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1 Inledning

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i

olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –

som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste

inriktas mot att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett

lärande där dessa former balanserar och blir till en helhet.” (LPO 94,

”anpassad”, s. 8)

Denna undersökning handlar om samspelet mellan olika kunskapsformer i en

pedagogisk praktik. Det övergripande syftet är att undersöka hur elever

använder sig av visuella representationer för att bearbeta och skapa förståelse i

sitt lärande. Vilka betydelseskapande möjligheter erbjuder skilda kommunika-

tionsformer som bild, musik eller tal? I studien är det elevernas berättelser och

erfarenheter samt deras visuella material men också verbala uttryck, skriftligt

material och musik som ligger till grund för analysen av ett ämnesintegrerat

arbete i bild och samhällskunskap i grundskolans årskurs 6.

Elevernas arbete rymmer ett komplext och relativt abstrakt arbetsområde

Sveriges hållning till EMU-frågan i samband med folkomröstningen hösten

2003. Genom att bearbeta en mängd olika fakta och informationsmaterial skulle

de skapa sig en egen förståelse av ämnet och utifrån detta själva ta ställning till

den inbyggda frågan som uppgiften rymde; Ja eller Nej till EMU. Bearbetningen

och ställningstagandet skulle dessutom presenteras i en speciell berättarform

och filmgenre vilket var ett av målen för arbetsområdet.

En anledning till att jag kommit att intressera mig för detta arbete, (en minuts

propagandafilm om EMU-frågan), var den mångfald och rika variation av

visuella gestaltningar som producerats i förhållande till uppgiftens mål. Det är

filmmaterialet som ligger till grund för de intervjuer som jag senare genomfört

med eleverna som producerat videofilmerna.

Att jag valt Movere som namn på studien är dess koppling till såväl elevernas

arbete med rörlig bild som retorik. ”Movere”, ”att röra”, handlar i retoriken om

att motivera, att övertyga och beröra en publiks känslor. Den rörliga och

omskapande karaktären är en lika viktig del av studiens utveckling, som det

betydelseskapande arbete eleverna varit inbegripna i. Eleverna i det nu

studerade empirin experimenterar och omformar fortlöpande EMU-materialet

under arbetets gång. Dessa transformationer tar sig uttryck i såväl bild som i
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musik och tal. Genom elevernas perspektiv synliggörs ett antal dominanta

diskurser som påverkat och styrt deras humoristiska och ironiska kommentarer

till skolan och vår samtid. I fokus för analyserna står elevernas visuella

gestaltningar, till skillnad mot de skriftliga och verbalspråkliga uttryck som

annars dominerar i skolan.

Avsikten är inte att ställa olika kommunikationsformer mot varandra utan

istället studera hur elever kombinerar olika semiotiska, sociala och kulturella

resurser. Studiens grundläggande antagande är att lärande och menings-

skapande sker i interaktion, dvs. genom kommunikativa processer bestående av

olika former av val, förhandlingar, bearbetningar och gestaltningar motiverade

genom individens intressen och lärandets kontext (Kress & van Leeuwen, 2001a,

Kress, 2003). Jag menar även att estetiska kommunikationsformer har potential

att fungera som en frizon för att arbeta i en sökande och experimenterande

form. Det med möjligheter att koppla personliga relationer och erfarenheter till

fakta och abstrakta begrepp, något som svarar mot individens behov av mening

och sammanhang (jfr Hohr, 1996). Framträdande i elevernas arbete är hur

populärkulturella referenser tillsammans med vardagliga erfarenheter och

skolans kunskapsmål utgör grunden för de förhandlingar och val som äger rum

inom undervisningens ramar.

Trots att frågor om de traditionellt estetiska ämnena under en längre tid

uppmärksammats i såväl styrdokument som i ett antal utredningar är den

dominerande bilden att dessa ämnen har en marginaliserad plats i skolan och

knappast tillhör dess kärnverksamhet (Marner & Örtegren, 2003; Aulin-

Gråhamn, 2003). Istället präglas främst de högre årskurserna i grundskolan av

den stabila uppdelningen mellan å ena sidan de estetiska ämnena och å andra

sidan ett lärande som sker via kognitiva processer av läsning och skrivning.

Estetiska ämnesområden definieras ofta i skolan utifrån att där görs något

praktiskt, något avkopplande, ett avbrott, som en kontrast mot det ensidigt

abstrakta och teoretiska skolarbetet (jfr Bergqvist, 2001).

Studien har en praxisnära utgångspunkt i erfarenheter och i frågor som

utmanat mig i mitt tidigare arbete som lärare. Jag har under de senaste åren

arbetat i ett sammanhang där de traditionellt estetiska ämnena inte fört en

marginaliserad tillvaro, utan tvärtom varit en central och dominerande del av

det pedagogiska arbetet. Pedagogiken och dess didaktiska praktik har delvis

präglats av ett ämnesintegrerat arbetssätt där dessa ämnen fungerat både som

verktyg för att gestalta ett innehåll och som utgångspunkt för ett undersökande
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arbetssätt. I dessa sammanhang har såväl kunskapens form som dess innehåll

varit en källa till nya frågor och didaktiska omförhandlingar.

Detta har för mig ibland varit såväl klargörande som förvirrande men främst

gett mig möjlighet att betrakta kunskapsbegreppet ur flera perspektiv. Skolans

uppdrag handlar om att utveckla en rad kognitiva och sociala förmågor, men vad

är det som skall läras? Vilka kompetenser skall stärkas? Hur kunskap bildas,

struktureras och utvecklas är dagligen en fråga för ideologiska ställnings-

taganden i såväl politiska sammanhang som i media och i skolans klassrum.

Utvecklingen av ny kommunikationsteknologi har utmanat skolans

kunskapsmonopol och även skapat nya förutsättningar för produktion,

distribution och konsumtion av olika former av medietexter. I samband med

detta har det blivit allt vanligare att lyfta fram det visuellas betydelse i vår

kultur.

Förändringar av vår tids språkliga utsagor får konsekvenser för de

sammanhang som barn och ungdomar växer upp i och hur de formas som

individer (Kress, 2003; Jansson, 2001). Har då den ökade fokuseringen på

visuella uttryck och media i samhället utanför skolan påverkat klassrummets

praktik? Hur kan vi ur ett bredare perspektiv betrakta barns och ungdomars

bilder? Är de främst konstruktioner för inre personliga föreställningar vilkas

praktiska utförande främst bygger på anlag och talang? Eller kan det vara så att

barn och ungdomars estetiska gestaltningar i en skolpraktik kan vara en del av

ett meningsskapande sammanhang? Dessa övergripande frågeställningar har

bildat utgångspunkt för de frågor jag valt att studera i mitt arbete.

1.1 Dikotomier och skolans klassrum

Hur vi än väljer att se på skolan idag kvarstår i hög grad polariseringen mellan

teori och praktik, högt och lågt, mellan tänkande och kropp. Det gäller såväl

skolans fysiska organisering samt hur olika ämnen klassificeras. Språket, det

skrivna och talade ordet står som representanter för mening och betydelse,

vilket faller tillbaka på den antika föreställningsvärld som skiljer kropp och

tanke åt (Liedman, 1997). Under den västerländska upplysningstiden

vidareutvecklades de antika idéerna om ömsesidigt uteslutande ordningar

mellan en själslig idévärld och en förgänglig kropp. Humanistiska tänkare som

Descartes hyllade det individuella intellektet, förnuftets rationella tänkande och
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kunskap, i motsats till fantasin, det irrationella och känslomässigt styrda (Lenz

Taguchi, 2004). Vetenskap och konst kom inte bara att förhålla sig till varandra

som ömsesidigt uteslutande verksamheter, utan ingick även i ett asymmetriskt

maktförhållande av över och underordning.

Vetenskaplig kunskap kom att värderas högre än konstnärlig, i den

mån ett konstnärligt uttryck överhuvudtaget förstås som ett uttryck för

kunskap. (Lenz-Taguchi, 2004, s.44)

Dessa tankestrukturer konstituerar möjligheterna för hur vi kan tänka och

handla i förhållande till hur arbetet i skolan kan gestaltas. Genom skolans

organisation upprätthålls åtskillnaden mellan konst och vetenskap samt mellan

teori och praktik, mellan ett skapande arbete, som i första hand uttrycks som en

psykologisk bearbetningsprocess. Detta exemplifieras bl.a. i följande utdrag ur

den kommunala skolplan som omfattade den nu studerade skolan:

De estetiska ämnena stärker elevernas kreativa förmåga och är viktiga

komponenter för att utveckla eleverna till självständiga individer. De

estetiska ämnena bidrar också till elevernas allsidiga personlighets-

utveckling. Utdrag ur gällande skolplan

Detta i motsats till de ämnen som kan definieras i relation till kognitiv kunskap

och ett lärande som sker genom att läsa, skriva och räkna:

En ökad prioritering av baskunskaperna i matematik, engelska och

svenska är nödvändig. Svenska är skolans viktigaste ämne. Läsning

och skrivning ska frekvent förekomma i skolan. Läsning stärker såväl

språkförståelse samt fantasin. Boken är därför viktig. Utdrag ur

gällande skolplan

I de skolämnen som av tradition betraktas som praktisk-estetiska odlas i många

fall en liknande dikotomi som i det akademiska området, fast då i en omvänd

ordning. Marner och Örtegren (2003, s. 43) uppmärksammar den omvända

maktordningen inom de estetiska ämnena, där praktik också ställs mot teori.

Det vetenskapliga ses som opersonligt och rationellt och är av ondo i en

skapande process. Dessa idéer kan spåras i tankar från såväl Rousseau som i

efterkrigstidens diskurser om barn, där det naturliga, ursprungliga och oför-

störda barnet skulle lämnas ifred för att blomstra som en harmonisk människa

som slutmål. Barnets inneboende längtan efter att fritt få skapa och uttrycka sin

spontanitet kom att inom det estetiska fältet formuleras av bland annat Herbert

Read (1943) i boken Education through Art, vilket var ett avancerat försök att
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genom dåtidens modernistiska diskurser att ta konsten som utgångspunkt i

uppfostran av barn och ungdomar. Nedan citat är hämtat från den svenska

översättningen Uppfostran genom konsten;

Också inom konsten har intellektuella tendenser trängt in vilket

förstör dess organiska livskraft. Vad denna bok vill förfäkta är att syftet

med uppfostran, liksom med konsten bör vara att bevara den

organiska helheten hos människan och hennes själsförmögenheter, så

att när hon övergår från att vara barn till att vara vuxen från vildens

stadium till den civiliserade människan dock kvar håller den

medvetandets enlighet som är den enda källan till social harmoni och

individuell lycka. (Read, 1956, s. 84)

Modernismens idéer har under andra hälften av 1900-talet haft stor

genomslagskraft på hur de traditionellt estetiska ämnena positionerat sig inom

skolan. I det moderna projektet har ett terapeutiskt och frigörande förhåll-

ningssätt varit starkt knutet till estetiska gestaltningar vilket gjort det svårt att

tala om dessa i termer av lärande. Dessa föreställningar och dikotomin mellan

praktik och teori upprätthålls också genom skolans organisering av under-

visningen. Eleverna införlivar tidigt de förväntningar som så tydligt ritualiseras

inom skolan. ”Ska vi skriva nu, vi har ju bild?” Eller när läraren lämnar ut

loggböckerna till eleverna för första gången och ber dem beskriva kortfattat om

tankar bakom sina tecknade bilder. ”Jag trodde en bild säger mer en tusen ord”

säger en elev i bänken längre bak i klassrummet förvånat! Hur samspelar då

denna polarisering i ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap?

1.2 Disposition

Avhandlingen är indelad i 7 kapitel. Kapitel 1 till 2 består av ett övergripande

syfte och en bakgrund till mitt forskningsfält, i kapitel 3 preciseras studiens syfte

och frågeställningar. I kapitel 4 introduceras mina teoretiska utgångspunkter

och begreppsapparat. Därefter följer kapitel 5 i vilket jag presenterar studiens

metodiska överväganden samt reflektioner kring såväl datainsamlingen som

genomförandet av analyserna. Kapitel 6 innefattar mina analyser av det ämnes-

integrerade arbetet. Dessa är indelade i fyra steg, vilka jag valt att kalla

plattformar. Jag beskriver och analyserar det empiriska materialet inom dessa

fyra analyssteg. Inom några av dessa plattformar har jag även valt att presentera
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en del nya begrepp och teorier som anknyter till studiens övergripande

teoretiska utgångspunkter. Varje enskild analysplattform har en sammanfatt-

ande avslutning. Resultaten från de fyra analysplattformerna vävs samman i den

avslutande diskussionen i kapitel 7. Eftersom studien handlar om hur elever

arbetar med visuella kommunikationsformer i en skolkontext innehåller flera av

analyskapitlen bildmaterial. Bildmaterialet rymmer stillbilder ur elevernas

filmer, vilka fungerar både som illustrationer för att förstärka och förtydliga

mina resonemang och som objekt för en specifik analys och diskussion.
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2 Forskningsöversikt

För att man som läsare skall förstå de sammanhang ur vilka mina

frågeställningar fötts, presenteras här en kortfattad forskningsöversikt. Jag har

valt att koncentrera min översikt till ett antal avhandlingar, artiklar och

utredningar som belyser min egen studies position i förhållande till forskning

inom främst det estetiska och mediepedagogiska ämnesfältet i relation till

förskola/skola. Då studien har en tvärvetenskaplig inriktning är materialet

hämtat från skilda vetenskapliga discipliner.

Frågor om estetik och lärande har problematiserats i en rad rapporter (Aulin-

Gråhamn & Thavenius, 2003; Lind & Borhagen, 2002; Trondman, 1997;

Hansson & Sommansson, 1998). I dessa uppmärksammas den mångfald av

begrepp och användningsområden som är utmärkande för det estetiska fältet. I

Kultur i skolan (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003) understryker författarna

även det teoriunderskott och den brist på funktionella begrepp som präglar

forskning om skola och estetiska uttrycksformer. Även Sparrman (2002, s. 24)

observerar bristen på forskning om bildpedagogik och barns estetiska lär-

processer i jämförelse med barnkulturforskningens omfattande produktion och

långa tradition. Hon menar att forskningsläget ser likadant ut såväl

internationellt som i Sverige.

Trots att de estetiska lärprocesserna under senare tid lyfts fram som en viktig

dimension av all kunskapsbildning, har de s.k. estetiska ämnena alltjämt en

marginaliserad plats, såväl inom skolan som inom den vetenskapliga

forskningen. Estetik är en term med en mångfald av betydelser inom t.ex.

litteratur, filosofi och konstvetenskap. Begreppet används ofta som liktydigt

med konst, men rymmer såväl mediala kommunikationsformer som barns och

ungdomars egna kulturella uttryck. Skolan präglas fortfarande i hög grad av den

stabila uppdelningen mellan teori och praktik, mellan estetiska gestaltningar

och ett lärande som sker via kognitiva processer av läsning och skrivning.

Forskning som knyter an till barns bildskapande och bildundervisning

domineras av studier som genomförts bland yngre barn. Några få undantag

inom svensk forskning är Wetterholm (2001) och Åsèn & Petterssons (1989)

klassrumsforskning där bildämnet studerats ur ett läroplansteoretiskt pers-

pektiv. Dock är det studier inom ramen för förskolan och skolans tidigare åldrar

som är framträdande i undersökningar av barns och ungdomars visuella uttryck.
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I Lindahls (2002) studie av förskolebarns bildskapande betraktas bildspråket

som ett verktyg för problemlösning och meningsskapande i barns lärande.

Genom användning av sociokulturella perspektiv bearbetar Lindahl materialet

utifrån en estetisk och en social position. Fokus läggs på hur pedagogerna väljer

att skapa förutsättningar för barns problemlösningar. I detta fall reduceras

bilden till ett medel för att uppnå en rad andra målsättningar i en lärande-

situation. Ett annat exempel är Bendroth-Karlsson (1998) som i sin studie

belyser de pedagogiska dilemman som uppstår mellan pedagogernas intentioner

och de bildprojekt som verkligen realiseras i praktiken hos de involverade

barnen. Hon väljer att studera både barnen och deras bilder. Med hjälp av

sociokulturella teorier och aktivitetsanalys som teoretisk referensram analyserar

hon samspelet mellan barnen och deras visuella gestaltningar. Vad Bendroth-

Karlsson uppmärksammar som ”framgångsrika” bildprojekt ur barnens pers-

pektiv, är de aktiviteter där de själva varit aktiva deltagare i en arbetsprocess

samt att alla dessa projekt tillfört barnen relevanta verktyg för estetiska

uttryckssätt.

I en avhandling som inkluderar ett rikt visuellt material väljer Sparrman

(2002) att fokusera på barnet ur ett aktörsperspektiv. För att studera hur

barnen i sin vardag bearbetar och tar de visuella uttrycken i bruk valde hon att

genomföra sin studie på ett fritidshem där barnen fått ta med saker hemifrån.

Detta skapar möjligheter för möten mellan institutionen, hemmet och de bilder

som barnen själva väljer att intressera sig för. Avhandlingens övergripande syfte

är att ”förstå barn som användare av visuell kultur, tolkat genom deras

handlingar” (a.a., s. 11). I hennes kvalitativa studie är praktik och aktörs-

perspektivet centralt. Sparrman har samlat in sitt material genom video-

dokumentation och deltagande observationer, vilket senare bearbetats med

diskursanalytisk metod. Hennes tvärvetenskapliga perspektiv har varit betydel-

sefullt för min egen studie ur såväl metodologiska som teoretiska hänseenden. I

Sparrmans teoretiska ramverk används bland annat teorier från visuella

kulturstudier (jfr Mirzoeff, 1998/2002; Rogoff 1998/2002) vilka sätter fokus på

hur visuella föreställningar formar vår förståelse av världen. Dessa teorier

menar jag är betydelsefulla också ur ett didaktiskt/pedagogiskt perspektiv när

jag väljer att undersöka barns och ungdomars egna gestaltningar inom ett

ämnesintegrerat arbete i en skolkontext. I Sparrmans avhandling fokuseras

barnens aktiva och omskapande arbete. Detta svarar mot de val jag gjort när jag

sätter elevernas samtal och filmproduktioner i fokus.
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Ett framträdande drag i barns och ungdomars estetiska gestaltningar är de

stora skillnaderna mellan pojkars och flickors sätt att materialisera sina

berättelser. I mitt eget arbete har genus mycket starkt genomslag såväl i de

intervjuer jag gjort, som i elevernas filmer. Detta överrensstämmer med vad

Buckingham (2003) framhåller i sin internationella undersökning av ungdom-

ars videoproduktion. I studien ”VideoCulture” (a.a.) som baseras på ett material

med rörlig bild, vilket producerats av ungdomar i Tyskland, England, Ungern,

Tjeckien och USA konstaterar Buckingham och hans forskargrupp att genus slår

igenom starkare än både ålder, etnicitet och klass i såväl det kvalitativa som det

kvantitativa materialet. Forskningsprojektet ”VideoCulture” är ett brett inriktat

etnografiskt projekt i vilket forskningsgruppen undersöker audiovisuella

mediers potential som kommunikationsverktyg mellan ungdomar i olika delar

av världen. Den centrala frågan i projektet är om det finns ett slags trans-

kulturellt språk i visuella/audiovisuella gestaltningar. Buckinghams forsk-

ningsansats i projektet speglar också de metodologiska problem som uppstår ur

behovet av att hitta metoder vilka tar visuella representationer i bruk för att

förstå och utnyttja unga människors perspektiv och syn på nya medier. Detta i

ett fält som annars domineras av verbal och skriftlig dokumentation.

