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Abstrakt 

Den här undersökningen tog sin början i en vilja att få skapa och undersöka på ett lustfyllt sätt och 

en vilja att göra motstånd mot det som inte kändes kreativt och lustfyllt, som istället gav mig presta-

tionsångest. Jag har tagit inspiration från tidigare händelser och händelser som sker här och nu, till 

exempel i vad jag kallar samtal, och jag gör min undersökning utifrån detta.  

Syftet har varit att försöka låta det som inspirerar mig, min kreativitet och min nyfikenhet leda 

vägen, att våga pröva att göra motstånd mot det som inte känns kreativt. Att göra motstånd genom 

att göra det som inte känns kreativt till just kreativt. Att titta på vad som ger mig prestationsångest, 

vad som gett mig prestationsångest och försöka göra motstånd mot det. Att genom att vara självut-

lämnande och själv göra motstånd kanske kunna inspirera andra (framtida elever och andra) att 

våga vara och göra detsamma. Att våga göra det som jag inte törs men älskar. Att våga är också att 

göra motstånd. Jag har genom en rhizomatisk- och essäinspirerad autoetnografisk metod försökt 

mig på detta. Och genom en posthumanistisk filosofi. Genom en uppsats och en film. 

Och jag frågar mig: 

- Hur kan ett rhizomatiskt förhållningssätt i kunskapsskapande bli ett lustfyllt lärande?  

- På vilka sätt kan en autoetnografisk undersökning med ett performativt uttryck bli didaktiska 

strategier? 

I resultatet kommer jag fram till att det essäinspirerande sättet att skriva och berätta på, där en prö-

vande och försökande process görs möjlig, kan vara en väg till ett lustfyllt lärande. En process där 

känslor och tankar tillåts ta plats vilka göra att undersökningen kanske tar helt nya riktningar åt 

oförutsägbara håll, likt rhizomets rötter.  

Att gestalta sin process och sina känslor, tankar, prestationsångest och lust genom en filmessä kan 

vara en form av didaktisk strategi, då det kan vara lättare, mer lustfyllt, eller både och att genomföra 

en autoetnografisk undersökning på det sättet. Att den tillåter ett mer performativt och friare berät-

tande än i till exempel en text. Att man genom en filmessä kan få göra motstånd mot regler och 

konventioner, som till exempel det linjära berättandet, vilket skulle kunna möjliggöra ett lustfyllt 

lärande. 

Nyckelord 

Inspiration, skapande, delande, prestationsångest, lust, didaktik, autoetnografi, rhizom, essä 
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”What really exists is not things made but things in the making. 
Once made, they are dead…” 
- William James 

and remember… 
feelings are facts! 

Läsanvisning och förklaring av undersökningens olika kapitel 

Det här är en undersökning som handlar om händelser som skett, och som jag försöker beskriva och 

diskutera på olika sätt i samtal med andra och med mig själv. Det är händelser som känts viktiga på 

olika sätt och som gett mig olika sorts känslor. Men det är också en undersökning som handlar om 

händelser och känslor som sker här och nu, som kommer upp här och nu, när jag försöker beskriva 

och diskutera det som har skett. När jag försöker formulera mig och hur det känns. Jag försöker för-

stå de här känslorna och vad de kan bero på genom att dela med mig av dem, i samtal med andra, 

och då uppstår hela tiden ”nytt material”, nya händelser, nya känslor, nya relationer att förhålla sig 

till och resonera kring. Beroende av vem jag pratar med och vad jag väljer att säga eller inte säga, 

tar samtalet, undersökningen nya vägar och nya intressen uppstår. Det ena leder till det andra och 

man vet inte i vilken riktning samtalet ska gå, leda vidare till eller var det ska sluta. Om det ens kan 

eller borde ta slut. Det här kommer jag att beskriva närmare i undersökningens olika delar, INSPI-

RATION, SKAPANDE och DELANDE. Jag har valt att kalla kapitlen för inspiration, skapande och 

delande med inspiration från vad filmskaparen Agnés Varda anser att filmskapande handlar om för 

henne- Inspiration…skapande…delande…Inspiration…création…partage… 

Det här pratar hon om i sin senaste och sista film vilken bland annat har inspirerat mig i den här un-

dersökningen, inte minst i den gestaltande delen. Det här beskrivs närmare i kapitlet SKAPANDE 

som inleds med ett samtal med just Agnés Varda. 

Min undersökning har tagit avstamp i något som skett, i några intresseområden, några händelser, 

upplevelser (och känslor jag fått av dem) och de beskriver jag i det inledande kapitelet, INSPIRA-

TION, en sorts bakgrund(-er) till det hela där jag också presenterar min frågeställning och ger en 

kortfattad beskrivning av min metod, eller kanske är det flera metoder, och förklarar hur den/de 

hänger ihop med mitt empiriska material och teori. 
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Bakgrund(-erna) handlar om vad som gett INSPIRATION till undersökningen. Detta utvecklar jag i 

det andra kapitlet, SKAPANDE, som redogör för de samtal som jag haft med andra. Samtalen är min 

teori. De är min empiri. Och min metod. Men eftersom det är samtal som jag har så uppkommer det 

ju ofta fler frågor när jag har fått ett svar. Förstår jag dig rätt?  

Menar du så här?… Det blir som ett sorts analyserande och tolkande som kommer ofta och hela 

tiden, inte som ett kapitel för sig, på slutet, som beskriver något som är färdigt och avslutat. 

Varför jag väljer att kalla det för att jag har samtal är som jag beskrivit ovan att det ofta kommer 

upp frågor när man läser teori. Man förstår kanske inte allt som man läser och i sitt huvud samtalar 

man med den som skrivit och med sig själv. ”Vad menar du här egentligen?” När i kapitlet ska du 

förklara det där som jag letar efter? Usch vad svår den här boken var…Jag förstår ingenting. Gör 

du?”(till sig själv…så känns det för mig i alla fall. Jag ställer frågor till mig själv samtidigt som jag 

läser.) Men det är också samtal med handledare, lärare och folk runt omkring en under arbetet med 

undersökningen. I samtal med en lärare blir jag kanske tipsad om en viss teori eller analysmetod 

utifrån vad som kommit upp i vårat samtal och då är det ju faktiska samtal, inte samtal i mitt huvud. 

Jag möter olika personer under arbetets gång, spontant eller planerat och jag kanske berättar om 

min undersökning och känslor som uppkommit och jag kanske får svar som kommit att bli använd-

bara i undersökningen. Svar som inspirerat mig. Svar som jag vill dela med mig av.  

Att samtala är som ett sorts SKAPANDE i undersökningen. Det är ett görande. Jag samtalar med 

mig själv och andra. 

Men eftersom undersökningen ändå måste gå att knyta ihop på något sätt, och måste innehålla vissa 

delar så har jag som ett sorts sammanfattande kapitel, DELANDE. Det blir som ett sorts avslutande 

kapitel, (eftersom jag måste lämna in någon gång) där tolkande sker igen och letande efter resultat 

kommer in. Här kommer syftet med undersökningen att förklaras, kanske vad det var från början 

och vad det kom att bli, vi får se. Kanske kan jag besvara mina frågeställningar. Det får vi också se.  

Här redogör jag också för vilka urval och avgränsningar som jag gjort och för tidigare forskning. 

Allt det här beskrivs närmare i respektive del. Jag sammanfattar och försöker se ett resultat. Det är 

ett DELANDE med läsaren, hur jag vänder och vrider på frågorna, försöker resonera mig fram till 

svar, försöker förstå känslor som uppstår. Delar med mig av dem. 

När jag påbörjade undersökningen skrev jag parallellt i ett dokument som jag kallade för Dagboks-

dokumentet (varför jag skrev det förklarar jag i det första kapitlet INSPIRATION). Där skrev jag om 

tankar och känslor som kom upp i arbetet och om de platser som jag befann mig på. Det skrevs kur-

�5



sivt för att separeras från allt det andra som jag skrev och för att markera något som skedde där och 

då i processen. 

Jag läser bland annat de texterna i undersökningens gestaltande del, filmen. Filmen kanske skulle 

kunna beskrivas som undersökningens fjärde kapitel, eller som det parallella Dagboksdokumentet. 

Undersökningens berättarröst. Men jag kommer ändå att prata om den i kapitlet DELANDE med 

tanke på vad Agnés Varda säger om det ordet i relation till hennes filmskapande, ”Det tredje ordet 

är delande. Man gör inte film för att titta på den själv. Man gör den för att visa den.” I den här upp-

satsen delar jag alltså med mig av tankar kring filmen i kapitlet DELANDE. 

Ibland kommer även kursiva delar men i rosa att spränga in även i den här uppsatsen, som tankar 

och känslor som uppkommer här och nu medan jag skriver och som kanske påverkar det som 

skrivs, vilken riktning det tar. Eller åtminstone uppsatsens form och läsningen. 

(Tänk att det finns en läsning av den här uppsatsen…kom på det nu. Någon ska läsa. Någon ska 

tycka. Det känns jobbigt. Och lite spännande. Ångest och passion. Skriv nu bara, skit samma! 

Våga!… Hej kära du! vem du nu är som läser…)  

Egentligen är många av samtalen i det andra kapitlet SKAPANDE hämtade från sådant som skrivits 

kursivt i Dagboksdokumentet men jag väljer att inte skriva det i rosa då det inte längre är tankar och 

känslor som sker här och nu utan redan hör till något som varit. ”Dagboksdokumentet, 19 februari- 

Jennys födelsedag. Jag vaknar först av alla…” Ett exempel. 

Kapitel ett- INSPIRATION 
Svindlande höjder 

Det är en stor ångest och det är en stor passion. Den här livslånga lusten att försöka förmedla något. Be-
skriva. Berätta. 
At vilja telling stories som Donna. Donna Haraway…  
Jag hade glömt att jag älskade att skriva dagbok. Jag visste inte att essä betydde ”försök”. Jag visste inte 
vem Donna Haraway var eller Mara Lee, men jag fick veta att de tyckte att det subjektiva var viktigt. Att be-
gär och känslor fick finnas. Att jag fick tycka och känna när jag skrev. Jag visste inte att teori kunde göras 
poetisk. Det skrev Mara Lee. 

Sen skrev jag PM:et. Redan där fick jag enorm prestationsångest och panik. Hade så mycket att säga, så 
mycket som jag ville prata om. Men fortfarande så rädd att prata inför folk. Efter fem års utbildning. Efter 
ett helt liv. (Varför pratar jag som om livet vore slut? Vad fan är det med mig?) 

Jag visste att jag älskade Kate Bush. 
Läser högt ur dagboken. 
Det kommer låtar som jag älskar. 
Dansar lite.  
Sjunger lite. 
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Jag har suttit och försökt omformulera den här så kallad bakgrundskapitlet i flera timmar nu. För-

söker göra som en ny version. En ny version som ska vara som en sorts sammanfattning av tidigare 

versioner av bakgrunder som jag skrivit i andra dokument, formulerade till delexaminationer och 

lägesrapportstillfällen. Handlar det om prestationsångest? Att det ska bli så jävla bra? Är det en 

rädsla att göra fel? Att det inte ska bli en tydlig röd tråd? Men jag kanske inte ska försöka göra en 

sammanfattning. Då, tidigare, såg bakgrunden, inspirationen ut på ett sätt. Nu på ett annat. Nya 

saker har skett. Nya samtal. Det ena har lett till det andra. Men samtidigt rör det sig kring samma 

frågor. Jag bestämmer mig för att ta med ett stycke ur en tidigare formulerad bakgrund till under-

sökningen och sedan fylla på med nytt. Gillar det ”collage-iga”. Klippandet, klistrandet…  

Den där skrivkrampen, som kom när jag skulle försöka formulera pm:et och som nu är tillbaka igen 

när jag ska försöka börja skriva på uppsatsen i ”den riktiga vetenskapliga mallen”(som jag kallar 

dokumentet och som jag förklarar närmare längre ned), har trots allt kommit att bli lite som ett sorts 

tema, eller en sorts utgångspunkt, ett litet gulligt ord att hålla mig fast i när det stormar. Också or-

den essä och kreativt skrivande. Eller dagboksskrivande som jag kallar det. 

