande och traumatisera en person yrkesmässigt 

under flera år. En del lärare tog upp bristande mod som en av orsakerna till att 

man misslyckades. Man hade inte vågat utmana sig själv i den uppkomna situa

tionen utan istället förlitat sig på konventioner av olika slag. Några hade inte vå

gat låta utomstående personer granska arbetet de höll på med medan andra hade 

litat alltför mycket på medarbetares råd och valt att bortse från sin "magkänsla" 

eller intuition. Återkommande i flera berättelser var att man hade saknat grund

läggande förutsättningar för att arbetet skulle lyckas, såsom till exempel reellt 

inflytande, tid, utrustning, pengar och/eller personer. Trots att det varit en tuff 

erfarenhet upplevde många att misslyckandet varit lärorikt. Så småningom hade 

man kunnat inse att man lärde sig något nytt, att man faktiskt brutit ny mark eller 

kanske utvecklat insikter om sig själv eller ett ämnesfält som man haft stor an

vändning av i sitt vidare arbete som konstnär och/eller lärare i konst. Och som 

man inte skulle ha gjort om allt hade gått på räls. 
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Att misslyckas som student 

I alla grupper uttrycktes åsikten att misslyckanden var lärorika och viktiga att 

vara med om för att bättre kunna navigera i svåra yrkessituationer. De var 

kroppsliga erfarenheter som måste upplevas för att man skulle kunna lära sig 

något av dem. Detta diskuterades särskilt i relation till studenternas lärande. 

Studenterna fick misslyckas och det var också bra om de misslyckades, men de 

skulle helst inte göra det. Så uttryckte sig många. (Ingen hävdade att studenterna 

inte skulle misslyckas.) Men det räckte inte med att säga till studenter att det var 

bra och viktigt att misslyckas eller gratulera den student som misslyckades med 

en uppgift för att sedan lämna frågan därhän. För att det skulle bli meningsfullt 

behövde man diskutera och problematisera händelsen i efterhand. Det framhölls 

som viktigt att skapa tid och rum för detta. Flera lärare återkom till misslyckan

det just som pedagogiskt verktyg. Det var en viktig pedagogisk poäng att studen

terna fick erfarenhet av att misslyckas redan under sin utbildning för att ges möj

lighet att utveckla metoder att hantera den typen av situationer senare. Att tidigt 

i sin utbildning få vara med om och utvärdera ett misslyckande ansågs kunna 

avdramatisera studenternas höga ambitioner att lyckas och minska en del av den 

hämmande produktionsstress många studenter vittnade om idag. I en grupp ar

gumenterade man för att det var en del av högskolans uppdrag att skapa en miljö 

där misslyckanden sågs som en viktig del av lärandet och att lärarna därför mås

te hade kompetens att arbeta med det. Några lärare pekade på att det kunde vara 

en utsatt situation för lärare och studenter att idag hantera ett misslyckande 

inom ramen för utbildningen. De beskrev att de hade behov av att skydda studen

ter de arbetade med från att misslyckas och hur det fanns en risk att man som 

lärare kunde uppleva studentens misslyckande som sitt eget. En fråga som dis

kuterades i några grupper var när i utbildningen studenter skulle ges möjlighet 

att misslyckas. Här var man enig om att det helst skulle ingå i en arbetsprocess i 

den tidigare delen av utbildningen men undvikas i resultaten, som till exempel 

examensarbeten eller redovisningar, eftersom dessa utgör viktiga marknadsfö

ringsytor för studenten. Rädslan för att misslyckas själv som lärare var också en 

viktig fråga som togs upp för diskussion. Den rädslan kunde vara svagare eller 

starkare, men ofta närvarande. En lärare sade att hur vi förhåller oss till studen

ternas prestationer handlar om hur vi förhåller oss till vår egen erfarenhet av att 

misslyckas och vara "dåliga". Hade man mod att själv misslyckas i arbetet med 

studenterna och kunde beskriva och problematisera vad ett misslyckande var 

och vilken funktion det kunde ha, så var det också möjligt att visa och vägleda 

studenter i misslyckandets konst på ett bra sätt. Flera lärare konstaterade att 

ett pedagogiskt misslyckande var mycket lättare att dölja än ett konstnärligt. 

