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Who Made Me Kill The Fish? 
Narrativ performance som lärande 

Michael Forsman & Carina Reich 
 

Master of cermony (på ryska): Välkomna in kära pu-
blik. Vill ni vara så artiga att stiga in och ta av er skor-
na. Ställ dem prydligt där borta. Tack det var vänligt. 
Välj två grönsaker och börja hacka. Så följ efter damen 
där min bäste herre. Utomordentligt. Tack.  

Carina: Det här är min berättelse om vad som hände. 
Jag står vid sidan av publikkön och lyssnar på vår kon-
ferencier Denis artiga försök att få den drygt sextio-
hövdade publiken att ta av sig skorna, gå upp på sce-
nen och ställa sig i kö för att hacka grönsaker av olika 
slag. Efter idogt hackande ska grönsakerna läggas i ko-
kande buljong i en stor kastrull som tronar i strålkas-
tarljus. Efter avslutat arbete får publiken sätta sig på 
stolar som står utspridda i ett slags kaos över scenen. 
Det är gott om herrar i kostym och damer i klänning 
med uppsatta frisyrer. Denis jobbar hårt. Han talar 
ryska, gestikulerar och visar före. Det börjar bildas 
svettfläckar utmed ryggen på hans välstrukna vita 
skjorta. Ryska är ett obegripligt språk för de flesta i pu-
bliken, dessutom kan det fortfarande ha en viss histo-
risk laddning av maktutövande för en del. Jag lider 
med Denis men mest av allt känner jag respekt för ho-
nom som frivilligt har tagit sig an detta kommunikati-
va dilemma. 
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Det som publiken har kommit för att se är en föreställning eller 
performance med tio unga aktörer. De har sin öppningskväll 
efter en två veckor lång workshop tillsammans med mig och min 
kollega Bogdan Szyber. Att använda ordet premiär känns inte 
helt relevant, efter två veckor av undersökande och ifrågasättan-
de av scenkonstens alla oskrivna och skrivna regler för hur en 
föreställning blir till och framförs. Flera av de medverkande är 
unga (15-20 år) dansare med klassisk dans eller tävlingsdans som 
sin inriktning. Det verkar som att publiken har bespetsat sig på 
en timme med underhållning av artister in spe och att de, i likhet 
med aktörerna som deltog i vår workshop, har en förväntan om 
att det finns en koreograf bakom ”verket”, det vill säga att någon 
styr och ställer med de medverkande på ett traditionellt sätt. Det 
är dock inte så Bogdan och jag har arbetat under vår workshop, 
och det är sällan vi har jobbat så tidigare på teatrar och operor 
eller i våra egna verk av scenkonst, performance och site specifics, 
under nära 30 år tillsammans som konstnärsduo.1  

I Belgrad har vi valt att arbeta med Devised Theatre. Det in-
nebär att deltagande, personligt berättande och gruppens ansvar 
för arbetsprocess och slutresultat står i centrum. Vi valde den 
här metoden denna gång därför att vi som konstnärer och peda-
goger ville ge de unga aktörerna en annan erfarenhet av konst-
skapande, då alla i Belgrad-ensemblen är djupt präglade av tek-
nisk drillning, auktoritär pedagogik och en tävlingsinriktad öst-
europeisk konstkontext. 

Jag följer publikströmmen medan jag snällt hackar några mo-
rötter som jag lägger i grytan. Jag sneglar på de andra i publiken. 
Många börjar nu finna sig i situationen och tittar undrande efter 
något att fästa blicken på. De flesta tittar på Alex, den unge man 
som med bar överkropp piskar en stor fisk med sitt långa blonda 
hår. Jag ler för mig själv medan ljuset går ner. Nu sitter vi i hel-
mörker medan ensemblen viskande kryper runt våra stolar. Jag 
kan urskilja ord och brottstycken från de samtal vi höll i början 

                                                                               
1 Se reich-szyber.com. 
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av workshopen, samtal som handlade om drömmar och person-
liga dilemman i liv och arbete. 

Successivt flyttas våra stolar ut mot scenrummets flanker. På 
så sätt skapas ett nytt sceniskt rum. Där i mitten av estraden 
utför ensemblen ett tiotal korta scener där de med olika kropps-
liga, visuella och verbala uttrycksmedel berättar om självupplev-
da dilemman. En av scenerna görs av sextonåriga Jevena. Hon är 
välartikulerad och utstrålar självsäkerhet och lyckas på engelska 
få delar av publiken att lägga sig på golvet för att tillsammans 
med henne ”sjunka ned i havet”. Under vår workshop var Jevena 
däremot introvert och fåordig. Denna motvillighet visade sig 
vara ett dilemma för henne och därmed blev det hennes bidrag 
till föreställningen. Också i publiken finns det många som till en 
början är ovilliga. De vill inte riktigt träda ur sin inövade roll 
som ”publik” för att mer aktivt delta i verket, men när vi alla mot 
slutet av föreställningen dukar långbord och sätter oss för att äta 
soppan tillsammans uppstår ett hjärtligt och förlösande samtal 
om föreställningen, konsten och livet. Allt medan vi slevar i oss 
kvällens konstverk. 