Buckingham menar att det råder brist på dokumentation och forskning kring

ungdomar som medieproducenter, medieaktörer och tolkare av andra ung-

domars bilder.

I den senaste Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003 lyfts de köns-

specifika perspektiven på de estetiska ämnena fram som ett dominerande inslag,

speciellt gäller detta bildämnet. Det är ett av de ämnen där könsskillnaderna till

flickors fördel och pojkars nackdel – är allra störst. Detta gäller i såväl elevernas

prestationer som attityder och motivation till ämnet (Skolverket, 2004, s. 30). I

utvärderingen konstateras att utvecklingen av pojkars kompetenser inom ämnet

behöver stärkas, ämnet föreslås att ytterligare profileras mot nya medier och

digital bildhantering (a.a., s. 20). Dock konstateras i utvärderingen att arbetet

med rörlig bild och digitala medier får litet utrymme inom bildämnet i

grundskolan. Det dominerande är traditionell teknikträning för bildfram-

ställning. Förmågan till gestaltning och kritisk granskning menar utvärderarna

kan integreras om bildämnets kommunikativa prägel lyfts fram till skillnad mot

den dominerande motsättningen mellan bildskapande och bildanalys. Sedan

början av 1970-talet har det i Sverige pågått en reformering av bild-

undervisningen. Den bildpedagogiska institutionen på Konstfack i Stockholm

har varit en av de starka krafterna i arbetet för en förändrad syn på
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bildundervisningen med en teoretisk grund inom strukturalism och semiotik (jfr

GZN, 1976, 1996; Hasselberg, 2006). Trots detta lyfter den nationella

utvärderingen fram de två polariserande ståndpunkterna som fortfarande är

förhärskande inom den bildpedagogiska praktikens maktfält såväl interna-

tionellt som i Sverige (Skolverket, 2004). Hur detta maktfält konstruerats och

upprätthålls genom ett antal diskurser försöker de engelska forskarna Addison

och Burgess (2003) problematisera i ett aktionsforskningsprojekt. Projektet är

även ett försök att bredda ämnesdisciplinen Arts inom engelsk secondary school

genom att föra in och utveckla kritiska, kontextuella och historiska studier.

Projektet har genomfört olika typer av experimentella studier som löpande

utvärderats. För att beskriva och förankra detta komplexa fält använder sig

Addison och Burgess av analytiska begrepp från Bernstein (Bernstein &

Lundgren, 1983) i syfte att göra en genomlysning av ämnets klassificering och

inramning. Forskarna väljer att lyfta fram ett antal dominerande diskurser för

ämnesdisciplinen Arts, där de bland annat pekar på att disciplinen innehåller en

stark tradition av perceptionsstudier och expressionistiska koder som upp-

muntrar känslor och inre bilder i en modernistisk tradition (Addison & Burgess,

2003, s. 66). Dock uppmuntrar ämnets arbetsformer en sökande och experi-

mentell inlärning till skillnad från vad forskarna menar, skolans annars

dominerande tradition av reproducerande av fakta och information. Addison

och Burgess konstaterar vidare att konst och design styrs av görandet –

”making” och att de där ser stora svårigheter att föra in olika former av analys

och skrivuppgifter genom att det ”stjäl” den tid som skall vara handfast och

produktiv. Ämnets kritiska dimension finns istället inom dess form och

mimetiska tradition. Arts har en karaktär av att vara ett andningshål, en

möjlighet till en annan praktik inom vad forskarna benämner som skolans

logoscentrism (a.a., s. 63).

Fältets polariserande ståndpunkter kan beskrivas genom att sätta dem som

ser bildpedagogiken som en traditionell konstnärlig färdighetsträning mot dem

som knyter an till ett bredare synsätt där fokus ligger på bilders kommunikativa

aspekt. Fältet skulle också kunna karaktäriseras som en kamp mellan

traditionella konstnärliga gestaltningar och olika medieringar som foto, film och

digitala gestaltningar. Denna polarisering har också präglat kampen för att

utvidga det amerikanska bildpedagogiska fältet till att handla om något mer än

traditionell konst (Illeris, 2003). I samband med reformeringen av styr-

dokument för det Amerikanska utbildningsväsendet ”Goal 2000” och dess nya

bedömningsgrunder för Arts höjs kritiska röster när den traditionella konst/-
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bildpedagogiken utmanas. Debatten har präglats av synpunkter på de problem

som uppstår när ett ”sociologiskt perspektiv” får prägla ämnesdisciplinen.

Resultatet blir ”Stödjande och sociala mål istället för fokus på lärande” (Dorn,

2003, s. 3). Argument för att istället stödja en reformering av konst/-

bildundervisningen har bland annat influerats av samtida konst, som ofta tar sin

utgångspunkt i media och populärkultur. Duncum (2003) argumenterar för att

det är viktigt att hitta sambanden mellan konstvetenskapen, samtidskonsten,

media och populärkultur. Han pekar på det glapp som finns mellan att se på

bilder och att samtala kring dem. Därför menar han att vi måste tillskapa

möjligheter att reflektera och arbeta med de bilder som utgör barns och

ungdomars referenser. Han frågar sig om det spelar någon roll var och hur vi

närmar oss detta fältarbete i klassrummet och svarar själv på sin fråga.

It does matter whether we adopt a conflictive or functional view of

society. It matters because a conflictive view involves an

understanding of images in terms of power and struggles between

competing groups, whereas a functional view of society treats images

as expressions of an unproblematic humanity. (Duncum, 2003, s. 24)

Duncums maktperspektiv är av stor vikt för hur jag valt att betrakta de diskurser

och den praktik som verkar inom skolan som maktfält. För att tydliggöra de

diskussioner som varit dominerande inom nordisk bildpedagogik har Illeris

(2002) varit betydelsefull för min egen studie genom att hon med utgångspunkt

i Bourdieus teorier om sociala fält och Foucaults genealogiska studier av makt

och vetandekonstruktioner, tecknar en bred och fördjupad bild av hur det

bildpedagogiska fältet kan betraktas. Hennes avhandling behandlar de empir-

iska och didaktiska övervägandena för en ”postmodern optik” på bildpedag-

ogiskt arbete men endast ur ett teoretiskt perspektiv. Illeris problematiserar de

olika maktfält och den dynamik som bildpedagogiken är inskriven i. Hon

uppmärksammar bland annat mediefältets tvärvetenskapliga prägel vilket

skiljer sig från de andra diskurserna inom bildpedagogiken. Mediefältet saknar

även de traditionellt historiska värden som ”konsten”, ”hantverket” och ”barnet”

har, konstruktioner som hon menar de övriga fälten härbärgerar inom den

estetiska sfären (Illeris, 2002, s. 55). Ur detta perspektiv har också mediefältet

utmanat de modernistiska och de utvecklingspsykologiska idéerna som tidigare

haft stort inflytande inom bildpedagogiken.

Inom dansk forskning finns en betydande produktion av forskning kring

barn, ungdomar och media (jfr Drotner, 1990, 1996, 1991/2001; HolmSörenson,

1994; Tufte, 1998). Genom att min studie fokuserar både på de samtal och på de
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filmer som eleverna producerat i en undervisningssituation har forskning som

anknyter till mediepedagogik varit ett av de fält min studie relaterar till. Drotner

(1996) har gett betydelsefulla infallsvinklar på mitt ämnesområde och hon pekar

också på bristen på intresse för äldre barns estetiska produktion inom det

traditionellt akademiska fältet. Drotner väljer att anlägga ett brett perspektiv på

estetik när hon analyserar ungdomars utbyte genom tecken och symboler inom

både musik, kläder och inredning från så väl populärkulturella

värdegemenskaper som konst och design. Med hjälp av bland annat

medieetnografi och teorier från utvecklingspsykologi och psykoanalys diskuterar

Drotner hur ungdomars intresse för estetiska upplevelser har att göra med deras

särskilda behov under tonåren under deras vuxenblivande. De arbetar med att

skapa sig själva, sin identitet. Det avgörande är menar Drotner inte om det

estetiska är konst eller inte, utan hur vi använder det, hur det kommer i bruk. De

estetiska gestaltningarna blir viktiga redskap på väg mot kunskap om sig själv

och sin omvärld. Ur det perspektivet poängterar hon också vikten av att vara

medveten om de olika sätt pojkar och flickor väljer att ta estetiska uttryck i bruk.

Drotners tidigare medieetnografiska studier (1990, 1996) har varit en

inspirationskälla för mig i relation till såväl metod som teori. Hon

problematiserar även ungdomars videoproduktioner inom en pedagogisk

kontext. Drotner genomförde sin mediepedagogiska studie inom en frivillig

form av dansk efterskola och markerar också tydligt den konflikt hon menar

uppenbarar sig mellan de estetiska processerna och pedagogiken som disciplin.

Hon menar att det är viktigt att hålla fast estetiska aktiviteter som en

självständig del i en utvecklingsgång, inte som ett medel eller verktyg för något

annat utan just i sin kraft av en estetisk process (1990). Drotner poängterar att

frivillighet och ett arbete utan förutbestämt mål är själva grunden för ett

estetiskt skapande som rymmer lust och inlärning, upplevelse och insikt.

Hennes kritiska förhållningssätt till att utnyttja estetiskt skapande för ett

institutionaliserat pedagogiska ändamål är en viktig utgångspunkt och en

utmaning för att spegla min empiri av ett ämnesintegrerat arbete i samhälls-

kunskap och bild.

Bristen på tidigare studier som tar sin utgångspunkt i en skolkontext är både

en utmaning och en svårighet i mitt arbete, dock har Danielssons licentiat-

avhandling (1998) samt hennes doktorsavhandling (2002) varit betydelsefulla

för mina inledande tankar. I denna översikt refererar jag till båda studierna men

jag har främst studerat hennes licentiatavhandling då den har flera paralleller

till min egen studie. Danielssons material har en utpräglad eklektisk ansats.
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Avhandlingen innefattar tre empiriska delstudier där den ovan nämnda studien

varit en del tillsammans med material från en nationell utvecklingssatsning ledd

av Skolverket. Syftet var att observera hur bild och media på ett varierat sätt

kunde föras in i olika former av skolutvecklingsprojekt, från förskola till

gymnasium.

I en tredje studie medverkar Danielsson som arrangör och observatör i

arbetet med att utveckla film och mediepedagogik inom skolans ram. Med hjälp

av sociokulturella teorier lyfter hon fram en mångfald intressanta resultat, bland

annat olika aspekter av språkutveckling och kommunikation i elevernas arbete

med film. Detta gäller främst i relation till elever med annars låg motivation och

med svårigheter att uttrycka sig på svenska, vilka tydligt sökt alternativa vägar

till att lära och gestalta sin kunskap genom bland annat rörlig bild.

Till skillnad mot Danielssons avhandling vill jag tydligare fokusera elevernas

samtal och deras egna visuella representationer och belysa den kontext som styr

elevernas förhandlingar, val och strategier inom filmarbete. Ur dessa perspektiv

hoppas jag att min studie kan bidra till att problematisera en bildpedagogisk

praktik som innehåller såväl rörlig bild, som analys och reflektion tätt knutna till

elevernas egna produktioner.
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3 Syfte och frågeställningar

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur elever använder sig av främst

visuella representationer för att bearbeta och skapa förståelse i sitt lärande. Att

utifrån ett semiotiskt förhållningssätt betrakta bilder som en form av kommu-

nikativ handling har i min studie utvecklats till ett fruktbart perspektiv. Jag har

valt att göra en kvalitativ studie utifrån ett visuellt material bestående av ett

antal videofilmer som producerats i en skolkontext.

Studie tar sin utgångspunkt i att lärande och meningsskapande sker i

interaktion med andra genom en kommunikativ process av olika former val,

förhandlingar, bearbetningar och gestaltningar, motiverade genom individens

intressen och lärandets kontext (Kress & van Leeuwen, 2001a; Kress, 2003).

Estetiska gestaltningar menar jag har en potential att vara en frizon för att

arbeta i en sökande och experimenterande form där det finns möjligheter att

koppla personliga relationer och erfarenheter till fakta och abstrakta begrepp,

vilket svarar mot individens behov av mening och sammanhang (jfr Hohr,

1996). Genom att synliggöra de betydelser och de funktioner som eleverna väljer

att ta i bruk genom sina filmer och fokusera på de samtal som skapats ur dess

kontext, vill jag försöka visa på den komplexitet som elevernas ”arbetsuppgift”

rymmer. Forskning kring barn och ungdomars arbete med bild och bild-

skapande domineras av studier vilka har sin utgångspunkt i förskolan och

grundskolans lägre klasser. Därför har det varit ett medvetet och strategiskt val

att studera en elevgrupp ur grundskolans senare klasser. Studie tar inte sin

utgångspunkt i lärarnas eller i den ämnesdidaktiska praktiken, utan vad som

står i fokus är vad det lärande subjektet, eleverna uppfattar som centrala och

betydelsefulla aspekter i sitt arbete. Mina frågeställningar är:

• Vad karaktäriserar elevernas arbete med rörlig bild?

• Vilka faktorer styr och påverkar elevernas arbete med att konkretisera och

gestalta det insamlande EMUmaterialet?

• Vilka betydelseskapande möjligheter erbjuder olika kommunikationsformer

inom filmproduktionen?

• Vilka könsspecifika bilder och berättelser framträder i elevernas filmer?
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Materialet inramar en plats, en tid, en skolkultur och ett pedagogiskt fält där

kunskapsområdet "rörlig bild" är en del av skolans målrationella sammanhang. I

elevernas filmproduktioner iscensätts en rad lärprocesser i relation till skolans

kunskapsmål och elevernas bildvärld. Min ambition är att komma förbi de

dominerande dikotomierna av teori/praktik i min analys och istället försöka

synliggöra den komplexitet som präglar elevernas lärande (jfr Kress & van

Leeuwen, 2001a; Rogoff, 1998/2002).
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4 Teoretiska utgångspunkter

I det här kapitlet redovisar jag studiens teoretiska utgångspunkter. I avsnitt 4.1

introduceras det tvärvetenskapliga fältet visuella kulturstudier vilket för min

studie erbjudit en bredare ram för att problematisera barn och ungdomars

visuella uttryck ur ett socialt och kulturellt perspektiv.

I avsnitt 4.2 redogör jag för sociokulturella perspektiv vilka tjänar som en

övergripande teoretisk ram för min avhandling. I det avslutande teoriavsnittet

4.3 redovisar jag slutligen min tolkning av Kress och van Leeuwens multimodala

perspektiv (2001a, 2001b, 2003). De multimodala perspektiven utvecklas och

fördjupas ytterligare i mitt metodkapitel.

Kön har kommit att utvecklas till en betydelsefull faktor i min studie. De

genus och maktteoretiska teorier som fördjupat dessa perspektiv i studien är

medvetet placerade i analyskapitlen.

4.1 Visuella kulturstudier

För att undersöka hur eleverna använder sig av främst visuella gestaltningar

inom ett institutionellt lärande har det tvärvetenskapliga forskningsfältet

visuella kulturstudier varit betydelsefullt. På så vis placerar jag min studie i ett

vidare socialt och kulturellt perspektiv. Fältet uppmärksammar hur visuella

föreställningar formar vår förståelse av världen och hur vårt seende bygger på

kulturella överenskommelser (Mirzoeff, 1998/2002; Rogoff, 1998/2002 ). Till

skillnad från ämnesdiscipliner som till exempel konst eller filmvetenskap blir

den traditionella uppdelningen mellan konstbilder och mediebilder mindre

viktigt inom forskningsfältet visuell kultur. Vikten läggs istället på de olika

funktioner och användningsformer som möjliggörs inom de visuella praktik-

erna. Det är vad som gestaltas och kommuniceras samt hur det uttrycks och av

vem, som är av stor vikt. Det är inte bara bilden och dess teknologi som är i

centrum utan också dess sociala och kulturella sammanhang (Sparrman;

Thorelll; Åhrèn Snickare, 2003).

Ungdomars föreställningar och erfarenheter präglas till stor del av visuella

upplevelser främst genom TV, film och andra former av populärkultur. De

visuella uttrycken ingår också som en viktig del i ungdomars identitetsarbete,
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som en möjlighet att skapa kontroll och att bearbeta komplexa livsvillkor. En

mängd debattörer och forskare menar att visuella erfarenheter är centrala för

människors meningsskapande i vårt senmoderna västerländska samhälle. Jay

(1994) använder termen ocularcentrism för att beskriva vår samtids

oöverträffade användning av bilder inom en rad skilda institutioner och

sammanhang. Han diskuterar betydelsen av visuell kultur som ett material för

identitetsskapande, förståelse och kunskap genom reglering av seendet. Olika

sätt att se och använda visuella och estetiska erfarenheter i vardagen studeras

och benämns som sociala och kulturella ”seendepraktiker.”