Samtidigt ansågs det minst lika viktigt att synliggöra ett pedagogiskt misslyckan

de för att kunna dra lärdom av det. Detta var ytterligare ett skäl till att bygga in 

misslyckande som en del i läroprocessen för studenterna, för att synliggöra och 

medvetandegöra problematiken för både lärare och studenter. 1 en grupp mena-
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de man att ett hinder för det inom både teater- och film utbildningarna på DI var 

att man värderade resultatet så tydligt på bekostnad av processen. 

Mellanrätten. Värderingar 

I den andra övningen fick alla varsitt papper med tio uttalanden (nr 1-10) från 

lärare på DI och TH. Uttalandena var ihopsatta av citat från de lärarintervjuer 

som Simon hade gjort under våren och som han tyckte var tillräckligt förekom

mande för att kunna sägas representera en existerande pedagogisk hållning. Där

efter delades lärarna in i smågrupper om 2-4 personer där man fick välja ut ett 

eller flera av de uttalanden man själv tyckte var viktigast. Uppgiften var att försö

ka formulera de underliggande värderingar som uttalandet kunde tänkas vila på. 

Efter 20 minuter återsamlades hela gruppen och man berättade för varandra 

vilka uttalanden man hade valt att diskutera, vilka värderingar man tyckte att de 

dolde och de reaktioner; reflektioner, provokationer, tankar och associationer, 

det hade väckt. Uttalandena engagerade grupperna på flera sätt. Det kunde 

vara svårt att särskilja de värderingar man tyckte fanns i uttalandet och sina egna 

reaktioner på det. Så vilka frågeställningar väckte uttalandena aktualiserade lä

rarna? 

De uttalanden som diskuterades var nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 och 10. 

Uttalande nr 1 och 2 

Valbarhet har inget egenvärde - begränsningen är det som gör mig 

kreativ. De flesta skapar bättre under press. 

Det som tar mig fullt i anspråk är att ingen sätter gränser för mig. 

De värderingar som lärarna tyckte avslöjades i citaten var till exempel att studen

ter är oförmögna att hantera val, valmöjligheter "dränker" studenterna, och gör 

dem okreativa, begränsningar är bra för studenterna men som lärare begränsas 

man om man inte är fri att själv styra. I två grupper konstaterades att uttalandena 

också tar avstamp i ett romantiskt konstnärsideal som utgår från att konstnärer 

ska brinna för det de gör, de skapar bättre under press och är gränslösa. Det idea

let styr utbildningsmiljön, menade en lärare. 

Citaten gav upphov till samtal om svårigheten i att som lärare parera den star

ka prestationspress många studenter upplever under sin utbildningstid och att 

de samtidigt ska möta en arbetsmarknad där de måste kunna arbeta under stor 

press många gånger. Vad behöver man öva sig i för att bli bra på det? Lärarna 

diskuterade skillnaden mellan press och stress. Den press som studenter upple

ver är starkt närvarande i utbildningen på flera nivåer. Flera diskuterade pro

blematiken i att försöka "pressa in så mycket innehåll på så kort tid". "Vi är som 

en amerikansk cirkus med tre parallella scener för att det aldrig ska bli stillastå

ende", var en beskrivning som gavs. Några grupper diskuterade vilket ansvar 

man hade som lärare för att vägleda studenter i att hantera prestationspress. 
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Dels under utbildningstiden, dels som förberedelse för ett långt yrkesliv. Samta

len kom in på hur viktigt det var med överenskommelser och gränsdragningar i 

relation till tid, både för studenter och lärare. Och ideer om hur lärar

na/högskolan skulle kunna fungera som en motkraft mot den stress studenterna 

själva upplever. 

Uttalande nr 4 

Man blir anställd som gästlärare om man passar in i det vi tror på. Sko

lan internrekryterar sina lärare, det gör att det fungerar, men det gör 

också att man har en outtalad tradition att ta ansvar för. Skolan talar 

om att studenten ska göra medvetna val, men det är svårt för en ung 

student, utan teknik och e1farenhet, som inte har något att ösa ur. Vil

ken plats finns det för förhållningssättet mästare-lärling i en modern 

konstnärlig högskola? Hela kulturen av kvalitetssäkring och poängsy

stem urholkar lärarrollen. 

De frågeställningar som väcktes av uttalande nr 4 problematiserade synen på 

studenterna, att interna normer styr utbildningen och behoven av reella verktyg 

för att kunna följa upp studenter som inte når kursmålen. Många lärare vände 

sig mot den föreställning om studenten som man tyckte genomsyrade uttalandet. 