Jag ska förklara. 

Arg på idiotiska system och regler och om att upptäcka essän 

Jag hade hållit på och känt mig så arg på allt det teoretiska. Och på skrivande. På förpappring. Jag 

var arg på att hemtjänsten, som var mitt tidigare jobb, hade infört ett övervaknings- kontroll- och 

mätbarhetssystem i form av en mobil som man var tvungen att ha med sig när man jobbade. I den 

skulle man logga in och ut hos varje pensionär, skriva allt som gjordes och sades och inte sades och 

inte gjordes. Fan vad idiotiskt det var! Det tog ju all tid från det som var det viktiga i arbetet, och 

det roliga, det praktiska. Handla, duscha, laga mat, plåstra om, städa, prata, umgås. Promenera. Dis-

kutera. Skratta. Allt det kreativa görandet hindrades. Allt det roliga, lustfyllda.  

Samma tendenser tyckte jag mig se i skolorna när jag var ute på praktik under utbildningen. Skol-

plattformar där uppgifter och samtal skulle läggas upp och föras, dokumenteras i, lämnas lägesrap-

porter i och ges F-varningar i. Varför kunde allt det där inte bara tas upp i enskilda samtal med ele-

verna? I möten. In real life. Varför satt vi i timtal, jag och handledaren, och skrev långa omdömen 
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och uppmaningar, uppmuntringar, varningar när vi hade kunnat prata med eleverna istället? (det 

gjorde vi väl också, men det där skulle också in i systemet). 

Jag var arg på allt det här med tråkigt och onödigt skrivande. Sådant typ av skrivande som kändes 

meningslöst och som satte käppar i hjulet för det riktiga arbetet- det som var roligt och kreativt. 

Lustfyllt. 

För några månader sen läste vi en kurs som jag väl egentligen inte hade några direkta förväntningar 

på, tänkte väl mest, ”Jaha, forskning igen. Så klart. Det är ju det enda som betyder något på den här 

utbildningen. Att den ska mäta sig med andra vetenskapliga högskoleutbildningar, få hög status ge-

nom att bli mer vetenskaplig helt enkelt, att man ska bli forskningsbehörig sen. Jag vill inte forska! 

Jag vill jobba på golvet! Jag orkar inte skriva någon jäkla vetenskaplig text igen. Jag orkar inte mer. 

Jag kan inte. Jag vet inte hur man gör.” 

Men det kändes ändå lite spännande när kursen drog igång då en av de undervisande lärarna var Va-

lerie som jag tyckte mycket om. Vet inte vad det var. Det var väl att vi haft henne i andra kurser som 

jag tyckte var bra och viktiga. Intressanta. Roliga. Och det var kanske att våra samtal utanför lektio-

nerna hade varit trevliga. Avslappnade. Intressanta. Eller alltså, inte för att vi hade haft världens 

samtal men det var någonting fint med dem och de var viktiga för mig. Hon lånade ut en bok till 

mig när jag var gravid, som diskuterade moderskapet feministiskt. Eller rättare sagt modrandet. 

Hann inte läsa så mycket innan Helle föddes men blev så glad kommer jag ihåg att hon fattade vad 

jag var intresserad av. Att politik var viktigt. 

Hur som helst. Kursen började och jag upptäckte essän. 

Åh essän, jag saknar dig… 

(…är fortfarande sur över att vi måste skriva en tråkig uppsats utifrån vetenskaplig metod och de 

andra institutionerna får skriva en essä. Om sin gestaltning. Dock kom den litterära essän senare 

att inspirera mig och bli min gestaltande del i den här undersökningen. Eller rättare sagt, gestalt-

ningen blev en filmessä). 
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Essän 

Erik Sundblad skriver i sin filmvetenskapliga uppsats Essäfilmens essens: 

”I boken The Essay Film. From Montaigne, After Marker av Timothy Corrigan redovisas det hur 
essäfilmen utvecklats till vad den är idag från Michel de Montaigne och hans skrivande. Essäfilmen 
har alltså sitt ursprung i litteraturen.”  1

Timothy Corrigan förklarar termen essä med ”en som försöker”, ”testar”  och Erik Sundblad skri2 -

ver, utifrån Corrigans teori: 

”Essän kan förstås som den intersektionella aktiviteten mellan personligt uttryck, en publik upple-
velse och en transparens i hela tankeprocessen kring ett ämne.”  3

Jag hade glömt bort att jag ju faktiskt inte var arg på all typ av skrivande utan bara på den typ som 

kändes tråkig och svår och ja, jag vet inte. Inte så konstnärlig. Vetenskapligt torr. Svår att förstå. 

Men i den här kursen fick vi skriva en essä. 

Jag hade glömt att jag ju älskade att skriva dagbok. Att jag älskade att skriva när känslor och jaget 

fick vara med. Jag hade glömt att jag älskade konst. Jag visst inte att essä betydde ”försök”, att man 

fick försöka och pröva sig fram med essän. Jag visst inte vem Donna Haraway var eller Mara Lee, 

men jag fick veta det att de tyckte att det subjektiva var viktigt. Att begär och känslor fick finnas. 

Att de skulle ta plats. Att jag fick tycka och känna när jag skrev. Att just det här som jag hade att 

säga var viktigt. I en scen i filmen ”Story Telling for Earthly Survival” säger Donna Haraway:  

The only way to come in the presens of IT, is to constantly keep doing positive things. 
You have to keep trying making an experiment work, you have to constantly keep wri-
ting this particular story. Not some story in general, but this story. You have to do this, 
you have to be here, not everywhere…  4

(Åh Donna Haraway, hon var så fantastisk i den där filmen!…Hon inspirerade. Jag ska prata mer 
med henne i kapitel två, SKAPANDE…) 

Jag visste inte att jag älskade att läsa teori. Jag visste inte att teori kunde göras poetisk.  

Det skrev Mara Lee. Hon skrev också om skrivande som motstånd.  

 Sundblad, Erik (2016), Essäfilmens essens- en undersökning av essäfilmen med utgångspunkt i Agnés Var1 -
das film Agnés stränder (2008), Lunds universitet, s. 8.

 Corrigan, Timothy (2011), The Essay Film. From Montaigne After Marker, Oxford University Press, New 2

York, s. 13.

 Sundblad, 2016, s. 8.3

 https://earthlysurvival.org4
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Jag blev så himla inspirerad! 

(Åh Mara Lee, vi ska också prata mer sen…) 

Den här upplevelsen av att upptäcka essän, blir som en av flera upplevelser eller händelser som un-

dersökningen utgår ifrån. Jag kände ett motstånd och prestationsångest mot att börja skriva uppsat-

sen utifrån ”den riktiga vetenskapliga mallen” men kände inspiration och lust av essän som form. 

Därför har den här essäinspirerade formen att skriva och berätta på följt med mig in i undersökning-

en och blivit både mitt sätt att arbeta på, alltså min metod men också min empiri. Jag skriver här 

och nu. Jag undersöker med kameran här och nu. Jag prövar mig fram, försöker. Letar. Jag känner. 

Och skriver om de känslorna. Filmar mig själv när jag skriver om de känslorna. Pratar om känslorna 

i filmen. Filmar mig själv på de platser som jag befinner mig på. Filmar själva platserna. De som 

råkar dyka upp framför kameran. Hur platserna och de som dyker upp kanske påverkan känslan 

som då uppstår. Undersökningen blir alltså en beskrivning av själva undersökningens process, om 

mina tankar och känslor som uppkommer i den processen, som till exempel lustfylldhet, kreativitet 

och prestationsångest. 

Men samtidigt handlar det heller inte bara om det, om processen som pågår här och nu, utan under-

sökningen gör även små utfärder, tillbakablickar. Den besöker och reflekterar kring tidigare person-

liga händelser och handlingar, som intresserar mig och som haft betydelse för mig på olika sätt och 

som har betydelse för undersökningen, då de hänger ihop med dess ämnen. Så det blir också empiri 

som jag tittar på. 

Jag ska förklara vad jag menar med ”den riktiga vetenskapliga mallen”. Det är den uppsatsmall som 

institutionen IBIS på Konstfack använder sig av vid uppsatsskrivandet i den avslutande kursen i ut-

bildningen, Självständigt arbete. Jag använder väl ”den riktiga vetenskapliga mallen” lite skämt-

samt, lite tjurigt. Det handlade om att känna sig låst av att behöva följa en viss disposition, det gav 

mig inget flöde i skrivandet. Dock kunde jag ju senare frångå den disposition som står som förslag 

för uppsatsen i ”IBIS Anvisningar för uppsatsskrivande i det självständiga arbetet”  men var ju 5

såklart tvungen att följa reglerna för vad den typen av uppsats ändå måste innehålla. Det irriterade 

mig också även om jag visste att så är det bara, reglerna är sådana. Jag kände mig låst av att ändå 

behöva skriva tydligt och att det skulle vara lätt att följa, att det skulle kommunicera utifrån akade-

miska regler för språket. Jag kände mig istället inspirerad av hur till exempel Mara Lee skrev i sin 

 IBIS Anvisningar för uppsatsskrivande i det självständiga arbetet, Konstfack s. 6-7.5
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avhandling När andra skriver om essän, om hur teori kunde göras poetisk, om écriture feminine. 

Mikaela Blomqvist skriver i Göteborgs-Posten i sin recension av Lees avhandling: 

Viktigt för Lees resonemang kring skrivandet är Hélène Cixous écriture féminine. För-
enklat kan det beskrivas som ett kvinnligt skrivande som utgår från en utopisk poetik 
byggd på idén om ett kvinnligt språk som ställs mot den förhärskande fallo-centriska 
språkanvändningen. Något som är nödvändigt eftersom språket i sig ses som en del i 
den patriarkala maktstrukturen.  6

Posthumanistisk pedagogik och det rhizomatiska 

Empiri och metod flätas samman precis som processen här och nu med tidigare händelser.  

Undersökningen är något som har pågått och den pågår här och nu. Blir ständigt till på nytt och tar 

nya vägar eller gör små avstickare, vet inte var den är påväg och blir kanske aldrig färdig… 

Någon gång under arbetet med den här undersökningen kom boken Posthumanistisk pedagogik- 

teori, undervisning och forskningspraktik till mig. Jo men det var en av mina lärare som sa: -Läs 

den här!  

I första kapitlet, som är en inbjudan till vad posthumanistisk pedagogik kan vara skriver Bosse 

Bergstedt, som bland annat är professor i pedagogik, om rhizom och det rhizomatiska. Rhizom är 

en biologisk term som beskriver vissa växters rotsystem. Det är växter vars rotsystem snarare följer 

ogräsets ologiska rotsystem ”/ …/och kännetecknas av oriktade och asymmetriska rörelser åt oför-

utsägbara och okontrollerbara håll”  och Bergstedt menar att boken kan liknas vid en sådan rhizom 7

då flera olika författare bjuder in till vad posthumanism och posthumanisktisk pedagogik kan vara i 

respektive kapitel. ”Varje kapitel och det som behandlas där kan ses som en ingång till rhizomen.”  8

Jag fastnar för den här boken med alla dess ingångar till posthumanismen. Och jag fastnar för rhi-

zomet och det rhizomatiska då det så väl beskriver hur min undersökning och dess process ser ut. 

Men inte bara själva undersökningen utan även min syn på lärande, vad jag ser som viktigt och in-

tressant i lärandet, både i ett elev-, ett student-, och i ett lärarperspektiv. Bergstedt skriver: 

 https://www.gp.se/kultur/mara-lee-när-andra-skriver-skrivande-som-motstånd-ansvar-och-tid-1.734376

 Bergstedt, Bosse (red.)(2017), Posthumanistisk pedagogik- teori, undervisning och forskningspraktik, Team 7

Media Sweden AB, Falkenberg, s. 12.

 Ibid, s.12.8
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”Vi tänker oss oftast att lärandet uppstår mellan individer, men vad händer om vi istället ser det som 
något som finns i relationen i sig. Det som föregår är rörelser som såväl lärare som elever och mate-
ria måste förhålla sig till.”  9

Och det är dessa rörelser som han liknar vid rhizomets. Oriktade, spretiga. Man vet inte åt vilket 

håll man kommer att röra sig då varje relation är unik och man på förhand inte vet vad som kommer 

att hända och upplevas i respektive relation. 