Michael. Det var en fascinerande berättelse och den gör att 
jag vill veta mer om Jevena, Alex och Denis och de dilemman 
och berättelser som blev grogrund för detta verk, och för en-
semblens (och publikens) lärprocesser ska jag tillägga. Jag vill 
också veta hur du och Bogdan mer konkret gick till väga för att 
få gruppen att öppna sig inför varandra kring det narrativa. För 
mig är allt detta högintressant, inte minst i förhållande till frågor 
om kreativitet, kommunikation och lärande. Det talas så mycket 
om kreativitet, också i förhållande till skolan.2 Man kan konstate-
ra att kreativitet redan i inledningen av den nuvarande läropla-
nen för grundskolan länkas till entreprenörskap.3 Det finns också 
                                                                               
2 I Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
2011) kopplas kreativitet specifikt till tre ämnen: bild, musik, hem- och 
konsumentkunskap; medan ordet ”skapande” förekommer ett flertal gånger 
och förbinds med snart sagt alla ämnen. 
3 ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlig-
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vitt spridda resonemang där kreativitet och skapande kopplas 
samman med det som kallas Creative Industries.4 Kreativitet 
tycks därmed vara av vikt för den senkapitalistiska globala eko-
nomin, men förknippas även med värdegrundsfrågor och var 
och ens rätt att uttrycka sina erfarenheter och identitet.5  

Överallt förefaller det som Fiewel Kupferberg kallar ”kreativa 
regimer” vara viktigt.6 Det handlar om sammanhang som gör det 
möjligt att skapa nytt i samarbete med andra i olika projektkon-
stellationer och att få fram originalitet genom att ”tänka utanför 
boxen”. I Sverige fokuseras skoldebatten fortfarande mest på 
betyg vilket gör att lärande tycks liktydigt med individuella pre-
stationer. Filosofen Bengt Molander talar om detta som ”kun-
skapsfördomar” med vilket han vill peka på den teoretiska kun-
skapstraditionens dominans, på bekostnad av andra typer av 
kunskaper, till exempel praktisk kunskap förvärvad genom yr-
keserfarenhet och kunskaper som kommer ur estetiska upplevel-
ser, konstnärligt skapande och kreativa processer.7 Jag är benä-
gen att hålla med Madeleine Hjort om att samhället gör konsten 
till ett rekreationsområde, i stället för att tillföra det mer resurser 
och se det som ett livsvillkor för en levande offentlighet och 
(folk)bildning.8 

                                                                                                                                              
het att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl själv-
ständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” Läro-
plan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, s. 9. 
4 Rosamunda Davies & Gauti Sigthorsson, Introducing the Creative Industri-
es. From Theory to Practice (London: Sage, 2013).  
5 Anne Bamford, The Wow Factor. Global Research Compendium on the 
Impact of the Arts in Education (Münster: Waxmann, 2006). 
6 Feiwel Kupferberg, ”Konstnärligt skapande och konstpedagogik i hybrid-
moderniteten”, i Fredrik Lindestrand & Staffan Selander (red.), Estetiska lär-
processer – upplevelser, praktiker och kunskapsformer (Lund: Studentlittera-
tur, 2009), s. 104. 
7 Bengt Molander, ”Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflek-
tioner”, i Lindestrand & Selander (red.), Estetiska lärprocesser, s. 227-250. 
8 För en angelägen och engagerad kritik av samtida svensk kulturpolitik och 
hanteringen av kulturens plats i skolan, se Madeleine Hjorth, Konstens 
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Jag tycker att er workshop och Who Made Me Kill The Fish? 
med fördel kan diskuteras i relation till teorier om praktisk kun-
skap och narrativ teori och för mig som akademiker och lärarut-
bildare vid Södertörns högskola bidrar din berättelse på ett in-
tressant sätt till diskussionen om estetiska lärprocesser och frå-
gor om relationer mellan konst, pedagogik, estetik, lärande. Jag 
tycker i linje med Kupperberg att den pedagogiska forskningen 
borde ägna mer intresse åt att studera konstnärligt skapande 
eftersom det skulle kunna ge viktig inspiration till nytänkande 
inom pedagogiken.9 Så låt oss tillsammans resonera oss fram till 
några tentativa slutsatser gällande om och i så fall hur perfor-
mance och narrativitet kan hänga ihop med estetiska lärproces-
ser inom grundskolan. Med detta sagt föreslår jag att vi nu läm-
nar våra första persons berättarjag och tilldelar oss den allvetan-
des rätt till tematisering med erfarenheterna från Belgrad som 
utgångspunkt. 

Carina. Okej. Kör i vind. 

Devised Soma 
Att leda lärande i workshops med aktörer i gymnasieåldern eller 
unga vuxna, under en längre arbetsperiod och med en föreställ-
ning som mål är inget nytt för Carina Reich och Bogdan Szyber. 
Det är något konstnärsduon ofta gör, till exempel vid konstnärli-
ga högskolor runt om i Sverige. Ofta bygger de sin undervisning 
och sina föreställningar på metoder och tankegångar som har att 
göra med det som kallas Devised Theatre.  