Där tyckte de att studenten framställdes som en person som inte kunde något 

och inte hade förmåga att göra goda val. Det var helt felaktigt. Studenterna bar 

stora erfarenheter med sig in i utbildningen, de var både kunniga och kompeten

ta. Det var lärarnas ansvar att skapa förutsättningar för att detta att komma fram, 

menade man. "Det är lika mycket vårt problem att beskriva vad det är vi har 

gjort. Frågan är om vi gör jobbet tillräckligt bra för att får fram det som studen

terna kan och har gjort." sade en person. Samtalen kretsade också kring de 

normer som styr undervisningen. Detta engagerade framförallt lärare på Dl där 

man vittnade om en framväxande medvetenhet i kollegiet som vilka dolda nor

mer som styrde utbildningen. Externt rekryterade lärare beskrivs som normbry

tare för att de representerar en annan norm än den som är rådande på Dl. Att 

vara externt rekryterad beskrivs som positivt och laddas med uttryck som inspi

ration och att det är spännande medan internt rekryterade lärare står för kontroll 

och upprätthållande av ett normativt värdesystem som är dåligt. 

I några grupper uttryckte lärare behov av tydliga stödstrukturer för att kunna 

underkänna studenter som inte uppfyllde målen, något som saknades idag. Man 

uttryckte behov av ett konsekvent och tydligt system för såväl poängsättning av 

kurser som betygssättning och uppföljning av studenter. Samtidigt upplevde flera 

lärare att "byråkratiseringen" av utbildningen ökat vilket beskrevs som ett hin

der i arbetet. 

Uttalande nr 5 

Varför har studenten fortfarande denna längtan att rivas sönder av en 

stark ledare? Ofta gör läraren som sin mästare, eller som man själv ve-

+-
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lat ha det. Vi sitter fortfarande fast i den karismatiska lärarrollen, den 

som ska ge energi för att det ska hända. Ingen lärare vågar misslyckas 

och vara "den som inte var bra". 

Det femte uttalandet skapade en diskussion om hur man ser på sin roll som lära

re. Om spänningen mellan att både betraktas ( och betrakta sig själv) som en mäs

tare inom sitt område och samtidigt se studentens lärande som utgångspunkten 

för utbildningen. Man diskuterade motsättningen mellan det egna behovet av att 

ha en stark personlig relation med varje student och vikten av att ha en formell 

kunskapsbildning. Några lärare menade att de levde med lärarrollen dygnet runt, 

att det inte gick att skilja mellan det som ingick i läraruppdraget och i det privata 

livet utanför skolan. Också svårigheter med att ta på sig ansvar för studentens 

misslyckanden kom upp i diskussionen. 

Uttalande nr 6 

Det här är en yrkesskola. När de går ut ska de vara anställningsbara 

för att arbeta med scenkonst på institutioner eller fria grupper. Vi job

bar i team för att komma in i "ordergången" och lära sig vem det är 

som bestämmer, regissören. 

Uttalande nr 6 aktualiserade föreställningar om studenterna samt vilket uppdrag 

högskolorna hade i relation till sina studenter i jämförelse med de krav komman

de arbetsgivare ställde på dem. Flera lärare beskrev att man i första hand söker 

sig till ett yrke när man söker en utbildning på Dl eller TH. Man förväntar sig en 

yrkesidentitet. Lärarna bekräftade också att det var en huvuduppgift för utbild

ningen att utbilda yrkesspecialister men som konstnärlig högskola hade man 

därutöver i uppgift att få studenterna att diskutera om det de gör och reflektera 

över sitt konstnärskap. Högskolan hade i uppdrag att skapa ny kunskap medan 

"yrkesskolan" i huvudsak reproducerar gångbar kunskap. Att förnya arbets

marknaden och förbereda för en befintlig, det var högskolans uppgift. Det sjätte 

uttalandet lyfte fram högskolan som en starkt konserverande faktor vilket ledde 

samtalet i en grupp vidare in på hur studenterna istället kunde beskrivas som 

den starkast konserverande kraften i utbildningen. De ville helst göra sådant de 

redan kunde och lära sig just det som motsvarade framtida arbetsgivares krav. 