Visuell kultur har karaktäriserats som ”a visual turn” där visuella uttryck i

grunden har förändrat eller i alla fall påverkat vårt sätt att förstå oss själva och

vår samtid (jfr Mirzoeff, 1998/2002; Featherstone, 1991). Jag väljer att använda

mig av det svenska begreppet, den visuella vändningen i den föreliggande

studiens text. Begreppet fokuserar vad som kan beskrivas som en förskjutning

från modernism till postmoderna villkor. Modernismen har då kommit att

framstå som en symbol för en linjär, lingvistisk och textbaserad kunskap (Tavin,

2003). Den amerikanska forskaren W.J.T. Mitchell (1995) som myntade

begreppet ”The visual turn”, för att beskriva det ökande intresset för visuella

uttryck, strävade dock inte efter att ersätta det lingvistiska perspektivet med ett

visuellt utan hans ambition var att utveckla teorier för hur bildens komplexitet

kan studeras.

I England växer under 1960-70-talet Culture Studies fram som en

tvärvetenskaplig forskningsinriktning utifrån kulturbegreppets breddning.

Därmed uppmärksammades att det inte bara var de traditionella konstarterna

som kunde studeras, utan även populärkulturella uttryck. Richard Hoggarth och

Raymond Williams bildade 1963 Center for Contemporary Culture Studies i

Birmingham. Sedan dess har forskningsfältet växt och vidgats till både USA,

Canada, Latinamerika, Asien och Skandinavien (Persson, 2002). Ur dess

inriktning har ett något snävare forskningsfält utkristalliserats vilket fokuserar

specifikt på det som kan sägas manifesteras genom visuell form där tyngd-

punkten ligger på de visuella aspekterna av kulturellt meningsskapande ur ett

historiskt och samtida perspektiv. För mig har denna teoretiska ansats öppnat

för att inkludera visuella referenser från media och populärkultur i min studie,

vilka tjänar som betydelsefulla referenser för många barn och ungdomar. Detta

synliggöra även det konfliktperspektiv som kan sägs beröra populärkulturella

uttrycksformers förhållande till konst och litteratur. Skolan har traditionellt

varit en försvarare av kulturarv och kanon. Rädsla och ambivalens, för att inte
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säga avståndstagande präglar ofta skolans förhållningssätt till populärkulturella

uttryck (jfr Trondman, 1997; Thavenius, 1999).

Visuell kultur handlar egentligen inte om bilder och inte om dess teknologi

utan mer om det social och kulturella sammanhang som formas i relationen

mellan kunskap och seende. I förhållande till utbildning och en undervisnings-

praktik kan detta ses som ett utmanande perspektiv (Becker, 2005). Hur olika

forskare väljer att förhålla sig till bilden och estetikbegreppet uppfattar jag som

en källa till konflikt inom de relativt oklara gränserna för forskningsfältet

visuella kulturstudier. Rose (2001) väljer i ett försök att karaktärisera

forskningsfältet visuella kulturstudier att just lyfta fram bildens ställning som en

källa till motstånd och komplexitet. Några andra förutsättningar som han menar

är centrala för hur fältet skall avgränsas och definieras är medvetenheten om

hur en bild aldrig bara är en avbildning eller illustration, utan att bilder istället

refererar till andra bilder som bygger på normer och klassificerande kategorier.

Dessa kategorier är inte naturgivna konstruktioner utan upprätthåller och

normaliserar sociala och ekonomiska skillnader, etnicitet, klass och kön. Olika

sätt att gestalta en erfarenhet i texter eller bilder bekräftas, etableras och

förändras i en ständigt pågående process (jfr Kress & van Leeuwen, 2001a;

Kress, 2003).

Hur vi kommunicerar och använder bild och texter är alltid relaterad till hur

vi själva och andra före oss uttryckt sig. Begreppet intertextualitet har under

mitt analysarbete utvecklats till ett användbart verktyg för att belysa hur

eleverna använder rörlig bild som en meningsskapande resurs. Den som fram-

förallt diskuterat begreppet är Bachtin (1986), dock är det Kristeva som myntat

begreppet när hon under 1960-talet introducerade och sammanfattade Bachtins

språksyn (Ledin, 1997; Kristeva, 1981). Bachtin själv kallade sin analysform för

translingvistisk och menade då en analys som har sin utgångspunkt i texters

kommunikativa funktioner och förutsättningar (Ledin, 1997, s. 33). Sparrman

(2002) använder i sin studie Kinders (1991) begrepp transvisualitet för att

ytterligare utvidga intertextualitetbegreppet och uppmärksammar hur just

visuella uttryck transformeras mellan skilda medier och kontexter. Min använd-

ning av intertextualitetbegreppet skall ses i en vid mening av en mångfald av

multimodala kommunikationsformer. Rogoff (1998/2002) uppmärksammar det

utvidgande intertextualitetbegreppet och dess flerdimensionella aspekter:
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Visual culture open up an entire world of intertextuality in which

images, sounds and spatial delineations are read on to and through

one another, lending ever accruing layers of meanings and subjective

responses to each encounter we might have with film, TV, advertising,

art work, buildings or urban environments. (a.a., s. 24)

För att synliggöra de kvalitéer som mitt material härbärgerar tar jag bland annat

stöd av Rogoff som i sitt teoretiska ramverk för visuella kulturstudier gör

gällande att värdet av ”the field of vision” är dess tvärvetenskapliga prägel (a.a.,

s. 31). Det möjliggör att flera olika ämnesdiscipliner kan mötas både teoretiskt

och metodiskt. Hon pekar på att dessa möten skapar nya ramar för begrepp eller

fenomen som tidigare osynliggjorts inom snävare vetenskapliga värdehierarkier.

Att studera visuell kultur öppnar också för att betrakta seendet som ett fält för

upprätthållande och reproduktion av estetisk kanon, värden, könsstereotyper

och maktförhållanden. Bilden formas till en plats för kulturellt menings-

skapande vilken rymmer mer än bara visuella uttryck. Den för också samman de

rumsliga aspekterna med ljud och rörelse vilket i allra högsta grad inkluderas i

det filmmaterial som bildar min empiri.

Genom att istället visa på hur mening och tolkning struktureras och inom

vilka ramar som betydelser skapas, kan det bli möjligt att synliggöra visuella

gestaltningar som en plats för förhandlingar och utmaningar av normer och

värden. Genom att Rogoff (1998/2002) betonar betraktarens och bild-

producentens aktörsperspektiv öppnar hon även för det föränderliga

slumpartade och det subjektiva. Rogoff använder begreppet ”fritt spel” för att

betona hur förståelse och mening genom upplevelser av ljud och bild inte till

varje pris behöver fungera kausalt i förhållande till kontexter (a.a., s. 25). Detta

gör det möjligt att se på bilder och bildskapande som en praktik för att utmana

stabila och normerande syften. Förutom aktörsperspektivet inkluderar Rogoff

ytterligare två aspekter av visuella kulturstudier. Dessa är bilden i sig, samt den

teknologi som blir betydelsefullt för formandet av seendet. Min egen studie

kommer att beröra samtliga tre aspekter av hennes teoretiska utgångspunkter

för visuella kulturstudier. I centrum för min analys är hur eleverna väljer att ta

rörlig bild i bruk för att gestalta och kommunicera sitt lärande. Rogoffs

teoretiska förhållningssätt öppnar för ett bredare perspektiv att betrakta hur

bild och bildskapande interagerar i en pedagogisk kontext.
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4.2 Sociokulturella perspektiv

Under 1900-talet har främst utvecklingspsykologiska teorier varit dominerande

när det gäller hur barn och ungdomars bildproduktion utforskats och bedömts.

En konsekvens av detta är att barns bildskapande har studerats på individnivå

och helt oberoende av vilka kulturella sammanhang de skapats inom (Änggård,

2005). En rad forskare har kritiserat detta synsätt och menar att kulturens

inflytande på barns bildskapande är centralt.

Inom dagens barnbildsforskning är det de sociokulturella teorierna som är

det mest framträdande inom studier av barnbilder (Lindström, 1998). Min

studie har ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket kombineras och

utvecklas genom det tvärvetenskapliga forskningsfältet för visuella kulturstudier

samt genom Kress och van Leeuwens multimodala perspektiv (2001a, 2003). De

multimodala perspektiven har för min studie bidragit till ett utvidgat samtal om

hur vi kan betrakta språk, mediering och lärande. Jag har i föreliggande avsnitt

valt att redovisa några övergripande teoretiska implikationer för hur det

sociokulturella perspektivet kan ses i relation till min teoretiska utgångspunkt.

Sociokulturell teori bygger på en konstruktivistisk syn på lärande vilken

poängterar att kunskap konstrueras i ett socialt och kulturellt sammanhang och

inte primärt genom individuella processer. Interaktion och samarbete betraktas

som grundläggande för lärande.

Den sociokulturella traditionen kallas även kulturhistorisk vilket under-

stryker att kunskap är beroende av den kultur den är en del av. Hur kunskap

skapas, produceras, utvecklas och kommer till uttryck är alltid beroende av den

kultur vi lever i. Teoritraditionen har sina historiska rötter i Mead och Deweys

amerikanska pragmatism och i den kulturhistoriska traditionen hos Vygotskij,

Luria och Leontjev (Dysthe, 2003). Det finns ingen generell sociokulturell

inlärningsteori utan en rad olika inriktningar som betonar eller kan karaktär-

iseras av en del gemensamma drag. Det sociokulturella perspektivet visar tydligt

att vilja att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet. Jag har valt att ta

utgångspunkt i Dysthes sex sammanfattande punkter för vad som kan sägas

karaktärisera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv (a.a., s. 42).

• Lärande är situerat

• Lärande är huvudsakligen socialt

• Lärande är distribuerat

• Lärande är medierat
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• Språket är grundläggande i läroprocesserna

• Lärande är grundläggande i en praxisgemenskap

Att lärandet är situerat riktar fokus mot begreppet kontext vilket kan

problematiseras och ligga till grund för en längre diskussion. Här har jag dock

valt att rikta uppmärksamheten mot en mer generell användning av kontexten

inom sociokulturella teorier. Det kognitiva synsättet utmanas genom att i det

sociokulturella perspektivet betona att den fysiska och sociala kontexten är en

integrerad del av aktiviteten och att aktiviteten är en del av det lärande som

sker. Detta till skillnad mot att hävda att det finns en kognitiv kärna i lärandet

vilket är oberoende av kontext och syfte (Dyste, 2003; Säljö, 2000/2003).

Genom att betona det socialas betydelse för lärande fokuseras specifikt hur

interaktionen med andra i en lärande miljö är avgörande för vad som lärs och

hur. Skolan är bara en av de diskursiva gemenskaper som barn och ungdomar

befinner sig i. Dysthe (a.a.) använder begreppet diskurssamhällen när hon

menar att det är i dessa miljöer som vi finner de kognitiva redskapen,

begreppen, teorierna vilka tas i bruk av individen för att skapa mening i sina

personliga och individuella upplevelser.

Min studie har sin utgångspunkt i ett filmarbete under år sex i grundskolan.

Filmproduktionens grupparbete kan sägas vara en utpräglad distribuerad

kunskapsprocess. Arbetet möjliggör att en rad olika positioner och kompetenser

kan tas i bruk för att gemensamt bidra till att skapa en helhetsförståelse. Utifrån

ett situerat perspektiv på kunskap är kognition inte bara något som individen

förvaltar utan det omfattar även andra personer och artefakter. Detta är också

en kvalité som eleverna själva sätter ord på i sina beskrivningar av filmarbetets

för och nackdelar. Inom pedagogiska teorier har Vygotskij (1978) fört in

begreppet mediering (Dysthe, 2003; Säljö, 2000/2003, s. 9.). Det kan röra sig

om såväl personer som artefakter vilka utvidgar och skapar helt nya möjligheter

för lärandet. Redskap eller verktyg kan i detta fall ses som alla de intellektuella

och praktiska resurser som vi har tillgång till. Säljö använder varierande

begrepp som intellektuella, språkliga och psykologiska redskap och framhåller

att alla redskapen är språkliga eller kommunikativa. Han framhåller dock det

överordnade begreppet diskursivt verktyg för att på så sätt poängtera att alla

fysiska, tekniska och semiotiska verktyg är utformade av tidigare generationers

erfarenheter och insikter. Dessa resurser har skapats men också förts vidare i

kommunikativa situationer. Dessa perspektiv är grundläggande för socio-

kulturella teorier (Säljö, 2000/2003, s. 22). Dessa lägger stor vikt vid språkets
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betydelse för lärande. Vad språk är och hur dess funktioner kan uppfattas är en

fråga som kräver ett längre resonemang.

Jag väljer här att använda mig av Dysthes (2003) och Säljös (200o/2003) tre

övergripande funktioner som de menar språket uppfyller; Den utpekande

funktionen, hur vi namnger olika fenomen. Den semiotiska eller semantiska,

vilken beskriver det rörliga förhållandet mellan vad vi refererar till genom våra

erfarenheter och det språkliga uttrycket. Samt språkets retoriska funktion, hur

vi använder språket för att uppnå olika syften.

En vanlig uppfattning om språk är att det är en neutral objektiv avbildning av

erfarenheter. Detta gäller i hög grad hur visuella framställningar tolkas, bilden

förstås ofta som en spegling och avbildning av sanningen, av det som är

”verkligt”. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är detta missvisande då varje

språklig framställning innefattar tidigare kulturella och historiska traditioner.

Kommunikativa processer är grundläggande för våra förutsättningar att

utvecklas och lära (a.a.). Det är genom att lyssna, samtala och samverka med

andra som vi lär oss att förstå vilka normer och regler som gäller inom olika

diskurser. Kommunikation är en länk mellan tänkandet och kulturen. Vi

använder språket för att förstå och tänka för egen del och för att förmedla det vi

förstår till andra.

Denna dubbla funktion hos språket har Vygotskij (1978) utvecklat i relation

till att alla högre funktioner i ett barns utveckling uppkommer på två plan, från

det sociala till det inre planet. Enkelt uttryckt utvecklas tänkandet från samtal

med andra till inre samtal, eller från en yttre till en inre dialog (a.a.). Inom

sociokulturella inlärningsteorier fokuseras ofta det komplexa samspelet mellan

mediering och lärande, vilket är ett fokus som sammanfaller med mina egna

frågeställningar. Redskapen i sig bär på ideologiska implikationer från den

kultur där verktygen formats eller uppstått (Dysthe, 2003, s. 46). Detta påverkar

inte bara deras potential som stöd vid inlärning utan förändrar också den

kognitiva processen. Trots att sociokulturella teorier betonar och använder sig

av medieringsbegreppet är min uppfattning att ett snävt språkbegrepp används

inom en rad sociokulturella studier (Dysthe, 1996, 2003; Säljö, 2000/2003).

Det är främst verbala och skriftliga uttryck som fokuseras som redskap för

tänkande och lärande. Trots att Säljö företräder ett sociokulturellt perspektiv

talar han om bilder som direkta avbildningar eller registreringar, underförstått

att bilden inte är ett tecken (Säljö, 2000/2003, s.168). Bildens funktion

framställs som en form av för-språkligt uttryck i avsaknad av ”såväl de

semiotiska som de retoriska funktionerna” (a.a., s. 168). Jag menar att de
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sociokulturella perspektiven erbjuder verktyg för att skapa förståelse för hur vi

kan tänka om kunskap och lärande i relation till en bredare syn på

kommunikativa och språkliga uttryck. Detta är idag ett angeläget område då

verbala och skriftspråkliga uttryck utmanats inte minst inom skolans värld. I

kursplanerna för svenska och bild i grundskolan och gymnasiet används

uttrycket ”ett vidgat textbegrepp” vilket markerar att skola och undervisning

inte bara kan välja att lägga tonvikten på enstaka typer av texter och genrer

(Olin–Scheller, 2005). I relation till dessa perspektiv har socialsemiotikerna

Kress och van Leeuwen utvecklat en delvis annorlunda hållning än Säljö.

4.3 Multimodalitet

För att tydliggöra och förankra studiens övergripande syfte, utgår jag från ett

antagande om att text och bild som semiotiska system har likheter i möjligheten

till betydelseskapande (Ledin, 1997). I relation till detta har Kress och van

Leeuwens (2001a, 2003) multimodala perspektiv utvecklats till ett fruktbart

verktyg och en struktur för att belysa hela det produktionsförlopp inom vilket

elevernas filmer skapats.

Den multimodala diskursanalysen har sin grund i den kritiska analystradition

som vuxit fram i England och Australien under senare delen av 1980-talet.

Traditionen har sin grund i critical linguistics med verk av Fowler, Hodges och

Kress (Ledin, 1997). Inriktningen har utvecklats åt en rad olika håll bland annat

genom Fairclough (1992/1996) som är ett ledande namn inom kritisk

diskursanalys. Där står textanalysen i centrum, specifikt texter som indikerar

social förändring (a.a., s. 23). En annan inriktning är socialsemiotiken ur vilken

Kress och van Leeuwen utvecklat en multifunktionell syn på inte bara tal och

skrift utan också på bilder, kroppsspråk och ljud som betydelsebärande enheter.

Med denna utgångspunkt blir det möjligt att ställa liknande frågor till både

texter och bilder. Kress och van Leeuwen har utvecklat en analysmodell med

fokus på att förstå kommunikation och teckenskapande som en mångfald av

olika kommunikationsformer och uttryckssätt. Tal och skrift behöver inte vara i

fokus för kommunikation och interaktion utan den representationsform som är

mest framträdande kan likaväl vara visuella gestaltningar, gester eller musik.

Utgångspunkten är att all kommunikation är multimodal, det vill säga

bestående av en komplex kombination av skilda uttrycksformer. Yngre barn
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använder sig av de resurser som för tillfället finns tillgängligt för att gestalta en

berättelse eller erfarenhet. De har ännu inte lärt sig att begränsa sin tecken-

produktion till vad som är kulturellt och socialt accepterat (Kress, 2000, s. 206).

Under tiden som barn växer upp utvecklas och omskapas de tillgängliga

uttrycksformerna. Barn utvecklar och lär sig vilka representationer som

uppmärksammas av vuxna och vilka uttryck som i social och kulturell

bemärkelse värderas allra högst. Läs och skrivfärdigheter får en central och

dominerande plats inom skolan, medan andra uttrycksformer värdesätts som

”lek”, samt att barnets egna språkliga habitus blir relativt betydelselöst (a.a.).