Devised Theatre (här finns ingen bra svensk översättning) är 
en postdramatisk teaterform som präglas av ickelinjärt berättan-
de. Ofta finns det heller inte något ”manuskript” eller en identi-
fierad ”författare” när arbetet börjar. I stället används improvisa-
tioner, kontextuella faktorer, kollektiva processer och experi-
                                                                                                                                              
betydelse. Om konstarter och litteratur i skola och samhälle (Stockholm: 
Carlssons, 2011). 
9 Kupferberg, ”Konstnärligt skapande och konstpedagogik i hybridmoder-
niteten”, s. 116. 
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ment med olika kreativa strategier. Många verk med koppling till 
Devised Theatre förknippas med performance, site specifics och 
Live theatre (situationen vid framförandet blir en del av verket). 
Här finns kopplingar till dadaism men också postmodernism, 
multiperspektivering och multimodala uttrycksformer. Inte 
sällan är kroppsliga, visuella och ljudmässiga uttryck viktigare än 
ord och text. Inom dessa estetiska ramar undersöks kategorier 
för tid, rum, subjektivitet, genus, makt etcetera.10 Den fysiska 
(spel)platsen, politiska brännpunkter, konstnärens kropp och 
privatliv liksom kulturella konventionerna kring publik och 
tanken om ”föreställningen” är några återkommande teman.11  

Ytterligare ett bränsle i skapandet av performativa ”texter” är 
erfarenheter och dilemman hos dem som medverkar, vilket 
pekar mot narrativa metoder. En av grogrunderna för narrativa 
metoder har varit oral history. Det muntliga berättandet är fort-
satt centralt i förhållande till narrativa metoder. I bakgrunden 
finns ett naturalistiskt intresse för bland annat livshistorier, men 
med tiden har (social)konstruktivistiska synsätt blivit mer fram-
trädande, vilket gör att narrativ metod inte endast handlar om 
vägen till vad som berättas utan också och alltmer om hur det 
berättas. Detta aktualiserar både reflektioner kring olika kultu-
rella former och konventioner som gör berättande möjligt, och 
tankar om berättandet som en performativ handling, där inte 
minst de identitetskapande och dialogiska aspekterna bör fram-
hållas.12  

Det betyder inte att intresset för berättandets mimetiska kva-
liteter (berättandet handlar om något), subjektiv autenticitet (be-
rättelsen uttrycker minne och erfarenhet) och dess sociala värde 

                                                                               
10 Emma Govan, Katie Normington & Helen Nicholson, Making a Perform-
ance (London: Routledge, 2007), s. 7. Se även www.devised-theatre.com/ 
theatre-resources (2013-05-05). 
11 Tim Etchells, Certain Fragments. Contemporary Performance and Forced 
Entertainment (London: Routledge, 1999). 
12 Catherine Kohler Riessman, Narrative Methods for the Humans Sciences 
(London: Sage, 2008); Anna Johansson, Narrativ teori och metod (Lund: 
Studentlitteratur, 2012). 
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(var och ens rätt till sin berättelse) har försvunnit. Det är fullt 
möjligt att upprätthålla respekten för den unika berättelsen och 
berättaren, och samtidigt koppla samman berättandet med tan-
ken på narrativ identitet. Det vill säga att identitet inte är någon 
essens och att berättelsen inte är transparent i relation till en 
yttre eller inre verklighet. I stället är tanken att identitet skapas 
genom (olika modus för) berättande (tal, skrift, bild, rörelse 
etcetera). Det är genom tidsliga former (ett förlopp, skeende 
etcetera) som erfarenheten blir möjlig att dela och därmed de-
konstruera och göra till föremål för reflektion. Det ger en grund 
för lärande och för förändring. I detta kan Devised Theatre och 
andra konstnärliga uttryck vara möjliga handlingsvägar för att ur 
personliga erfarenheter (till exempel från yrkeslivet) och prak-
tiskt kunnande skapa narrativ genom dilemman som exempelvis 
kan utgå från olika critical incidents.13  

De flesta av dem som deltar i Reich-Szybers workshop i Bel-
grad kommer från östra Europa. Det innebär att de är skolade i 
en hierarkisk och tävlingsinriktad kunskapstradition.14 Bland 
vissa i gruppen finns det inledningsvis en förväntan om att 
Reich-Szyber ska dirigera, fördela och ställa upp mål som delta-
gare ska nå, men detta är inte vad de möter.  

Reich-Szyber inleder sin workshop med att säga något om sig 
själva. De visar exempel från några av sina verk, och de presente-
rar grunderna för sitt sätt att se på kreativitet och konstnärligt 
skapande. Duon anser att det är viktigt att öppet deklarera sina 
ståndpunkter och utgångsläge i rollen som pedagoger och 
konstnärliga ledare, för att det som sägs inte ska framstå som en 
utifrån kommen eller allmän sanning utan vara vad det egentli-
gen är, en subjektiv position varifrån världen tolkas och uttrycks, 
om än på basis av lång yrkeserfarenhet. Att på detta sätt inled-
                                                                               
13 Daniel L. Kain, ”Owning Significance. The Critical Incident Technique in 
Research”, i Kathleen De Marrais & Stephen D. Lapan (red.), Foundations 
for Research. Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences (Mah-
wah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2004), s. 69-85. 
14 Att teknisk färdighet är något som förevisas och överförs från mästare till 
lärling är en ofrånkomlig aspekt av de fysiska scenkonstdisciplinerna. 
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ningsvis vara öppen sänder också ut en signal om vars och ens 
personliga ansvar för helheten. 