Man framhöll vikten av att utmana studenterna i det de inte redan var bra på. En 

lärare sade att det hängde samman med i hur stor utsträckning man själv vågade 

pröva nytt och ompröva det man visste, tyckte eller kunde både som pedagog och 

konstnär. En grupp gjorde en lista över vad de tyckte krävdes av en som lärare 

för att kunna utvecklas pedagogiskt. Det var humor, kollegialitet, lekfullhet, att se 

misslyckanden i sig som kunskapsdrivande och inte hemska samt att det handlar 

om hur länge man kan stå ut med ett kreativt kaos. Ett kollegium som tillåter sig 

lekfullhet signalerade självförtroende. En annan grupp diskuterade teamarbetet 

som arbetsform. Teamarbetsformen syftade ytterst till att lära sig samarbete men 

den pågående diskussion som fördes kring team på Dl upplevdes idag som be-
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gränsande. Problemet var att man i teamarbetsprocessen förutsatte att man lade 

samma betydelse i grundläggande begrepp som man använde sig av, som till ex

empel team, men när man sedan arbetade visade det sig att var och en hade olika 

förväntningar och värderingar på vad det innebar. Det här fick negativa konse

kvenser i arbetet. Därför var det viktigt att lärarna blev bättre på tala om vad 

man menade med viktiga grundläggande begrepp. Vi vet att vi alla lägger olika 

värderingar i ord när vi tolkar men idag betraktas det inte som relevant eller 

nödvändigt att stämma med varandra. 

Uttalande nr 8 

Jag släpper inte iväg dem till något som kan bli en katastrof, så vissa 

saker måste de få veta innan för att undvika de värsta fallgroparna, 

utbildningen är för kort för att man ska ha tid till för många fallgro

par. De ska inte få kritik från andra inom skolan, de får inte göra fel. 

Här leddes samtalen in på frågan om handledarrollen, kritisk reflektion och ut

värdering. Vissa reagerade på att uttalandet gav en syn på kritik som något nega

tivt, vilket man ansåg var helt fel. Att bygga upp ett gott kritiskt samtal med stu

denterna var svårt men viktigt. Flera uttryckte behov av utvärderingsformer och 

former för att samtala med studenten och varandra om gemensamma erfarenhe

ter av utbildningssituationer. Utvärderingsbehovet var starkt samtidigt som för

hållningssättet till utvärderingar skiljde sig stort mellan lärarna, menade en lära

re. 

Uttalande nr 9 

Vi lärare umgås mer med studenter än med andra lärare. Det är ett 

problem med att undervisningen påminner om kreativa skapande pro

cesser. Många lärare identifierar sig mer med sitt yrke än sin lärarroll. 

Jag märker att jag kan säga en sak och göra en annan, jag har ett be

hov av att vara omtyckt. Ofta handlar det om egna drivkrafter och be

hov hos lärarna. 

Uttalandet gav upphov till intensiva diskussioner om lärarrollen, om hur svårt 

det kunde vara att skilja mellan yrkesverksamhet och lärarroll. Flera identifiera

de sig inte som lärare i första hand när de arbetade på högskolan. Kanske berod

de det främst på att många lärare från början rekryterats som utövande konstnä

rer utan pedagogisk meritering? Motståndet tycktes i hög grad prägla relationen 

till studenterna. Med en hög andel utövande konstnärer bland lärarna var det 

särskilt viktigt att ge utrymme för diskussioner om läraruppdraget, menade lära

re i de grupper som diskuterade uttalandet. Flera efterfrågade stöd för att kun

na utöva läraryrket på ett bättre vis. Många identifierade sig i första hand som 

konstnärer och de tyckte att det var svårt att kombinera den rollen med rollen 

som lärare. Det ansågs exempelvis viktigt att medvetandegöra och formalisera 

lärarrollen, att man kunde se sig själv som lärare i första hand och att man kunde 
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bli mer konsekvent i sitt pedagogiska förhållningssätt. (Detta indikerar att konst

närskapet "skaver" i utbildningen, lite på samma sätt som Ylva Gislen beskrev på 

KFoU-seminariet i augusti, att man som konstnär ofta upplever att den konstnär

liga produktionen som görs inom ramen för ett forskningsarbete skaver, efter

som den har andra mål och kräver andra ställningstaganden än forskningsupp

draget. Förf. anm.) Som grund för resonemanget låg behovet att som lärare 

uppleva att studenterna uppskattade ens arbete, att man var omtyckt helt enkelt. 

Den här frågan hade börjat diskuteras bland lärarna på Dl. I en grupp ledde dis

kussionen vidare in på det faktum att så många lärare på Dl själva hade utbildats 

där, vilket skapade ett alltför homogent arbetsklimat där nya impulser och utma

ningar saknades. En konsekvens av att vara halvtidsanställd lärare, som togs 

upp framförallt av lärare på DI, var att man kanske tvingades tacka nej till konst

närliga uppdrag som inte gick att kombinera tidsmässigt med schemabunden 

undervisningstid. Resultatet var att man tvingades kompromissa med sin egen 

utveckling som konstnär. 

