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“Vem får vara med och skapa normer för vad musik är" ett rundabordssamtal om

hur man kan utveckla musik och musikalitet som teoretiska begrepp för att
kunna identifiera och problematisera musikundervisning inom
specialundervisning.

Anna-Karin Kuuse.
Handling och förhandling - en kritisk musiksociologisk läsning av musikalisk
agens i praktiken
Syftet med mitt nyligen avslutade avhandlingsprojekt har varit att identifiera, beskriva
och problematisera konstruktioner av social rättvisa i den svenska grundskolans och
kulturskolans musikundervisning. Trots att grundläggande demokratiska mål utgör
själva fundamentet för all musikundervisning visar flera utredningar att båda
skolformer står inför flera utmaningar när det gäller frågor om likvärdighet,
inkludering och måluppfyllelse. Musiklärare förväntas dock kunna navigera mellan
individuella, sociala, och musikaliska mål i praktiken.
Inspirerad av musiksociologiska perspektiv uppfattas musik och musicerande som
något i grunden socialt, kopplat till traditioner, kultur och normer och
musikundervisning definieras därmed som en social praktik där både musikaliska och
sociala erfarenheter kan tillhandahållas. Uppfattat på detta sätt kan musikmediet
erbjuda möjligheter för handling, kommunikation och ett kollektivt meningsskapande
vilket gör att den musikaliska undervisningspraktiken definieras som en möjlig arena
för både musikalisk bildning och socialt rättvisa erfarenheter. Flera studier
problematiserar dock en alltför neutral syn på undervisningspraktiken och elevernas
handlingsutrymme. Åter andra problematiserar det faktum att policy, styrdokument
och filosofiska grundantaganden styr vilka uppfattningar om musik, lärande, social
rättvisa och demokrati som iscensätts i undervisningspraktiken.
Med musikalisk agens menas de musikaliska handlingar varigenom individen ges
möjlighet att utveckla både sociala kompetenser – självreglering, identitet och
tänkande – och musikaliska kompetenser. Sådana erfarenheter avgörs av det kollektiva
handlingsutrymme, och de sociala relationer, som omgärdar praktiken. I förlängningen
blir musikalisk agens avgörande för meningsfulla musikaliska interaktioner och
begreppet definierar därmed även individers kapacitet och förutsättningar för delade
aktioner i relation till musik och musikrelaterade kontexter. Med hjälp av ett affektivt
diskursivt teoretiskt perspektiv problematiserar avhandlingen en alltför neutral syn på
musikalisk agens och resultatet synliggör den väv av multimodalt meningsskapande
som avgör vilka musikaliska och sociala handlingar som görs möjliga i relation till
praktikens diskursiva begränsningar. I presentationen diskuteras lärares kritiska
reflektioner över elevers kollektiva handlings- och förhandlingsutrymme samt
huruvida musikundervisningens sociala praktik kan distribuera socialt närande,
demokratiska och musikaliskt utvecklande erfarenheter i, med och genom musik.
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Annika Falthin, Anna-Karin Ahl och Maria Nordlöw
Workshop
Uppleva – Bearbeta – Översätta - Gestalta – Uppleva – Bearbeta…
Estetiska och konstnärliga intryck och uttryck kan skapa kroppsliga
erfarenheter vi människor upplever starkt men har svårt för att verbalisera. Vi
upplever något vi förstår som ofta positivt och kanske omvälvande för vår
förståelse av världen eller kanske som mer prosaiska betraktelser av vår
omgivning. Oförmågan att göra denna kunskap mätbar och uttalad har bidragit
till att estetiska ämnen marginaliseras i skola och lärarutbildning. När det ska
hävdas varför estetiska och konstnärliga uttryck är ”bra” i undervisning och för
lärande tas gärna ”hjälpeffekt” för andra skolämnen och tillika hjälp för
socialisering som intäkt för estetiska ämnens existensberättigande. Det är i hög
grad av dessa anledningar som lärare söker sig till kurser benämnda som
exempelvis estetiska lärprocesser. Upplevelsen av något positivt som inte
riktigt går att förstå varför är något som man vill utveckla förståelse om och
använda i sin undervisning. Under ett antal år har SMI, Stockholms
musikpedagogiska institut, erbjudit fristående kurser som behandlat estetiska
perspektiv på lärande. Lärare från vitt skilda discipliner och sammanhang,
övervägande kvinnor, har deltagit i dessa kurser. Laborationer med olika
konstnärliga uttryck varvas med litteraturstudier. Det handlar i hög grad om att
möjliggöra för ”estetiska” upplevelser som reflekteras, bearbetas och översätts
såväl till ord som till andra uttrycksformer och på så sätt skapa nya
gestaltningar och ny mening. Denna workshop syftar till att möjliggöra för
deltagarna att genom konstnärliga uttryck behandla ett ämne eller begrepp och
reflektera över såväl upplevd mening som lärprocess samt hur detta kan
översättas till andra uttryck och anpassas för skilda former av undervisning.
Vidare kommer begrepp knutna till benämningen estetik problematiseras samt
varför män är mindre benägna än kvinnor att delta i kurser som behandlar
estetik i relation till lärande.
Anna-Carin Ahl, fil mag. Högskoleadjunkt i musik och rytmik
Annika Falthin, Fil Dr Lektor i musikpedagogik
Maria Nordlöw, högskoleadjunkt i dans och drama

Annika Hellman
Pedagogical Adventures in Visual Art Education
Annika Hellman
This research project attempts to unfold the entanglements of aesthetical learning
processes, politics and ethics that are negotiated in a visual art course at the Leisure
Studies Teacher Training Program in a Swedish higher education context.
Furthermore, the aim is to investigate how aesthetical learning processes matter in a
learning encounter for learners; as pedagogical adventures (Atkinson, 2016; Lind,
2010/2012). Politically, there are many questions and problems that concerns the
dominating discourses of neoliberal managerialism in relation to aesthetic subjects
and creativity (Atkinson, 2016; Hellman & Lind, 2017). This investigation is not
directly involved with these questions, but rather draws on empirical didactical
examples from an aesthetical learning process, and discusses what such processes
might contribute to, as micro-politics and in terms of how to perform a sustainable
and ethical visual art education.
This research builds on a mindset of how to perform an affirmative critique in the
visual arts classroom by analysing the entanglement of subjects and objects in the
making. In other words, I focus on relationality as educational assemblages
(Hellman, 2017). Relationality in this context means the dynamic encounters of
objects, bodies, and practices that, in their connectivity, produce transformations
(Grosz, 2001). The key aim is to investigate local events of learning that emerge
which have the potential to stretch and bend discourses of art education practice and
extend the comprehension of what visual art and learning might become (Atkinson,
2016). The empirical material consists of student’s visual art portfolios, reflections
and a focus group interview with the students.