Ett annat grundläggande villkor för konstnärligt skapande 
och för kreativitet är att det finns ett mål (föreställningen) och 
att arbetet utvecklas i förhållande till olika deadlines, liksom 
insikten att det som görs ska kunna ge något till någon form av 
publik. Med andra ord är ramar, grundläggande förmågor och 
tryggt ledarskap viktiga faktorer i ett väl inramat och ritualiserat 
rum för skapande och lärande. Det är inramningen (framing) 
som gör att deltagarna kan känna trygghet.15 Det gör att de till-
sammans kan tillåta sig att lämna självcentrism och de kulturella 
schabloner som genomsyrar det och följa en estetisk lärprocess 
där annanhet och det Thomas Ziehe kallar produktivt nödläge 
uppstår. Det gör att en etablerad självframställan och berättelse 
kan sättas i rörelse och något som ännu icke är känt kan skapas.16 

I nästa fas av arbetet får alla deltagarna presentera sig och 
säga något om varför de har sökt sig till just denna workshop. 
Vad förväntar de sig att de ska få ut? Har de några farhågor och 
förhoppningar inför det jobb de ska utföras tillsammans? Denna 
inledande runda får ta sin tid. Det är viktigt att alla deltagare 
börjar formulera sig kring något som de själva anser sig vara bra 
på, i sitt yrke eller privat, och de anmodas också börja närma sig 
ett personligt dilemma som de upplever sig ha inom sitt yrke.  

Sedan delas gruppen in i par där var och en igen ska berätta 
om ett personligt dilemma. Alla får tydliga instruktioner att den 
som lyssnar inte ska komma med förslag på lösningar utan lägga 
all koncentration på att vara en god och aktiv lyssnare som stäl-
ler följdfrågor som hjälper den som berättar att fördjupa sin 
berättelse. På detta sätt undersöks och utvecklas berättelserna 
vidare. Till påföljande dag får berättarparen i uppgift att iscensätta 
varandras dilemman och därmed berätta tillbaka (play back) var-

                                                                               
15 Jfr Staffan Selander & Gunther Kress, Design för lärande. Ett multimodalt 
perspektiv (Stockholm: Norstedts, 2010). 
16 Jfr Helene Illeris, ”Ungdomar och estetiska upplevelser – att lära med sam-
tida konst”, i Lindestrand & Selander (red.), Estetiska lärprocesser, s. 85-102. 
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andras berättelser.17 Det gör att berättelsens mimesis och övrig 
form blir synlig för den berättande: Är detta verkligen jag? 

Genom att använda den sceniska gestaltningen knyts berät-
telse och identitet till en kroppslig erfarenhet, på ett sätt som kan 
sägas aktualisera Richard Shustermans begrepp somaesthetics.18 

Med detta begrepp avser Shusterman en form av estetik och 
förståelse av estetik som pekar mot den kroppsliga (soma) och 
sensoriska erfarenheten. Det handlar både om den fysiska och 
mentala kroppen och om vår yttre och inre kroppsmedvetenhet, 
med kroppen som centrum för våra erfarenheter och utgångs-
punkt för vår framställan av oss själva. Med denna sensoriska 
och pragmatiska filosofi kring det estetiska viker Shusterman av 
från den estetiska normativitet som mer vetter åt förnuftsbaserat 
betraktande på håll (vad Kant kallar intresselöst betraktande). 

Dilemma  
Redan under det första presentationsvarvet får Reich-Szyber en 
känsla av att Denis i princip inte alls förstår vad som sägs i rum-
met och därmed svårligen kan delta i arbetet. Han tycks endast 
förstå ryska, trots att arbetsspråket i workshopen är engelska. 
Bogdan kan lite ryska och lyckas få till viss kommunikation i en 
paus. Denis berättar att han har stora förhoppningar på work-
shopen men att han lider av att inte veta hur han ska kunna 
kommunicera med de andra i gruppen.  

Denis är korrekt klädd och han är van vid att leda andra. Han 
arbetar nämligen som regissör vid en vitrysk stadsteater där han 
sätter upp Beckett, Shakespeare, Tjechov och annat från tradi-
tionell teaterkanon. Han arbetar inom ett hierarkiskt system och 
är van vid att vara den som beslutar om tolkning och scenerier 
medan skådespelare, dansare och andra har att följa vad han 
säger. I workshop-situationen är Denis läge ett helt annat. Han 
                                                                               
17 Jfr Thomas Rowe, Playing the Other. Dramatizing Personal Narratives in 
Playback Theatre (London: Kingsley, 2007). 
18 Richard Shusterman, ”Somaesthetics. A Disciplinary Proposal”, The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 57, nr 3 1999, s. 302. 
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är en av de äldsta i rummet, han förstår inte något av de språk de 
övrig i rummet kommunicerar genom (kroatiska, serbiska etce-
tera), det enda språk han kan är ryska, vilket ingen annan talar 
eller förstår, och han är teaterregissör. Många av de andra delta-
garna är hälften så gamla som Denis, de talar engelska relativt 
obehindrat, och de är dansare.  

Denis språkliga dilemmat gör att han faller i statushierarkin 
och att hans yrkeskunskaper inte tycks ha något värde då han 
inte kan använda sitt viktigaste arbetsverktyg, det talade ordet. 
Denis blir märkbart stressad av situationen, men han ger ändå 
inte upp utan går med hull och hår in i workshopen. 

Denis får bilda berättarduo tillsammans med en sjuttonårig 
serbisk klassisk dansös, Hélena, som talar utmärkt engelska. Hon 
är lång och smal och har sitt långa hår uppsatt i knut. Hela hen-
nes uppenbarelse utstrålar självdisciplin och gott självförtroende. 
Men i sin muntliga berättelse förmedlar hon något annat. Hon 
har i mycket unga år mot sin vilja blivit placerad i balettskola och 
har tillsammans med sin mor både varit på flykt och i ekono-
miskt trångmål. Med andra ord har hon saknat det kontroll hon 
eftersträvar och uttrycker i sitt yttre och genom sin balettdisci-
plin; hon har också varit med om en hel del trots sin ringa ålder. 