Jag tyckte att det här var otroligt spännande för att det på något sätt knöt an till det personliga, till 

möten mellan individer och vad som uppstår i relationen mellan dem, och till sätt att skapa och lära 

sig med förutbestämda slut. Där processen och det som sker i den kan få vara det viktiga och intres-

santa snarare än målet. Att låta det ena leda till det andra, låta det ena bli det andra, att låta kroppar 

och känslor ta plats. Det kändes så förbjudet inom det vetenskapliga. Men flera av bokens kapitel 

uppmärksammar och beskriver hur en posthumanistisk pedagogik ger plats åt känslorna, låter dem 

vara en del av lärandet. (Ger känslorna upprättelse vill jag skriva). Att själva upplevelsen av läran-

det är viktig, betydelsefull. Att det som känns lustfyllt kan få vara viktigt. 

I kapitlet Möten och rörelser i affektiva koreografier skriver Karin Gunnarsson om fokuset på det 

mätbara i dagens samhället, bland annat inom utbildning, undervisning och lärande. Att kunskap är 

något som ska mätas och utvärderas. Men för att utmana den här idén vill hon titta på hur kroppar 

och känslor också är aktiva och delaktiga i pedagogiska sammanhang. Att de har betydelse. Hon 

menar ”att ´kännande kroppar´ är alltför inflytelserika för att ignoreras i pedagogiska praktiker.”  10

Jag blir glad när jag läser det här. Man nystar runt, framåt och tillbaka, det ena leder till det andra, 

blir det andra, gör det andra. Det andra leder en tillbaka till det ena och så vidare. 

(men det får vi prata mer om i kapitel två, SKAPANDE…) 

 Bergstedt, Bosse (red.)(2017), Posthumanistisk pedagogik- teori, undervisning och forskningspraktik, Team 9

Media Sweden AB, Falkenberg, s.12.

 Ibid, s., s. 25.10
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Frågeställning 

Det kändes lustfyllt och roligt att fortsätta med undersökningen när jag hade upptäckt allt det här. 

Något som var teoretiskt men ändå begripligt. Något som var teoretisk och som pratade om det som 

intresserade mig.  

Så, mot vad jag hittills beskrivit som en bakgrund till den här undersökningen (jag fyller säkert 

på… redan nu strax…) frågar jag mig: 

- Hur kan ett rhizomatiskt förhållningssätt i kunskapsskapande bli ett lustfyllt lärande?  

- På vilka sätt kan en autoetnografisk undersökning med ett performativt uttryck bli didaktiska 

strategier? 

Läsa, samtala och känna (främst känna)- en autoetnografisk metod.  

(jag fyller på med bakgrund nu, som jag sa. Jag måste ju förklara valet av den autoetnografiska 

metoden) 

Jag lånar lite från rubriken till metodkapitlet i Emma-Clara Folins examensarbete Vad som fick mig 

att slicka av ett bord på Konstfack- och andra berättelser från 2013. För att våra undersökningar 

har många likheter. (Men hon är snitsigare på att skriva akademiskt). Jag blir tipsad att läsa hennes 

undersökning från flera håll och lyckas tillslut få låna den av en av mina lärare på Konstfack. Det är 

jag glad för. Vi är intresserade av liknande saker och det är den här uppsatsen som får mig att förstå 

att man kan undersöka autoetnografiskt. Eller snarare hur man kan undersöka med en autoetnogra-

fisk metod. Att man får det. 

Vi hade i tidigare kurser pratat om metoden och att den utgick från forskaren själv och hens person-

liga erfarenheter för att förstå och förklara olika kulturella fenomen. Att mötet mellan forskaren och 

den social miljö som studeras, och vad som uppstår i det mötet, är vad metoden utgår ifrån. 

Jag tyckte att den teori jag hittade om metoden var svår och därför var jag glad att få läsa hur 

Emma-Clara använde sig av den. Hon beskriver hur hon i sin undersökning utgår från upplevelser 
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hon haft under sin studietid på Konstfack och hur skrivandet och läsandet blev hennes metod, att 

formen varit inspirerad av essän och att insamlandet av empiri och analys har skett parallellt.  11

Hon skriver: 

”Mina erfarenheter, känslor och tankar är inte bara undersökningens material utan också dess metod 
eftersom jag betraktar skrivandet både som handling och redogörelse för tidigare handlingar.”  12

(…”jag betraktar skrivandet både som handling och redogörelse för tidigare handlingar”… jag 

fastnar så för den meningen. Det är en så perfekt beskrivning av vad hon håller på med, vad jag 

håller på med, vad metoden är. Vad empirin är. Önskar att jag kunde formulera som hon. Dock väl-

jer jag att kalla skrivandet för samtalande. Dessa samtal redogör jag, som tidigare nämnt i kapitel 

två- SKAPANDE.) 

Wolff-Michael Roth skriver om den autoetnografiska metodens möjligheter i boken Auto-Biography 
and Auto/Ethnography- Praxis of Research Method: 

The possibilities appear clear: Because society exists in and through our membership, 
what we write about ourselves is also about society collectivevly. Both individual and 
collective presuppose one another. Investigating the Self, or rather, our actions, gives us 
access to the ways in which culture is concretely realized.  13

Det här, det rhizomatiska, och det posthumanistiska leder mig senare till boken Places of Learning 

(och den i sin tur leder tillbaka till det här, men med nya insikter…) av Elizabeth Ellsworth som 

också fick betydelse för mig. Hon skriver om boken i inledningskapitlet: 

Places of Learning explores what it might mean to think of pedagogy not in relation to 
knowledge as a thing made but to knowledge in the making. By focusing on the means 
and conditions, the environments and events of knowledge in the making, it opens an 
exploration into the experience of the learning self.  14

 Folin, Emma-Clara (vt 2013), Vad som fick mig att slicka av ett bord på Konstfack- och andra berättelser, 11

Konstfack, Institutionen för bildpedagogik, s. 8-9.

 Ibid, s. 9.12

 Roth, W.-M. (Ed.) (2005), Auto/Biography and Auto/Ethnography: Praxis of Research Method, Sense 13

Publishers, Rotterdam, s. 19.

 Ellsworth, Elizabeth (2005), Places of Learning: media, architecture, pedagogy, Routledge Falmer, New 14

York, s. 1.
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Men de samtalen får fortsätta senare, i det andra kapitlet, SKAPANDE…  

Ännu lite mer påfyllning av bakgrund… 

Kan ändå inte låta bli att vilja sammanfatta vad det är jag försökt formulera i den här bakgrunden. 

Det handlade om en ilska mot system som satte käppar i hjulet för det lustfyllda och kreativa. För 

skapande och görande och samtalande. Saker som hände tidigare i livet. Sedan upplever jag samma 

sak när jag ska försöka skriva den här uppsatsen utifrån ”den riktiga vetenskapliga mallen”. Jag får 

skrivkramp. Det är inte roligt. Känner mig fånig att försöka skriva akademiskt. 

Jag vill göra motstånd och så upptäcker jag essän. Essän blir som en sorts motstånd. Att man får 

kalla det att man försöker. Att man får skriva om hur det känns.  

Jag är rädd för att prata inför folk. Blir sjukt nervös varje gång och det stör mig. Nervositeten hind-

rar mig att göra och säga saker på sätt som jag skulle vilja. Samtidigt känner jag en stor lust att ändå 

vilja utmana den rädslan. 

Utmana rädslan 

Två händelser blir viktiga som hänger ihop med lusten att vilja utmana rädslan.  

Den ena är mötet med Jéanne som är konstnär och bildlärare. Hon arbetar bland annat som bildlära-

re på gymnasiet och vi har henne som gästlärare i en kurs under vår utbildning här på Konstfack. 

När hon under kursen håller i en föreläsning för oss om samtida konst är jag helt uppslukad. Det 

handlar egentligen inte så mycket om det hon föreläser om och de bilder hon visar i powerpointen 

(jo det gör det såklart också, det var fantastisk och rörande konst som såklart påverkar hur det 

känns), utan det är snarare hur hon föreläser. Hon visar konstverk som är väldigt drabbande och rö-

rande och hon blir märkbart berörd. Hon visar känslor. Hon pratar om känslorna. Det drabbar mig 

och det inspirerar mig. Allt annat sätt att undervisa på känns tråkigt. Hon får mig att förstå att un-

dervisande kan få vara så. Personligt och ett delande. 

Får jag prata mer om dig sen?…jo jag kommer göra det, jag tar mig friheten. Du inspirerade mig 

och utmanade mig och det blev viktigt för mig och den här undersökningen! Tack <3 
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Den andra händelsen är när jag ska presentera mitt pm för den den här undersökningen i början av 

kursen (Kvinnagudinna, vad länge sen det är nu!) och blir så nervös (som vanligt) att jag bestäm-

mer mig för att inleda med att säga hur nervös jag är och hur jäkla jobbigt det är varje gång jag ska 

prata inför folk. Känslorna bara väller över mig och jag börjar gråta. Men det gör konstigt nog inte 

så mycket. Jag tycker inte att det är pinsamt. Jag ursäktar mig inte och kommer inte av mig utan 

kommer vidare, skakar av mig det och berättar vidare. Efteråt när vi har kaffepaus vill några lärare 

och andra studenter prata om skräck att prata inför folk. Strategier man har. Alla känns lustigt upp-

fyllda av något som egentligen är jobbigt. Det blir som en sorts bakgrundshändelse till funderingar 

och samtal, i den här undersökningen, om vikten av samtal, att dela med sig och att våga vara 

självutlämnande.   

Kapitel två- SKAPANDE  

Samtalen är min teori och min empiri och min metod. Så om man vill kalla det här för ett teori- , 

empiri- och metodkapitel så får man väl göra det (om man tycker att det känns roligare). Jag tror att 

jag bara redogör för alla samtal som blivit, pågått och pågår i den här undersökningen, ett efter ett. 

För att de på olika sätt har haft betydelse för undersökningens teman. För att de på olika sätt kretsat 

kring dem. Ibland kanske jag minns hur det ena samtalet med någon eller något ledde till nästa sam-

tal och då förklarar jag det, sätter dem efter varandra. Annars kommer jag inte att bry mig så mycket 

om det. Jag arbetar ”dagboksaktigt”. Den ena dagen är inte den andra lik. En känsla byts ut mot nå-

gon annan. Man vet inte vad som ska dyka upp i livet här näst att skriva om, eller hur det ska kän-

nas just då. Man vet inte vem man kommer att möta. Och ett samtal, något som man pratar om där, 

får en kanske också att tänka på ett annat samtal med någon annan, eller någon händelse. Ibland lå-

ter jag samtalet bara flyta på då och sätter inte punkt och ny rubrik. 

Men allt utgår från ett intresse för något, det utgår från mig, det utgår från ett sorts tema, en bak-

grund och det är väl det som blir den röda tråden. Samtalen knyter ibland an till samtal som jag på-

börjat en beskrivning av tidigare i undersökningen, ibland leder de en framåt till något som hände 

senare, ibland knyter de inte an till något.  

Etiska principer 
I den här undersökningen har jag, som jag redan beskrivit, hämtat inspiration från tidigare händelser 

och händelser som sker här och nu. I de fall då det har handlat om inspiration från andra personer 

och samtal som jag haft med vissa av dem, och som jag har har med i min undersökning, har jag 
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upplyst dem om detta i samtal eller via mail och att det är frivilligt att delta och att de kan välja att 

inte bli omnämnda om de inte vill. De har alla gett sina godkännanden.   15

Ingen av de omnämnda är under 15 år och jag har därmed inte behövt kontakta vårdnadshavare för 

ett godkännande från dem.  (katten är i och för sig bara 9 år men jag godkänner hennes medver16 -

kan i filmen. Och hon verkade ok med att delta. All irritation från mig mot henne, när hon trampade 

runt i datorn när jag skrev den här uppsatsen, är förlåten. Kel och god mat och kel…) 

Jag har även anonymiserat de lärare som omnämns genom att ge dem fiktiva namn.  17

Först tänkte jag att det hade varit fint om jag hade skrivit om varje samtal precis i den ordning som 

de kom till mig i processen, men det fungerar inte kommer jag på sen. Man omformulerar alltid i 

efterhand. Uppsatsen, som del i en undersökning, blir alltid som en sorts sammanfattning eller en 

sorts efterkonstruktion, av en process som varit. 