Barbro Bergfeldt.
Estetiska erfarenheter - i en vidare utveckling inom förskola, grundskola

och i lärarutbildningen.
Studien som presenteras är gjord i en mindre skola i ett nepalesiskt samhälle i
Chitwan District i Nepal för att generera kunskap om hur man kan öka barns
estetiska erfarenhet genom att använda bildskapande i undervisningen. Genom att
presentera material och tekniker kan vi påverka barns utveckling av färdighet,
förmåga och förståelse för bildskapande. Den estetiska erfarenheten kan förstås
genom Svenaeus teori där den egna kunskapen blir tydlig i samband med att den
medvetandegörs. I bildskapandet blev själva skapandet av bilden den kvalitet
som utgjorde själva erfarenheten. Det här kan förstås som att bildskapandet
blev den erfarenheten som var tillräckligt dominant för att karaktärisera
erfarenheten som helhet. Deweys teori om erfarenheter är något jag skulle vilja
lyfta i ett rundabordssamtal och diskutera hur vi kan använda estetiska
erfarenheter i en vidare utveckling såväl i förskola, grundskola och i
lärarutbildningen.
Uppfattningen att man ”leker” när man arbetar med bild gör att många barn inte
får en estetisk erfarenhet av bildskapande. Ändå är bildspråket ett av våra allra
tidigaste kommunikationsmedel. Jag menar att frånvaron av bildundervisning i
skolan kan leda till att vi undanhåller kunskaper och erfarenheter för de barn
som annars inte kommer i kontakt med bildskapande. Följden blir ett
berövande av de verktyg barn behöver för bildskapande, eftersom dessa
tekniker och arbetssätt är omöjliga att få en erfarenhet om – om varken
erfarenheten hos pedagogen eller materialen finns.
Referenser
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Cecilia Ferm Almqvist och Ketil Torgerssen.
Estetisk kommunikation - tolv år senare
2007 presenterade vi paperet Aesthetic Communication - Students’ Awareness på
konferensen International Society of Philosophy in Music Education (FermThorgersen & Thorgersen 2007). I paperet föreslog vi att begreppet “estetisk
kommunikation” kunde vara användbart för lärare och lärarutbildare för att tänka
kring utveckling av estetisk verksamhet som kommunikation. Med utgångspunkt i en
kombination av fenomenologi och pragmatism argumenterade vi för att en
konstruktivistiskt syn på lärande innebär att kunskap blir till i möten mellan
människor och i möten med världen. Konstuttryck blir således både mediator i
dessa möten och samtidigt något människor möter. Det estetiska blir till i mötena
och det blir således en uppgift för skolan att lägga tillrätta för elevers medvetna
deltagande i sådana estetiska praktiker. I detta första paper lyfte vi fyra centrala
medvetandedimensioner som vi ansåg att det var viktigt att fokusera i skolans
konstnärliga och estetiska verksamheter: 1)Medvetande sig själv, 2) Medvetenhet
om andra, 3) Medvetenhet om uttrycksmöjligheter, 4) Medveten om roller och
ansvar i kommunikationen.
I ett uppföljande paper året efter skrev vi om fantasins, delning av erfarenheter och
drivkrafters roll i estetisk kommunikation som en utveckling av hur och varför skolan
skulle kunna arbeta med de fyra medvetenhetsformerna.
Efter detta skildes våra vägar och vi har sedan på varsitt håll utvecklat varsin gren
gällande teorin om estetisk kommunikation, den ena primärt med Arendt, Dufrenne
& Heidegger, den andra med hjälp av Dewey, Spinoza, Næss och Deleuze. I denna
dialogiska presentationen söker vi att visa på och analysera hur dessa två grenar av
estetisk kommunikation ömsesidigt kan berika varandra och tillsammans kan bidra
med i förståelsen av vilken roll estetisk erfarenhet och upplevelse kan spela i
utbildning och lärande.
Cecilia Ferm Almqvist
Södertörns högskola
cecilia.ferm.almqvist@sh.se
Ketil Thorgersen
Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och Stockholms universitet (HSD)
ketil.thorgersen@smi.se

Christina Larsson

Ebba Theorell
Små barns krigiska, fysiska lekar
Små barns krigiska, fysiska lekar har intresserat mig under många år. Vad innehåller
de och varför attraherar de särskilt pojkar så mycket? Varför upprör dessa lekar
vuxna i så hög grad att de förbjuds, ignoreras och motarbetas? Det är svårt att se
bortom det mest uppenbara då vår perception formas av kulturella självklarheter. Ur
ett utbildningsperspektiv är det problematiskt eftersom det bli svårt att ge möjlighet
för barn att bryta sig ur stereotyper. Går det att träna vår blick i att hitta annat än våld
i krigsleken? För att komma bort från min egen automatiskt oroade och fördömande
läsning av krigsleken började jag filma barn när de leker krig och fick då syn på
mycket som överrumplade mig i barnens språk, rörelser och överenskommelser.
Istället för oro väcktes frågor om vilka estetiska erfarenheter barnen gör sig i den här
typen av fysiska actionlekar. Det mest uppenbara var att de tycktes lägga stor vikt
och noggrannhet kring kroppens rörelser. Därför tittar jag huvudsakligen i mitt
avhandlingsprojekt på krigsleken genom ett dansteoretiskt perspektiv. Kinestetisk
intelligens1 som kunskap, oregelbunden rytm2 och assemblage3 utgör betydelsefulla
ingångar i mitt teoretiska ramverk. Just nu undersöker jag även något som jag kallar
för ”estetisk uppmärksamhet” i relation till barnens rörelser. Krigslekens
låtsasaggressioner verkar i många fall leda in barnen i ett slags autodidaktiska,
improviserande estetiska lärprocesser där ett repetitivt, finkalibrerande av rörelse blir
helt centralt.
Ebba Theorell, doktorand i Estetiska ämnens didaktik, HSD Stockholms Universitet
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Elin Låby