Denis och Hélena fortsätter att arbeta tillsammans under en 
stor del av workshopen. Bland annat gör de en etyd (ett övnings-
stycke) ihop där de med ordlösa rörelser visar att kommunika-
tion trots allt är möjlig. Det hela börjar med att Hélena först rör 
sig runt Denis i vida rörelser och sedan börjar hon utmana ho-
nom, medan han står helt stilla, som förlamad och stum. Efter ett 
tag börjar Denis röra sig på sig och tar sedan över Hélenas rörel-
ser. Därefter börjar de närma sig varandra för att till sist mötas 
vid två stolar i mitten av det stora repetitionsrummet. Där gör de 
kroppsrörelser och använder ögonen på ett sätt som visar att de 
nu har börjat svara på varandras kontaktförsök och att de på ett 
njutningsfullt sätt kan börja utveckla ett språk att kommunicera 
genom.  
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På detta sätt lyckades de gestalta Denis dilemma sceniskt, 
rumsligt och rörelsemässigt. Deras gestaltning känns också 
”äkta” och de lyckas få de andra i rummet att tro på vad de berät-
tar med sina kroppar. Ett skäl till att den hälften så gamla Hélena 
lyckas göra en dubbelt så gammal mans lingvistiska och sociala 
dilemma tydligt och emotionellt trovärdigt kan vara att också 
hon är van vid att ha kontroll och brukar känna sig verbalt säker. 
Denis kan i sin tur förstå Hélena eftersom de båda har fostrats 
inom samma typ av kadaverartad repetitions- och lärokultur.  

Den kommunikativa vanmakt och statusförlust som Denis 
genomled under workshopen kom också att bli hans bidrag till 
föreställningen. I rollen som rysktalande konferenciär fick han 
gå tillbaka till sin roll som regissör med språkliga övertag, men 
fick ändå och återigen känna att ordet inte alltid räcker. Parallellt 
med detta försattes publiken i ett tillstånd av oförstående och 
förvirring som liknade vad Denis hade varit med om under 
workshopen 

Jevena som figurerar i artikelns inledning hade ett dilemma 
av annat slag. Hon är 16 år, fåordig och intar en provocerande 
passiv position under inledningen av workshopen. Jevena rör sig 
lojt och hela hennes kropp uttrycker att hon inte vill vara med. 
Hon ligger ned och ser sovande och ointresserad ut och talar ofta 
om att hon är trött och vill göra avslappningsövningar. Det 
framkommer att Jevena hade förväntat sig att få träna teknik 
under workshopen. Det visar sig också att hon har ett kroppsligt 
predikament, hon börjar få hull, vilket hon vet kommer begränsa 
hennes karriärmöjligheter med tanke på de utseendenormer som 
gäller för kvinnor som dansar klassiskt. Hennes reaktion på detta 
dilemma är att hon på ett tonårstruligt sätt drar sig undan från 
rummets centrum, bort från balettscenen där hennes föräldrar 
en gång placerat henne.  

Det Jevena berättar om i sin muntliga berättelse handlar dock 
inte alls om detta. Det är någon annan i workshopen som först 
plockar upp vad hon uttrycker med sin kropp. Med hennes sig-
naler om att dra sig undan, sova, försvinna som utgångspunkt 
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får hela gruppen i uppgift att göra en avslappningsövning till-
sammans. Övningen formar sig till en resa där alla faller ned i 
havet och sjunker till botten där de möter en stor fisk. 

När den blyga och truliga Jevena står på scengolvet inför pu-
bliken på Bitef-teatern är hon som förbytt. Hon utstrålar själv-
förtroende. Nu är det hon som får publiken att lägga sig ned på 
golvet och föreställa sig att de faller ned i havet till fiskarna. Ge-
nom att hon, tillsammans med andra, har genomgått något som 
handlar om henne själv, i teaterns form, blir dilemmat synligt för 
henne. I och med att det förläggs utanför henne själv kan Jevena 
börja se på sig själv och vad som krävs av henne för att hon ska 
fungera inför en publik och för att gå vidare inom klassisk balett, 
alternativt byta till någon annat sceniskt kunskapsområde eller 
byta till någon annat sceniskt kunskapsområde, med andra och 
mer professionella ögon. Detta är alls inte fråga om terapi eller 
något slags medial idé om personlig make over, det handlar om 
en professionell insikt baserad på praktisk kunskap och somatisk 
erfarenhet. 