Uttalande nr 10 

Lärarna undervisar för mycket, det daltas med studenterna. Vi är för 

tillgängliga för studenterna, vi serverar, pillar och svarar på allt. Vi 

borde säga hit men inte längre. Som student kan man komma med 

önskemål och åsikter, men det som är bestämt måste respekteras. De 

som inte sköter sig borde åka ut. Vi som lärare har inte medlen att 

trycka på, det finns varken morot eller piska. Vi lyssnar för mycket på 

studenterna. 

Den bild av lärare och studenter som gavs i uttalande nr 10 provocerade många. 

Lärarna undervisade för mycket, saknade makt, var självförbrännande och alltför 

lyhörda för vad studenterna tyckte och saknade styrmedel för att skapa tillfreds

ställande former för undervisningen och stöd från skolan med att sätta gränser 

för undervisningen och de relationer som ingår i den. Vidare måste studenterna 

förstå och visa att de har skyldigheter och få tydliga ramar för sin undervisning 

som de skulle följa. I diskussionerna om uttalandet gavs alternativa beskriv

ningar av relationen lärare - student - skola. "Vi har gått från en skola där de 

lärare som var mest aggressiva och skrek högst fick mest resurser. Så är det inte 

alls idag och det är väldigt bra", sade en lärare. En annan beskrivning var hur 

man på TH kanske ingick mer i undervisningsrelationer med studenterna medan 

relationerna på Dl hade mer av en handledande karaktär, vilket ställde olika krav 

på relationen. Lärarna måste också lära sig att planera och använda sin undervis

ningstid på ett mer optimalt sätt än idag, menade någon. Om lärarna idag hade tid 

att detaljreglera vad studenterna gjorde i varje arbetsmoment var det kanske 

dags att pröva att släppa kontrollen en aning och få tid över till annat. 

En grupp talade vidare om vikten av att kunna förhålla sig till tydliga 

ramar, både som student och som lärare. Om hur viktigt det var att stu-
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denterna kom i tid, både som förberedelse inför yrkeslivet och för att visa 

respekt för medstudenter, lärare och föreläsare. Man hade i lärargruppen 

diskuterat en möjlig gemensam hållning för att komma tillrätta med pro

blemet under en längre tid men det hade slutat i att var och en satte upp 

regler för sin egen undervisning. 

Efterrätten. Hur kan det pedagogiska samtalet fortsätta? 

Lärarna hade ett flertal konkreta förslag till hur de ville hålla den pedagogiska 

diskussionen igång. Här finns dels förslag om förutsättningar för samtal och för

slag till olika aktiviteter. Jag väljer att rada upp alla förslag som 

gavs:Förutsättningar för samtal (som man vill ha hjälp med att skapa): 

Ge tid för ordentliga utvärderingssamtal kollegor emellan med konkreta frå

gor, till exempel: Vad gick bra? Vad fungerade inte? 

Mindre barn- förälderförhållande. 

Gästlärares medvetenhet kring sina pedagogiska uppdrag borde utvecklas. 

TID!! Skapa en tid. 

Saknar ledarskap vad gäller "arbetsplatsen", som stöd för det dagliga arbetet. 

Samling inför uppgiften. 

Avstämningspunkter. 

Vi-känsla. 

Skapa en miljö präglad av lekfullhet, lust och tillit. 

Fler möjligheter att undervisa tillsammans två och två eller fler. 

Gemensam metod för att prata om pedagogik. 

Exempel på aktiviteter som man vill genomföra: 

Besöka varandras undervisning. 

Gästlärare ska bjudas in till lärarkollegiet 

Schemagrupp med fler discipliner samlade, en lägger upp bågen, en gör kurs

planen, en målen osv. 

Diskussioner i kollegiet. 

Inrätta lärarmöten avsedda för pedagogiska samtal. 

Se varandra göra/undervisa och prata med varandra om det. 

Utveckla möten mellan studenter och lärare för att samtala om redovisningar. 

Utgå från "anekdoten", den korta berättelsen och diskutera. 

Föra ett samtal om text och praktiskt arbete "på golvet" som man har förbe

rett sig för. 

Fortsätta diskussionen runt de tio uttalandena. 