Hur har barns estetiska erfarenheter i skolan förändrats över tid?
En diskussion med utgångspunkt i de bilder som presenteras i avhandlingen
vinnande bilder Teckningstävlingar 1938-2000
I min avhandling Vinnande bilder – teckningstävlingar för barn 1938-2000 har jag
studerat teckningstävlingar för barn, vilka som varit arrangörer och vilka bilder som
vunnit, liksom hur tävlingsmomentet efterhand kom att bli alltmer ifrågasatt.
Barnbilder har använts för olika sociala, politiska eller kommersiella syften av en
mängd olika tävlingsarrangörer, som exempelvis Televerket, Rädda barnen eller
WWF. Tävlingarna har de kunnat ge vikt åt barns skapande och lyfta barns röster då
barns bilder genom tävlingarna gjorde barns konstnärliga uttryck synliga och
angelägna i samhället. Vilka organisationer och institutioner har då använt sig av
skolan som ett sätt att uppmärksamma barns estetiska erfarenheter? Och vilka
erfarenheter har man frågat efter? Nationalmuseum i Stockholm har en omfattande
samling bilder från perioden 1938 - 1947 som dokumenterar en tävling de själva var
med och arrangerade. Något som betonades i denna tävling, där veckotidningen
Folket i Bild var huvudarrangör, var svenska skolelevers möjligheter att kunna delge
sina egna erfarenheter, med teman som ”Livet i vår skola”, ”Livet i vår hembygd,
eller ”Våra Lekar”. Genom att bilderna publicerades på tidningens ungdomssidor och
visades på utställningar gavs också möjlighet för eleverna att ta del av varandras
erfarenheter och intressen. Teckningslärarförbundet var med och arrangerade dessa
tävlingar, som på sin tid var ett försök att förändra den pedagogiska praktiken mot ett
friare skapande, som betonade barnens fantasi.
Utifrån min avhandling vill jag diskutera hur användandet av barnbilder förändrats
över tid, vilka bilder som lyfts fram som föredömliga och vinnande och idéer om vad
som är en ”bra barnbild”. Hur har bedömning och innehåll i bildämnet förändrats
över tid? Riktlinjerna för vilket material som ska användas förändras i de olika
tävlingarna, och förändringar i skola och samhälle under 1970-talet, förändrar även
delvis tävlingsbildernas tema, men temat ”hembygden” finns med under hela
perioden. Även skolans kursplaner och bedömning i bildämnet förändras, samtidigt
som äldre traditioner lever kvar i den faktiska skolpraktiken (Skolverkets rapport
2015) Vilka olika ideal samverkar eller är i konflikt idag inom det bildpedagogiska
fältet?
Referenser:
Låby, E. (2018). Vinnande bilder!: Teckningstävlingar för barn 1938-2000. Diss.
Linköping : Linköpings universitet, 2018. Linköping.
Skolverket (2015) Bild, musik och slöjd i grundskolan En sammanfattande analys av
de nationella ämnesutvärderingarna.

Eva Hallgren
Vem kan och ska göra vad?
- Processdrama i so-undervisning på högstadiet
Eva Hallgren, lektor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet
I en granskning av Skolverket av so-undervisning framkom att elever inte stimuleras
tillräckligt när det gällde utvecklande av ämnesspecifika förmågor som bland annat
analys, reflektion, kritisk undersökning, och argumentation. Istället föreslogs
ämnesövergripande undervisning med öppna frågor där rollspel/drama kan användas
för att presentera etiska dilemman.
Förslaget överensstämmer med forskning om drama som visar att elever kan
reflektera mer djupgående och kommer ihåg mer efter att ha deltagit i processdrama
kring ett kunskapsinnehåll. Högstadielärare har dock sällan kunskap i
drama/rollspel/processdrama. Går det ändå att på ett konstruktivt sätt använda
processdrama i so-undervisningen på en vanlig svensk högstadieskola? Vad kan ett
samarbete mellan en so-lärare och en dramapedagog tillföra so-undervisningen?
Studien bygger på fyra lektioner i en klass 9 där en so-lärare bjudit in en
dramapedagog från Kulturskolan att med processdrama fokusera lärandemål kring
mänskliga rättigheter och demokrati. Lektionerna filmades och har analyserats
utifrån verksamhetsteori. Resultatet visar att en partner-överenskommelse med tydlig
ansvarsfördelning mellan de två ämnesexperterna är att rekommendera då bådas
kompetens behövs.

Eva Österlind
Estetiska lärprocesser genom drama - vem lär sig vad?
Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet
Drama är en estetisk uttrycksform som i Sverige under lång tid utvecklats främst som
metod för lärande i andra ämnen, inom ramen för så kallade estetiska lärprocesser.
Den främsta orsaken till detta är att drama inte är ett ämne i grundskolans nationella
läroplan. Drama framhålls ofta som ett beprövat sätt att skapa ökad motivation och
fördjupat lärande (i andra ämnen) hos deltagarna. Frågan är om det stämmer för alla
oavsett förkunskaper, eller om viss dramakompetens och vana vid arbetsformen har
betydelse för vad deltagarna kan tillgodogöra sig i relation till en given tematik eller
ett specifikt (ämnes)innehåll?
Studien bygger på en dramaworkshop på temat hållbar utveckling som genomförts
med olika studentgrupper inom högre utbildning i Atén, Helsingfors och Stockholm.
Efteråt besvarade deltagarna enkäter med öppna frågor. Utfallet skiljer sig markant
mellan olika studentgrupper. Resultaten visar bl.a. att för deltagare som helt saknar
dramaerfarenhet tenderar arbetssättet att hamna i förgrunden och det innehållsliga
temat, i det här fallet hållbar utveckling, hamnar i bakgrunden. Resultatet väcker
frågor kring drama som estetisk lärprocess i lärarutbildningen.

Fia Fredricsson Flodin
Workshop/Paper Presentation av en antologiartikel under arbete

Interkulturalitet och improvisation att synliggöra och undersöka interkulturella spänningsfält genom
dansimprovisation
Början:
Hur kan undervisning i estetiska uttrycksformer ses som ett sätt att lära för och
genom interkulturalitet? Där ska man väl lära sig att dansa, måla eller sjunga? Jag,
som frågar detta, är adjunkt i estetiska lärprocesser med inriktning dans på
lärarutbildningen vid Södertörns högskola och har valt att göra ett nedslag i min egen
undervisning i form av en tillbakablickande berättelse från ett av mina seminarier.
Med exemplet i fokus vill jag levandegöra delar av seminariet för att sedan
introducera och reflektera kring två grundläggande begrepp för min undervisning improvisation och reflektion – genom att sätta dem i relation till aspekter av att lära
för och genom interkulturalitet. Min erfarenhet är att en berättelse om en verklig
händelse kan ge större förståelse av de begrepp och fenomen som sedan ska
diskuteras.
Slutet:
I texten ovan har jag försökt visa hur min undervisning i dansimprovisation kan vara
en möjlighet att lära för och genom interkulturalitet som en del i utvecklandet av en
interkulturell lärarkompetens. Jag vill dock understryka att estetetiska uttrycksformer
automatiskt inte skapar interkulturell undervisning utan som lärare behöver jag
ständigt vara uppmärksam på mina egna normer och förgivettaganden. Precis som
jag också ville visa i mitt exempel från mötet med studenten som fick mig att ändra
på min undervisning så den blev mer tillgänglig för alla studenter. Det vill säga det
finns ingen garanti att man får med alla studenter eller elever i undervisningen. Det
är ett ständigt utvecklande av undervisningen och ständigt problematisera kring
händelser och frågor som dyker upp. Faran är när rutinen tar över och den kritiska
reflektionen kring det som sker uteblir. Lärare i alla sammanhang förskola, skola och
högre studier behöver alltid uppmärksamma sina egna perspektiv såväl som de
normer och strukturer som råder inom sin verksamhet.
Jag tänker mig en kortare presentation kring mitt arbete muntligt för att sedan
dra upp några frågor kring estetiska uttrycksformer i relation till
interkulturalitet.