Jag lyssnar på Lundströms bokradio i P1 som intervjuar författaren Tom Malmquist om hans senas-

te bok ”All den lust som omger oss”. Han läser om en händelse som skedde 1991 i en notis i en 

gammal lokaltidning och som väckte en nyfikenhet hos honom just då säger han: 

Det är alltid så när man skriver…det är en sorts efterkonstruktion hela tiden när man 
skriver. Man skriver alltid efteråt. Hela boken är ett försök att förstå varför den här noti-
sen väcker för någonting inom mig som jag inte riktigt förstår vad det är…  18

Han kommer sedan fram till att det någonstans handlar om liv och död. 

Jag undrar vad jag kommer att komma fram till att min undersökning handlar om. Eller om jag 

kommer att komma fram till det… 

Jag försöker ändå att jobba med ”klippa- och klistra”-metoden. Inte skriva om allt, göra en efter-

konstruktion, utan snarare klistra in alla delar, så som de var, utan att ändra, och även låta ny text  

komma. 

 Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, s. 7.15

 Ibid, s. 9.16

 Ibid, s. 12.17

 https://sverigesradio.se/avsnitt/124617918
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Men det fungerar inte heller, för att samtal som kommit in i slutet av processen kanske förklarar 

någonting som man försökt att förklara i processens början och då vill man stoppa in det där. (det är 

ok att göra så!) 

Det är därför som analysen behöver komma ofta och efter (eller i) varje samtal. 

”I ditt fall är det en förutsättning att analysen kommer ofta. Då kommer spår uppstå som i det krea-

tiva skrivandet.”  19

Jag återkommer till det handledningstillfället och samtalen med mina lärare Jana och Janice alldeles 

strax. Först måste jag inleda det andra kapitlet- SKAPANDE med Samtal med Agnés Varda då hon 

och hennes ord i hennes senaste film kom att bli ett exempel på vad jag nämnde nyss. Ett samtal 

som kom in i slutet av den här processen men som förklarar någonting som jag försökt förmedla i 

undersökningens början. Därför vill jag stoppa in det samtalet här, som ett första inledande samtal. 

                                               

                                               Samtal med Agnés Varda 

Jag har Agnés Varda och hennes filmer i tankarna hela tiden när jag håller på med filmen till exa-

mensarbetet. Särskilt hennes film Agnés stränder som hon själv har kallat för en dokumentär hy-

brid.  I dokumentären berättar hon om sitt liv, om barndomen om passionen för filmen, hon blan20 -

dar nytt och gammalt material. Det är ett knasigt, rörigt collage, som ändå följer en röd tråd. Hennes 

historia och passion. Plötsligt kommer en animerad figur in i bild och snackar. Agnés kör runt i en 

bil i papper. Man skrattar. Man blir rörd. Det är vackert och roligt. Stor inspiration! 

Jag drömmer väl om att gör sådana filmer kanske… 

Sedan upptäcker jag att hon visst har gjort en ny film om sitt liv, precis nu i år och den får premiär 

precis efter att att hon går bort, 90 år gammal. Jag går och ser den på biograf Victoria med Alex och 

vi älskar den. Det känns som att den kommer till mig just då av en mening. Som satt Agnés hoppar 

 Sagt av min lärare Jana vid ett handledningstillefälle under den här kursen.19

 https://www.triart.se/filmer/agnes-strander/ 20
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upp på min axel som en sorts liten handledare och förklarar för mig vad det är jag försöker säga i 

min undersökning. Vilka de tre sakerna är som jag kretsar kring. Mina teman. 

I filmen sitter Agnés på en scen inför en fullsatt salong och pratar om sitt liv och om filmen, vad 

som är det viktiga för henne med filmmediet. Vad film handlar om för henne. 

Hon säger: 

Jag har gjort väldigt olika filmer i livet. Jag ska berätta vad som har fått mig att arbeta 
med det här i så många år. 
Tre ord är viktiga för mig.  
Inspiration, skapande, delande… 
Inspiration handlar om varför man gör film. Vilka motiv, vilken idé, vilka omständighe-
ter, vilken slump det är som gör att en längtan uppstår och man arbetar med att göra en 
film. 
Skapande handlar om hur man gör en film. Med vilka medel, vilken struktur, ensam el-
ler inte, färg eller ej…Skapandet är ett arbete. 
Det tredje ordet är delande. Man gör inte film för att titta på den själv. Man gör den för 
att visa den.  21

Jag försöker inte jämföra mitt lilla försök till film med hennes mästerverk till filmer men det är som 

att vi menar samma sak, om vad som känns viktigt, inte bara i film, utan i livet. Vad meningen med 

livet är.  Hon kallar det inspiration, skapande och delande. Jag försöker förmedla något kring inspi-

ration, kreativitet och prestationsångest. Prestationsångest som vill bli utmanad. Hennes ord är 

mycket bättre. Särskilt på franska. Inspiration…création…partage… 

Jag blir särskilt berörd av hennes ord Delande och vad hon säger kring det. Jag inser att det är ju det 

jag menar med att ha skräck för att prata inför folk, prestationsångesten, men egentligen har man så 

mycket lust till att att få uttrycka sig, leva ut sina känslor, sin lust, prata om det som man brinner 

för, det viktiga. Men inte i sin ensamhet. Man vill dela med sig. Man vill samtala. Man vill dela. 

Upplevelser och känslor. 

Hon inspirerar mig! 

(Jag måste äta nu. Mår så illa…) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ptEKCos1zMs21
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                    Jag och min brorsdotter leker Agnés Varda i en hemgjord bil i papper med inspiration från filmen Agnés stränder 

                                             

                                             

                                            Samtal med Jana, en av mina lärare…  

Vid det första handledningstillfället som vi har i arbetet med den här undersökningen berättar Jana 

för mig om metoden Kreativt skrivande. Jag har känt ett motstånd mot mallen för hur en uppsats på 

vetenskaplig grund ska se ut. Jag känner att mitt skrivande hindras, att ett kreativt flöde hindras för 

att så mycket av tankarna måste gå till skriva in allt på rätt plats och i rätt ordning. 

Hon tipsar mig om att arbeta med kreativt skrivande när jag känner att jag kör fast och inte kan se 

klart. Hon berättar om metoden och jag antecknar. Så det här är mina minnesanteckningar av hennes 

beskrivning. Jag minns att hon förmedlar metoden på ett sätt som får allt att kännas magiskt igen 
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och öppna upp för magiskt tänkande  Att det känns kreativt och lustfyllt igen. Är det rösten? Är det 22

hennes uppenbara passion för metoden? Är det för att hon vill utmana mig, att jag ska fortsätta, inte 

ge upp? Fortsätta, men på ett sätt som känns kreativt och lustfyllt, inte olustigt, tråkigt?  

Kreativt skrivande: 
Idén är viktig som en start. Som är i processen just då. Vad är det jag vill veta? 
Ta fram papper och penna. Skriv den här frågeställningen som en rubrik. Hitta en plats där du trivs 
där ingen stör dig. Sitt skönt. Kör en avslappningsövning för att hamna i kroppen. För att känna 
kroppen, vara här och nu. Öppna ögonen, fatta pennan och skriv det som kommer, låt bara handen 
skriva, inte rätta, inte ändra. Skriv så länge handen vill skriva, en minut, en timme. Titta igenom 
texten. Du kan redigera om något ord inte syns typ, inget mer. Det här är ditt inre. 
Upprepningar kommer att bli synliga. Plocka ut dem. 
Det som kommer fram är kunskaper på det undermedvetna planet.  23

(Fotnoten nedan ska se ut som den gör. Läs om varför på sidan 32 i Samtal med Mara Lee…) 
                                      

                                   …och Janice, en annan av mina lärare 

Ur Dagboksdokumentet den 8 februari 

Jag tänker mig att jag skriver till dig Janice. För det var ju det som var dagens uppgift, att skicka 

iväg några frågor, några rader om var vi ligger, vad vi undrar just nu, något för dig att kunna 

kommentera och hjälpa framåt. Nu fick jag, som de så fint kallar det, sånt där flow. Så jag måste 

bara fortsätta och se vad som kommer. Och det känns mer meningsfull att skriva till någon. Eller 

 https://sverigesradio.se/avsnitt/451776
22

Jag lyssnar på Filosofiska rummet, ett avsnitt om magi och magiskt tänkande och fastnar för vad religionshi-
storikern Henrik Bogdan säger om magibegreppet: 

”Vad menar man med magiskt tänkande? Ofta används begreppet i väldigt negativ för-
ståelse. Att man använder magi som något som är irrationellt eller någonting som inte 
passar in i vår kultur, den västerländska kulturen. Det är någonting som andra männi-
skor sysslar med, ”primitiva” inom situationstecken då. Och det där är ju väldigt pro-
blematiskt, just den här problematiken med magibegreppet. Om du frågar mig ”Lider du 
av magi?” så skulle jag nog säga, om vi utgår från den här vidskepliga tanken, så för-
hoppningsvis lider jag väldigt lite av det. Men om man istället ser magi som någonting 
kreativt, som någonting som handlar om att försöka manifestera ens idéer i den vardag-
liga världen, i den verkliga världen så att säga, då lider jag absolut av magi. Tror jag 
nog. Jag hoppas att jag gör det, för jag vill gärna manifestera mina tankar, mina idéer 
genom mitt arbete exempelvis.” 

 Mina minnesanteckningar av Janas beskrivning av metoden Kreativt skrivande.23
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kanske, det känns mer inspirerande att skriva som om det var till någon. Jo, meningsfullt känns bra. 

Att det finns en mening med skrivandet. Meningen med livet är samtal. Att våga ha samtal. 

Det här är från ett mail som jag skriver till Janice där vi kortfattat ska skicka eventuella frågor och 

kanske undersökningens frågeställning. Jag skriver långt och alldeles för personligt känner jag. 

Skäms lite när jag har skickat det. 

Janice svarar: 

”Tack för text, blir lika inspirerad och faktiskt rörd varje gång. 
Fortsätt!” 

Jag skäms lite nu också, när jag tar med citatet. Tänk om det upplevs som skryt? Men då får det väl 
göra det då! 

Det är känslan som är viktig i det svaret. Både att jag blir så förvånad över att hon svarar så person-

ligt men också att svaret gör mig glad och att jag känner en lust till att fortsätta. Att det personliga 

öppnar upp för ett betydelsefullt samtal. Där känslor får ta plats. Att samtal har betydelse. Att käns-

lor har betydelse. För skapandet. För inspirationen. Ett delande av känslor och inspiration.  

Här får Agnés Varda hoppa in igen! ”Inspiration…skapande…delande. Inspiration…création…

partage…” 

Allt hänger ihop, allt som kommer till mig påminner om varandra, har med varandra att göra. Men 

på ett rhizomatiskt vis, spretigt, oriktat. ”Undersökningen rör sig åt oförutsägbara och okontroller-

bara håll” för att citera Bosse Bergstedt igen. 

Samtal med Jana och Janice om Gilles Deleuze och Felix Guattari (om Tusen platåer, 

om rhizom) 

Ur dagboksdokumentet den 11 mars: 

Efter handledningen: 
Jag känner mig så glad nu. Och inspirerad att fortsätta. Det var en rolig handledning, ett roligt 
samtal. Som flöt på. Det var flow. 
De trodde på mig. De förstod vad jag ville, vad jag försökte förmedla, pepprade mig med tips. På 
läsning, på teatrar, på bekräftelse, på inspiration. 
Det är ju det där med samtal. Älskar dem. 
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Det var alltså grupphandledning igen med Jana och Janice. Jag tror att jag hade berättat att jag hade 

fastnat för boken Posthumanistisk pedagogik och det som stod i den om det rhizomatiska och de 

blev eld och lågor och tyckte att jag är på rätt väg. Jag får tips om att kika i Gilles Deleuzes och 

Felix Guattaris tegelsten till bok Tusen Platåer. Den är tung (i dubbel bemärkelse) och svår att läsa 

varnar Jana och Janice mig. ”- Jag trodde fan att de var höga när de skrev den” skrattar Janice. Så 

tungläst och flummig, tror jag båda säger om boken. Men det är inspirerande och magiskt att höra 

dem prata om boken och om deras möte med den. Deras känslor av den. 