Det irrationella snedsteget 
Att fiskar på flera sätt figurerade i föreställningen (dock inte i 
soppan) förklaras delvis av Jevenas berättelse, men det beror 
också på Alex. Alex är en ung gänglig dansare med vackert sval-
lande blont hår som brer ut sig över hans rygg. Han kommer till 
workshopen och utstrålar positiv rörelselust och en hel del själv-
medvetenhet kring sitt eget utseende (han ser bra ut) men redan 
under den inledande presentationsrundan berättar Alex om 
återkommande depressioner och ett självmordsförsök. Lyckligast 
är han när han dansar. Helst av allt vill han släppa ut sitt hår, 
rejva och dansa fritt till techno. Alex kommer med många idéer 
under loppet av workshopen men de är inte relevanta eller till-
räckligt bra i förhållande till den föreställning som håller på att ta 
form. När det är ett par dagar kvar till framträdandet på Bitef-
theatre har Alex fortfarande inget att särskilt att göra i föreställ-
ningen.  
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Dagen innan föreställningen hamnar gruppen i en närmare 
två timmar lång diskussion om vad verket ska heta. Ännu en 
gång kommer Alex med en idé. Han vill vara naken och piska en 
fisk på silverbricka med sitt hår. Det blir det tyst i gruppen. För-
väntan tycks vara att kursledarna ska avvisa även detta idéinkast 
från Alex. I stället köper Reich-Szyber hans irrationella idé. Det 
hela blir en öppning i ett annars låst läge och ny och positiv 
energi uppstår. Alla börjar nu diskutera praktiska lösningar för 
Alex scen: Var att finna en tillräckligt stor fisk, hur ska scenen 
ljussättas, och vad ska scenen ge publiken? När väl fokus har 
flyttats från kampen om att finna en titel till konkreta lösningar 
av sceneriet kommer plötsligt någon annan i gruppen upp med 
det märkliga titelförslaget Who Made Me Kill The Fish? När det 
kommer upplevs det dock som den helt självklara titeln på ver-
ket. Alla köper i det läget (The Room Goes Clunck) den föreslag-
na titeln. Det är knappast troligt att detta titelförslag skulle ha 
gått igenom innan Alex lanserat och fått sin absurda idé om att 
piska fisken godkänd. I sammanhanget inom workshopen var 
det viktigt att visa på den plats som måste finnas för ”det irratio-
nella snedsteget” i förhållande till den utlagda allfartsvägen (i 
gruppen, i samhället, i den konstnärliga genren, eller i förhållan-
de till skolans sätt att använda konst och estetik instrumentellt).  

Frågan om vad kreativitet är och hur det uppstår har diskute-
rats länge och på många olika sätt. Att kreativitet handlar om att 
något nytt, något som inte fanns tidigare uppstår, är ett tämligen 
okontroversiellt påstående, liksom att det finns samband mellan 
fantasi och kreativitet. Den sovjetiske psykologen och pedagogen 
Lev S. Vygotskij uppfattar fantasi och kreativitet som en medve-
tandeform, särskilt verksam under barndomen. Han menar att 
fantasi och skapande hämtar näring och byggs upp med element 
ur verkligheten och verkliga erfarenheter. Det andra ledet är att 
dessa element kombineras och fogas samman efter associativa 
föreställningsbanor till något som övergår verkligheten. Det sker 
i samklang med de känslotillstånd och sinnestämningar som för 
ögonblicket finns hos individen eller i gruppen. 
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För Vygotskij finns det ytterligare ett steg i den kreativa pro-
cessen, det är att fantasin kan leda till att något som inte förut 
existerat och inte tidigare varit möjligt att föreställa sig. Vygots-
kij talar om ”den kristalliserade fantasin” och att denna bygger 
på dissociativ logik där element dekontextualiseras och kombi-
neras på aparta sätt.19 Fisken, håret, den nakna dansarkroppen, 
som en del i en föreställning med performativa scener, formar en 
helhet och utgör en produktiv avvikelse. Eftersom idén materia-
liseras och genomförs så blir det en skapande handling, ett este-
tiskt uttryck. 

En annan fråga är vilka faktorer som gynnar kreativitet. Här 
tycks det finnas olika förklaringsstråk. En är mer psykologiskt 
och hävdar att kreativitet hänger ihop med den enskilda indivi-
dens förutsättningar (gener, uppväxt etcetera) och skolning (det 
tar tio år att bli bra på något). Där läggs grunden för talang som 
genom idog träning kan uppnå behärskning och flow som leder 
till att något genuint och nytt kan skapas. Kreativitet ska dock 
inte förstås som liktydigt med allmän påhittighet och allsköns 
estetisk verksamhet och samvaro. Kreativitet handlar om idéer 
som får ett socialt värde och tillmäts signifikans i ett givet sam-
manhang. Detta gör kreativitet avhängigt vilka villkor och om-
ständigheter som råder i en viss kontext, grupp eller plats vid en 
viss tid.  

Mihaly Csikszentmihalyi som ofta citeras när det handlar om 
kreativitet och flow betonar att kreativitet i grunden just är en 
social process, som är relaterad till ordningen i och förändringen 
av kulturella system. För att något nytt ska uppstå behövs det att 
det finns något som uppfattas som befintligt, och ett samman-
hang där människor interagerar och lär av varandra. Csikszent-
mihalyi menar att kreativitet förutsätter en grupp och ett sam-

                                                                               
19 Lev S. Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, övers. Kajsa Öberg 
Lindsten (Göteborg: Daidalos, 1995). 
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manhang som har vissa ageranden och sätt att tänka gemen-
samma, och som lär av varandras handlingar.20 

Konst(ig) pedagogik 
En viktig sida av Reich-Szybers arbete kan fångas med Nicolas 
Bourriauds begrepp relationell konst.21 Bourriauds vill med be-
greppet visa på övergången från monumental och auteurfixerad 
modernism till konst som social begivenhet. Verket initieras 
visserligen av konstnären men utvecklas olika beroende på delta-
garna, de materiella förutsättningarna och själva händelseförlop-
pet. Om konstverket inte har en fastställd dramaturgi, inte strä-
var mot katharsis och inte postulerar tolkning och förståelse av 
intentioner, genrer och konstens regler, kommer det mer att vara 
upp till de som deltar om de vill och kan få ut något.  