Skapa en kollektiv pedagogisk minnes bank över gjorda erfarenheter. Texter, 

samtal. 

Återuppta "Pedagogiska klubben" på DL Man kan utgå från ett ämne eller en 

pedagogisk situation som man diskuterar gemensamt. 

Vi har pedagogiskt kollegium varannan vecka under hösten på DRTV. 

.. 
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- Ämneskollegium.

- Se och diskutera film och teater tillsammans.

/Jenny Tyllström 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Uppdrag att Inventera den existerande pedagogiken och ut
bildningsuppläggningen på kandidatprogrammen på TH och 
DI 

Bakgrund 
Styrgruppen konstaterar att UF-gruppen först och främst har riktat sin 
undersökande blick "utåt" och formulerat en mängd förslag och reflek
tioner som pekar mot något nytt. Att tänka nytt är svårt men UF
gruppen lyckades verkligen vända på många stenar och peka på möjliga 
nyheter gällande den nya högskolans utbildnings- och forskningsverk
samhet. Styrgruppen är väldigt glada för att UF-gruppen valde en sådan 
inriktning på sitt arbete. 

Styrgruppen gör nu bedömningen att kvaliteten i fusionsprocessen skul
le stärkas av att blicken riktas "inåt" mot de existerande verksamheter
na på DI och TH. Såväl TH som DI bedriver idag utbildningar som hål
ler hög nivå. Det är inte bristande kvalitet i de nuvarande verksamhe
terna som har föranlett initiativet till att skapa en ny högskola - tvärt
om. Fusionens mål är ju att 1 +1 skall bli 3. Det vill säga att sammanfo
gandet av kompetenser och erfarenheter skall erbjuda såväl studenter, 
lärare som konstområden flera och nya möjligheter till kvalitativ ut
veckling. 

För att den nya högskolan ska ha förutsättningar att nå sin fulla poten
tial är det viktigt att nu inventera det som finns idag. Dels för att vi inte 
ska "slänga ut barnet med badvattnet" dels för att lärarna på de olika 
skolorna och institutionerna skall få en fördjupad insikt om på vilka sätt 
och med vilka mål andra lärare och andra ämnen arbetar. 

Uppdrag 

X X får Styrgruppens uppdrag att göra en inventering av dels de peda
gogiska modeller, metoder och förhållningssätt som utvecklats av lärar
na på de båda skolorna dels de mål, upplägg och metoder som finns för 
de kurser och kursmoment som idag utgör kandidatprogrammen på DI 
och TH. 

Syfte med uppdraget är att 

• öka lärarnas kunskap om på vilka sätt och med vilken målsätt
ning andra lärare bedriver sin undervisning

• inhämta kunskap för att kunna bedöma vilka kurser, kursmo
ment eller andra upplägg i dagens kandidatutbildningar som är
värda att bevara och/eller utveckla i den nya högskolan.
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• Inhämta kunskap för att kunna bedöma vilka pedagogiska mo
deller, metoder och förhållningssätt i dagens verksamhet som är
värda att bevara och/eller utveckla i den nya högskolan

Direktiv 

Uppdraget skall utföras utifrån den av Organisationskommitten beslu
tade kompassriktningen. 

En referensgrupp knyts till uppdraget och består av: 2 lärare från DI, 1
lärare från TH (väljs av respektive kollegium) + 2 studenter från DI och 
en student från TH (väljs av studentkårerna). 

XX skall kontinuerligt "stämma av" sin planering och inriktning av 
uppdraget med referensgruppen samt inhämta referensgruppens tankar 
och åsikter om den slutgiltiga rapporten. 

Inventeringen av existerande pedagogiska modeller, metoder och för
hållningssätt ska göras i form av ett flertal pedagogiska seminarier. 

Seminarierna kan förslagsvis gå till på så sätt att 4-6 lärare, med olika 
ämnesinriktning, samlas under en eller flera halv- eller heldagar för att 
berätta om, och samtala kring, sin pedagogik och sitt ämne. Inför semi
nariet skall lärarna haft möjlighet att förbereda sig för detta utifrån ett 
antal frågeställningar som framtagits. Frågeställningarna skall relatera 
till teman i UF-gruppens rappo1t samt Styrgruppens föreslagna kom
passriktning. Vaije seminarium dokumenteras. 

Inventeringen och bedömningen av existerande kurser, kursmoment 
och andra utbildningsupplägg bör göras genom dels analys av utbild
ningsplaner och kursplaner men kanske först och främst genom inter
vjuer med såväl lärare, rektorer, prefekter som nuvarande och före detta 
studenter. 