Ingrid Forsler.

Lena O Magnusson
I rörelse med en balaklava – att dela estetiska erfarenheter i högre
utbildning
Föreliggande presentation har för avsikt att med hjälp av något som kan
liknas vid en autoetnografisk metod (Ellington & Ellis, 2008) lyfta fram och
diskutera en mindre forskningsstudie med fokus på estetiska uttrycksformer
och estiska processer. Undersökningen inbegriper en intervention med lärare
och studenter inom högre utbildning. Interventionen tar form som workshopar
där först en grupp lärare och sedan en grupp studenter möter samma konstverk
och samma konstpedagogiska uppgift. Med utgångspunkt i produktion av olika
slags datamaterial och med erfarenheter från workshopar berör
undersökningen bland annat frågor som: Vad kan estiska erfarenheter och
estiska processer bidra med inom högre utbildning? Vilka dialoger och samtal
öppnar den här typen av processer för? Vilken roll spelar de gemensamma
estetiska erfarenheterna för dessa samtal? Datamaterialet består av
gestaltningar som inbegriper: lera, plast, tredimensionella konstruktioner,
ljusbord, fotografi, glas, olika sorters papper, färger och tapetklister men också
samtal och texter i olika former. I ett möjligt resultat berörs affekter och
flyktlinjer (Deleuze & Guattari, 2015) med utgångspunkt i de estiska
processerna och användandet av estetiska uttryck. Genom användandet av
autoetnografi lyfts aspekter i data som lyser särskilt starkt (MacLure, 2010) och
data som häftar vid forskarens intresse och inte lämnar henne ifred (MacRae,
Hackett, Holmes, & Jones, 2018).
Referenser:
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museums. Children’s Geographies, 16(5), 503–515.
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Lisa Öhman och Barbro Johansson

Malena Wallin, Ulla Tanggård, och Charlotta Gavelin
”Tweenies”, en storyline
identitetsskapande

om

fritidslärares

möte

med

unga

elevers

Bakgrund: I fritidshemmet finns fortfarande bra möjligheter att fokusera ämnesövergripande
och gemensamma arbeten med värdegrundsarbete, inte minst genom estetiska och kreativa
processer. Lärare som undervisar i fritidshemmet kommer ofrånkomligen att arbeta med
identitet genom elevers frågor om vem de är och vem de är på väg att bli. Inspiration söks
hos varandra, vuxenvärlden och hos förebilder från populärkultur, sociala medier och
sportvärlden. Utifrån studenternas verklighet och önskemål behandlades begreppet
”tweenies” som syftar till en viss ålder som definieras som ”mellan barn och ungdom”. En
neologism utifrån ”pre-teen” kombinerat med ”between”. Vi har försökt utveckla uppgifter
som utmanar våra lärarstudenter att arbeta utforskande och experimenterande med att
undersöka begreppet genom ett arbete med storyline. Ett arbetssätt där identitetsutveckling,
värdegrundsfrågor som har inkludering som ett avgörande perspektiv och där estetik och
bilddidaktik använts som didaktiska verktyg. Uppgifterna har genomförts i en kurs om språk
och kreativa processer för blivande fritidshemslärare. I denna (…) presenterar vi några av
dessa uppgifter, tankarna bakom och studenters upplevelse av uppgifterna.
Teoretiskt perspektiv: Storyline är en undervisningsmetod som vilar på vetenskaplig grund
och har en konstruktivistisk syn på kunskap och lärande (Moreau och Wretman). Genom att
arbeta upplevelsebaserat, med sin verklighet, ges studenterna möjlighet att visualisera sin
föreställning inom det valda området. En viktig aspekt är att studenterna blir medvetna om
att deras kreativa och argumenterande tänkande värdesätts. (Falkenberg och Håkansson) Vi
har ett designteoretiskt perspektiv på undervisning, som är en pluralistisk teoribildning. Den
grundar sig på Selander (2008) och dennes teoribildning. Det innefattar socialsemiotik och
multimodalitet (Kress & van Leeuwen, 2001, Kress 2005), pragmatism som vi känner den
från främst (Dewey, 1997) och sociokulturella teorier (Vygotskij, 2000, Säljö, 2000).
Vi stödjer oss också på Bruners tankar om scaffolding, både när det gäller didaktik för
skola och didaktik för lärarstudenter (Bruner, 2002). Lärarstudenter behöver själva möta
teorier i praktiken, alltså ”bli utsatta” för teorier genom att vara i teorin, inte endast läsa om
den och försöka koppla till den i egna texter. Eftersom vi alla är estetiska lärare i botten
spelar Lindströms (2008) modell en stor roll i vårt upplägg och i analys av vårt arbete.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur visuella representationer av identitet skapas
och uppfattas hos blivande lärare.
Resultat: I våra intervjuer har vi kunnat se att uppgiften upplevs som både lustfylld och
krävande, och att det handlat mycket om att våga. Våga gå tillbaka och återupptäcka sitt
ungdoms-jag och våga öppna upp för att se de elever som våra studenter kommer att möta.
Att våga leka och spela ut.
Bruner, J (2002). Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg:
Daidalos.
Kress, G (2005). Multimodality. London: Routledge.
Lindström, L (2008). Nordic Visual Arts Education in Transition. A researc Review.
Stockholm: Vetenskapsrådet.
Säljö, R (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
Vygotskij, L S (2000). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.
Moreau, H. Wretman, S. Storyline. Fortbildningsförlaget.
Bell, S. i föregående (Översatt Moreau)
Falkenberg, C. Håkonsson, E. (2004) Storylineboken – handbok för lärare.