Lärande eller meningsskapande, vilket är ett begrepp som används inom

socialsemiotik, kan ses som en aktiv och omskapande process. Menings-

skapande betyder i relation till de multimodala perspektiven att en individ

utifrån sitt eget intresse i en viss situation omformar situationen för att passa

det behov mot vilket hon eller han är orienterad (Kress, 2003). Detta innebär att

vi skapar och tolkar situationer till synes utifrån våra egna intentioner. Våra

egna ”intentioner” är dock reglerade av vår erfarenhet och kunskap om hur olika

sociala situationer kan fungera, hur det är möjligt att handla och tala, vem som

har tolkningsföreträde och vad som ger mening. Diskursiva sammanhang och

meningsskapande kan på så sätt länkas samman genom vårt behov av att lära

oss att tolka och fungera diskursivt i olika situationer. I detta resonemang

fokuseras hur kommunikativa och språkliga mönster bildas inom institutioner

som till exempel skolan eller bland specifika grupper av människor.

I det teoretiska perspektivet på hur vi kommunicerar, bemöter, tolkar och

interagerar inom multimodala diskurser använder Kress och van Leeuwen fyra

teoretiska huvudbegrepp, Diskurs, Design, Produktion och Distribution. De fyra

analytiska begreppen kallas Strata utifrån Hallidays terminologi inom den

funktionella grammatiken (Kress, 2001a, s. 4). Dessa begrepp menar forskarna

konstruerar och upprätthåller de multimodala diskurserna inom vilka vi är

delaktiga. Jag har i min analys valt att kalla dessa fyra betydelseskapande lager

för plattformar. Det är de fyra huvudbegreppen Diskurs, Design, Produktion

och Distribution som jag använder för att i min analys synliggöra den

komplexitet min empiri kan sägas härbärgera. Inom Diskurs fokuseras specifikt

vilka diskurser som dominerar empirins specifika fält eller objekt.

Designplattformen uppmärksammar hur filmarbetets idéer och berättande

konstrueras i relation till innehållet i uppgiften och de dominerande

diskurserna. I Produktionsplattformen gestaltas idéerna till en konkret

kommunikationsform eller en artefakt som i kraft av ett specifikt medium och i
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en specifik kontext ytterligare inverkar på vad som kommer att gestaltas. I

denna plattform har jag specifikt lyft fram två filmers hela produktionsprocess

genom både elevernas tal om sitt arbete och elevernas representationer.

Distribution har bland annat sin utgångspunkt i hur ny teknik förändrat

förutsättningarna för kommunikation och meningsskapande. Utöver att i den

delen av analysen behandla filmredigeringen och elevernas eget analysarbete,

har jag utvidgat plattformen genom att diskutera skolans offentlighet och

elevers möjlighet till inflytande.

Kress och Van Leeuwen (2001a) betonar hur de olika stegen var för sig

producerar ny kunskap och mening för varje omtolkning och transformation

som äger rum mellan de olika plattformarna. Detta gäller i såväl tankemässiga

processer som i en handfast produktion av olika former av artefakter.

De fyra plattformarna bildar en analytisk struktur, men är på många sätt

inskrivna i varandra och kan inte så lätt särskiljas. På den generella nivå som jag

valt för min analys menar jag att de olika meningsskapande lagren kan bli

funktionella redskap för att utvidga samtalet om hur olika representations och

kommunikationsformer samverkar i en didaktisk praktik.

Medierad kommunikation är i dag i hög grad en fråga om blandformer av

text, ljud och bilder, inte minst inom ny teknologi. Det är inte så mycket

tekniken i sig som utgör den stora förändringen utan hur tekniken påverkar vårt

sätt att tolka och läsa av dessa uttrycksformer och vår möjlighet att utveckla

andra kommunikativa kompetenser.

Vilka konsekvenser får den ”visuella vändningen” ur ett utbildningsveten-

skapligt perspektiv? Skiftet från tidningssidans dominans till skärmens gräns-

snitt förändrar vår kommunikativa kompetens och hur vi ”läser av” en text. Dag-

ligen, relativt oreflekterat och självklart, navigerar vi oss genom en vardag fylld

av såväl tryckta medier som text och bild genom en rad skilda kommunikations

former. Det sker genom datorbaserade arbete eller varför inte genom använd-

ning av mobilen, som kanske utvecklats till en av vår tids mest multimodala

resurser. Det är bland annat mot bakgrund av dessa perspektiv som Kress och

van Leeuwen utvecklat sitt multimodala perspektiv (2001a, 2003).

I den teoretiska ansatsen till multimodalitet uppmärksammas att en rad olika

semiotiska resurser kan tas i bruk för att skapa betydelse genom olika modes.

Jag har i min avhandling valt att använda begreppet kommunikationsform till

skillnad mot modes vilket är ett centralt begrepp inom de multimodala

perspektiven. Användningen av begreppet ”modalitet” kunde ha varit möjligt

som översättning av mode. Detta blir dock problematiskt då modalitet eller
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”modality” används av Kress och van Leeuwen (1996, s. 159) i tidigare

publicerade arbeten, men då för att uttrycka och tolka graden av realism i

visuella gestaltningar. Kommunikationsform som begrepp innefattar menar jag

både den representationella och kommunikativa aspekten av realiseringen av

semiotiska resurser genom olika modes. Alla tecken kan ses som multimodala

och på så vis poängteras det faktum att ett meddelande kan förekomma och

uttryckas i en rad olika former. En grundtanke inom den multimodala

diskursanalysen är att betydelser skapas genom interaktionen mellan olika

kommunikationsformer. Utvecklingen och användningen av vårt semiotiska

register är avhängigt de sociala sammanhangen. Vilka funktioner dessa

semiotiska resurser kan fylla beror på i vilket socialt och kulturellt sammanhang

de uppstår i eller används inom.

Fokus i min studie är hur elever själva skapar och tar i bruk en mångfald av

olika kommunikationsformer inom ett institutionellt lärande. Valet av film kan i

min studie relateras till ”uppgiftens” övergripande didaktiska mål och ramar och

de sociala förutsättningarna inom skolan. Betydelse kan gestaltas genom en rad

olika medium. Ljud som medium kan till exempel realiseras som musik eller

som tal. Inom en rad olika medier och konstnärliga gestaltningar samverkar

både bilder och text, dess kommunikativa syfte är oftast överordnat i

förhållande till hur text och bild representeras. Hur eleverna använder sig av

olika kommunikationsformer/modes kan genom det multimodala perspektivet

berätta något för oss om hur samhälleliga föreställningar kommer till uttryck.

4.4 Bild och text

Inom semiotiken har sedan länge funnits en tradition av att studera text och bild

som teckensystem (Barthes, 1988; Eco, 1971, mfl.). Likheterna och skillnaderna

mellan olika betydelsesystem som bildspråk och skriftspråk måste dock

poängteras. Det skrivna ordet är främst uppbyggt genom ett mer linjärt system i

motsatts till bildens mer öppna teckensystem vilket kan avläsas från olika håll

(Lind & Åsèn, 1999; Kress, 2003). I talet om "bilden som språk" finns en fara i

att oproblematiskt betrakta bild och skriftspråk som jämställda. Dock är det inte

bara konstvetare eller medieforskare som under senare år arbetat för att frigöra

bildanalysen från de språkteoretiska modellerna utan även forskare vilka har sin

hemvist inom litteraturvetenskapen som t.ex. Micke Bal och Norman Bryson
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(Illeris, 2002, s. 34). Mitchell (1995) intar en liknande position som Kress och

van Leeuwen när han menar att bilder inte är möjliga att studera enligt

lingvistiska modeller. Skillnaderna i tal och skriftspråk och visuella uttryckssätt

är inte enbart grundade på formella aspekter utan på hur de gestaltas i

praktiken, genom olika representationsformer och vår upplevelse av dessa.

Mitchell vill likt Kress och van Leeuwen utvidga förhållandet mellan ord och

bild:

All media are mixed media, and all representations are heterogeneous;

there are no “purely” visual or verbal arts, though the impulse to purify

media is one of the central utopian gestures of modernism (Mitchell,

1995, s. 5).

Trots en mängd vetenskapliga perspektiv på hur bilder kan tolkas och användas

som språkliga utsagor kvarstår frågor om hur bildens representationer kan

förstås menar Mitchell och försöker formulera vår tids ansträngning att fånga

bilders komplexitet:

The simplest way to put this is to say that, in what is often

characterized as an age of “spectacle” (Debord), “surveillance”,

(Foucault) and all pervasive imagemaking, we still don’t know what

pictures are, what their relation to language is, how they operate on

observers and on the world, how the history is to be understood, and

what it is to be done with or about them (Mitchell , 1995, s. 13) .

Den multimodala teorin har för mig blivit ett betydelsefullt perspektiv genom

dess helhetssyn på olika kommunikativa och representationella uttrycksformer.

Skolan har generellt fokuserat på läsning och skrivning som dominerande

språkliga utsagor medan andra representationsformer som bilder och musik

företrädesvis ses som illustrativa verktyg eller personliga expressiva uttryck.

Kress m.fl. (2001b, s. 9) menar dock att deras studier av klassrummets

handlingar på ett avgörande sätt avslöjar att mening skapas genom en mängd

olika kommunikationsformer, vilka samverkar eller arbetar sida vid sida. Det är

genom att studera hur dessa faktorer samverkar som det kan vara möjligt att se

vad lärandet kan tänkas innebära i en viss situation för eleverna. Forskarna talar

om klassrummets orkestrering, där gester, kroppsspråk eller visuella uttryck

tillsammans med det talade och skrivna språket är några av de resurser vilka

samverkar i ett meningsskapande sammanhang (a.a.).
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4.5 Semiotik och betydelse

Semiotik bygger på tanken att vi som individer har möjlighet att tyda såväl

visuella gestaltningar som musik eller text som bärare av mening. Semiotik är

ett annat ord för teckenlära eller betydelselära. Ibland kan man möta begreppet

semiologi, som har samma betydelse men med sina rötter i den strukturalistiska

Saussuretraditionen (jfr Kjörup, 2004; Marner, 1997).

Semiotiken sätter samman modeller och intresserar sig för generella

processer som belyser människans upplevda värld. Den moderna semiotiken är

en vetenskap i sig, men också ett tvärvetenskapligt fält med en rad

underavdelningar som lingvistik, bild och kultursemiotik (Marner, 1997).

Inom mediepedagogiken har semiotiken kommit att spela en betydelsefull

roll för analyser av språkliga och kommunikativa processer (Danielsson, 2002).

”Tecknet” är ett centralt begrepp inom semiotiken. Jag väljer att använda mig av

Fiskes beskrivning av hur studiet av tecknet kan delas in i tre huvudområden

och hur dessa förhåller sig till min egen studies inriktning (Fiske, 1990, s. 61).

• Studier av ”Tecknet” i sig, här studeras olika alternativa former av tecknet

och dess möjlighet att förmedla betydelse. Ett tecken är något som kan

förnimmas genom våra sinnen. Det hänvisar till något annat än sig själv och

är beroende av vad du eller jag väljer att lägga in i dess betydelse. Tecknet är

en konstruktion och kan bara förstås genom vårt sätt att ta det i bruk.

• Studier av system eller koder inom vilka tecken klassificeras och

organiseras. Dessa inbegriper hur olika koder eller system utvecklas och

styrs genom en växelverkan av social och kulturella krav på dess

kommunikativa funktioner.

• Studiet av den kultur inom vilken tecken, koder och diskurser verkar. Det är

inom denna grupp som de multimodala och socialsemiotiska perspektiven

liksom min egen studie kan sägas vara placerad.

Bilder och texter består av tecken, och tecken används i ett kommunikativt syfte.

Inom den konstvetenskapliga traditionen har produktionen av bilder varit det

viktigaste, vilket är i linje med uttrycksestetiken (Marner, 1997). Det som händer

när en bild skapas har varit viktigare än det som tar sig uttryck efter det att
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bilden gestaltats. Inom semiotiken är det istället läsaren och mottagaren av ett

meddelande som spelar en aktiv roll.

Meddelandet är inom semiotiken en konstruktion av tecken som samverkar

med mottagaren och skapar på så vis betydelse. Tyngdpunkten flyttas till

förhandlingar och tolkningar av textens betydelse. Tolkningen karaktäriseras av

att läsaren tar i bruk sina tidigare erfarenheter genom de koder eller diskurser

som texten placerats i. Vår möjlighet att tolka en text sätter fokus på läsarens

sociala och kulturella kompetens, på genus, klass och etnicitet som

betydelsefulla faktorer för hur betydelse skapas.

Semiotikens grundläggande tes är att människor på alla platser och i alla tider

ingår i betydelseprocesser vilka skapar mening i deras tillvaro. Vi tolkar

oupphörligen verkligheten för att klargöra var vi befinner oss i den (Drotner,

1996). Tecknet består av en koppling mellan en uttrycksform, signifiant och en

innehållsform, signifè. Kress och van Leeuwen (2000) menar att denna alltid är

motiverad, i relation till att en teckenproducent alltid försöker finna den mest

lämpliga formen för det innehåll som skall kommuniceras oavsett vilket medium

som används. Formen uttrycker på så vis de drag som gör den lämplig att

uttrycka ett visst innehåll. En av filmgrupperna i min empiri gör en parafras på

en reklamfilm som lärarna använder under arbetsuppgiftens inledning. I

inledningsscenen till den introducerande reklamfilmen från Diesel åker de

medverkande skådespelarna i en flott sportbil. När eleverna i årskurs sex skall

gestalta samma scen blir i stället den materiella representationen

(uttrycksformen) för sportbilen en större brun pappkartong, i vilken tre flickor

kliver ner. Kartongen får tjäna som en tillgänglig resurs för att återge ett

innehåll, då den trots allt kan innehålla tre 12-åriga flickor och dess avgörande

drag kan representera formen av en bil. Kress menar att språket förhåller sig på

samma sätt, att varje språkligt yttrande används på ett motiverat sätt för att

uttrycka ett innehåll (Kress, 2000). Socialsemiotik som teoribildning har sin

grund i analys av språkets sociala funktion. Den ser alla tecken som socialt

sprungna och att alla tecken hela tiden omskapas utifrån en specifik situation

och de behov och syften teckenskaparen är orienterad emot (Hodge & Kress,

1988). Socialsemiotiken, till skillnad mot den traditionella semiotiken, fokuserar

inte på tecknet, utan handlar istället om att tolka socialt betydelsefulla

processer, teman. Vid läsning av dessa teman skapas ”texter”, viket innebär att

tolkningen av en bilds betydelse bildar en text (van Leeuwen & Jewitt,

2001/2002, s. 187). Tecknet är en analytisk kategori och teman en social

kategori. Teman karaktäriseras av socialt konstituerade mönster, som till
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exempel handlingar och andra ritualer som fyller våra vardagliga liv, att gå på en

föreläsning, se en fotbollsmatch eller fira en födelsedag. Dessa sociala händelser

äger rum i ”verklig tid” och kallas presentationer i socialsemiotisk begrepps-

bildning. När de återskapas i film, böcker eller i dramatiseringar så är det

mediet och dess karaktär som styr och reglerar presentationen. Återskapandet

och iscensättningen genom symboler och tecken i andra rums och tidsaspekter

och kan då kallas för re-presentationer. Genom den multimodala ansatsen blir

det möjligt att tolka ”texten”, representationens sociala och kommunikativa

tema och betydelse (a.a., s. 187). I min egen studie belyses inte bara filmernas

representationer utan jag väljer att genom elevernas perspektiv placera dem i ett

bredare sociokulturellt och didaktiska sammanhang.

4.6 Representation och kommunikation

I relation till mina två former av språkliga utsagor, filmerna och

elevintervjuerna, vill jag fokusera både det representationella och

kommunikativa som två analytiska utgångspunkter, även om de i praktiken är

oskiljbara (Kress m.fl., 2001b, s. 4). Representationen fokuserar alltid på vad

individen vill berätta och gestalta. Kommunikationen fokuserar på hur

representationen gestaltas i relation till en specifik plats och den publik eller

förväntade respondent som skall tolka det kommunicerade. De två aspekterna

kan på olika sätt träda fram eller bilda bakgrund i den didaktiska praktiken.

Den överordnade meningen för representationen är att betydelsen inte finns i

tinget självt utan mening produceras i vårt bruk av tecken, ”The signifying

practice” (Hall, 1997/2003). Representation innebär att använda olika

kommunikationsformer för att beskriva en erfarenhet, kunskap eller förståelse

av världen eller ett fenomen, och att göra detta begripligt för någon annan.

För att belysa på vilka sätt eleverna arbetat med filmerna i det

ämnesintegrerade arbetet blir det av stor vikt att utveckla en förståelse för

relationen mellan de kommunikativa och representationella villkoren. Det är

grundläggande för att förstå de representationer som barn och ungdomar

producerar inom skolans ramar. Arbetet med film är en del av ett socialt

sammanhang, vilket innefattar en rad olika maktstrukturer. Filmerna är

producerade av en grupp elever vars olika idéer om hur de själva skall välja att

gestalta sitt ställningstagande till EMU har genomgått en rad förhandlingar i
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relation till deras egna önskningar och begär, skolans mål, lärarlagets krav och

kamraternas olika önskemål. Framträdande i mitt analysarbete är hur kön

bildar en avgörande faktor för hur eleverna valt att representera och

kommunicera ämnesinnehållet.

Jag ser inte min studie som en del av en snävare mediepedagogisk tradition,

utan vill med mitt material placera mig i en bredare pedagogisk/didaktisk

position. Min strävan är att synliggöra den komplexitet som präglar barns och

ungdomars användning av bilder ur ett kommunikativt perspektiv. Genom att i

en skolkontext betrakta elevers bilder som en meningsskapande resurs kan det

bli möjligt att se hur tankar, känslor och olika förståelseformer överförs,

gestaltas och synliggörs genom visuella teckensystem (Lind, 1996). I och med att

jag valt att utgå från filmerna, elevernas slutproduktioner, placeras studien i den

kanske kraftfullaste positionen inom det traditionellt estetiska ämnenas fält,

inom ”görande”, det produktiva och dess artefakter. Inom det pedagogiska fältet

är denna diskurs starkt knuten till de traditionellt estetiska ämnenas identitet

och klassifikation (Addison & Burgess, 2003).
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5 Metod

I det här kapitlet redovisar jag studiens metodologiska utgångspunkter. I avsnitt

5.1. presenterar jag vad som styrt studiens urval av skola och klasser. 5.2.

rymmer en kortfattad beskrivning av den samhälleliga kontext som präglat

elevernas arbetsuppgift. I 5.3. skildras uppgiftens organisation och genom-

förande genom tre lärarintervjuer. 5.4. innehåller en förteckning av de nitton

stycken filmer som studien innefattar. I 5.5. redogör jag för undersökningens

genomförande, i 5.6. diskuteras jag ytterligare det verbala och visuella materia-

let. Då studien är konstruerad utifrån elevernas verbala och visuella utsagor

diskuterar jag i 5.7. ett antal utgångspunkter i relation till att betrakta elever

som aktör och medskapare i en undervisningsprocess. 5.8. innefattar tankar

kring min egen roll som forskare, samt etiska reflektioner i relation till studien. I

5.9. redovisar jag hur mitt analysarbete utvecklats och genomförts med

utgångspunkt i Kress och van Leeuwens multimodala analysmodell (2001a).