Senast den 30/ 4 skall XX äska om medel hos rektorerna för att genom
föra uppdraget. 

Uppdraget skall redovisas i en skriftlig rapport som lämnas till Styr
gruppen senast den 31/8 2010
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Bilaga 2 

Program för seminarier om pedagogiska förhållningssätt 15-16 
juni 2010 

Teaparty 
Tillagningstid 45 minuter per uppgift, 15 minuter till inledning och avslut

ning. 

God dag 

Presentation av dagen och Jenny 

Jenny presenterar vad vi ska äta. 

Förrätt 

Tillagningstid 45 min 
Recept 

1. Arbeta självständigt: minns ett misslyckande, konstnärligt eller
pedagogiskt. Skriv gärna ner stödord om händelsen. S min

2. Arbeta två och två: berätta för din nästa. När ni gjort det, döp din
berättelse och skriv ner några (2-4) viktiga iakttagelser som du
gjorde om dig själv då. 10 min

3. Alla samlas, återberätta den andres historia som var det din egen
för hela gruppen. Den vars misslyckande just återberättats får
frågan, typ: Är det något du känner att du saknar, vill lägga till eller 
ändra i berättelsen? 20 min 

4. Summering muntligt i helgrupp: Finns det likheter /återkommande
inslag i berättelserna ( = som kanske då kan sägas vara typiska för
ett misslyckande)? Finns det skillnader? 15 min

Skafferi: Var och en skriver ner rubriken på sitt misslyckande och ett par 
viktiga iakttagelser de gjort om sig själva/andra i situationen som upp
stod, under punkt 2. 

.. 
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Bilaga 3 
Mellanrätt, scones 

Tillagningstid ca 45 min 

Värderingar. Värderingen är en handling som resulterar i ett omdöme, en 

åsikt eller en uppfattning. 
Det finns värderingar bakom våra val. Vilka värderingar är det som präg

lar oss? Med utgångspunkt i några av de påståenden jag fått in genom in
tervjuerna kan man undersöka möjliga värderingar. Påståendena är repre
sentativa, dvs de kan knytas till ett flertal personer och kan sägas utgöra 

en riktning, en hållning, en åsiktsyttring som delas av flera lärare. 
SYFTET: att få igång diskussionen, 

- VI LETAR INGA SANNINGAR: vi ska försöka finna ALLA de möjliga

värderingar vi kan utläsa, vi säger alltså inte att de vi finner är de
sanna eller rätta.

Recept 

1. Jobba i grupper om tre, välj ett av flera uttalanden och sök

bakomliggande värderingar i det. Resonera er fram och skriv ner
det ni kommer fram till (sparas som dokumentation). Fortsätt med
ytterligare ett uttalande. 15 minuter.

2. Samla ihop era slutsatser och presentera för varandra i helgrupp.

Några hjälpfrågor. 
Om man utgår från det som sägs: 

Vad säger uttalandet om vad som är viktigt/värdefullt? 

Vad säger uttalandet om vad som är ett önskvärt beteende el 
förhållningssätt från studenten/läraren/skolan/samhället? 
Vad säger uttalandet om vad som är viktigt att öva på för att bli 
framgångsrik efter utbildningen? 
Vad säger uttalandet om vad som är bra? 

Vad säger uttalandet om vad som är dåligt? 

Ingredienser 

Utifrån vilka utgångspunkter skulle det vara rimligt att säga/göra ungefär 

såhär? Vilka grundläggande antaganden gör man om påståendet ska vara 
giltigt: 

Uttalande 1 
Valbarhet har inget egenvärde - begränsningen är det som gör mig krea
tiv. De flesta skapar bättre under press. 

Uttalande 2 
Det som tar mig fullt i anspråk är att ingen sätter gränser för mig. 

Uttalande 3 

Man schemalägger all tid och planerar i treåriga bågar, samtidigt som man 
söker en mer reflekterande student som tar för sig och tar ansvar för sin 
utbildning. Man låter två teser finnas samtidigt, dels den att de har allt när 
de kommer in, och dels den att de aldrig blir klara. 
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Uttalande 4 

Man blir anställd som gästlärare om man passar in i det vi tror på. Skolan 
internrekryterar sina lärare, det gör att det fungerar, men det gör också att 
man har en outtalad tradition att ta ansvar för. Skolan talar om att studen
ten ska göra medvetna val, men det är svårt för en ung student, utan tek
nik och erfarenhet, som inte har något att ösa ur. Vilken plats finns det för 
förhållningssättet mästare-lärling i en modern konstnärlig högskola? Hela 
kulturen av kvalitetssäkring och poängsystem urholkar lärarrollen. 