Margareta Aspán
Om barns rättighet att delta i det kulturella genom möten med professionella
scenkonstutövare i skola
Abstract

I presentationen behandlas frågan om vad som kan utgöra meningsfulla möten
då elever inom ett skolprojekt i Unga på Operans regi möter professionella
scenkonstutövare. Barnen ges där möjligheter att beröra och beröras genom
konstnärliga erbjudanden och uttryck. Dessa ses i studien som kroppsliga och
känslomässiga erfarenheter vilka mynnar ur en mängd möten på olika nivåer
och i olika rum: barn möter varandra och sina olika uttrycksformer, och de
möter de professionella konstutövarna inom och utanför skolans
undervisningspraktik. En ung generation möter också det kulturarv som
Kungliga Operan bär. Analysen relaterar därmed teoretiskt till geographies of
encounter där möten, enligt Wilson, förstås som sammanstötningar mellan
olikheter gällande aspekter såsom meningsskapande och makt. I studien
anläggs även ett rättighetsperspektiv som belyser barnets särskilda position
som rättighetsbärare i enlighet med barnkonventionens artikel 31, om barnets
rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet, vilket här ses som en
rätt till fascination – enchantment.
De relationella aspekter som framträder i det empiriska materialet, bestående
av fältanteckningar samt transkriberade fokusgruppsintervjuer, tolkas i termer
av attunement och intersubjektivitet, mot bakgrund av Biestas syn på utbildning
för subjektifiering. Resultatet visar att även om undervisningens potentiella
öppenhet kan gynnas av konst som ju erbjuder dialog med omvärlden, är sådant
möjliggörande av – med Ahmeds begrepp – delande av rytmer aldrig givet.
Margareta Aspán
Fil. dr, lektor
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
margareta@buv.su.se
08-120 762 54
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Maria Eriksson.
Synlig tystnad
Visuella gestaltningar av femininintet och ras i bilddidaktiska praktiker
I det här papret lyfts ett empiriskt exempel kring bildundervisning på gymnasienivå i
svensk skolkontext vilket analyserar blickar, kroppar och vithet i en bildundervisning
fylld av färg. Genom att ta kritiska vithetsstudier med intresse för skola i bruk
konstaterar jag hur en urban skola med högt söktryck är ett s.k. vitt rum (jfr
Ahmed, 2011), men också hur tal om hudfärg eller kroppar fysiska yttre i en
antirasistisk kontext blir riskabelt.
Empirin omfattar elevers och lärares interaktioner kring en skoluppgift på temat
förtryck och motstånd, och består av elevernas bildarbete – en konstfilm – min
egen videodokumentation av bildlektionerna samt fältanteckningar. För att
undersöka vithetens rum, vita blickar och kroppars färg använder jag det
antiessentialistiska begrepp ras som analytiskt verktyg. Papret ger en analys av
hur ras brukas genom blickar och visuell gestaltning inom skolans formella
praktik men aktivt tystas när lärare och elever talar om det visuella uttrycket.
Genom att belysa lärandesituationerna vill jag i det här papret diskutera hur
elevernas kroppar estetiseras, tillskrivs föreställningar och brukas som visuella
resurser. Jag vill uppmärksamma ett didaktiskt dilemma där feministiska och
antirasistiska intentioner i bilddidaktisk praktik kan locka fram visuellt
uppmuntrad andrefiering parad med tystnad.
Fil. dr Maria Eriksson [mail maria.eriksson@hsd.su.se]
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik,
Stockholms universitet

Maria Wassrin.
Att spela rummet och bygga lego med musikaliska byggstenar
- Estetiska upplevelser för förskollärarstudenter för kompositionsarbete
med barn
Musikaktiviteter i förskolan har till stor del en reproducerande karaktär
(Söderman, 2012). Då Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) förutom att
ålägga pedagoger att arbeta med musik i form av överföring av ett kulturarv
också kräver att barn ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i musik,
behöver, om läroplanen ska kunna uppfyllas, stor vikt läggas vid skapande
moment i förskollärarutbildningen. Erfarenheter inom musiklärarkåren visar
dock att förskollärarstudenters kunskaper, färdigheter och självförtroende i
musik ofta är obetydliga när de påbörjar sin utbildning i musik på programmet
och det behöver därför undersökas hur man som lärarutbildare kan gripa sig an
undervisning i musikaliskt skapande under de få undervisningstimmar som
oftast står tills buds.
Mot denna bakgrund presenteras en studie (på planeringsstadiet) som syftar
till att undersöka om förskollärarstudenter genom ett antal workshops skulle
kunna få de estetiska upplevelser och relevanta musikaliska verktyg som krävs
för att känna självförtroende nog att arbeta kreativt med musik i förskolan.
Undersökningen är tänkt att ske genom specifika praktiska uppgifter i
workshops
och
efterföljande
intervjuer
med
studenter
i
Förskollärarutbildningens musikundervisning vid Stockholms universitet.
Uppgifterna har vuxit fram under mina musikverkstäder och har fokus på
alternativa sätt att närma sig musik som uttrycksform i förskolan (Wassrin,
2016) och är bl. a. inspirerade av gruppen Six drummers, Minimalism, samt
Ambient music. Workshoparna kommer också innehålla problematiserande av
musikalitetsbegreppet och musikbegreppet.
Keywords: estetiska upplevelser, komponering, improvisation, förskola,
förskollärarutbildning

Martin Englund
Workshop om historiska epokers estetiska uttryck
Går det att fånga en historisk epok genom ett estetiskt uttryck?
Historieundervisningen i dialog med Hegels estetik.
En gymnasielärare i historia står inför uppgiften att sammanfatta tusentals år av
historisk utveckling under ett begränsat antal lektioner vilket leder till en
omfattande urvalsproblematik. Dels måste det bestämmas vilka händelser,
platser, personer och processer som ska prioriteras men här riktas istället fokus
på det estetiska uttryck som manifesterat sig historiskt. Går det att fånga en
historisk epok genom ett estetiskt uttryck? Finns det ett verk att peka på som
fångar epokens estetik?
Först kan det konstateras att en historielärare inte har möjligheten att svara nej
på denna fråga i praktiken även om väldigt mycket talar för att det inte går att
fånga en epoks estetiska uttryck på ett rättvist sätt. I den konkreta
undervisningssituationen måste läraren visa upp någonting och då har detta du
visar ett specifikt estetiskt uttryck. Men när en bild väljs ut för att visas upp så
väljs oändligt många fler bort.
För att diskutera denna problematik har jag valt att gå i dialog med Hegels
estetik så som den introduceras i Introduktion till estetiken och det efterord som
Sven-Olov Wallenstein skrivit för att klargöra Hegels estetiska tänkande. Hegel
presenterar ett historiskt-estetiskt system som visar på ett andligt
fortskridande där han tänker på konst och historia som om de hör samman. Där
har varje epok ett tydligt estetiskt uttryck.
Min ambition är att leda en workshop där alla deltagare initieras i detta
dilemma. Att först diskutera om en historisk epok har ett specifikt estetiskt
uttryck för att sedan försöka göra detta urval själva. Deltagarna delas då in i
mindre grupper som tillsammans får välja en epok vars estetiska uttryck de
sedan ska fånga. Kommer de att kunna hitta ett verk som fångar epokens estetik
och hur kan de argumentera för att detta verk är det rätta? Efter att de arbetat
med detta en kort stund, med hjälp av datorer och smarta telefoner visar de för
varandra vad de kommit fram till. Möjligtvis har de en målning, en staty, en dikt
eller ett musikstycke som fångar epoken. Avslutningsvis kan vi återvända till
grundfrågan och fundera på om vi funnit någon större klarhet i denna
grundläggande problematik för en historielärare.