Avslutningsvis i 5.10 diskuterar jag mina teoretiska och metodiska perspektiv.

Undersökning har, som jag tidigare redovisat sin utgångspunkt i ett

ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap i årskurs 6. Jag har studerat

några elevproducerade videofilmer, samt ungdomarnas egna berättelser om

filmarbetes förutsättningar och arbetsprocess. Det är det visuella materialet som

har varit styrande för urvalet av de medverkande eleverna och lärarna.

Lärarlagen vid den aktuella skolan har sedan tidigare en inarbetad rutin av att

samla in och dokumentera undervisningsmaterial. I samband med att jag själv

hade möjlighet att studera ett antal nyligen arkiverade material stötte jag på de

filmer som nu blivit utgångspunkten för min studie. Underlaget innefattar

nitton videofilmer på mellan 1 och 2 minuter vardera. I analysen av de visuella

gestaltningarna har samtliga dessa filmer legat till grund för min bearbetning.

Det är den visuella empirin, elevernas filmer, som väckt mina frågeställningar

och utvecklat mina teoretiska och metodiska ställningstaganden.

Materialet är insamlat under vårterminen 2004. Jag träffade de olika

filmgrupperna vid ett intervjutillfälle. Jag har sammanlagt sexton grupp-

intervjuer i varierande samtalstid mellan 30 minuter till 60 minuter. Antalet

elever som medverkat är fyrtio stycken av de femtiotre elever som medverkade i

filmproduktionen. Intervjumaterialet innefattar samtal med elever från tretton

av de nitton filmerna. En hel rad av olika praktiska omständigheter inom
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skolans och min egen verksamhet omintetgjorde att jag kunde träffa alla

grupperna. För att spegla och bredda elevernas tal om sitt arbete har jag också

genomfört en intervju med var och en av de tre lärarna som tillsammans

planerade och genomförde arbetet, två klasslärare för årskurs 6 samt klassernas

bildlärare. Dessa intervjuer används främst i metodkapitlet för att beskriva de

sammanhang inom vilka filmerna producerats. Samtliga citat i studien härrör

från undersökningens intervjumaterial. När det gäller citat från hemsidan och

dokument med koppling till den aktuella skolan har jag valt att anonymisera

dessa källor för att förhindra att de nu studerade klasserna identifieras.

Min studie är en form av etnografisk arkeologi, där filmerna är mitt fält och

där min ambition är att re- och dekonstruera de diskurser som präglar de

visuella och verbala spår som jag mötte i elevernas arbete om Ja eller Nej till

EMU. Föreliggande studie präglas av ett tvärvetenskapligt perspektiv, både

teoretiskt och metodiskt. Det är i likhet med elevernas arbete tematiskt snarare

än disciplinärt placerat. Rose (2001) framhåller att framgångsrik tolkning och

analys beror på ett passionerat engagemang i förhållande till sitt material. ”Use

your methology to discipline your passion not to deaden it” (a.a., s. 4). Mitt

arbete har sin grund i passionen och aldrig sinande förvåning över vad som

möter mig i ungdomars estetiska gestaltningar, i bilder, filmer, texter eller

dramatiseringar. Berättelser som provocerar, förundrar och lockar till skratt.

Komik och ironi är stående ingredienser när barn och ungdomar berättar om sin

samtid, skolan och vuxenvärlden. Inom skolans institutionella ram ingår

estetiska uttrycksformer oftast i ett målrationellt sammanhang. Min empiri

befinner sig i skärningspunkten mellan den enskilda elevens möjlighet till

delaktighet och meningsskapande i en kontext där ramar och mål stödjer,

begränsar och styr elevers handlande.

Drotners (1996) medieetnografiska studier har varit betydelsefulla för mitt

eget material. Hon studerar hur medier kommer i bruk i sociala sammanhang,

främst hos ungdomar. Drotner väljer att lyfta fram ett antal analytiska utgångs-

punkter för att definiera de teoretiska och metodiska förutsättningarna för sina

studier. Det första är att fokusera en specifik grupp individer istället för mediet.

För det andra att deltagarna i studien definieras som aktörer, i form av både

mottagare och producenter av visuella gestaltningar. Dessa två utgångspunkter

stämmer väl överrens med min egen studie. Hon betonar vikten av forskarens

närvaro på fältet både under fritid och i skolan. Till skillnad från detta har jag

valt att betrakta elevernas filmer som mitt ”fält” och när Drotner som fjärde

princip talar om behovet av att stanna tills en initial förförståelse ifrågasatts är
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det på sätt och vis just detta faktum som är utgångspunkten för mitt intresse för

det nu studerade materialet. Min egen förvåning och i viss mån förförståelse

utmanades i den visuella gestaltning som ligger till grund för mitt arbete.

5.1 Urval - Eleverna och skolan

Skolan där jag genomfört undersökning är en av landets största grundskolor

med ca 1 400 elever fördelade över årskurserna 0–9. Här finns förskoleklasser,

fritidshem, särskoleundervisning, åldersintegrerade och åldersindelade klasser i

år 0-3 samt klasser mellan årskurserna 4-9. Skolan har lokala profilklasser i

musik/drama samt idrottsklasser. På skolan finns också de så kallade centrala

profilklasserna med bild och slöjd som karaktärsämnen. Klasserna har hela

kommunen som upptagningsområde och eleverna söker till dem i årskurs 3. Att

ett stort antal kommuner runt om i landet startade så kallade ”profilklasser” har

sin bakgrund i den omfattande statliga avregleringen av kommunala

verksamheter som genomfördes under 1980-talet och 90-talets början

(Ljunghill, 1995). Detta påverkade skolan dramatiskt. Efter att svenskt

skolsystem från andra världskriget karaktäriserats av en enhetligt och statligt

styrd likvärdighetsprincip, fanns det nu möjligheter för kommunerna att öka sitt

inflytande över skolan (a.a., s.89). Det innebar bland annat ett ökat stöd för

friskolor samt att enskilda kommunala skolor skulle beredas möjlighet att

profilera sig mot olika ämnesområden.

Den nu studerade skolverksamheten startade i början av 1990-talet och ur det

kommunala tjänsteutlåtandet 1990-10-16 kan vi läsa att ”samtliga estetiska

praktiska ämnen bör ges än mer framträdande roll och samverka med de

teoretiska ämnena. Resultaten av senare tids forskning visar att bildarbete är av

central betydelse för att utvecklingen av symbol och språkfunktioner samt barns

begreppsbildning.” På skolans hemsida har lärarlagen formulerat en program-

förklaring för sitt arbete;

”Vår kunskapssyn och vårt arbetssätt”

Sammanhanget förstärker delarna. Så skulle man kunna uttrycka vår

syn på kunskap, en tanke som vi praktiskt arbetar med så mycket som

möjligt. Genom att arbeta på ett integrerat sätt, över ämnesgränserna,

får eleverna möjligheten att fördjupa sin kunskap och få flera

infallsvinklar på ett och samma område. Bild och formeleverna har fler

timmar bild och slöjd per vecka än en ordinär grundskola. Målet är att
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dra fördel av det ”språk” som dessa uttrycksmedel erbjuder. Att

berätta med en bild, en film eller genom att tillverka ett föremål inom

ett kunskapsområde ger en extra dimension till befästandet av

kunskaper och ökar lusten för inlärning. Därför har vi valt att i så stor

utsträckning som möjligt integrera våra ämnen. Det ger också en

upplevelse av en mer sammanhållen skoldag för eleven, samt en ökad

förståelse varför man gör vissa saker, vad man ska ”ha det till”.

(Arbetslagets text från skolans hemsida, 2005)

De centrala profilklasserna består av 360 elever och är organiserade i 12 klasser

från år 4–9 med 30 elever i varje klass. På skolan arbetar ca 165 lärare varav 27

inom de centrala profilklasserna. Lärarna är i dessa klasser organiserade i tre

arbetslag med sammansättningen årskurs 4–5, årskurs 6–7 och årskurs 8–9. I

arbetslaget planerar lärarna den löpande undervisningen samt gemensamma

teman och projekt.

I karaktärsämnena slöjd och bild undervisas alltid i halvklass, 15 elever.

Elevernas undervisning i år 4–9 är organiserad som schemabunden

ämnesundervisning, blandat med ämnesövergripande teman och projekt-

arbeten. Materialet som ligger till grund för min empiri är från ett

ämnesövergripande arbete mellan två klasslärare och en bildlärare i årskurs 6 i

samband med EMU-valet hösten 2003.

Att jag har valt att begränsa mig till en miljö och en plats får givetvis stort

genomslag i mitt material. Mitt val är medvetet och strategiskt ur ett antal

perspektiv. En rad studier av de traditionellt estetiska ämnena pekar på dess

marginaliserade ställning i skolan samt bristen på teorier och begrepp för dess

praktik (Marner, 2003; Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003, mfl.). Min ambition

har varit att välja en miljö som möjliggjort en rik variation och erfarenhet av

estetisk praktik. Eleverna som ingår i min studie går i en profilklass och har

under sina hittillsvarande tre år i skolan arbetat tämligen fördjupat med olika

estetiska uttrycksformer som t.ex. slöjd, bild, musik och drama. Klasserna har

en utökad timplan i karaktärsämnena bild och slöjd, vilket möjliggör mer tid för

både produktion och inte minst samtal och analys av sina arbeten.
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5.2 Empirisk kontext EMU-valet

Alltså jag tycker att man borde få rösta när man är tolv och uppåt. Det

här gäller ju oss, det är vi som skall ha det här. Vuxna kommer ju snart

dö. Det kan ju låta lite negativt, men det är ju typ så vi kommer att leva

längre än dem. Vilma, klass B

Vilmas tal om barns och ungdomars inflytande härrör från en av de

gruppintervjuer som jag genomförde i samband med min datainsamling. Jag

presenterar här mycket kortfattat den samhälleliga kontext som är utgångs-

punkten för det ämnesintegrerade arbetet.

Under hösten 2003 genomförs i Sverige en valkampanj som behandlar frågan

om Sveriges inträde i den Europeiska Monetära Unionen, EMU. EMU-inträdet

fokuserar främst frågor av ekonomisk karaktär vilket knyter an till den tidigare

EU-debatten i Sverige 1994, där frågor om vårt lands suveränitet stått i fokus.

EMU-kampanjens frågor 2003, präglades av samma splittring över parti-

gränserna som den tidigare folkomröstningen om Sveriges inträde i EU

(Hadenius, 2003). Folkomröstningen om EMU har likt EU-omröstningen

kommit att beröra frågor om tillgången till de opinionsbildande kanalerna.

Vems röster hörs i debatten och vilken retorik har mest slagkraftigt kunnat

saluföras? Runt om i Sveriges skolor försökte en rad lärare skapa förståelse för

de frågor som präglade den offentliga debatten om EMU. Sveriges

folkomröstning angående EMU-frågan kan på ett plan vara i analogi med min

studie då de bägge behandlar frågor om möjligheten till inflytande och

delaktighet.

5.3 Ett ämnesintegrerat arbete

När höstterminen startar för klasserna A och B har lärarna i arbetslaget under

sina inledande planeringsdagar diskuterat upplägget av terminens och läsårets

arbeten. Vilka mål i de olika ämnena skall klasserna arbeta med under året?

Vilka återkommande ämnesintegrerade teman ligger sedan tidigare inplanerade

för årskurs 6? Vilka gemensamma temaveckor eller parallella integreringar skall

organiseras under året? Skall det vara klassvis, årskursvisa eller övergripande

arbeten från år 4-9? I samband med planeringen inför den annalkande terminen

aktualiseras det stundande EMU-valet under hösten 2003. Lärarna själva
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uttryckte en osäkerhet om hur de skulle bearbeta innehållet i arbetsuppgiften

som präglas av en samhällelig demokratifråga.

Jag hade lite motstånd mot det här, ska man våga slänga sig ut i något

man inte har koll på eller gjort förut? Men det här är ju viktigt just nu.

Klart att vi skall ta upp att det är på gång just nu. Läraren Lillian

Planeringen för profilklassernas arbete görs i det lilla arbetslaget där två

klasslärare samt en bild och slöjdlärare ingår. Av intervjuerna med lärarna

framgår att det aktuella EMU-arbetet kunde konkretisera en rad olika arbetssätt

och mål för de enskilda ämnena. I samband med diskussionerna om hur arbetet

skall genomföras bestämmer sig klassens bildlärare för att ingå i samarbetet.

Genom att arbeta med propagandafilm i samband med EMU-uppgiften får

eleverna tillfälle att fördjupa sig i berättandet med rörlig bild. Lärarlaget

kommer gemensamt fram till att EMU-frågan blir ett exempel på vad arbetslaget

kallar en parallellintegrering. Bildläraren beskriver arbetsformen mer specifikt

som att:

Det innebär att vi startar upp tillsammans men sen så jobbar de (läs

klasslärarna) i klassrummet och jag jobbar på bilden med det. Så det

är ju inte att vi jobbar tillsammans utan vi jobbar i våra olika ämnen.

Men det innebär ju för mig att eleverna har en hel del förkunskap, och

har läst en hel del om vad EMU är. De hade arbetat och funderat en

hel del om vad ja eller nej till EMU kan innebära. Bildläraren Rita

Arbetet hos klasslärarna bestod av en rad skilda moment där lärarna utnyttjat

olika former av information från varierande sammanhang.

EMU var ju på tapeten och vi beställde ett material ifrån tidningen

”Vår skola”, ett speciellt häfte till mig och läraren Lillian. Sen så gjorde

jag så att ena halvklassen fick vara för och den andra emot. Och sedan

så fick de gå ut på stan och samla EMU-material. Och sedan gick de ut

på Internet och samlade material. Jag gick genom häftet och

grundtankarna för hela EG som sen blir EU och alltihopa. Sen fick de

hitta på slogans och så hade vi då en debatt för eller emot. Då skulle de

också kunna hitta på egna argument som kanske inte fanns, och sen

var det att kunna lyssna på andra. Det var vad vi gjorde, och sen hade

vi en omröstning. Läraren Louise

Arbetet med EMU startar för elevernas del långt tidigare än när bildläraren tar vid.

Det är först efter de olika arbetsmomenten hos klasslärarna som det är dags för

eleverna att arbeta vidare med materialet i bilden.
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Jag skickar dem vidare till bildläraren för att bearbeta och spinna

vidare på det här och nu kommer ju fantasin, ja i debatten var det

också mycket fantasi. De hårddrog en del argument med

önskebrunnar och jag vet inte allt vad de var. Läraren Lillian

I bildsalen

Det är EMU-frågan som bildläraren lyfter fram när hon i en intervju redogör för

arbetets uppläggning och de möjligheter som hon ser att realisera sina

ämnesspecifika mål inom arbetets ramar. Hon menar att det är lusten att

berätta och fabulera historier kring det givna EMU-temat som är drivande för

den grundliga genomgång av bildspråkliga resurser som hon erbjuder sina

elever. Elevernas filmarbete startar med att lärarna formera grupper efter hur

eleverna valt att ta ställning – för eller emot EMU i sitt filmarbete. Nästa steg i

arbetet är att utveckla idéer och skriva manus.

Sen så gör de lite research om de behöver något extra material. För

vissa tog det ju väldigt lång tid att ordna med allt det här att skaffa

scenografi, de lade ner mycket energi på det hitta en plats där de skulle

filma. Bildläraren Rita

Klasserna har tidigare arbetat med film och skall nu ges ytterligare möjlighet att

fördjupa sina kunskaper i bildberättande samt att i anslutning till arbetet få

möjlighet att åka till Medieverkstan för att redigera och ljudlägga sina filmer. I

den inledande fasen av arbetet med propagandafilmerna får klassernas lärar-

kandidat ansvar för introduktionen och genomgången av hur dramaturgin byggs

upp med hjälp av olika bildutsnitt.

Hon hade frågat sin lärare på Högskolan om ett bra exempel på

dramaturgi och då blev det en reklamfilm från Diesel. Den filmen var

ju så där en början, en handling, ett slut på en minut knappt. Filmen

var kort men väldigt tydligt gjord, en halvbild, helbild och en närbild,

ett tydligt berättande. Så började vi med att titta på den och sen fick de

analysera den, och så spela vi upp den några omgångar och så fick de

titta vad det är som händer, och så benade hon upp den filmen, och det

är ju faktiskt en grupp elever som har gjort en parafras på den filmen.

Bildläraren Rita

Hur dramaturgi och bildspråk samspelar när man arbetar med rörlig bild

understryks av läraren under arbetsprocessens gång:

Vi gjorde ett nedslag där vi tittade på hur man jobbade med olika

bildutsnitt och vi hade sen några lektioner som vi hade olika typer av
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genomgångar efter att de kommit där hän där de frågeställningarna

uppstod så att säga. Bildläraren Rita

Efter att grupperna färdigställt sitt bildmanus följde ett par veckor av filmande

och konkretisering av idéerna. Som ett avslutande steg i filmproduktionen åkte

de olika grupperna till en medieverkstad där de fick handledning av

mediepedagoger, för att under cirka två till tre timmar redigera och ljudlägga

sina arbeten. På mediacentralen möjliggörs för eleverna en andra slags

produktion då materialet skall fogas samman till en narrativ helhet genom olika

val av scener, ljudpålägg och andra effekter. Vinjetter och bildtexter är också

möjliga att inkludera i materialet. Efter att filmerna redigerats visas de klassvis.

Arbetet avslutas med att eleverna recenserar varandras filmer muntligen utifrån

ett antal frågeställningar som bildläraren formulerat. Frågeställningarna

fokuserade främst filmernas budskap och hur det framställts med hjälp av

filmens bildspråk:

Kommer det här ställningstagandet fram? Är det ett Ja eller nej? På

vilket sätt kan vi se det? Hur är berättelsen uppbyggd, dramaturgin?