Uttalande 5 

Varför har studenten fortfarande denna längtan att rivas sönder av en 
stark ledare? Ofta gör läraren som sin mästare, eller som man själv velat 
ha det. Vi sitter fortfarande fast i den karismatiska lärarrollen, den som 
ska ge energi för att det ska hända. Ingen lärare vågar misslyckas och vara 
"den som inte var bra". 

Uttalande 6

Det här är en yrkesskola. När de går ut ska de vara anställningsbara för att 
arbeta med scenkonst på institutioner eller fria grupper. Vi jobbar i team 
för att komma in i "ordergången" och lära sig vem det är som bestämmer, 
regissören. 

Uttalande 7

Hur ska vi undvika att föra de strukturer som råder på teatrarna in på sko
lan? Det som handlar om hierarkier och fördelning av makt är fortfarande 
helt obearbetat på skolan. Studenterna vill jobba med film och teater, men 
vad vill vi berätta? Den konstnärliga diskussionen rör sig inom den ram 
som finns för produktioner utanför skolan - i Stockholm! 

Uttalande 8 

Jag släpper inte iväg dem till något som kan bli en katastrof, så vissa saker 
måste de få veta innan för att undvika de värsta fallgroparna, utbildningen 
är för kort för att man ska ha tid till för många fallgropar. De ska inte få 
kritik från andra inom skolan, de får inte göra fel. 

Uttalande 9

Vi lärare umgås mer med studenter än med andra lärare. Det är ett pro
blem med att undervisningen påminner om kreativa skapande processer. 
Många lärare identifierar sig mer med sitt yrke än sin lärarroll. Jag märker 
att jag kan säga en sak och göra en annan, jag har ett behov av att vara om
tyckt. Ofta handlar det om egna drivkrafter och behov hos lärarna. 

Uttalande 10 

Lärarna undervisar för mycket, det daltas med studenterna. Vi är för till
gängliga för studenterna, vi serverar, pillar och svarar på allt. Vi borde 
säga hit men inte längre. Som student kan man komma med önskemål och 
åsikter, men det som är bestämt måste respekteras. De som inte sköter sig 
borde åka ut. Vi som lärare har inte medlen att trycka på, det finns varken 
morot eller piska. Vi lyssnar för mycket på studenterna. 
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Bilaga 4 

Efterrätt 

Vilka möjligheter/behov har vi för att gemensamt planera undervisningen? 
Det pedagogiska samtalet- var finns det? 

Vad är det? 
Vilka ska delta? 
Hur ska det se ut? 
Var ska det ske och vilken funktion ska det ha? 

Recept 

"Vi talar som om vi menar samma sak, men det gör vi inte." 

"Det skulle behövas samtal som definierar den pedagogiska 
variationen - både för att hitta beröringspunkter och skillna

der, för att kunna komplettera varandra." 

"Jag saknar samtal om vad jag gör." 

- Arbeta tre och tre och få fram två förslag på att stärka och gå vidare med
det pedagogiska samtalet.
- Diskutera följande begrepp:

Samarbete, valbarhet, pedagogik
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Bilaga 5 

Gruppindelning för pedagogiska seminarier i vecka 24, 15-16/6. 

Grupp 1 

Marianne Persson 

Aleksandra Czarnecki Plaude 
Per A Jonsson 
Ylva Gustavsson 

Bengt Bok 
Karin Rudfeldt 
Anders Aare 

Grupp 2 

Anders Larsson 
Klas Dykhoff 
Ola Johansson 
Hilda Hellwig 
Tuija Liikkanen 
Ann-Margret Fyregård 
Maria Hedman-Hvitfeldt 

Grupp 3 

Harald Stjerne 
Janina Rolfart 

Mia Törnqvist 
Matti Alenius 
Ulrika Malmgren 
Frida Englund 

Grupp 4 

Boel Höjeberg 
Matthew Allen 
Lotta Erikson 
Claes Peter Hellwig 
Robert Nordström 
Stanislav Brosowski 

Grupp 5 

Kristin Grundström 
Peå Holmqvist 
PeO Sander 
Stina Lundberg Dabrowski 
Mihra Lindblom 
Lena Stefenson 
Paula Brandt 
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