Martin Göthberg
Martin Göthberg, PhD, Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna

Estetiskt erfarande i rollarbete inom teaterproduktion på gymnasiet
Med intresse för hur en grupp elever och deras lärare aktualiserar kulturella resurser i
social interaktion diskuterar jag estetiskt erfarande i rollarbete inom en teaterproduktion
på gymnasiet. Presentationen bygger på en empirisk studie, Göthberg (2019). Studiens
deltagare arbetar med en iscensättning av Molières De löjliga preciöserna under två
terminer. I centrum för deltagarnas aktiviteter står transformation av dramatext till
scentext. Det estetiska erfarandet präglas av att elever och lärare orienterar den sociala
interaktionen mot ett konkret produktmål i form av teaterföreställningar.
I studien närmar jag mig den specifika produktionens rollarbete och estetiska
lärande med hjälp av synen på meningsskapande, lärande och kreativitet i dialogisk och
sociokulturell teori. Det teoretiska ramverket erbjuder verktyg att på detaljnivå analysera
videosekvenser av den sociala interaktionen med fokus på (drama)rolltagande.
I presentationen uppmärksammar jag två aspekter av estetiskt lärande i
teaterproduktionen. Den ena aspekten rör elevernas val att arbeta med den aktuella
Molière-texten fram till föreställningar uppfattat som estetiskt motstånd mot specifika
delar av samtidskulturen. Den andra aspekten (nära förbunden med den första) rör hur
eleverna kollaborativt och explorativt utforskar och formar sitt estetiska material. I
studien använder jag begreppet ’student agency’ i samband med sådant estetiskt lärande.
Jag diskuterar konkreta exempel på ’student agency’ i form av informella sociala
situationer där elever på ett gränsöverskridande och humoristiskt sätt utforskar sina
roller. Analytiskt sett väver eleverna in ett slags kommunikativa sidoprojekt som ett
speciellt skikt i den pågående lektionsinteraktionen. Sidoprojekten benämns i studien
’Didaktikens gycklare’. De visar sig produktiva i gestaltningsarbetet genom
möjligheterna att i sådan interaktion utveckla textförståelse och appropriera relevanta
medierande verktyg för att presentera rollfigurer i scentexten.
Göthberg, M. (2019). Interacting: coordinating text understanding in a student theatre production. Diss.
Göteborg : Göteborgs universitet.

Max Liljefors

Mikael Persson
Positionerande bland eleverna och möjlighet till estetiska erfarenheter
I den här presentationen kommer, med utgångspunkt i min avhandling i
Musikpedagogik, argumentera för att elevers positionerande bör betraktas som
väsentligt att studera för att på ett meningsfullt diskutera elevers delaktighet i
estetiska praktiker i musikklassrummet.
Materialet kommer från videodokumentation av elevers interaktioner i två olika
musikklassrum årskurs åtta på högstadiet i Stockholmsområdet. De båda
skolorna som är utvalda för studien är jämförbara beträffande klass och
etnicitet, men skiljer sig åt genom att eleverna i Musikprofilskolan aktivt valt
extra musik på schemat medan eleverna i Centralskolan valt skola företrädesvis
utifrån närhetsprincipen. Materialet är transkriberat, analyserat och
tematiserat med utgångspunkt vad som står på spel i elevernas interaktioner,
hur de positionerar sig i relation till varandra samt vilka olika retoriska resurser
som används för att realisera olika positioner.
På ett övergripande plan visar resultaten att det inte, trots en gedigen mängd
forskning som pekar på den intima relationen mellan identitetsskapande och
musik, att elevernas interaktioner i hög utsträckning kretsar kring andra
positioner så som konform/rebellisk, humoristisk/seriös, självsäker/osäker samt
rationell/emotionell. Dessa positioner är diskursivt laddade med olika
innebörder i de båda klassrummen och begränsar därmed elevernas
möjligheter till delaktighet i olika estetiska praktiker i högstadiets
musikundervisning.
/Mikael Persson

Nike Edelholm Svensson

Ninnie Anderson o Pernilla Ahlstrand
Bedömning av kunnande i dans och teater inom gymnasieskolan
Pernilla Ahlstrand, universitetslektor i teaterdidaktik, Göteborgs universitet
Ninnie Andersson, universitetslektor i dansdidaktik, Göteborgs universitet
I denna presentation kommer forskarna redogöra för ett pågående forskningsprojekt
som beviljats ULF-medel under perioden 2019-2021. Projektet tar utgångspunkt i
tidigare forskning som har visat att kunnande som tar sig gestaltande uttryck kan
vara utmanande att artikulera på grund av dess tysta dimensioner och på grund av att
delar av kunskaperna tas för givna. Det i sig blir problematiskt gällande hur
undervisning planeras, hur kunskap värderas och hur bedömningar kommuniceras.
Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt i lärarlag formulera
kvaliteter i relation till ett gestaltande arbete. Kvaliteterna blir användbara i
planeringen av undervisning och som en konsekvens till bedömning. Learning study
har valts som forskningsansats och skolutvecklingsmodell. Analysmetoden
fenomenografi kommer användas på ett innovativt sätt där kunnande som tar sig
gestaltande uttryck analyseras. Med stöd i analyser och gemensamt genomförda
lektioner kommer undervisningsstöd att utarbetas tillsammans
med verksamma gymnasielärare.
Lärarstudenter inom ämneslärarutbildningen med inriktning dans och teater vid
Göteborgs universitet kommer att involveras i projektet. Därigenom syftar projektet
även till att stärka den vetenskapliga grunden inom lärarutbildning i konstnärliga
ämnen samt bidra till
forskningsresultat inom ett område som genom tidigare forskning visat sig vara
utmanande.