Är det en början handling och slut?

Bildläraren Rita

Filmerna kan i hög grad betraktas som en multimodal produktion. Eleverna har tagit

i bruk en rad olika semiotiska resurser för att skapa förståelse för abstrakta och

komplexa sammanhang. Filmerna är elevernas medierade svar på ”uppgiftens” mål.

Uppgiften, dess pedagogiska ramar och diskursiva sammanhang är ett av de tre

perspektiv jag valt att utveckla i min analys.

Uppgiften

I elevernas filmarbete finns en klar relation till ”uppgiften”. Det är den som

eleverna positionerar sig till eftersom den utgör arbetets ramar och

begränsningar. Den innebär såväl utmaningar som hinder och den kan ses som

en möjlighet att uppmuntra rationalitet och effektivitet, samt utgör förutsätt-

ningen för att realisera en ide. Ongstad (1999) skriver om uppgiftskulturen som

ger uttryck åt en form av modernistiskt bildningsprojekt vilket baseras på en

strukturell uppfattning om språk och teckensystem (a.a., s. 164). Uppgifts-

kulturen är en didaktisk klassificering som allt som oftast kännetecknas av att

det finns ett svar som antingen är rätt eller fel och som kan ligga till grund för en

bedömning av hur något utforskats och förmedlats genom språk och symboler

(a.a., s. 155). EMU-uppgiftens karaktär kännetecknas istället av en osäker och en
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instabil utgångspunkt. De rätta svaren eller facit finns varken hos lärarna eller

hos det politiska etablissemanget. Jag använder mig av uppgiftens innehåll och

undervisningsform som en slags genre och ett materialiserande av EMU-

materialet. Uppgiftens sammanhang kan ses som ett ”meningsuniversum” inom

vilket eleverna sökt skapa ett utrymme för tolkningar och gestaltning i rörlig

bild.

5.4 Filmöversikt

Jag har här sammanställt en översikt och förteckning av samtliga filmer med

dess originaltitlar. Här framgår även den könsmässiga sammansättningen av

filmgrupperna.

Figur 1. Filmöversikt

ÅK 6 EMU filmer 2003

Debatt
Tre flickor

Önskebrunnen
Två pojkar

No more tears (Diesel parafras)
Tre flickor

Skit i Euron
Tre pojkar

Ja eller nej det är frågan…
Tre flickor

En kort film om Euron
Två flickor och en pojke

Sex skäl för EMU
Två flickor

Myntrix
Tre pojkar

Ja till Euron
Två flickor

Rösta Ja
Tre flickor

Grönsaksboden
Två flickor och en pojke

Sista CocaColan
Två flickor och två pojkar

Familjen Svensson
Tre flickor

OBS 18 årsgräns!
Två flickor och en pojke

En ljusare framtid
Två pojkar och en flicka

Forexrånet
Två pojkar och en flicka

Adamfilmen
Två flickor och en pojke

Nej till EMU
Tre pojkar

Ta hänsyn till kungen!
Två pojkar och två flickor

19 filmer 33 flickor 23 pojkar
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5.5 Undersökningens genomförande

För att kunna genomföra min undersökning kontaktades de lärare som ansvarat

för planeringen och genomförandet av det material som jag ville använda i mitt

arbete. Vidare informerades ansvarig skolledning om min forskning.

Inledningsvis genomfördes tre besök i de klasserna som ingår i min studie.

Skolan är en välkänd miljö för mig då jag tidigare arbetat där som lärare. Jag

har dock aldrig undervisat i de klasser jag valt för min studie. Några av eleverna

hade ändå en bild av mig som en före detta lärare på skolan. Detta poängterade

vikten av att jag presenterade mig utifrån min nya roll, samt att jag gav en

redogörelse för varför jag kommit att intressera mig specifikt för klassernas

filmarbete. Min presentation inkluderade också en beskrivning av vad en

forskare med min inriktning kan tänkas intressera sig för och arbeta med.

Forskarrollen var något som senare kom att uppta flera av elevernas

funderingar, främst frågor av etisk natur om omständigheten kring att

anonymisera intervjuerna och tystnadsplikten. I samband med mina besök i

klassen informerades och tillfrågades målsman om godkännande av elevens

medverkan. Jag informerade också klassen via Internet och veckobrev, vilket

initierade en del mailkontakt med föräldrar som ville veta mer om mitt arbete.

Vid själva intervjutillfället fick deltagarna ännu ett brev med sig hem med

ytterligare information. Veckan innan jag genomförde mina intervjuer

informerades deltagarna muntligt om tid och plats och återigen vad intervjun

gick ut på, vilket inte på något sätt borgar för att vi hade samma bild av hur

samtalet skulle gestaltas. En familj avböjde medverkan för sitt barn och några

elever avstod i samband med intervjutillfällena. Intervjusituationerna startade

med en redogörelse för vem jag var och varför jag valt att arbeta utifrån

elevernas filmer (Thomsson, 2002). Jag var också noga med att berätta om min

tystnadsplikt och hur jag behandlar materialet. Detta resulterade i samtal om

vad det innebar att vara en intervjudeltagare.

Flera av eleverna ville ha möjlighet att påverka vilka namn de skulle ha i

utskrifterna och lämnade i de specifika fallen önskemål om alias. Detta blev

ytterligare en dimension av självrepresentation och språkspel i berättelserna om

filmerna och dess kontext. Att alla namn skulle bytas ut för att motsvara

anonymiseringskravet var något som upptog elevernas intresse och väckte en

hel del funderingar kring forskningens etiska normer. En liknande reaktion

redovisar von Brömssen (2003) i sin studie av elevers tal om religion i det

mångkulturella och postkoloniala rummet. Intervjuerna kan sägas vara

51



42

temabaserade, vilket innebär både styrning och stor frihet (Thomsson, 2002, s.

61). De flesta intervjuerna startade med frågor i en deskriptiv form. Vad var

uppgiften? Hur började ni? Kan du berätta vad som hände? Kan du beskriva? De

beskrivande frågorna knöt an till filmens innehåll och uppgiftens ramar. Alla

intervjutillfällena startade med att jag tillsammans med den aktuella

filmgruppen tittade på gruppens filmmaterial. Metoden kan sägas vara en

triangulering mellan filmerna, eleverna och mig själv som forskare. Elevernas

filmer användes vid upprepade tillfällen under samtalen. Intervjuerna

genomfördes i grupp vilket jag medvetet valt för att ge eleverna en större

trygghet i samtalssituationen.

Att intervjua unga människor är dock relativt svårt vad det gäller språk och

jargong. Jag menar att det även finns mycket utpräglade samtalsdiskurser inom

olika ungdomsgrupper där främst användningar av ironier ibland kan vara

svårtolkade. Vid intervjutillfällena upplevde jag dock att min tidigare erfarenhet

som lärare spelade en stor roll vid genomförandet av intervjuerna. Att samtalen

kan präglas av dominerande diskurser inom vissa elevgrupper är också en del av

det diskursiva sammanhang i vilket filmerna är producerade. Detta har också

kommit att prägla resultatet i elevernas visuella gestaltning, vilket tydligt

framträder i elevernas samtal om arbetsprocessen.

Att gemensamt skriva ett filmmanus och genomföra en filmproduktion

innebär förhandlingar om makt och inflytande över hur och vad som skall

gestaltas. Enligt min mening kan detta inte uteslutas ur samtalets kontext,

däremot gäller det att möjliggöra för ett utvidgat samtal kring dessa

erfarenheter. Antalet elever i filmgrupperna varierade i storlek mellan tre till

fem personer, vilket styrde min fördelning av antal medverkande elever vid de

olika intervjutillfällena. Jag intervjuade grupper av elever om högst tre deltagare

för att få en bra samtalssituation.

5.6 Bilden av och talet om

Intervjun är en viktig empirisk källa och en väl använd metod inom kvalitativ

forskning. Visuellt material är dock inte lika vanligt förekommande. Samtalet

och intervjun har dock kritiserats bland annat av Alvesson och Deetz (2000)

vilka varnar för en rationell användning av intervjun som en metod för att samla

in data om ”verkligheten där ute” och elevernas subjektiva värld. Intervjun är i

52



43

sig en konstruktion av en specifik situation som är förbunden med ett visst

socialt sammanhang.

Mina egna intervjuer är ett slags metasamtal där eleverna rekonstruerar en

arbetsprocess. Intervjusituationen skapar en form av förhandling mellan

deltagarna i samtalen vilket i sig bildar en ytterligare kunskapsproduktion. Vårt

sätt tala och beskriva världen är inte bara ett sätt att förhålla oss till verkligheten

utan också ett sätt att skapa den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000/2001, s.

15). Metaforen om intervjusituationen som en scen blir i högsta grad användbar

för den kunskapskonstruktion som produceras mellan mig, elevernas visuella

material och deltagarna i intervjuerna (Alvesson & Deetz, 2000).

Hur kan vi då förstå det som framträder i elevernas filmer? Om vi väljer att

lämna betraktelsen av visuella yttranden som en sanning vilken skall avtäckas.

Och istället betraktar gestaltningen som en egen självständig verklighetsbild,

kan det kanske bli tänkbart att förstå bilder som visuella händelser som är

möjliga att fylla med nya och gamla utgångspunkter. Inte för att upptäcka

världen runtomkring oss utan för att skapa världen, vilket kan ge oss en annan

utgångspunkt för att utforska nya och annorlunda relationsformer (Illeris,

2002). Genom att lyfta blicken till representationernas värld finner vi en mängd

ting i form av tecken, koder och symboler som genomsyrar vårt språk i form av

metaforer i vardagssamtal, konst, media, litteratur och i elevernas bilder av sin

samtid.

I samband med intervjuerna har jag valt att använda mig av en form av

eliciteringsmetod vilken företrädesvis används inom visuell sociologi och visuell

etnografi. Inom antropologin finns de så kallade photo-elicitation-studies

(Rasmussen, 2004, s. 280). Metoden kan sägas vara sprungen ur ontologiska

och epistemologiska diskussioner om reflexivitet, representation och

självrepresentation. Karaktäristiskt för metoden i samband med intervjuer med

barn och ungdomar är att barn betraktas som aktiva subjekt och aktörer vilket i

viss mån förskjuter asymmetrin i intervjusituationen mot att deltagarna träder

in i en form av expertroll medan forskaren är den som lyssnar och frågar (a.a.).

Deltagarnas material och val av fokus är det som sätter dagordningen för

intervjun. Filmen blir till en kommunikationsbro mellan deltagarna i intervjun

och mig som forskare. Metoden iscensätter också blickens ordning av att vara

betraktad eller betraktande. Detta menar jag får betydelse för forskarens

maktposition i förhållande till dokumentation och analys (Mirzoeff,

1998/2002). Metoden används oftast i samband med dokumentärt material där

barn och ungdomar själva dokumenterar sin vardag (Clark-Ibanez, 2004). Min
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undersökning skiljer sig från det dokumentära materialet så till vida att det

utgör ett narrativt underlag som initierats i en skolkontext med specifika ramar

och mål. Eleverna har dock valt att gestalta uppgiften ur en rad skilda

perspektiv. Genom att utgå från elevernas egna filmer möjliggörs ett rikt och

mångtydigt samtal, som konkretiserar och lyfter fram olika former av

värderingar, val och motsättningar som funnits under arbetsprocessens gång.

Det visuella materialet stimulerar minnet och återkallar tankar, känslor,

handlingar och attityder.

Att intervjua barn och ungdomar i en skolmiljö ställer ännu större krav på

mig som forskare då miljön i sig kan göra att eleverna är måna om att lämna

”rätt svar”. Vad vill hon, vad är hon ute efter (Doverborg & Pramling Samulsson,

2000, s. 46)? I samband med barn och ungdomsintervjuer poängteras särskilt

vikten av reflexivitet och återkoppling under samtalen (Thomsson, 2002).

Genom att jag använt mig av elevernas egna gestaltningar dvs. filmerna vid

intervjutillfället har samtalets syfte tydliggjorts och elevernas engagemang

fokuserats.

5.7 Eleven som aktör

För att ge barns och ungdomars delaktighet och inflytande en djupare innebörd

måste det innebära att deras erfarenheter får betydelse genom att de tillvaratas

och bildar både underlag för såväl skolans undervisning som forskning

(Pramling & Sheridan, 2003). Vad betyder det då att som pedagog och forskare

att lyfta fram barns och ungdomars perspektiv?

Barns och ungdomars perspektiv behöver synliggöras och problematiseras

genom att studera vilka utgångspunkter som ligger till grund för olika ställ-

ningstagande inom forskning och utveckling (Qvarsell, 2003). Adultocentrism

är ett begrepp som Lars Dencik (1995) använder när han försöker karaktärisera

ett dominerande perspektiv hos barn och ungdomsforskning där synen på bar-

net ofta präglas av en objektifiering, där ses barnet som mottagare, offer eller

föremål för åtgärder (a.a., s. 78). Detta perspektiv är dominerande när det gäller

material som inkluderar barn och ungdomars relationer till film och populär-

kultur (Buckingham, 2000, Danielsson, 2002). I min text använder jag mig av

begreppet elev som en beskrivning av barn och ungdomars position inifrån en

skolkontext. Dock fungerar begreppet även som ett osynliggörande av klass, kön
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och etnicitet. Min ambition är emellertid att i mina resultat lyfta fram individen

i texten, vilket är av stor vikt för att synliggöra den seendepraktik som präglar

studiens empiri.

Framträdande i det multimodala perspektivet är aktörskapet och hur

individen kan förstå sitt handlande. Jag ser här möjligheten till att lyfta fram

elevens aktiva roll med att omforma undervisningens innehåll och form utifrån

sina egna intressen och erfarenheter. Förutsättningen för att använda sig av

uttrycksinnehåll och mening som motiverade tecken är avgörande för att vi skall

utveckla en teori där individen är inbegripen i ett aktivt förhållande till att skapa

förståelse i sin tillvaro.

Elevernas tolkning av uppgiften utgår från den social situation som råder i

den specifika skolkontexten, och vad som reglerar och kontrollerar olika former

av normer för samtal och handling. Vad är möjligt att uttrycka i förhållande till

de ramar och maktförhållande som gäller inom en rad skilda nivåer för både

lärare och elev? Det fokuserade aktörskapet möjliggör frågor om makt och kön

där också teoretiker som Davies (2003), Harding (1986, 1987) och Foucault

(1993) bidragit med teoretisk förankring för min studie.

5.8 Forskarens roll och etiska reflektioner

Att ha vänt tillbaka till min tidigare arbetsplats placerar mig i allra högsta grad

som en del av mitt material. Jag ingår själv i de diskurser jag vill synliggöra.

Detta är dock en del av den diskursiva konstruktionen (Winther Jørgensen &

Philips, 2000/2001, s. 56). Ehn och Klein (1994) diskuterar forskarens roll

utifrån ett antropologiskt och etnologiskt perspektiv. De pekar på vikten av att

inte vara en distanserad betraktare utan att forskaren själv är en del av det

diskursiva sammanhang som studeras. Jag är medveten om den balansgång jag

utsatt mig för när jag i min studie försöker att främmandegöra min tidigare

vardagliga praktik. Som forskare blir det av stor vikt att reflektera över min egen

förförståelse.

Min empiri bygger på två former av utsagor; vad eleverna i intervju-

situationen valt att berätta om och synliggöra för mig som forskare, och

elevernas propagandafilmer. Jag har inte gjort några klassrumsobservationer,

utan de elever som blir synliga i empirins visuella material, är resultatet av val

och ställningstaganden i samband med skoluppgiftens genomförande. Det är
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elevernas medvetna val att medverka i filmerna som skulle visas för lärarna,

klasskamraterna och föräldrar. Dock hade de inte vid detta tillfälle fått ta

ställning till att medverka i den offentlighet som min studie är ämnad för. Det är

emellertid viktigt att påpeka att eleverna som framträder i empirins visuella

gestaltningar, gör detta i form av en ”roll”. Det är inte Alma, Kalle eller Tindra

som agerar i de rörliga bilderna, utan det är filmberättelsens olika karaktärer

som uppträder. Jag har dock valt att bearbetat några av de publicerade

stillbilderna i Photoshop för att elevernas identitet inte skall avslöjas.

Film som medium och kommunikationsform erbjuder en rad olikartade

arbetsuppgifter. I arbetsprocessen fanns möjligheten för eleverna att avstå från

kameraögat och betraktarnas blick, men att ändå bidra med sin arbetsinsats

genom att istället vara den som styrde kameran och betraktandet. Två

filmgrupper har även valt andra representationsformer för sina filmer för att

undvika att synliggöras i bild. Lösningen blev att arbeta med animeringar och

collage, där inte bara eleverna tagit kontroll över betraktarens blick utan även

kontroll över hur de visuella representationerna iscensatts.

5.9 Analys - Genomförande

En viktig ansats inom etnografin är att närma sig fältet så öppet som möjligt. Ett

allmänt fokus och intresse skall styra den inledande studien till skillnad mot

färdigformulerade kategorier och hypoteser. Det är genom att uppnå förtrogen-

heten med fältet som problemformuleringen kan skärpas och få större klarhet

(Larsson, 2005, s. 9). Mitt fält bestod till att börja med av nitton stycken cirka en

minut långa videofilmer.

I det inledande arbetet med filmerna genomförde jag en rad kategoriseringar

utifrån filmernas mer specifika ämnesinnehåll och dess formmässiga

gestaltningar som t.ex. mediegenre, olika kön på grupperna, innehållsmässiga

teman etc. Materialet framträdde på en rad olika nivåer under min första

”läsning”. Jag transkriberade filmens dialoger, noterade ljud och musik och

gjorde också ett eget bildmanus för var och en av de olika gruppernas

filmberättelser. Detta förtydligar hur eleverna arbetat med filmernas narrativa

strukturer. Det skall förstås i relation till att jag inte observerat klassernas arbete

under deras filmproduktion, utan först fick tillgång till materialet efter att
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arbetsuppgiften avslutats. De är genom de visuella utsagorna och elevernas egna

begrepp och tankar om sitt arbete som materialet konstruerats och växt fram.

Min ambition är att lyfta fram bilderna som en väsentlig del av ”texten”.