Skapandet av soppan på Bitef-theatre försätter publiken, ett 
utsnitt av stadens borgerlighet tillsammans med besökande kul-
turellt etablissemang, i ett tillstånd av undran. Vad är det som 
händer? Vad går detta ut på? Många värjer sig inledningsvis mot 
ett eget kroppsligt och sensoriskt deltagande, eftersom det går 
mot vanan och den inlärda positionen för ”intresselöst betrak-
tande” vilket är kopplat till smak och positioner i det sociala 
rummet. Ur ett annat perspektiv är detta också fråga om vars och 
ens beredskap och vilja att lära nytt eller ej. Det handlar om att 
utveckla ”annanhet” bortom de system för kontroll och reglering 
som styrs av kraven på att veta vad, när, hur och varför. Det vill 
säga de system som inte vill ha frågor utan former i enlighet med 
marknadsestetiken, de institutionella konstformaten och de 
mediala logikerna.22 

                                                                               
20 Se t.ex. Mihaly Csikszentmihalyi, Finna flow. Den vardagliga entusiasmens 
psykologi, 2 uppl. (Stockholm: Natur och Kultur, 2006). 
21 Se Illeris, ”Ungdomar och estetiska upplevelser – att lära med samtida 
konst”, s. 88f. 
22 I ett annat projekt (Tiggarlördag, Drottninggatan, Stockholm, augusti 
2012) och i en debatt om konst i förhållande till medier blir Reich-Szyber 
hårt ansatta av en nyhetsjournalist, som repetitivt frågar hur det kunde 
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Avsaknaden av svar och ett entydigt och ett i förväg definierat 
syfte är en del av performancekonstens grundidé. Betoningen 
ligger mer på process och situation.23 Detta gör att frågan: Är 
detta verkligen konst? lätt kommer upp. Konstbegreppet väcker 
oroliga tankar och ska inte redas ut här. Konstateras kan att Roy 
Harris gör en viktig notering i sin bok The Great Debate About 
Art när han hävdar att den ofta föraktfullt refererade frasen l’art 
pour l’art (konst för konstens egen skull), som först formulerades 
1804 av Benjamin Constant, har haft en avgörande betydelse för 
det moderna konstfältets egen formmedvetenhet, och moder-
nismens tanke om att konst pekar mot konsten själv. Det gör att 
frågor om konstnärlig förmåga och teknik, konstnärskapet och 
olika konstnärliga uttryck kommer i fokus, tillsammans med en 
besatthet kring att skapa något nytt, något oprövat och icke kon-
ventionellt i förhållande vad som redan har gjorts.24 

Mot detta kan ställas olika instrumentella värden: konstens 
som traditionsbärare, konst som verklighetsspegel, debattinlägg, 
etcetera. Det gör att frågan om vad det är som gör något till 
konst (the great debate about art) fortsatt relevant. En tankegång 
är att frågan avgörs institutionellt (konst är det akademin, kriti-
kerna, konstskolorna, etcetera utnämner till konst) som i enlig-
het med olika socialhistoriska och politisktekonomiska logiker 
erkänner och kanoniserar något som konst, bland annat genom 
att avfärda och osynliggöra annat. Ett annat mer populistiskt 
                                                                                                                                              
komma sig att de medvetet valde att vilseleda journalister genom att skapa 
och upprätthålla fasaden kring ett fiktivt företag (Persondesign) som utifrån 
en 50-50 deal erbjöd lön till de som ville tigga ihop till något de ansåg sig 
behöva. Att väcka frågor och problematisera sätt att se på tiggeri och un-
dersöka hur känslor och förhållningssätt i det personliga mötet med tiggare 
och ställa det i förhållande till legitima åsikter, egna konsumtionsdrömmar, 
nyfattigdomen inom EU etcetera, räckte uppenbarligen inte som svar på det 
mediala mantrat: Vad är syftet? Journalisten fortsatte rituellt kräva ett 
ställningstagande, i en fråga där knappast någon lär vara för att människor 
ska behöva tigga.  
23 Govan, Normington & Nicholson, Making a Performance. 
24 Roy Harris, The Great Debate about Art (Chicago: Prickly Paradigm Press, 
2010). 
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synsätt är det idiocentriska som pekar mot smak och säger att 
konst är vad någon enskild (skapare eller betraktare) upplever 
vara konst. En tredje position, som ligger nära det institutionella 
synsättet, är att konstverk uttrycks i en idé; som Marcel Du-
champs Fontän (en pissoar på museum) eller om man så vill 
Who Made Me Kill the Fish? 

För Reich-Szyber bygger konst på samarbete och erkännande 
av de medverkandes olika kompetenser. Det gäller att ta fasta på 
kunskaper och erfarenheter som deltagarna har och låta interak-
tionen under produktionen färga verket. Konkret innebär detta 
bland annat att även förmågor eller intressen som kan tyckas 
ligga utanför yrkesrollen och den specifika position som aktören 
befinner sig i kan användas som bränsle i verket och gestaltning-
en. Det gör att erfarenhet, dilemma och lägesstatus (i sin karriär, 
i sitt liv) blir viktiga komponenter.  

För det andra att använda ett delat och transparent konstnär-
ligt, pedagogiskt ledarskap, (så långt det är möjligt och menings-
fullt). I många konstnärliga sammanhang utgår lärande och 
skapande från en centralgestalt (auteuren, den utvalde) som 
leder och värderar andras insatser. Samtidigt är en förutsättning 
för denna öppenhet att ramar (grundidé, deadlines, resurser 
etcetera) hela tiden är klargjorda och att de pedagogiska, konst-
närliga ledarna tar ansvar för att arbetet rör sig i den överens-
komna och avsedda riktningen på ett produktivt sätt. Det inne-
bär att beredskapen och förmågan att hantera och parera narcis-
sistiska eller hierarkiska utspel och komplotter i gruppen måste 
var hög. 