Ninnie Andersson, Märtha Pastorek Gripson och Torun Mattsson
Dansens funktion och position i svensk förskollärarutbildning
I denna paper presentation kommer en pågående studie presenteras som
fokuserar på kursplaner för förskollärarutbildning i Sverige. Syftet med studien är
att analysera dansens funktion och position i svensk förskollärarutbildning
genom att använda diskursanalys, där priviligierade respektive underordnade
aspekter synliggörs. Detta genom följande forskningsfrågor: Till vilken grad och
hur framträder dans i innehåll, lärandemål och examinationsformer i svensk
förskollärarutbildningars kursplaner? Vilken funktion och position har dans i
svenska förskollärarutbildningars kursplaner och vilka implikationer träder
fram?
I studien ingår 12 lärosäten som har geografisk spridning och varierar i storlek.
Kursplaner från respektive lärosäte har analyserats utifrån hur dans, estetisk,
kropp och rörelse skrivs fram i dokumentens innehåll, lärandemål och
examinationsformer. Resultatet visar att enligt kursplanerna har dans en
relativt svag eller icke existerande position i förskollärarutbildning vid de 12
lärosätena. Dans används ofta som redskap för att lära andra ämnen, t.ex. språk
och matematik. I kursplanerna är estetik framskrivet frekvent, dock framgår det
inte explicit om det inrymmer danskunnande i form av innehåll, lärandemål
och/eller examinationsformer. Dansens funktion och position skiljer sig mellan
lärosätena vilket kan leda till att likvärdigheten på förskollärarutbildningar i
Sverige kan problematiseras. En potentiell svag funktion och position för dans i
förskollärarutbildningen kan begränsa barns sociala och demokratiska liv samt
erfarenhet av ett holistiskt förkroppsligat kunnande.
Fil. Dr. Märtha Pastorek Gripson, University of Borås,
martha.pastorek_gripson@hb.se
Fil. Dr. Torun Mattsson, Malmö University, torun.mattsson@mh.se
Fil. Dr. Ninnie Andersson, University of Gothenburg,
ninnie.andersson@hsm.gu.se

Paul Moerman
Art as Education
(Aesthetic) Experience and Democracy
Dancing as Becoming / Dancing in Subject Learning
Paul Moerman
Abstract
Viewing education and art as efforts to enter into dialogue with the
world, this paper probes the nature of dance in education as a mode of
aesthetic experiencing and of shaping educational relationships infused by
otherness, promoting plurality and democracy.
The lines of argument are informed by Dewey’s and Greene’s thinking
on art as experience, aesthetic literacy, education and democracy, and
Biesta’s thinking on art as teaching, subject-ness and democracy. Two studies
are reviewed, featuring creative dance in teacher education, and dancing in
subject learning.
In an ethnographic study, pre-service teachers describe creative dance
in relational terms of doing and undergoing, marked by presence, imagination,
intense perception, communication, risk-taking and receptiveness for the
unpredictable; dancing appears in Dewey’s sense of aesthetic experiencing,
and the relational as ethical in line with Arendt’s and Levinas’ views on intersubjectivity and otherness, fundamental in Biesta’s and Greene’s visions of
education as a space of becoming.
Lesson observation data from dancing math classes indicate dance
boosts a space of learning as described by Marton et al., with intense
interaction between teacher, learners and subject matter. The learner’s
aesthetic and mathematical literacy intertwining, dance prompts aesthetic
experiencing, as dialogical, sensuous action, shaping, embodying, subject
knowledge.
Both studies place aesthetic experience at the core of the learner’s
interplay with the world, gaining specific knowledge, skills and attitudes, a
dialogue prompted by dance as aesthetically and ethically charged action and
reaction.
From a teacher education perspective, questions arise about
competences to open for dance and the arts as powerful features in education
– to open spaces for aesthetic experience, to teach and learn what it means to
exist in the social and material world.
Keywords: Dance, Art and Education, Aesthetic Experience, Aesthetic
Literacy, Ethics and Education, Teacher Education.

Petra Lundberg Bouquelon
Aesthetic Experiences And the Miracle of Action
Hannah Arendt´s concept of action and the radical possibility of art in relation to
sustainability in the professional life of the teacher
What space for action is there for teachers and students in a goal oriented
activity like the teacher education, when the eager to measure and evaluate - as
well as the longing for quality assurance - push us to know in beforehand what
the exact outcomes of our teaching will be? What role can aesthetic experiences
in education play here? And - what happens to the open and unpredictable
nature of aesthetic experiences when confronted with the ideas and practices of
constructive alignment?
For Hannah Arendt art has the possibility to prevent man from rigidness and to
create space for action – a statement that I have seen confirmed over and over
again in my teaching practice at the teacher education where I let the students
explore the knowledge of the teacher profession through different art forms.
In dialogue with Hannah Arendt, Sarah Ahmed, Jacques Rancière, Nalla Laanela,
Jonna Bornemark and Cusanus my master essay poses questions about what
happens when there is no room for action, and what consequences it might have
for the essence of the studied subjects as well as for the students bildung. In this
paper I would like to continue the reflection over the possibilities and obstacles
inherent in constructive alignment in university teaching, how it sets the
conditions for teachers space for action as well as their possibilities to work
with aesthetic experiences.
References:
Arendt, Hannah, The human condition, 2. ed., University of Chicago Press, Chicago,
Ill., 1998[1958].
Biggs, John B., Aligning teaching for constructing learning, published in website:
The Higher Education Academy. Link copied from the internet 2019-05-12.
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/id477_aligning_teaching_for_c
onstructing_learning.pdf
Lundberg Bouquelon, Petra, Aesthetic Experiences And the Miracle of Action: On
the Radical Possibility of Art in Teaching And Learning, 2019, Independent thesis
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Petra Lundberg Bouquelon och Lars Mouwitz
Matematik och bildning – ett rundabordssamtal om estetiska erfarenheter
i matematik- och matematikdidaktisk undervisning
Petra Lundberg Bouquelon och Lars Mouwitz
Vi vill lyfta frågor kring den negativa föreställningsvärld om matematikämnet
som lärarstudenter och elever ofta bär med sig i form av sifferskräck,
främlingsskap inför ämnet och upplevelser av tillkortakommanden.
-

Jag vill jobba så här, jag tycker alla borde jobba så här, men hur ska jag
kunna göra det? Jag kommer inte att våga testa på vfu:n, som några
andra har gjort. Grattis till er! Min handledare skulle aldrig våga gå
ifrån matteboken, och jag pallar inte att gå emot henne…jag ser
framför mig hur jag kommer att undervisa på samma tråkiga sätt som
min gamla mattelärare när jag får min första klass….man kan inte
ändra på ett helt system själv.