De förklarar att boken är skriven i platåer istället för kapitel och att de tydligen ska gå att läsa i vil-

ken ordning som helst. Att ordningen som man väljer avgör hur läsningen blir och upplevs. 

Så spännande!  

Ur dagboksdokumentet (inget datum): 

Börjat läsa i Tusen platåer men den är svår (som de sa alltså). I och för sig så är det ju härligt att 
det finns ett kapitel som heter ”Rhizom” så jag måste ju inte hålla på och leta efter det begreppet. 
Och jag är nyfiken på den efter att Janice och Jana berättade om den, (jag gillar när de är den där 
duon. Handledareduon. Vännerna. Också mina vänner?) att platåerna, som Deleuze och Guattari 
kallar kapitlen, kan läsas i vilken ordning som helst och att beroende av vilken ordning man läser 
så blir varje läsning unik. 
Det lät så spännande när de berättade om det. 

I förordet (eller en liten kort text som finns i början av boken, det står inte förord, de är nog för in-
tellektuella för att använda sig av såna rubriker) skriver de om boken, alltså Gilles och Felix: 

”Den består inte av kapitel, utan av ”platåer”. Längre fram kommer vi att förklara varför (men 
också varför texterna är daterade). Dessa texter kan i viss utsträckning läsas oberoende av varand-
ra, med undantag för sammanfattningen, som bör läsas sist.”  24

Jag vill att de ska förklara NU varför kapitlen kallas platåer. När får jag veta? Var längre fram? 

Hur ska jag hitta? När går det över ”i viss utsträckning” och platåerna inte går att läsas oberoen-

de av varandra? Får jag läsa sammanfattningen även om jag inte läst alla platåer?) Varför är 

boken inte sidnumrerad förens en bit in i den? Börjar med sidan 19… 

Tusen platåer är, precis som Janice och Jana sa, tung, svårläst. Jag känner att jag måste ha läst myc-

ket, mycket annat för att kunna förstå någonting överhuvudtaget. Annat som de har skrivit, annan 

teori, alla de andra stora tänkarna. Ja ni fattar… 

 Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (2015) Tusen platåer, TankeKraft förlag, Stockholm.24
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Men jag försöker ändå traggla mig fram i kapitlet Rhizom för att försöka förstå någonting av vad de 

menar med det. Och jag fastnar ändå för vissa saker.  

Klipper ut dem här. 

                                Samtal med Gilles Deleuze och Felix Guattari   

”Eftersom vi båda två var flera, var det fullt med folk redan där.”  25

”En bok har varken objekt eller subjekt. Den består av materia formad på olika sätt, av vitt skilda 
datum och hastigheter.”  26

De talar om att det i en bok finns olika typer av linjer. Segmentaritetslinjer, territoralitetslinjer, men 
också flyktlinjer och avterritorialiserande rörelser. ”Allt detta, de mätbara linjerna och hastigheter-
na, bildar en anordning.” Och de menar att en bok är en sådan anordning.  27

Det föreligger ingen skillnad mellan det en bok talar om och det sätt på vilken den blir 
till. En bok har således inte något objekt. I egenskap av anordning är den endast sig 
själv i anslutning till andra anordningar, i förhållande till andra kroppar utan organ. Vi 
kommer aldrig att fråga oss vad en bok vill säga, vad som är det betecknade eller det 
betecknande, vi kommer inte att söka efter något att begripa hos en bok; vi kommer att 
fråga oss vad den fungerar tillsammans med, vad den ansluter sig till för att kunna eller 
inte kunna föra intensiteter vidare, i vilka mångfalder den för in och förvandlar sin egen 
mångfald, tillsammans med vilka andra kroppar utan organ den får sin egen att konver-
gera.  28

Det är tungläst och ganska svårbegripligt men det känns som att det knyter an till det jag läst innan 

om rhizom och det rhizomatiska, att det rhizomatiska (och boken är då rhizomatisk i sin form menar 

de då eller?) spretar och rör sig åt olika oförutsägbara håll, man vet inte om det ska röra sig snabbt 

eller långsamt. 

Att det knyter an till min undersökning som också känns så. Den rör sig framåt i olika tempon, tar 

olika vägar beroende av som dyker upp på vägen. Olika datum klipps in, från olika textdokument 

och filmat material. En berättarröst byts ut mot en annan. Jag är flera olika. Jag är eller blir de jag 

möter på vägen. De jag möter blir jag. Allt blir till ett vi. 

 Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (2015) Tusen platåer, TankeKraft förlag, Stockholm. Står inget sidnum25 -
mer här men det är andra meningen på första sidan av kapitlet Inledning Rhizom.

 Ibid, samma sida längre ned.26

 Ibid, samma sidas slut, och början av nästa sida.27

 Ibid, samma sida som sistnämnda sida…kvinnagudinna vad snurrigt!28
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De skriver om boken som form, som ”anordning”. Min anordning är en uppsats och en film som 

blir till en undersökning. Men uppsatsen fungerar inte och kan inte föra sin intensitet vidare utan 

filmen och tvärtom. Eller jag önskar iallafall att det ska vara så. Uppsatsen ska inte förklara filmen 

och filmen ska inte förklara uppsatsen, men förhoppningsvis förstärka intensiteten hos varandra. 

Men de skriver också ganska roligt emellanåt. 

”Boken imiterar världen, liksom konsten imiterar naturen/ …/  ”Världen blir till kaos, men boken 29

förblir en bild av världen - rotämneskaosmos istället för rotkosmos.”  30

”Rotämneskaosmos”, så himla bra ord. Och så himla flummigt. Så roligt. Och äntligen skriver de 

lite förståeligt (för mig iallafall, något som jag kan känna igen) om rhizom. Om rotmos… 

Nej jag skojade bara. Men det skulle lika bra kunna handla om rotmos också, känns det som. 

Som underjordisk stjälk skiljer sig ett rhizom fullständigt från rötter och rotämnen. 
Rhizomet har mycket skilda former i sig självt, från ytliga, förgrenade utsträckningar till 
konkreta manifestationer i knölar och utväxter. Råttor som glider över varandra. Det 
finns bättre och sämre rhizom: potatis och kvickrot, som är ett ogräs. Djur och växt; 
kvickroten är ”crab-grass”. Vi har en känsla av att vi inte kommer att övertyga någon 
här om vi inte räknar upp några av rhizomets ungefärliga drag.  31

De är ju roliga. De är ju flummiga. Oj, får man förresten prata så om sådana höjdare till filosofer? 

Jag tilltalas av de ”personliga små tilläggen” i texten. Deras ”personliga känsloyttringar”. Vi måste 

nog snacka lite si och lite så om någon ska tro på det här… 

                             

                             Samtal med Claire Colebrook om Gilles Deleuze  

Jag blir tipsad om att läsa Claire Colebrooks introduktion till Deleuze istället. Den är lättare att för-

stå. Och den bidrar till att vilja läsa allt av Deleuze sen, ändå. För att man får möjlighet att förstå 

och sedan kanske det är lättare att ta sig an den svårare versionen, originalet. 

 Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (2015) Tusen platåer, TankeKraft förlag, Stockholm, s. 19.29

 Ibid, s. 22.30

 Ibid, s. 22.31
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Jag upptäcker genom Colebrook att Deleuze talar om begrepp och ord som jag är intresserad av och 

rör mig kring i min undersökning. Han pratar om att utmana sig. Om relationer, om att känna igen 

sig i andra. Om begär. Jag har kallat det lust, det lustfyllda. 

Colebrook skriver: 

Styrkan i Deleuzes filosofi ligger i att den visar hur reaktionära många av våra funda-
mentala begrepp är, med följden att vi oftast inte tänker på riktigt, utan vadar omkring i 
det sunda förnuftets tröghet. Om vi filosoferar - om vi skapar svåra, ohanterliga och 
upplösande begrepp - är vi däremot sysselsatta med att ifrågasätta, sporra och utmana 
våra egna liv.  32

Och Colebrook förstår också att jag (vi?) tycker att det är svårt att läsa Deleuze och det är väl därför 

som hon ger oss en introduktion. Tack Claire! 

Trots svårighetsgraden och den till synes abstrakta karaktären hos Deleuzes verk var 
han enligt sig själv en praktisk filosof. Han trodde på och utförde skapandet av nya be-
grepp - men han gjorde det i ett enda syfte: utökandet av liv. Ju svårare och ju mer ut-
manande våra begrepp är, desto mer låter de oss förändra och utvidga våra liv.  33

Deleuze menar att den teori eller filosofi som bara skulle presentera en enda bild av världen, en 

enda sanning inte erbjuder liv utan någonting som mera liknar liv. En filosof ska utmana oss och 

”formen och strukturerna hos vårt tänkande”. Det skulle ”/ …/vara en händelse av liv.”  34

Deleuze pratar om begär, som jag nämnde ovan, och utvecklar detta genom sitt begärsbegrepp. Han 

tänkte sig begär som någonting positivt, inte som vi först kanske tänker oss det, ett begär efter något  

som vi saknar. Deleuze pratade om begär som ”/ …/enbart är en produktiv och kreativ energi; ett 

begär som består av ständig förändring, kraft och skillnad; ett revolutionärt begär som vi måste  

tänka på sätt som upplöser den allmänna meningen och det vardagliga livet.”  35

Colebrook menar att Deleuzes och Guattaris begärsbegrepp är det som gör de händelser som upp-

står i livet och de relationer som vi skapar, producerar relationer.  I en relation strävar vi efter att, 36

 Colebrook, Claire (2010), Gilles Deleuze- en introduktion, Bokförlaget Korpen, Göteborg, s. 8.32

 Ibid, s. 8-9.33

 Ibid, s. 9.34

 Ibid, s. 9-10.35

 Ibid, s. 12.36
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eller vill vi kanske, känna igen oss i varandra, känna att vi delar något. Colebrook skriver ”/ …/jag 

blir mänsklig när jag upplever andra kroppar som ”lika mig”, när jag begär och föreställer mig nå-

gon gemensam grundval.”  37

Och Colebrook beskriver återigen den viktiga poängen hos Deleuze, hur begäret inte är något som 

vi bör mota bort för att få ha en plats i samhället, utan att det är det som är själva kraften, det pro-

duktiva i oss och att det är begär ” / …/som producerar själva idén om samhället.”   38

Allt det här leder mig nu fram och tillbaka mellan olika personer som jag vill knyta an till här. Saker 

som de sagt som liknar det här, som har med ovan nämnda begrepp och tankar att göra, tankar som 

jag fått, att jag känner igen mig. Händelser som skett som gett upphov till känslor som hänger ihop 

med begär, relationer och utmaning. Likt det rhizomet far mina tankar hit och dit åt okontrollerbara 

håll. Vem ska jag knyta an till här? Vad ska jag fortsättas med? Hur ska det bäst bli en röd tråd?… 

Men jag glömmer att min undersökning inte behöver en röd tråd på det sättet. Min metod är inte 

sån. Det fungerar i vilken ordning samtalen än kommer. De kan haka i varandra och det spelar ingen 

roll om något som jag tänkte i början av processen kommer i slutet. Kan processen ta slut? Jag 

kommer att lämna in undersökningen vid ett bestämt datum iallafall.  