Ganska snart efter min första bearbetning av videofilmerna genomförde jag

intervjuerna med eleverna som producerat filmerna. Intervjuerna trans-

kriberades sedan ordagrant. I min text har jag dock låtit kravet på läsbarhet

varit vägledande för hur jag valt att återge elevernas tal om sitt arbete. Detta gör

givetvis att en rad olika aspekter av elevernas tal förlorar sin autenticitet. Jag

har dock valt att låta detta träda tillbaka i relation till dess tillgänglighet (jfr

Änggård, 2005). Materialet som innehåller två olika former av språkliga utsagor,

dvs. filmer och intervjuer, är omfattande och ställer krav på vilket sätt dess

dynamik skall behandlas teoretisk.

Under arbetes gång har ett antal läsningar av både intervjuerna och filmerna

genomförts i relation till hur mitt teoretiska perspektiv växt fram. Materialet har

slutligen klassificerats, tolkats och bearbetats i relation till de fyra

analysbegreppen, diskurs, design, produktion och distribution inom

multimodal diskursanalys (Kress & van Leeuwen, 2001a). Dessa fyra

betydelseskapande lager har gjort det möjligt att bearbeta och problematisera

den komplexitet som elevernas filmarbete rymmer. De fyra analyskategorierna

som jag valt att kalla plattformar bildar en analytisk struktur genom vilken jag

valt att iscensätta det ämnesintegrerade arbetet i bild och samhällskunskap. För

att tydligare lyfta fram elevernas visuella gestaltningar och analysera hur

eleverna valt att kommunicera sitt ställningstagande har jag i plattformen

Produktion använt mig av Burns & Parkers filmanalytiska ansats (2003).

Forskarna har en socialsemiotisk teoribakgrund och är inspirerade av Kress och

van Leeuwens arbeten.

I min analys har jag använt mig av vad Burn och Parker (a.a.) formulerar som

en kombination av balansen mellan textanalys och aktörsperspektiv. Detta

menar de inte behöver stå i ett motsatsförhållande till varandra utan tvärtom

kan utvidga och stödja att en bredare tolkning av filmernas representationer

(2003, s. 2). Genom att utgå från filmsemiotikern Metz två analysbegrepp

Filmic och Cinematic har Burn och Parker skapat ett eget begrepp, the

Kinekonic mode vilket kan sägas svara mot tydligare fokus på filmens

multimodala resurser. Metz (1974) ambitioner att analysera filmens språkliga

strukturer utvecklades bland annat genom att möjliggöra en mer exakt

gestaltning av tid och rum, vilkas funktioner i filmen karaktäriserades som

språkliga – Cinematic. Uttryckssätt som dramatisering, musik, tal exkluderades
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ur denna systematik och kallades Filmic (Metz, 1974 i Burn & Parker, 2003;

Roth-Lindberg, 1995). Genom att sammanföra dessa två betydelsesystem,

möjliggörs ett bredare perspektiv på hur de olika uttrycksformerna samverkar

eller motverkar varandra i filmmediet.

Min analys fokuserar på det sätt eleven valt att gestalta sitt ställningstagande

genom att ta olika kommunikationsformer i bruk. Det inkluderar ljud, ljus,

handling, musik och filmens tekniska resurser som kameravinklar, perspektiv

och sist men inte minst, de möjligheter som den slutgiltiga redigeringen ger i

form av kompression av tid, förstärkande texter eller en helt ny ordning av

filmscenerna.

I samband med bearbetningen av min empiri har tre övergripande analytiska

kategorier utkristalliserat sig i studien. De tre kategorierna kommer att spegla

både det kommunikativa och representationella aspekterna av elevernas lär-

ande. Kategorierna löper vertikalt genom de fyra plattformarnas analysavsnitt

Diskurs, Design, Produktion och Distribution och kommer på så sätt att

synliggöra de komplexa sammanhang som format elevernas arbete med film.

Den första kategorin behandlar de ramar och den organisation som styr

klassernas undervisning.

Filmuppgiften är inskriven i ett ämnesintegrerat sammanhang, vilket vilar på

ett antal antaganden om kunskapens form och natur i den didaktiska praktiken.

Jag har valt att kalla denna kategori för Lärandet och undervisningens kontext.

Den andra kategorin riktar sig mot hur eleverna väljer att gestalta det

ämnesinnehåll som uppgiften rymmer och vilka representationer som fram-

träder i elevernas filmberättelser. Detta har jag valt att kalla Representation.

Den tredje och sista kategorin har jag valt att kalla Genus – Subjektivitet vilken

är en betydelsefull faktor för hur elevernas tankar, handlingar och represen-

tationer formats på ett fundamentalt plan. Det är också ett tema som

återkommer i utvärderingsmaterial och annan forskning i relation till media och

estetik. Dessa tre kategorier finns som analytiska spår i de fyra plattformarna

Diskurs, Design, Produktion och Distribution. De appliceras på hela mitt

material, det vill säga både i relation till hur och vad som gestaltas i filmerna och

till vad elever och lärare valt att lyfta fram i sina samtal om arbetets

förutsättningar och genomförande. Samtliga utsagor från empirin ligger till

grund för analysen inom tre av de fyra plattformarna. Det är olika tematiska

ämnen från analysmaterialet som styrt urvalet inom dessa tre plattformar. I den

inledande Produktionsplattformen däremot, bygger analysen på två specifika

elevgruppers filmproduktioner.
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5.1o Metoddiskussion

Då min ambition för studien har varit att problematisera på vilket sätt andra

kommunikationsformer än bara verbala och skriftliga medier tas i bruk av elever

i en undervisningssituation har Kress och van Leeuwens (2001a, 2003)

multimodala perspektiv och diskursanalytiska modell öppnat ett spännande och

viss mån oväntat perspektiv för min studie.

Mitt val av teori kan betraktas i relation till min empiri som består av två

delar, intervjuer, i form av verbala uttryck och rörlig bild, i form visuella

kommunikationsformer. De svårigheter jag fått under min arbetsprocess har

avspeglat sig i min ambition att lyfta fram den specifika kunskap som var och en

av de två språkliga utsagorna kan bidra med för att belysa materialets helhet.

Heikkilä (2006) berör även den översättningsproblematik som i viss mån

karaktäriserar arbetet med de multimodala perspektiven. Detta präglar inte bara

den språkliga översättningen utan transformationen från delvis andra

vetenskapliga traditioner än min föreliggande studie. Då det inom svensk

forskning saknas teoretiska ramverk för mer omfattande studier med

utgångspunkt i multimodala perspektiv ser jag det som en framtida utmaning

att teoretiskt vidareutveckla en funktionell begreppsapparat för vidare studier

inom det multimodala forskningsfältet (jfr Heikkilä, 2006; Lindstrand, 2005).

Den multimodala diskursanalysmodellen har flera fördelar vilket jag tidigare

utvecklat i mitt teorikapitel. Den erbjuder en enhetlig modell som omfattar både

text och bild och som är tillräckligt allmän för att passa en rad olika genrer.

Det helhetsperspektiv som den multimodala analysen erbjuder sker dock på

bekostnad av ett mer fördjupat och specifikt perspektiv på de olika kommunika-

tionsformerna. Kritiken av modellen har inriktat sig på att analysen endast rör

sig på en generell nivå där det som är unikt för en genre riskerar att gå förlorat

(Holsanova, 1999).

Min ambition har dock inte varit att göra en filmvetenskaplig analys utan jag

har velat sätta in elevernas filmproduktioner i ett bredare didaktiskt samman-

hang i relation till det tvärvetenskapliga forskningsfältet visuell kultur,

sociokulturella perspektiv och multimodalitet. Här har de multimodala

perspektiven fungerat som brukbara verktyg. Kritiken av den generella nivån för

analysen är något som synliggjorts för min egen del under mitt analysarbete.

Enligt min mening är modellens generella karaktär är både dess styrka och

svaghet. Den multimodala analysmodellen kan ses som ett verktyg för att

synliggöra olika former av uttryckssätt som ett socialt teckenskapande. Det är av
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stor vikt för hur vi kommunicerar, gestaltar och förmedlar olika budskap och

hur vi uttrycker oss.

Min ambition är att analysen skall kunna bidra till en komplex bild av en

estetisk undervisningspraktik. För mitt eget material blir det teoretiska perspek-

tivet fruktbart då jag kan inkludera båda mina kommunikationsformer

elevernas tal om sitt arbete och deras visuella gestaltningar. Elevernas filmer

som producerats inom det ämnesintegrerade arbete är i sig ett material som

innefattar såväl skrift, tal, rörlig bild, stillbilder som musik, med andra ord ett

multimodalt material. I relation till detta kan det multimodala perspektivet

sägas arbeta på flera nivåer inom min studie.
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6 Analys

Jag har här valt att synliggöra de fyra plattformarna som stöd för läsaren,

analysen läses vertikalt i relation till de fyra huvudbegreppen. De tre analytiska

kategorierna, Lärandets och undervisningens kontext, Representation samt

Genus och subjektivitet behandlas inom varje plattform, dock inte lika

strukturerat inom den första plattformen, Produktion.

Figur 2. Analysmodell

Jag har till skillnad mot Kress och van Leeuwens analysmodell (2001a) istället

starta i produktionsplattformen, detta för att erbjuda en mer sammanhållen

läsning och förståelse av elevernas hela arbetsprocess. Jag bryter delvis med

Kress och Van Leewens analysmodell och synliggör istället min egen

forskningsdesign, vilken haft sin utgångspunkt i de redan färdigproducerade

filmerna. Det är i det visuella materialet som min etnografiska arkeologi startar.

Den multimodala analysen har hjälpt mig att synliggöra den komplexitet

elevernas arbete med film innehåller.

I plattformen Produktion behandlas endast två av filmerna, Familjen

Svensson och Nej till EMU, till skillnad mot de övriga plattformarna, där

samtliga gruppers empiri ligger till grund för de exempel jag väljer att diskutera
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i analyserna. Plattformarna är inte ordnande i någon form av hierarkisk

skiktning utan de bildar en linjärt utvecklad analysprocess för hela filmarbetet.

6.1 Produktion

I denna plattform presenterar jag två av de nitton filmernas hela arbetsprocess,

från de inledande idéerna till filmens färdigställande. Detta till skillnad mot den

multimodala modellen där analyssteget produktion, främst inriktas mot

konkretisering av idéerna till ett medium (Kress & van Leeuwen, 2001a).

Filmproduktionen ger inte bara en konkret form för ställningstagandet för EMU

utan arbetets fysiska process innebär även att ytterligare betydelser utvecklas

och fördjupas. Filmmediet i sig medför att referensramen av redan existerande

representationer och kulturella tecken utvidgar alternativt begränsar berätt-

elserna genom de specifika genrer och koder som karaktäriserar filmberättandet

(Holm-Sörensen, 1994). Inledningsvis har jag valt att studera två filmer mer

ingående genom Burns och Parkers filmanalytiska ansats (2003). I den

efterföljande delen av plattformen diskuterar jag film som medium ur ett

didaktiskt perspektiv.

Filmandet är också en teknik men en stor del är berättandet, det

viktiga är berättandet. Jag upplever att just det här att få brodera ihop

en historia, att kunna få göra det oberoende om man får berätta en

egen historia eller om man gör en historia utifrån ett material, så finns

det mera utrymme att lägga in sina egna erfarenheter i filmandet. Dels

är det kanske så att man gör ett arbete tillsammans och inspirerar

varandra det har en viss betydelse tror jag. Men även om man jobbar

ensam så tror jag … nej men det är ju ett annat medium.

Bildläraren Rita

I ovanstående citat väljer klassernas bildlärare att tala om filmen som en

kommunikationsform vars främsta kvalité inte är dess tekniska erbjudanden,

utan istället dess dynamiska och lättillgängliga form för ett kollektivt

berättande. Hennes utsaga och beskrivning av empirins dominerande medium

inkluderar de tre perspektiv som Rogoff (1998/2002) lyfter fram som centrala

aspekter för visuella kulturstudier, mediets teknologi, aktörsperspektivet och

bilden i sig. Hur dessa tre perspektiv samverkar har jag mer specifikt valt att

fokusera i denna plattform, genom att synliggöra två filmers hela arbetsprocess.
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Genom att koncentrera min analys på två filmer tydliggörs hur elevernas

ställningstaganden konstrueras genom filmmediets resurser. Eleverna använder

sig av ljud, ljus, bild, dramaturgi, musik och filmens tekniska resurser som

kameravinklar, perspektiv i sitt berättande. Och sist men inte minst de

möjligheter som den slutgiltiga redigeringen ger i form av kompression av tid,

förstärkande texter eller en helt ny ordning av filmscenerna. Mitt val av

filmexempel baseras på de två gruppernas skilda förhållningssätt till det

inledande arbetet. Filmerna kan sägas vara representativa för klassernas

filmproduktioner. De visar på hur arbetet formats, inte bara genom de

övergripande diskurser som filmerna är producerade inom, utan också det

faktum att det är en grupp flickor och en grupp pojkar som präglat berättelsens

strukturer. Skildringarna åskådliggör även hur fragmentariska och tillfälliga

händelser bildar nya betydelser i skilda kontexter. Men även hur elevernas egna

personliga erfarenheter blir betydelsefulla komponenter för hur de kan tolka och

skapa förståelse kring EMU-debatten. Enkelt uttryckt är det tre nivåer som

samverkar och styr EMU-uppgiften, elevens egna intressen, skolans intresse i

form av mål och inramningar, samt de resurser som filmmediet erbjuder.

6.1.1 ”Nej till EMU”

Det är tre pojkar som tillsammans arbetat fram de idéer som ligger till grund för

den 1 minut långa berättelsen Nej till EMU. Klas, Tomas och Nils försöker här

sammanfoga sitt intresse för actiongenre och specialeffekter med ambitionen

om att också uppfylla skolans mål, att göra ”uppgiften”. Berättelsen bygger på

det språkspel och de metaforer som präglat den officiella EMU-debatten.

Pojkarnas filmberättelse har en linjär struktur i sin gestaltning och bygger på en

rad intertextuella referenser. Komik och ironi blandas med talet om det ”seriösa

och allvarliga”.

Klas: Jo lite, men vi ville ju inte göra så seriöst och allvarligt utan ha

lite kul också. När vi spelade in filmen såg vi vår chans.

Lisa: Kan man lära sig något fast det inte är seriöst och allvarligt?

Klas: Mycket man måste ju ha en seriös ide innan man börjar med det

andra.

Lisa: En seriös ide innan man börjar med det roliga?

Tomas: Ja, det är ju då man kommer ihåg, när det är något speciellt

roligt som händer. Utdrag ur gruppintervju

De tre pojkarna har alla kommit fram till att de skall rösta nej till EMU för att

det bland annat är lättare att vara emot än för EMU. Det blir roligare och man
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kan få in ”sjukare idéer”, som de väljer att uttrycka sig. Intervjun och pojkarnas

samtal präglas av två utgångspunkter. Det är dels frågor och retorik från EMU-

valet, dels deras eget intresse av vålds och actionfilmer.

När man nu får chansen att gör det i skolan, då vill man ju ta

inspiration från andra filmer. Det är ju för att man sett ganska många

sådana filmer då vill man ju själv prova om det går att göra snyggt så …

det är ju ganska kul. Nils, klass A

Genom intresset och drivkraften att få prova på action och specialeffekter blir

det också möjligt för pojkarna att närma sig det komplexa och svåra EMU-

materialet. Samtalen omfattar frågeställningar och synpunkter om EMU vilka

blir möjliga att ta i bruk genom referenser till egna erfarenheter och till

pojkarnas begär efter att själva få ”prova på” actiongenrens lockelse. Det skulle

också vara möjligt att hävda att deras arbete rymmer motståndsstrategier för att

slippa involveras i lärarnas ambitioner med EMU-arbetet och istället passa på

att fördjupa sina kunskaper i actiongenren.

Jag menar att motståndsbegreppet som bland annat genomsyrar ungdoms-

kulturforskningen, på många sätt osynliggör klassrummets komplexitet (jfr

Willis, 1977). Inte minst gäller det pojkars och flickors olika handlings-

möjligheter och aktörskap. Ambjörnsson (2004 s. 97) använder Bourdieu (1992)

för att visa på hur dynamiken mellan privilegierad eller förtryckt, över- eller

underordnad, rymmer mycket mer komplexitet än begreppet motstånd tillåter

oss att se.

I min tolkning av de samtal vi fört om filmens arbetsprocess framstår

pojkarnas actiontema sammanvävt med EMU-information och fakta. EMU-

retoriken har lämnat tydliga spår i pojkarnas argumentation men kanske inte

alltid i en förståelse över vad de olika argumenten verkligen betytt. Men som en

av klasslärarna väljer att formulera sig:

Ja, debatten handlade ju om makten över pengarna. Om vem som

bestämmer, makten över finanserna, inte bara vem som skall

bestämma över hur höga skatterna ska vara, utan också vem skall

bestämma över vem som bestämmer. Att det fanns en annan bank som

skall bestämma över oss, sen förstod de väl inte riktigt och det gör man

väl inte själv heller. Läraren Louise

I den officiella EMU-retoriken användes en rad metaforer. De är rikligt

förekommande i både dagliga tal och i massmedia. Det centrala för hur pojkarna

kom att gestalta sin historia är begreppet, ”bräckligt”. Metaforen om eurons
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bräcklighet i relation till den ekonomiska marknaden blir det som bildar en

bokstavlig betydelse för det som skall iscensättas. Det är något som skall prövas

genom att krossas och mosas. Hur stark är verkligen euron i förhållande till

kronan?

Tomas: Iden var ju så att de inte hade bevisat att det skulle gå sämre

för Sverige om vi införde euro.

Lisa: Men vad sa man i EMU-argumenten, varför skulle det vara bättre

att ha euro?

Nils: De sa ju att det skulle vara bättre med en gemensam valuta, men

då är det ju inte Sverige som bestämmer vad vi gör med våra pengar.

Utdrag ur gruppintervju

I det officiella informationsmaterialet och i talet om euron och den svenska

kronans ställning användes talet om eurons bräckliga ställning på den

finansiella marknaden. För pojkarna bildar denna en fysisk kvalitet utgångs-

punkten för deras ställningstagande mot EMU. Den sinnliga erfarenheten

konstruerar nya betydelser i en helt annan diskurs. Det sköra bräckliga förs

också samman med dess motsats, det starka och våldsamma (jfr Lakoff &

Johnson, 1980/2003). I pojkarnas ambition att få koppla sitt arbete till

actionfilmer som Blade och Matrix, iscensätts en historia som verkligen skall

pröva eurons verkliga värde.