Kommentaren ovan kommer från en student på lärarutbildningens program
mot förskoleklass upp till årskurs 3 och får här exemplifiera en vanlig
studentåterkoppling. Studenterna går termin 5 och vi arbetar med estetiska
lärprocesser från ett matematikdidaktiskt perspektiv, och studenten har just
deltagit i ett seminarium om drama och matematik.
De frågor som utgör utgångspunkten för rundabordssamtalet är:
- Vilken roll spelar studenternas känslor i förhållande till skolämnet matematik i
deras utformande av sina framtida yrkesroller?
- Hur förhåller sig lärarutbildare till studenternas tidigare erfarenheter av
ämnet?
-Hur påverkar lärarutbildarnas och handledarnas föreställningar om ämnet
studenterna?
- På vilket sätt bidrar estetiska lärprocesser till studenters uppfattningar om
matematik?
- Hur ser lärarutbildares egen reflektion kring ämnet och den egna
undervisningen ut?
- Hur kan en humanistisk/estetisk ingång till matematikundervisningen se ut?

Petra Werner Kjellberg
Från avhandling om estetiska aspekter på lärandeprocesser till konstnärlig
självreflektion.
De senaste tre åren har jag fokuserat främst på att återgå till min konstnärliga
bakgrund men försöker nu istället återkoppla till den forskning jag gjorde i samband
med avhandlingen. I den diskuterade jag, med utgångspunkt ur estetiken i tidiga
svenska teveprogram, lärandets estetiska implikationer. Resultatet blev en modell för
hur man kan förstå lärandet ur ett estetiskt perspektiv. Det första steget i lärandet
handlar om en grundläggande uppmärksamhet och förankring i traditioner. Det andra
steget i lärandet handlar om tillbakablickar, hågkomster och ett förhållande till det
förflutna i form av berättelser. Det tredje steget är ett innovativt, skapande
förhållande till något som ännu inte är, ett kommande.
Lärande och bildning ses därigenom som ett ständigt skeende fram och tillbaka
mellan ett nu, ett då och ett sedan. Denna temporalitet kan översättas till estetiska
termer: den sinnliga uppmärksamheten, berättelserna och leken. Betydelsen av det
sinnliga varseblivandet och den estetiska erfarenheten i kunskapsbildning blir på så
vis artikulerad, och pekar samtidigt på det sinnliga som en politisk potential, där våra
förutsättningar att förnimma både det synliga och det ickesynliga i en gemenskap,
sträcker sig längre än att bara röra partipolitik.
Mina frågor handlar om huruvida man med sinnlig erfarenhet som grund för
begreppslig kunskap om hur vi förstår världen, kan uppfatta estetik som en
kunskapsteori, och estetik som en pedagogik i sig. Med detta bidrag hoppas jag
kunna peka på möjligheter att teoretisera kring estetiska lärprocesser från ett annat
håll än det rent praktisk-pedagogiska, och på så vis kanske tillföra något nytt.

Sofia Cedervall
Praxisgemenskaper i möten mellan lärare, skådespelare och
dramapedagoger
Sofia Cedervall, Stockholms Universitet och University of Chester
I ett pågående avhandlingsarbete studerades vilka praxisgemenskaper som
uppstår i möten mellan lärare, skådespelare och dramapedagoger. I studien som
utgick från två teatrars samarbete med skolor, tolkades delar av insamlade data
från workshops med grundskoleelever genom metoden reading, läsning av
skrivna teatermanus som byggde på observationer. Tolkningen visade att
samtliga studerade workshops var inramade utifrån dramapedagogisk
praxisgemenskap som då och då utmanades av skolkod, dvs. skolans
värderingar, normer och regler (Arfwedson & Lundman, 1984). Inom den
dramapedagogiska ramen skapades vad som kan betecknas som temporära,
kreativa rum som hämtade sitt innehåll, processer, verktyg och tekniker från
konstnärligt hantverkskunnande och praxisgemenskap. I de temporära rummen
fanns det tecken på att kompetensregimer skapades, dvs. en gemensam och
delad praxisgemenskap mellan lärare, konstnärer och dramapedagoger.
Professionerna fick då möjlighet att mötas som jämlikar och dela kreativa och
sociala, meningsskapande processer, vilka är relaterade till potentiellt lärande
(Wenger, 2010).
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Synne Myreböe
The Politics of Cultivation: Martha Nussbaum, Antiquity, and the Practice of
Philosophy
The Politics of Cultivation is a study on how the American philosopher Martha
Nussbaum actualize Ancient political philosophy to re-negotiate core assumptions in
her own contemporary ethical-political discussions. The aim is to explore the
potentiality Nussbaum discern in in Ancient philosophy and how this potentiality is
actualized in her thoughts on cultivation as a critique of her contemporary cultures of
knowledge. Also, I highlight what Nussbaum’s philosophical practice can supply a
Swedish discourse on bildning as resistance. Following Nussbaum’s philosophy of
cultivation from her first articles on Heraclitus in 1972 to her recent work, I focus on
how she emphasize the role of sensibility, sexuality and emotions for reason. The
thesis is divided in six chapters. The first chapter gives an overview of cultivation as
a recurrent theme throughout Nussbaum’s authorship. Second chapter explore her
reading of Heraclitus and how this reading highlight her philosophy of cultivation.
The third and fourth chapter studies how Nussbaum mobilize Plato and Aristotle to
point at some of the problems she finds at the core of her contemporary political
philosophy. The fifth chapter investigate how Nussbaum renegotiate Stoic and
Epicurean philosophy in her defence of a therapeutic philosophical approach. The
last chapter expose how aesthetical, ethical and political dimentions are veawed into
Nussbaum’s thoughts on cultivation. Here, I study her reading of two tragedies and
one comedy, showing how Nussbaum’s philosophical practice can be understood as
an art of memory.
Set in a contemporary Swedish discussion on bildning [Bildung], and the role
of education for liberal democracy, I argue that Nussbaum lay bare the constructed
division between education and self-formation where she calls for the urgency to
scrutinize educational politics and educational practice. Hence, what Nussbaum
emphasize, is that everywhere people meet, we are already embedded in a process of
cultivation of thoughts, emotions and perceptions. The central question on how we
can live together in a pluralistic world will thus have different answers depending on
what can be seen and heard within the epistemological and political regulation of the
sensible. Nussbaum’s politics of cultivation insists not only on being a gadfly on the
back of power, but also to change the political structures from what she sees as a
reductive masculinity to the dialectics of love.
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