Colebrook skriver om vad Deleuze och Guattari menar med en rhizomatisk metod: 

En rhizomatisk metod börjar alltså inte med en distinktion eller hierarki mellan upphov 
och följd, orsak och verkan, subjekt och uttryck: varje punkt kan utgöra en början eller 
förbindelse för någon annan. (detta är typiskt för Deleuzes och Guattaris egen metod. 
De använder inte filosofi för att tolka biologi, eller biologi för att förklara filosofi - de 
låter de två tankestilarna fånga in, förvandla och överlappa varandra.)   39

Här får Jéanne komma in. Jag var inspirerad av hennes sätt att undervisa. Hon hade ett öppet in-

stagramkonto. Var inne och kikade runt. Hittade ett mycket inspirerande inlägg med en underbar 

bild… 

  

                                                   

 Colebrook, Claire (2010), Gilles Deleuze- en introduktion, Bokförlaget Korpen, Göteborg, s. 13.37

 Ibid, s. 13.38

 Ibid, s. 26-27.39
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                                                  Samtal med Jéanne 

I inlägget skriver hon om att våga expandera sitt ”jag”, att våga pröva sin persona. Att hon i spegeln 

ser en ganska feg pajas och hur hon drömmer om att var modigare, farligare, att vi alla kunde var 

lite mer av våra möjligheter. Det är en vacker och rörande svartvit bild av henne med en sorts harle-

guin-sminkning.  

Det är en längtan efter att våga. Att utmana sig att våga. Vara lite mer av våra möjligheter. Av vår 

produktiva kraft. Hon skriver att hon uppmanat sina konststudenter att pröva sin persona, som en 

skoluppgift.  

Vi fick också den uppgiften av henne, i kursen som vi hade som hon var lärare i. Vi skulle också 

pröva vår persona. Testa på att vara någon som vi kanske drömde om att vara eller snarare någon 

som vi faktiskt redan var. En av alla våra personor, ett begär, en kreativ energi. 

Jag älskade uppgiften. Jag hade gärna gjort den en hel termin. Jag var en av bandmedlemmarna i 

Robert Palmers musikvideo till Addicted to love  från 1986 på MTV. Alltså låten och honom var 40

jag helt ointresserad av minns jag, men inte av bandet. 
                                                               

                                                                     
                                                                     Jag och min katt Bonnie prövar våra personor i nya bryn och hatt 

Men det var också något annat med inlägget, att det var självutlämnande, att jag blev så förvånad att 

hon också hade tankar om att inte våga, men att vilja våga utmana den rädslan och göra det som 

kändes lustfyllt. Att hon ville utmana sina elever och studenter, att hon delade med sig. Utåt sett 

märktes ingen feg pajas. Men allt är ju så mycket mer än en utsida. 

 https://www.youtube.com/watch?v=XcATvu5f9vE 40
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Samtal med Donna Haraway och Samtal med Cecilia Åsberg om Donna Haraway 

                                                                                   Glad Donna Haraway. Verkar alltid glad <3 <3 <3 

Du är svår att läsa Donna Haraway. Tänker mig att man måste vara sjukt intellektuell och påläst på 

en massa massa för att kunna ta till sig, för att kunna förstå. Jag har försökt traggla med din bok 

Staying with the trouble. Och du var svår redan när vi skulle läsa din Apor, cyborger och kvinnor i 

Konstnärlig forskning-kursen. Så här hade jag skrivit till sistnämnda boken i en text som vi skulle 

lämna in.  

Mycket svår text. Fick läsa om samma meningar om och om igen. Var som att man typ fattade men 
ändå inte. Eller mer som att man fick som en känsla för vad hon ”gillade” och inte ”gillade”. Blev 
lättare när jag googlade på till exempel situerad kunskap och på Donna Haraway och fick en lite 
enklare förklaring.  

Och ändå har jag omnämnt dig så mycket i den här undersökningen och sagt hur mycket jag beund-

rar dig. Att vilja kunna berätta som du. (Att vilja telling stories som Donna, Donna Haraway…) 

(Min första känsla nu är Upp till bevis nu då! Redovisa nu då vad det är som du tycker är så bra 

med henne! Vad har du läst egentligen?) 

Så tänker jag att folk ska tänka. 

Men jag har ju faktiskt inte läst så mycket av dig Donna. Men vi fick se en film under Konstfacks 

Research Week 2019  i vintras, precis när den här kursen hade börjat, när examensarbetet dragit 41

 https://www.konstfack.se/sv/Forskning/Konstfack-Research-Week/Konstfack-Research-Week-2019/41
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igång. Vi hade ju som jag nämnt ovan fått läsa utdrag ur Apor, cyborger och kvinnor tidigare och 

även om texterna vara svåra så var det något med hennes språk som jag fastnade för. Hennes sätt att 

prata med läsaren. Hon är väldigt rolig! 

Så här kan det till exempel låta (texten är hämtad ur boken Posthumanistiska nyckeltexter och är ett 

utdrag ur Haraways bok When Species Meet från kapitlet Companjon species, i översättning av Ce-

cilia Åsberg- Sällskapsarter: 

Fröken Cayenne Pepper (om jag inte missminner mig från filmen, som jag ska prata om 
sen, så är det Haraways hund, min anm.) fortsätter att kolonisera mina celler / …/ Gi-
vetvis har hennes snabba tungkyssar varit oemotståndliga. / …/ Hur skulle vi kunna 
ordna upp detta? Canid och hominioid, husdjur och professor, hynda och kvinna, djur 
människa, atlet och skötare. / …/ En av oss har en stamtavla nedtecknad som sträcker 
sig över tjugo generationer, den andra av oss vet inte namnen på sina morföräldrars för-
äldrar. / …/ En av oss är på toppen av sin flammande och ungdomligt fysiska förmåga; 
den andra är lysten men ålderskrönt. Och vi vi samspelar i en lagsport som kallas agili-
ty/ …/.  42

Kära du, du som läser, som kanske inte vet vem Donna Haraway är borde jag bara kortfattat berätta 

det, utifrån samma, ovan nämnd bok, där Cecilia Åsberg beskriver henne. 

Donna Jeanne Haraway är en samtida nyckelteoretiker i posthumanistiska sammanhang. 
I egenskap av att vara centralfigur för interdisciplinära feministiska kulturstudier av ve-
tenskap och teknik har Donna Haraway haft stort inflytande i så skilda fält som feminis-
tisk teori, tvärvetenskapliga kulturstudier (cultural studies) och samhällsvetenskapliga 
vetenskaps- och teknikstudier (ofta förkortat STS för science and technology studies).  43

Åsberg fortsätter: 

”Hennes (Donna Haraways, min anm.) approach är en form av associativ, relationscentrerad och 
´glad vetenskap´ som grundas i en både kritisk och kreativ politik som är ”obotligt informerad” av 
nutida maktproblem.”  44

Och det var allt det här som jag fastnade för med filmen som vi fick se under forskningsveckan på 

Konstfack. Story Telling for Earthly Survival. Jag önskar att jag kunde länka till filmen här så att ni 

fick se den men den måste tyvärr köpas eller ses vid någon av de visningar som annonserades på 

hemsidan för filmen. Jag var inne flera gånger och tittade om den skulle visas i Stockholm, eller 

 Åsberg, Cecilia (2012), Posthumanistiska nyckeltexter, Studentlitteratur AB, Lund, s. 55.42

 Ibid, s. 47.43

 Ibid, s. 49.44
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åtminstone Sverige igen, men det skulle den tyvärr inte. Det räckte inte med att se den en gång! Det 

var nästan att jag åkte till Ljubljana för att få se den igen. 

I filmen, som man skulle kunna kalla för en sorts dokumentär om Donna Haraway får vi möta hen-

ne i olika samtal som hon har med filmens skapare Fabrizio Terranova. Donna pratar. Fabrizio är 

tyst. Och vad hon älskar att telling stories! Vad hon älskar det! Och man kan inte annat än att älska 

henne. Jag kunde inte annat iallafall. Hon är så fantastisk. Hennes kroppsspråk, mimik, hela hennes 

spretiga och sprättiga uppsyn. Viftar med händerna, brister ut i asflabb. Hur hon pratar om relatio-

nen till sin hund, om behovet av andra historier, andras historier, inte bara människans, för earthly 

survival. Att vi måste ”constantly keep doing positive things.”  Hur hon tar i föremål som ligger 45

framför henne på bordet och hur hon pratar om dem.  

 

                      Donna Haraway och hennes hund Fröken Cayenne Pepper 

Stor inspiration! Även filmens form är vacker och lyfter och förstärker det som Haraway pratar om. 

Maneter svävar plötsligt fram bakom henne i de olika rummen där hon sitter och berättar historier. 

Likt levande planeter i ett stjärnbestrött universum. Filmmusiken. De långa tysta klippen… 

Donna Haraway och den här filmen var stor inspiration för mig när jag gjorde min film som en del 

av den här undersökningen. 

 https://earthlysurvival.org45
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Jag behöver stoppa in två olika samtal här. Samtal med Mara Lee för att jag känner att jag inte bara 

får känna en massa saker för Donna Haraway utan att ha läst och läst alla hennes texter. Att jag har 

tagit till mig hennes berättelser i en film istället, att jag tagit till mig hela hennes uppsyn istället. Att 

jag pratar om henne utan fokusera på hennes teori. (Jag menar inte att jag är ointresserad av hen-

nes texter, tvärtom. Men just här fokuserade jag och uppslukades av något annat. Hennes sätt att 

berätta.) Och jag minns att hon någon gång i filmen säger något i stil med Jag tycker inte så mycket 

om att skriva, jag är inte ens särskilt bra på det. Men jag älskar att vara lärare och undervisa! 

Och Samtal med Elizabeth Ellsworth. 

                  Samtal med Mara Lee om formen som metod och motstånd 

Denna avhandling handlar om att skriva, och därmed om att läsa, men läsande utifrån 
skrivandets horisont. Och det är detta som konstituerar den som en konstnärlig avhand-
ling, och inte som en avhandling inom, säg, litteraturvetenskap. Jag ryggar dock inte 
inför litteraturvetenskapen och dess instrument, tvärtom - stundtals placerar jag mig i 
dess omedelbara närhet. Men en viktig skillnad utgörs av det empiriska materialet. Jag 
arbetar visserligen med traditionellt litterärt material - böcker, dikter, texter, teori - men 
inte enbart. Skrivandets rum måste även rymma erfarenheter, upplevelser, begär, käns-
lor. När Andra skriver är genomsyrad av empiri, men inte primärt faktasamlandets, utan 
skrivandets, den skrivande praktikens empiri.  46

Det är främst slutet i det här citatet som jag fastnat för och som jag vill nämna här då jag känner ett 

sådant tvivel till att orda så mycket om känslor kring mötet med Donna Haraway och inte så mycket  

om hennes teorier. Jag känner att jag får som en sort upprättelse i mitt val av empiri. Att empirin 

måste få rymma ett görande och ett kännande. 

Undersökningens gestaltande del, filmen, är ett undersökande, ett görande, ett kännande. Där finns 

rörlig bild, ljud, musik. 

Uppsatsen, den andra delen i undersökningen är också ovan nämnda saker, samma som i filmen, 

men här blir formen av vikt. Och formen blir som en metod. Jag har tidigare pratat om mallen för 

hur en uppsats skriven på vetenskaplig grund ska se ut, enligt institutionen IBIS anvisningar. Att jag 

 Lee, Mara (2014) När andra skriver- Skrivande som motstånd, ansvar och tid, Glänta produktion, Munke46 -
dal, s. 25.
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känt ett motstånd. Fått skrivkramp av den. Jag har tidigare pratat om essän som form, att den inspi-

rerat mig, istället gett mig flow. (Vadå flow, vad är det för ord? Mest hört det i New age-samman-

hang. Stört mig på det. Men jag hittar inget bättre ord. Det är egentligen ett ganska fint ord. Mjukt i 

munnen.) 

Mara Lee skriver om Formen- essän: 

I en avhandling där ”att säga är att göra” är vägledande, blir självfallet formen avgöran-
de. Visserligen kan en kanske hävda att den konstnärliga avhandlingen endast har få, om 
ens några, formkrav, men samtidigt är det överflödigt att påpeka att för alla som arbetar 
inom detta fält är framställningsformen av största vikt. Inom konst och konstnärlig 
forskning är form aldrig ”bara form”. Form skapar mening. Inom konstnärlig forskning 
finns hittills ganska få metoder som kan anses vara generellt giltiga och delbara. Det är 
svårt att finna en uppsättning metodologiska regler som kan tillämpas av många. Våra 
metoder är oftast härledda ur och förankrade i vår konstnärliga praktik, och därmed blir 
formelementet en del av metoden.  47

Jag vill leka med formen i den här undersökningen. Jag vill utforma den på ett sätt som jag tycker 

skapar mening, formmässigt. Den är rhizomatisk, spretar hit och dit åt oförutsägbara håll. Formen 

är inte linjär och följsam på det sättet. Den vill skoja lite, streta emot. Jag tycker att det känns roligt 

att läsaren ibland kan hoppa ur brödtexten och istället hoppa in i en fotnot och få som en liten pre-

sent där i form av extra information om något ord eller ämne. Exempel på det finns på sidan 20 där 

du som läser kan hoppa in i fotnoten och läsa om magiskt tänkande. Formen ska vara så. Det är en 

motståndshandling. Och hopp om roligare läsning. 