För det tredje bygger arbetet initialt och processuellt på att 
det verk som ska skapas så att säga ur tomma intet ska vara base-
rat på en analytisk och kreativ medvetenhet om jaget-samman-
hanget och publiken. I förhållande till denna tredje aspekt har 
Reich-Szyber en triangulär modell som kan beskrivas enligt 
följande: 
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   Publik 

   

 

  

                          Kontext                    Kreatör  
 

 
Verk 

 

Kontext avser dels de konstnärliga sammanhang som verket 
förutsätter (exempelvis performance som generiskt system), dels 
de materiella omständigheter och förutsättningar som följer med 
uppdraget och det tidrum vari verket ska sättas upp (i Bitef-
exemplet en workshop i Belgrad, med deltagare från postkom-
munistiska konstinstitutioner). Det gör att kännedom om den 
sociokulturella kontexten är en viktig del i designen av det mel-
lanmänskliga utrymme där lärandet och skapandet ska ske. Ana-
lysen av kontextens inverkan på verket utgår från en rad konkre-
ta frågor kring det historiska och materiella: vilka de medver-
kande är, vilka deras förmågor är, vilka förutsättningar som det 
sceniska rummet ger, hur den sociala och politiska situationen 
kring verket och dess uppsättning ter sig etcetera.  

 
Kreatör, konstnärsjaget som är den som initierar och leder ver-
ket. Kreatören måste i någon mening utgå från sitt eget medvet-
na eller omedvetna och välja den uttrycksform som bäst passar 
med den erfarenhet som ska uttryckas. Till skillnad från vad som 
gäller inom exempelvis vetenskap eller affärsliv måste det konst-
närliga yttrandet bygga på en autentisk erfarenhet som föranlett 
en personlig tolkning med anspråk på bredare giltighet.25 Detta 
är konstnärens privilegium och förbannelse. Konst är inte auto-
matisk god och de ”avvikande förslag” som konsten kan ge just 
beroende på att konstnären ställt sin tolkning i centrum, materi-
ellt eller konceptuellt, bidrar sannolikt till att det kan vara svårt 
                                                                               
25 Kupferberg, ”Konstnärligt skapande och konstpedagogik i hybridmoder-
niteten”, s. 115. 
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att finna plats för konst inom en systemrationell och instrumen-
tell institution som skolan; annat än som pedagogiskt verktyg, 
kanonkunskap eller identitetsspegel (vilket inte på något sätt är 
oviktigt). Konst förutsätter i alla former och verksamheter fär-
digheter som behöver upptäckas, tränas och ledas till mäster-
skap, vilket tar tid, och förutsätter möjligheter att misslyckas och 
få konstruktiv mentorskritik, något svårligen låter sig göras i mer 
generella termer inom skolan i stort och i förhållande till resurs-
brist, kursmål och ”allt annat som ska hinnas med”. 

 
Publik. Konstnärligt skapande ligger nära kommunikation i och 
med tanken om att det som har skapats också delas med en pu-
blik och avser väcka någon form av gensvar. Publikbegreppet 
kan historiseras och problematiseras på flera sätt men det finns 
en tydlig tendens på senare år, inom både massunderhållning 
och elitkultur, att publikens tolkningsförmåga och deltagande 
alltmer vävs in. Att tänka på publiken är inte bara viktigt när ett 
verk ska sättas upp, utan också då skapande ska ske i skolan. 
Publiken är långt mer än de som faktiskt kommer vara på plats. 
Publiken är också en förväntan och ett antagande om en tänkt 
mottagare och en position i verket (varifrån det betraktas, upp-
levs) som hela tiden bör finnas i åtanke.  

Några slutsatser 
Vi har i den här artikeln diskuterat hur man kan använda 
kroppsligt förankrade och personliga erfarenheter som utgångs-
punkt för delat skapande och performancekonst (devised theatre) 
och hur detta kan knytas till tankar om estetiska lärprocesser. 
Steget kan tyckas långt från en workshop med unga konstnärer 
inför en performance i Belgrad till en vardaglig lärsituation i en 
skola i dagens mångkulturella Sverige, men likheterna är kanske 
större än vad det först kan framstå som. För det första kräver 
båda situationerna närvaro och personligt engagemang hos den 
konstnärlige, pedagogiske ledaren. En väg till att skapa ett enga-
gemang i gruppen är att använda sig av undersökande arbetsme-
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toder. Detta bör ske i kombination med att man uppmuntrar var 
och en att föra in och använda sina erfarenheter i arbetet. Det 
gäller också att den pedagogiske ledaren och gruppen tillsam-
mans hjälps åt att ge dessa erfarenheter form. Med andra ord 
gynnas lärande av att den pedagogiske ledaren erbjuder ”elever-
na” att använda egna dilemman och kroppsliga erfarenheter 
performativt. Detta kan skapa en distans som lägger en grund för 
fortsatt reflektion. När det personliga blir behandlat i en gestal-
tande form och betraktat utifrån en tänkt publikposition uppstår 
en annan blick inför det egna jaget och det egna lärandet. 

Den öppenhet som krävs måste kombineras med tydliga mål 
och ramar, som skapar trygghet i processen och som är en förut-
sättning för en ”produktiv förlust” som gör att man kan och 
vågar förändra sina begränsande förgivettaganden. Inom dessa 
ramar ska det också finnas utrymme för irrationella infall och 
uppslag. Slutligen kan man slå fast att man lär sig genom att göra 
en föreställning. 
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