                                         

                                                   

                             Sitter och läser När andra skriver- Skrivande som motstånd, ansvar och tid av Mara Lee, på Kafé Kupan på Östgötagatan 

 Lee, Mara (2014) När andra skriver- Skrivande som motstånd, ansvar och tid, Glänta produktion, Munke47 -
dal, s. 26-27.
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                                    Samtal med Elizabeth Ellsworth 

Du pratar så intressant om kunskap Elizabeth. Att kunskap och lärande ofta pratas om som någon-

ting som har skett. Jag har lärt mig att…Jag, läraren, har lärt mina elever att… 

Och att det då inte längre är någonting som händer oss här och nu, en upplevelse vi har, upplevelsen 

av det lärande jaget, en kroppslig känsla. Det intressanta är inte ”things made but things in the ma-

king.”  ”Once made they are dead”…citerar du William James i introduktionen till boken.  48 49

”What has already happened was once very much alive: the thinking-feeling, the embodied sensa-
tion of making sense, the lived experience of our learning selves that make the thing we call know-
ledge.”   50

Du pratar om hur det inom den akademiska världen ses ned på det känslomässiga och upplevelsens 
betydelse för hur bland annat kunskap, mening och bilder formas för oss. 

”They have schooled us instead to be suspicious of experience because it is ”under-theorized” and 
easily ”contaminated” by naive subjectivity.”  51

Och du fortsätter: 

”/ …/experience has often been attributed qualities of the feminine, and therefor has been easily 
dismissed.”  52

Från Dagboksdokumentet, utan datum: 

När jag skulle skicka in mitt pm till den här undersökningen satte jag mig framför datorn och…stir-
rade på den. Kunde inte börja. Jag var som helt tom i huvudet, allt var blankt och tomt. I det jävla 
dokumentet, som jag just skapat och döpt, och i mitt huvud.  
Lugnt och stilla såg det säkert ut när jag satt där men inuti dånade det, hjärtat slog så hårt av ång-
est och stress, allt (själen?) rörde sig fort, fort, hit och dit, uppjagat, jobbigt. Det var som massor av 
känslor som bara ville forsa ut som en helt okontrollerad dans utan tanke på vad andra skulle tyc-
ka. Det var som massor av var som ville välla ut från ett stort infekterat sår och ta bort det onda. 
Det bultade och rev och slet, det flämtade och bubblade av skratt i mig. Det sjöng. Men ingenting 
kom ut. Det var hemskt. Jag ville berätta om vad jag brann för. (Ja, jag är en sån där ”Jag vill räd-
da världen-kvinna”, som någon refererade till, i någon kurs under den här utbildningen, som exem-

 Ellsworth, Elizabeth (2005), Places of Learning: media, architecture, pedagogy, Routledge Falmer, New 48

York, s. 1.

 Ibid, s. 1.49

 Ibid, s. 1.50

 Ibid, s. 2.51

 Ibid, s. 3.52
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pel på en typ av person som skriver uppsats som ett brandtal, på ett alldeles för personligt sätt. Som 
blandar in känslor. Som blandar in sig själv. Som gör fel. Ibland kallas den här typen av kvinna 
också för raljerande, om hon blir arg.) Jag ville berätta vad jag var arg på och vad jag uppfylldes 
av och inspirerades av. När det blev så, hur det blev så och vad det berodde på. Det handlade om 
inspiration, kreativitet (Janice hatar det ordet, hehe, men jag kan inte komma på något annat) och 
det lustfyllda skapandet och uttryckandet. Processer. Det handlade om frihet. Det handlade om re-
lationer. Det handlade om lust! Det handlade om prestationsångest, bildningskomplex och skräck 
att prata inför en grupp. Det handlade om vem som blir lyssnad på. Det handlade om det kreativi-
tetshämmande. Det handlade om ångest. Det handlade om ilska mot linjära- och mätbara system. 
Det handlade om ”Men vad ska andra tycka???”  

Det handlade om motstånd. 

Jag vad tänker jag om vad ovan nämnda citat säger om den här dagboksanteckningen…Jag vet att 

det är saker som jag redan nämnt men de är värda att ta upp igen i relation till vad du pratar om Eli-

zabeth. Det här är slutet av kapitel 2- SKAPANDE men det är också början av kapitel tre- DE-

LANDE 

Vad sa nu Deleuze? 

”/ …/varje punkt kan utgöra en början eller förbindelse för någon annan.” 

Kapitel tre- DELANDE 

Ett sorts avslutande kapitel har jag skrivit tidigare, för att jag måste lämna in. Här kommer jag att 

försöka tolka igen, söka efter resultat. Jag önskar att vi kunde ”söka efter resultat” tillsammans 

istället, i ett samtal. Jag ska redogöra för de urval som jag gjort och eventuellt om avgränsningar. 

Tidigare forskning ska tas upp. Jag kommer att prata om den gestaltande delen, FILMEN. Ett försö-

ka till svar på mina frågeställningar blir det också. Och jag vill fundera över syftet med undersök-

ningen här, i kapitel tre- DELANDE.  

Men jag börjar med att knyta an till det jag skrev om ovan, i slutet av kapitel 2- SKAPANDE. 

Urval, avgränsningar och tidigare forskning 

Tidigare har jag citerat Elizabeth Ellsworth som skriver om hur det känslomässiga och själva upple-

velsen av någonting har setts ned på i den akademiska världen. Det har förknippats med det femini-

na och inte räknats som teori. Det har ogillats. 
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Ur dagboksdokumentet, 6 april: 

”Kanske är det en undersökning som inte kan bli klar. Är undersökningen ofullständig då, inte fär-
dig, inte korrekt genomförd? 

”…what is it today to think or to imagine, to construct or to design, in relation not to ”things made” but to 
”things in the making”?… 
To think about things in the making is … to think, and think of ourselves, ”experimentally”.” 
- John Rajchman 

”What really exists is not things made but things in the making. 
Once made, they are dead… 
- William James 

Jag älskar att hon inleder sin bok med de citaten. Alltså Elizabeth Ellsworth i Places of Learning. 
Jag älskade de citaten. Det kändes som att få upprättelse för sitt sätt att vilja skriva på. En never 
ending story. Som en dagbok enda in i döden med fristående kapitel som går att läsa i vilken ord-
ning som helst. Som platåer. Som tusen platåer. Jag måste försöka läsa vidare i den, Tusen platåer 
och se om jag förstår något eller om jag kommer att få svar på i vilken mån bokens så kallade pla-
tåer går att läsa i vilken ordning som helst. 
  
Men tillbaka till den där känslan av att jag gör fel om undersökningen inte ”blir klar”. Vad är det 
som skaver med det? Varför är jag rädd att jag ska misslyckas? Varför vågar jag inte skriva utifrån 
ett sätt som känns givande och meningsfullt? Så som jag tycker att det är intressant att skriva? Om 
sånt som intresserar mig? 
Är det för att det är i en akademisk kontext? (Känner mig fånig när jag svänger mig med såna ord. 
Kontext hit och kontext dit. Det känns löjligt, påklistrat, som att jag försöker vara någon som jag 
inte är. Här ta citat från Tor Dals bok?) 

Det krävs kapital för att ha självförtroende.  

När jag förstod det föll så mycket på plats.  
Jag upptäckte Bourdieu och vad han skrev om kulturellt kapital. Jag läste om hur vissa ängsligt och 
slavaktigt höll sig till regler om hur man ska röra sig i ett konstmuseum, läste manualen och följde 
den för hur man skulle titta på det som ställdes ut. Medan andra med makt, självförtroende och ka-
pital avslappnat och ledigt drog runt på ett vernissage och självklart gjorde lite som de kände för, 
lite hur och vad de ville. Förstod att man skulle dricka vin och mingla istället för att titta på kons-
ten.” 

Det krävs kapital för att ha självförtroende! 

Jag har tänkt på att jag skulle ha kunnat titta på den här undersökningen utifrån Pierre Bourdieus 

begrepp symboliskt kapital där kulturellt kapital är en kategori av ett symboliskt kapital. Begreppet 

symboliskt kapital användes för att få syn på och förstå maktstrukturer i samhället och de byggs i 
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sin tur upp av olika symbolvärden som till exempel ”/ …/erhålls av utbildning, titlar, lägenheter, 

matvanor, bilar, kläder och pengar.”   53

När det kommer till utbildning som symbolvärde och att förstå och ”knäcka de koder” som gäller 

där kommer man att ha större svårigheter att nå högre positioner om man kommer ifrån enklare fö-

rhållanden, till exempel från en familj utan akademisk utbildning. 

I utbildningen kämpar man inte bara för att nå boklig bildning och kunskap. Man lever 
också med sitt sociala ursprung och sin klassmässiga erfarenhet. För många upplevs 
också utbildningens innehåll som abstrakt. Många förmår heller inte upptäcka att de 
måste omforma de erfarenheter och den livsinställning de fått genom sitt sociala ur-
sprung till det som andra samhällsklasser mer eller mindre föds in i. För att utbildningen 
skall bli det många ur de lägre klasserna hoppats på, nyckeln till social framgång, krävs 
ofta ett omfattande anpassningsarbete.  54

Jag tänker att det här både är en avgränsning och ett exempel på tidigare forskning som rör och för-

klarar en del av de känslor som kommit upp i undersökningen i och med valet av form. Formen för 

skrivandet och uppsatsens form. Mall. (Är det olika saker?) 

Tvivel, prestationsångest, bildningskomplex. Får jag göra så här? 

I samtal med andra har det också kommit upp. Andra känner samma sak…  55

                        
                                                                    Bild 1                                                                                                 Bild 2                                                                                                                                                   

 Månson, Per (red) (2007), Moderna samhällsteorier- Traditioner, riktningar, teoretiker, Norstedts akade53 -
miska förlag, Finland, s. 384.

 Ibid, s. 385.54

 Bild 1: Inlägg från Instagramkontot ”catsaresuchdicks”. Bild 2: Inlägg på musikern och konstnären och 55

aktivisten Bunny Michaels Instagramkonto ”bunnymichael”.
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Annan tidigare forskning 

Angående den autoetnografiska metoden hittar jag i mitt letade av teori om metoden något som 

istället kallas Performance Autoethnography. I boken Performance Autoethnography- Critical Pe-

dagogy and the Politics of Culture skriver Norman K Denzin: 

This book is a manifesto, it is about rethinking performance autoethnography, about the 
formation of a critical performative cultural politics, about what happens when everyt-
hing, as Du Bois (1926, p. 134) observes, is already performative, when the dividing 
line between performativity and performance disappears. This is a book, to quote James 
Salvo (2019), about the writing called autoethnography. It is also about what this form 
of writing means for writers who want to perform work that leads to social justice.  56

Stealing from Bochner and Ellis (2016a, p. 10; also 2016b), the intent is to “ provide a 
systematic treatment of the origins, goals, concepts, genres, methods, aesthetics, ethics 
and truth conditions ” of critical performance autoethnography. I use the performance 
text as a vehicle for taking up the hard questions about reading, writing, performing and 
doing critical work that makes a difference.  57

Performance autoethnography is a blurred genre. It is many things at the same time. It 
bends and twists the meanings of ethnography, ethnographer and performance. There is 
no separation between the writer, the ethnographer, the performer and the world. Per-
formance autoethnography makes the writer ’ s self visible through performance, 
through performance writing, through the writer ’ s presence in the world. Performance 
autoethnograhers are committed to changing the world one word, one performance at a 
time. The community is global. Autoethnography is easily confused with other terms. It 
is not: ethnography, autobiography, biography, personal narrative, personal history, life 
history, life story or personal experience story. It is not deeply theoretical. It is more 
than personal writing or cultural critique. It is more than performance. But it is perfor-
mative. It is transgressive. It is resistance. It is dialogical. It is ethical. It is political, per-
sonal, embodied, collaborative, imaginative, artistic, creative, a form of intervention, a 
plea for social justice. Clearly this discourse is not standing still. Writing selves are per-
forming new writing practices, blurring fact and fiction, challenging the dividing line 
between performer and performed, observer and observed.  58

Ursäkta kära du att citaten är långa. Det är nog inte okej att göra så utifrån reglerna. Men jag tycker 

att texterna, beskrivningarna av Performance Autoethnography är så vackra, så viktiga. Jag tänkte 

 Denzin, Norman K. (2018), Performance Autoethnography- Critical Pedagogy and the Politics of Culture, 56

Routledge, New York, s. 7.

 Ibid, s. 7-8.57

 Ibid, s. 8.
58
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när jag, alldeles för sent för att hinna använda den, läsa den ordentligt, hittade boken: Men är det det 

här som jag försöker göra genom min undersökning? Är min undersökning också ett manifest? 

Jag vill ju också ha social justice, möjliggöra det lustfyllda skapandet och lärandet, görandet, både 

för mig själv och för framtida elever (om jag nu kommer att arbeta som lärare). Och andra. 

Genom performance autoethnography blir den skrivandes, den filmandes, den sjungandes och dan-

sandes…den kännandes jag synligt. Genom att jag gör någonting performativt, genom att jag är 

närvarande i världen. Det skrivande jaget prövar sig fram, genom nya sätta att skriva på. ”Blurring 

fact and  fiction…” Är känslor fakta eller fiktion? Vad är tillåtet? Vad räknas?  

Feelings are facts- a life 

Det är en underbara titel på en biografi om dansaren och filmaren Yvonne Rainer liv.  59

Även här fick jag göra en avgränsning och inte använda mig av den eller något annat av Yvonne 

Rainers arbeten. 

Jag blev även tvungen att avgränsa mig och inte ta med:  

Samtal med P från Konstfacks studieverkstad (så spännande samtal! tack för att du 

delade med dig!)  

Samtal med Bodil Malmsten (tack för allt, tack för loggböckerna, skratten, formen!) 

Samtal med Alex (tack för alla skratt, din podd- briljant!, tack för allt om form!) 
Samtal med Jonna Bornemark (tack för motståndet mot den mätbara skiten!) 

Samtal med Annika Norlin (tack för gråten när du sjöng Dian Fossey och prat om 

Bourdieu…) 
Samtal med Gunnar D Hansson (tack för orden ”den skrivande är på spatsertur i ett 

ingenmansland mellan konst och vetenskap”) 

Samtal med Ulla på Kafé Kupan (tack för ett fint samtal om skolan och om att se var-
je individ, varje elev) 

Och många fler. 

Just här och nu i alla fall… Men de var fina samtal och det var samtal som jag önskar att jag hunnit 

med. 

 Rainer, Yvonne (2006), Feelings Are Facts- a life, MIT Press, London. 59
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Som ett kapitel fyra- beskrivning av den visuella gestaltningen, FILMEN, och undersökningen i 
sin helhet 

Svindlande höjder 

Den här undersökningen handlar om allt det ovan nämnda i uppsatsen. Under arbetet med under-

sökningen kom jag, som jag nämnt tidigare att skriva parallellt i ett dokument som jag kallade 

”Dagboksdokumentet”, där jag skrev om känslor som kom upp i arbetet, och i mötet med olika per-

soner, djur och rum. Samtidigt har jag filmat allt detta. Jag har filmat mig själv när jag letar i böcker 

och anteckningar efter teorier, letar i huvudet, försöker förstå var jag håller på med, vad jag vill för-

söka förmedla och hur det känns. Jag sitter hemma och skriver på uppsatsen i sjukhusrock som jag 

”råkat” fått med mig från SÖS. Mår dåligt. Vet inte vad jag skriver om. Min katt Bonnie är också 

hemma. Hon stör hela tiden när hon trampar runt i tangentbordet på datorn, jag beger mig ut, till 

katolska kyrkan vid Medis, ut på gångvägar. Samtalar lite med en man i ett fönster, han röker pipa, 

frågar om jag får filma honom lite, till min film, att han är välkommen till Vårutställningen på 

Konstfack sen, tänker ”Hoppas jag får till något att ställa ut…” (undrar om han var där sen?…), 

samtalar lite med Donna Haraway, ser Agnés Vardas nya film Agnés enligt Varda. Blir bjuden på 

spa i 40-årspresent av min mamma men känner stress att hinna klart med filmen, ligger därför i 

sängen på hotellrummet och testar kameran, hittar en kul funktion som heter ”cinemafilter”. Mam-

ma är gullig och väntar och sjunger. Vi bastar och badar i iskalla tunnor sen. Det är underbart. 

Hemma igen, plockar ur disken, det kommer härliga låtar. Dansar lite, sjunger lite. 

I undersökningen, både i filmen och uppsatsen, pratar jag om prestationsångest, och om en vilja att 

ändå våga utmana sig och våga gör det som känns lustfyllt, att göra motstånd mot det som inte 

känns lustfyllt och inspirerande. Motstånd mot system. Motstånd mot sin egen rädsla. 

I uppsatsen ges det uttryck bland annat genom att använda sig av insprängt så kallat dagboksskri-

vande, och det lilla jaget som hoppar in och kommenterar här och där och plötsligt. Säger hur det 

känns. Och genom en lek med uppsatsens disposition och form. 

I filmen filmar jag mig själv och det runt mig i min process och sjunger låtar som jag älskar som jag 

inte vågar sjunga på karaoke. 

Allt genomsyras av inspiration från andra. Texter, filmer, samtal, ett delande. Att andra har delat 

med sig, av sig själva och att själv våga göra det. 
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Inspiration, skapande, delande…Inspiration, création, partage! 

Undersökningen heter Svindlande höjder, för att processen och allt kändes svindlande och med in-

spiration från Kate Bush´s låt Wuthering Heights, som jag misslyckades med att sjunga på karaoke 

men som jag älskar. Så jag sjunger den och flera andra låtar som jag älskar hemma i mitt vardags-

rum. Gör en karaokestation, en scen till mig själv, med ett blommigt duschdraperi som bakgrund. 

Sjunger och sjunger, Kate Bush, Prince, T´Pau, Kim Carnes…byter klänningar, har roligt. Det är 

härligt… 

Men undersökningen heter också …you know it´s me Cathy- Om svindlande höjder, inspiration, 

skapande, delande. Och rotmos. 

Kanske får den ytterligare något namn. Vem vet… 

 

                                                                                              Bild från filmen Svindlande höjder  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Undersökningens syfte och resultat (…Nej jag kan inte kalla det resultat, efter vad den här 

undersökningen handlar om och på det sätt den är genomförd.) 

… 

Undersökningens syfte och funderingar kring vad jag har undersökt, vad jag under-

söker, vad jag gör och ett försök att svara på undersökningens frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen har varit (är) att, likt essän, försöka. Försöka genomföra den på 

ett lustfyllt sätt. Att försöka låta det som inspirerar mig, min kreativitet och min nyfikenhet leda 

vägen, att våga pröva att göra motstånd mot det som inte känns kreativt. Att göra motstånd genom 

att göra det som inte känns kreativt till just kreativt. Att titta på vad som ger mig prestationsångest, 

vad som gett mig prestationsångest och försöka göra motstånd mot det. Att genom att vara självut-

lämnande och själv göra motstånd kanske kunna inspirera andra (framtida elever och andra) att 

våga vara och göra detsamma. Att våga göra det som jag inte törs men älskar. Att våga är också att 

göra motstånd. Så var det för mig. När andra gör motstånd, då vågar jag. När vi samtalar och det 

visar sig att vi känner likadant, då vågar jag. 

Jag funderer här över vad filmessän som genre har för didaktiska erbjudanden när det kommer till 

frågan På vilka sätt kan en autoetnografisk undersökning med ett performativt uttryck bli didaktiska 

strategier? 

I filmen är jag hemma. Jag kanske är stressad över att inte lyckas men jag är avslappnad hemma. 

Går runt i sjukhusrock, plockar disk ur diskmaskinen, kan spela en låt och samtidigt fundera över 

min undersökning, dansa lite och fundera. Vad gör miljön och rummet med lärandet och det vi lär 

oss? Hur vi lär oss? Jag lämnar hemmet och sätter mig i katolska kyrkan för jag tycker att belys-

ningen är mysig där. Att rummet är inspirerande med alla sina helgonfigurer och kandelabrar. Man 

läser bra här och tänker bra. Det är knäpptyst bortsett från elementens mysiga knäppande och knar-

rande. Vad är det som säger att det skulle var sämre att sitta här och skriva på en skoluppgift än i ett 

klassrum? På ett kafé börjar jag prata med Ulla, en annan kafégäst, som visar sig vara lärare och vi 

diskuterar elevers olika behov, att det är viktigt att se till dem. Kanske vissa helst gör en skriftlig 

undersökning av något, kanske andra hellre uttrycker sig genom en film…Samtalar lättar och mer 

avslappnat kring den här typen av frågor så här, på ett fik än i ett klassrum vid en redovisning. 
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Jag återvänder till vad Erik Sundblad skriver om filmessän i sin uppsats, utifrån Laura Rascarolis 

teorier: 

Det som förenar essäfilmer är just filmernas benägenhet att vara fria och frånsäga sig 
konventioner och regler. Med det sagt finns det vissa gemensamma nämnare hos essä-
filmen som bör belysas och dessa är b.la. ett starkt subjektivt och personligt berättande 
samt att filmskaparen fokuserar på ett tema snarare än att konstruera ett linjärt narrativ. 
Essäfilmen är självreflexiv och självreflektiv.  60

Kanske var det därför som min gestaltning kom att bli en filmessä, för att genom den kunna göra 

motstånd mot den skriftliga delen i undersökningen med uppsatsens regler och konventioner om att 

till exempel ha en tydlig röd tråd, vara lätt att följa. Att min didaktiska strategi var att genom fil-

messän och dess rhizomatiskt spretiga berättande, snarare än ett linjärt, kunna känna en frihet i mitt 

skapande som kommit att bli ett lustfyllt lärande. 

Jag har genom en rhizomatisk- och essäinspirerad autoetnografisk metod, likt essän försökt mig på 

att försöka. Och genom en posthumanistisk filosofi. Genom en skrivande och filmande. Det har inte 

alltid varit ett lustfyllt lärande, men det har alltid varit kreativt. Det har känts lustfyllt när jag har 

tillåtit mig att resonera fram och tillbaka, med mig själv och andra, genom att leka med formen för 

uppsatsen. Låtit mig själv, hoppa in i texten här och där, när jag har känt för det, för att dela med 

mig av någon känsla. Raljerande om jag har velat. För att det är viktigt. För att det är roligt. För att 

jag vill ha roligt, hålla på med ”glad vetenskap” som Donna, Donna Haraway.  

(Att vilja telling stories som Donna, Donna Haraway.) 

Prata om rotämneskaosmos och rotmos och ändå vara respekterad. Få pröva att följa ogräsets spre-

tiga och oriktade rötter åt oförutsägbara håll. Jag hade ingen plan från början hur filmen skulle börja 

eller sluta. Jag ville inte ens att det skulle vara en känsla av slut, utan av att någonting började där 

istället. En känsla. Uppsatsen form ändrades efter hand, gick tillbaka till något gammalt, blev något 

nytt.  

Jag har försökt. Jag försöker. 

Så kanske ett rhizomatiskt förhållningssätt i kunskapsskapande kan bli ett lustfyllt lärande.  

 Sundblad, Erik (2016), Essäfilmens essens- en undersökning av essäfilmen med utgångspunkt i Agnés Var60 -
das film Agnés stränder (2008), Lunds universitet, s. 10.
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”What really exists is not things made but things in the making. 
Once made, they are dead…” 
- William James 
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