Det var ju så att det sas att euron är bräckligare än kronan. Vi ville

göra mynt, låtsasmynt i träslöjden. På det viset så kunde vi visa hur

bräcklig den var. Sen så skulle vi se om vi kunde bränna den med ett

sådant här gashandtag och mosa den med en slägga. Vi ville visa att

myntet var lätt att ha sönder och att den var bräckligare på så sätt.

Men han, träslöjdsläraren sa att det gick bra. Men sen så hade han fullt

upp, så det funkade inte att göra det i slöjden. Vi fick göra något annat

så inte tiden skulle ta slut. Nils, klass A

De praktiska förutsättningarna för historien går om intet och när tiden började

bli knapp måste gruppen samla sig till en nödlösning. Pojkarna beskriver för

mig hur den ena idén efter den andra refuseras av både dem själva och i samtal

med läraren. Nya actionscenarier konstruerades och byttes ut i samma stund,

till sist blev det den nya europeiska polisskyddsvästen som fick symbolisera de

gemensamma krafterna. Det är den som skall testas i sin bärighet och styrka.

Själva det konkreta filmandet blir ett kort och relativt oproblematiskt arbete

enligt gruppens beskrivning.
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Det gjorde vi under en lektion. Vi gjorde inte en massa tabbar och

missar som de andra, för vi hade planerat vårt så väl. Det var mer när

vi redigerade som vi råkade spela över en del av filmen.

Tomas, klass A

Tiden var helt enkelt i det närmaste slut för filmgruppen. Dock är det under

detta konkreta arbete som den verkliga betydelsen av EMU-retorikens metafor

klargörs för en av pojkarna i gruppen.

Jag trodde till exempel att euron var gjord av en dåligare metall eller

så … jag förstod ju aldrig egentligen vad meningen med bräckligt

betydde. Klas, klass A

Enligt min analys visar sig det hur pojkarnas filmgestaltningar inte endast kan

tolkas som flykt eller motståndsstrategier. Det pekar på betydelsen av att knyta

an till elevernas subjektiva värld för att på så sätt skapa sammanhang och

mening i en lärandesituation (jfr Kress, 2001b; Alexandersson, 1998).

Våld och action är laddade teman i skolan och väcker både motstånd och

avståndstagande (Buckingham, 2000; Danielsson, 1998). Det gäller även min

empiri. Den inkluderar flera exempel där pojkar valt att arbeta med våld och

actiongenrer i relation till EMU-temat. I elevernas redovisning och offentlig-

görande av sina filmer synliggörs de diskurser som skolan annars exkluderar (jfr

Danielsson, 1998, 2002; Trondman 1997; Thavenius, 2004). För bildläraren

innebär arbetet med film ständiga överväganden och diskussioner, att öppna

klassrummet för samtal om det svåra.

Den här filmen hade ju en ganska rolig ide men sen så blev den ju

väldigt våldsamt. För det var ju så att det var en kille som skulle gå in

och råna en bank, nej Forex och sen så blir tjuven bländad av en euro.

Det är därför han kan övermanna honom men sen så övergår det ju

och blir väldigt våldsamt (Vi ser på filmen samtidigt). Här sparkar

Kalle ner honom ordentligt det är väldigt våldsamt och sen är de ju de

här pistolerna också. Och då titta kamraterna på mig, och titta vad han

sparkar på honom … det ser ju våldsamt ut, det kunde de andra i

klassen reagera på, att de ser så våldsamt ut. Det är alltid svårt att

sätta en gräns? De hade den här iden om att en kille skall råna en bank

och så blir han bländad den tyckte jag var ganska bra. Var går man in

med pekfingrarna? Var sätter man gränserna? Det är väl lika bra att

”göra” först och så få vi väl titta och sen prata om det. Visst finns det

gränser självklart … Men jag tycker överhuvudtaget det är svårt att dra
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den gränsen, var går gränsen för våld? Och när det gäller de här

killarna … ja det är humor och våld som gäller. Bildläraren Rita

När eleverna själva tar makten över EMU-materialet öppnar det för frågor och

teman som till exempel våld. Lärarens strategi att ”göra först” och prata sen, är

en väg till att låta klassrummet bli en plats för samtal om normer och värden.

Genom att studera hur barn och ungdomar använder sig av mediebilder kan vi

få en ökad kunskap om intertextuella referensers funktion. Buckingham (2000)

uppmärksammar att det är av stor vikt att differentiera olika funktioners

effekter när vi talat om mediers påverkan. Studier på strukturell nivå, om hur

mycket och hur ofta barn ser på t.ex. TV har varit framträdande inom

internationell forskning vad det gäller mediers påverkan och effekter

(Danielsson, 2002, s.10). I offentlig debatt om TV och video finns en ofta

förhärskande syn på barn och barndom som något som är i behov av stöd och

skydd, i detta fall från mediepåverkan. Denna syn menar Buckingham (2000)

har influerat såväl forskning som det offentliga samtalet om barns och

ungdomars medieerfarenheter. Detta har resulterat i att massmedier ofta får

bära skulden för de samhälliga förändringar som i allmänhet är svåra att komma

åt eller förändra ( a.a.)

Filmen Nej till EMU inkluderar sammanlagt 7 scener. Här visar jag stillbilder

ur filmscenerna med en kommenterande text. Efter filmpresentationen följer en

genomgång av filmens samverkande kommunikationsformer.

Bild 1

Etableringsbild. Helbild till
dramatiska toner av Carmina Burana.
In i bild kommer en pojke som kastar
en sten. Kamerans följer dess rörelser
då den träffar en banderoll som
hänger på ett staket. På banderollen
står ordet JA.

Bild 2

Stenen gör ett hål i banderollen. In i
helbild träder en pojke som snabbt
tittar in i kameran, men sedan
attackerar banderollen med texten JA.
Pojken sliter ilsket ned och itu
banderollen under tonerna till samma
musik som scenen innan.
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Bild 3
In i halvbilden kliver
programledaren, vår ledsagare
genom historien.
Han som verkligen kan avslöja
hur det ligger till med Eurons
bräckliga ställning.Musiken
ligger nu svagt i bakgrunden mot
den sakliga informationen från
programledaren. I bakgrunden
sliter den ilskna pojken sönder
banderollen. Genom att knäppa
med fingrarna förflyttar sig
programledaren till nästa scen.

Bild 4
I en ny halvbild, befinner vi oss i
filmens andra scenrum. Här
förevisas den europeiska
standarden för den nya
polisvästen.Nu skall vi se hur
den starka euron, det
gemensamma försvaret,
verkligen kan se ut.

Bild 5
Kameran zoomar in på
polisvästen medan
programledaren fortsätter sin
information om hur testen skall
gå till. I denna scen ligger
musiken som en understödjande
bakgrund.

Bild 6
Musiken stegras kraftigt när ett
”shotgun” laddas och ett distinkt
skottljud inkluderas i ljudbilden.
Ett högt men kortvarigt vrål
avslutar scenen.

Bild 7
Musiken når sitt crescendo och
kameran zoomar in blodet som så
småningom färgar hela bildrutan
röd. Programledaren säger: Oj
då, det var ju inte bra.
En svartruta med eftertexter
följer. Därefter avslutas filmen
med en svartruta och en
speakerröst som uppmanar oss
att rösta Nej.
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Filmernas eftertexter fyller en viktig funktion genom att interagera med

publiken. En rad intertextuella referenser används i ett spel mellan publiken och

filmgruppen. Eftertexterna tjänar som ytterligare förstärkningar av gruppens

berättarposition i relation till den specifika genre de valt för sin film. Texterna

innefattar ofta en blandning av humor och seriositet, högt och lågt och inte

sällan bygger referenserna på fenomen som kan hänvisas till mycket snäva och

lokala betydelser, specifikt adresserade till vissa elevgrupper i publiken. I Nej till

EMU-filmens eftertexter riktas ett tack till bildläraren, Mediecentralen och en

rad olika företag som Kinderägg, Sony och ICA. Allra sist när rutan blivit svart

ljuder en röst som påminner oss att: ”Glöm inte och rösta Nej! Men är du barn

får du i alla fall inte röst. Hahhhaaa ….”

Samverkande kommunikationsformer i ”Nej till EMU”

Ljud/Musik: Musiken är det som från allra första början bygger upp en

känslomässig stämning och förväntningar i filmens anslag, detta i form av en

dramatisk inledning av musik från Carmina Burana. Musikstycket ligger som

en understödjande referens genom hela filmen, dess ljudvolym tonas upp och

ned och används för att markera viktiga och laddade sekvenser. Musiken får sitt

crescendo, när resultatet av skyddsvästens test synliggörs och blodet zoomas in.

Ljud/Tal: Filmens berättarform och struktur bygger på en form av TV-genrer,

liknande Uppdrag granskning eller Kalla Fakta. Det är filmens programledare

som lotsar oss genom dess olika inslag. Hans speakerröst är saklig och

upplysande vilken kontrasterar mot den ilskna pojkens mer våldsamma och

dramatiska kroppsspråk i den första scenen. Tal och bild motverkar varandra i

filmens inledande scen. Silverstone (1985) har studerat vilka funktioner

speakerrösten har i samverkan med rörlig bild inom TV-mediets faktagenre

(a.a., s. 143). Han visar hur talet kan peka ut och betona vad vi ser och vad vi

skall lägga märke till, detta gäller i hög grad Nej till EMU. I filmen är det

programledaren som skall visa oss och avslöja och har beviset om hur bräcklig

euron är, det är han som demonstrerar och hjälper oss tittare att förstå EMU-

västens funktion. Talet bidrar i filmen till att etablera meningsfulla

sammanhang mellan ord och bild. Talet kan också som Silverstone (a.a.)

poängterar tillföra ny betydelse som vi inte kan se i bilden, men som ger bilden

en ny innebörd och utvidgar dess mening. Den utvidgande funktionen sker i

filmens slutvinjett då alla eftertexter försvunnit och speakerrösten för in

publiken på en ironisk nivå genom att påminna oss att rösta Nej, samt avslutar

med: Men ni som är barn får i alla fall inte rösta – Ha Ha Ha. Text: I
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inledningsscenen förekommer en banderoll med texten NEJ. Banderollen

introduceras som en blickpunkt och ett förhatligt objekt. Den andra artefakten

som förses med en text är den europeiska polisskyddsvästen. För att

uppmärksamma oss betraktare på västens betydelse har den en förklarande text

på framsidan. Dramatisering: Bildutsnitten i filmen varierar mellan främst halv

och närbild. Filmens rollfigurer rör sig mycket lite i de olika scenerna.

Sammanfattning: Filmens narrativa struktur skapas främst genom elevernas

användning av musik och tal som betydelsefulla semiotisk resurser. Musiken

bygger upp och markerar en förväntan och känslomässigt anslag i de olika

scenerna. Det är främst programledarens lotsande tal som skapar betydelse och

knyter samman de olika samverkande kommunikationsformerna, the Kinekonic

mode. Filmens linjära berättelse ställer en fråga och ger oss ett avslutande svar

om eurons styrka eller bräcklighet, från liv till död på 1 minut.

6.1.2 ”Familjen Svensson”

Bild 8. Familjen Svensson 2003, Hela collagebildens framsida, något beskuren.

Jag har valt att göra en närmare studie av hur flickorna Tindra, Malin och Ylva i

sin film ”Familjen Svenssons” arbetat med en rad olika kommunikationsformer.

Produktionen är en stillbildsberättelse som utgår från ett collage, vars handling

främst dramatiserats genom filmmediets tekniska resurser. För att skapa rörelse
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och rytm i collaget använder sig flickorna främst av kamerans möjlighet till olika

bildutsnitt. Hel, halv och närbilder men också redigering och klippteknik med

musik, tal och ljudeffekter, the kinekonic mode, dramatiserar filmens handling.

Varför jag valde att analysera just denna film är att den i mitt inledande arbete

framstod som en filmproduktion som karaktäriserades av en sökande och

experimenterande gestaltningsprocess. Under analysarbetets gång kom denna

uppfattning dock att förskjutas och i viss mån ifrågasättas.

”Tysta minuten grej”

En av de övergripande diskurser som format Ylvas, Malins och Tindras

filmarbete är bland annat kopplat till styrning och kontroll. De tre flickorna

sätter själva ord på sina tidigare erfarenheter av att arbeta i friare projektformer.

De uttrycker oro och en medvetenhet om sina egna brister i relation till den

inledande arbetsfasen.

Vi satte oss och började tänka, för vi är alla såna som drar ut på saker

och aldrig blir klara. Så det var bäst att vi började, annars blir det en

sån här ”tysta minuten grej”. Ylva, klass A

Lärarnas mål och ramar begränsar elevernas arbete, men möjliggör också för

dem att själva kontrollera och reglera olika tolkningar av arbetets mål-

beskrivningar. Den moderna styrningsrationaliteten vilar på just pendelrörelse

mellan ett självständigt och fritt arbete och reglerande funktioner, vilket

framträder extra tydligt i flickornas filmproduktion (Foucault, 1993; Goore,

1998). Grundsynen i styrningsrationalitet eller rationaliteter för styrning har sitt

ursprung i Foucaults begrepp Governmentality. ”Govern” som relateras till att

styra och reglera och ”mentality” refererar till inställning, läggning och syftar på

en förhandsinställning om det som ska styras eller påverkas. Detta har av

Foucault använts för att rikta fokus mot vilka direkta och närliggande

maktrelationer som är aktiva i en viss typ av verksamhet och handlingar

(Hultqvist & Petersson, 2000; Tullgren, 2003). Hans maktanalys är inte

inriktad mot att ifrågasätta och kritisera hur dominerande grupper utövar sin

makt, utan hur makt skapas och gestaltas genom olika former av

produktionsvillkor (Hultqvist & Petersson, 2000).

Tindras, Malins och Ylvas ambition att snabbt komma igång och disciplinera

sitt arbete, kolliderar med de diskurser som präglar filmarbetets didaktik.

Konflikter uppstår enligt dem själva när deras experimenterande och oklara

idéer om vad arbetet egentligen skall mynna ut i, möter kraven på formuleringar
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och strukturerat manusarbete. Hur de till sist väljer att gestalta sitt ja till EMU

präglas av en polarisering, vilken konstrueras genom en form av livsstilsdiskurs.

Detta koncept bygger på bilden av den tråkiga grå svenska byråkratin med ett

krångligt ekonomiskt system till skillnad mot den glada, effektiva och lättsamma

europeiska kulturen. Flickorna uppmärksammar mig på att filmen som trots att

den baseras på en linjär berättelse om familjen Svenssons resa från det grå

tråkiga Sverige till det färgsprakande Grekland, har en öppen karaktär vilket

möjliggör en rad olika tolkningar. De beskriver hur olika tecken inom collagets

bildplan kan förskjutas och bilda nya betydelser i andra kontexter.

Tindra: Man kan nästan tänka vad man vill, vi har ju storyn EMU men

man behöver ju inte tänka EMU. Det kan ju bara handla om Familjen

Svensson som skall resa till Grekland, men det kan också vara en

reklamfilm för en resebyrå. Res utomlands idag Upptäck nya resor ..

Ylva: Det skulle kunna vara reklam för Huvudvärkstabletter … ”Ta en

Panodil. Det är som att åka till Grekland”. Utdrag ur gruppintervju

Flickornas uppmärksamhet på och erbjudande om collagets flytande betydelser

kan länkas till Kress och van Leeuwens (2001a) begrepp provenance vilket

knyter an till hur det inlånade tecknet samspelar med diskursens mer flytande

och instabila betydelse. Begreppet är en vidareutveckling av Barthes konnota-

tion och mytbegrepp (Barthes, 1977). Provenance eller ”where signs come from”

innefattar att vi använder och lånar in tecken från en rad skilda områden och

sammanhang. Det inlånade tecknet kan associera med värden som knyter an till

tidigare diskurser, vilket här kan tas i bruk för att beteckna nya betydelser (a.a.

s.10, 72). På så sätt skapas nya teman oftast helt skilda från de inlånade

tecknens tidigare associerade meningssammanhang.

There is no code, no system, merely a loose collection of historical and

geographical reference. The discourse itself is therefore not the object

of systematic and explicit knowledge.

(Kress & van Leeuwen, 2001a, s. 73).

Filmgruppens val av berättarstrukturer blir även möjlig att läsas ur ett genus-

perspektiv, där flickors bildberättande ofta karaktäriseras av ett cykliskt och

öppet berättande till skillnad mot pojkarnas mer linjära historia med en

sensmoral som avslutning (Danielsson, 1998; Öhman-Gullberg, 2002).
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”Klipp ut allt ni tycker är bra så kör vi”

I flickornas samtal om det inledande arbetet med EMU avskiljs fakta från

filmproduktionen genom att karaktäriseras som något vilket ”bara hade med

EMU-valet att göra, det betydde inget för filmen”. De väljer att separera de två

arbetsmomenten. Flickorna har också svårt att sätta ord på vad de gjorde

tillsammans med klasslärarna, förutom debatterna och argumentations-

övningen. De hänför det till något onödigt som inte hade med filmen att göra.

Vad som dock har med filmen att göra och som utgör förutsättningen för

filmens inledande arbete är flickornas motvilja att synliggöra sig själva i bild –

sin kropp.

Men vi ville inte synas, vi vill inte vara med på film. Och det är så

läskigt att höra sin röst som låter helt annorlunda. Vi tänkte att de är

mindre konstigt att höra sin röst om man filmar andra gubbar, för då

är det ingen som kan veta att det är en själv. Tinda, klass A

Som forskare med bland annat fokus på genusskapande praktiker är det svårt

att undgå kroppens ställning och betydelse bland flickor i tonåren

(Ambjörnsson, 2004; Göthlund, 1997). Det är genom att själva ta kontrollen

över hur filmens representationer iscensätts och gestaltas som Malin, Ylva och

Tindra undviker den bedömande och avhumaniserade blicken, the gaze (jfr

Bryson, 1983). Vems perspektiv och vilken blick som blir möjlig att inta, blir en

del av flickornas strategier. Kroppen kan ses som en kommunikativ resurs, ett

gränssnitt mot omvärlden. (Eriksson & Göthlund, 2005). Kontroll av kroppen

och av kvinnlighet har varit ett dominerande tema genom konsthistorien och

inom dagens bildmedier (jfr Simons, 1995).

Många feministiska forskare menar att inom den västerländska ide-

traditionen har kvinnans och mannens kropp kommit att värderas ur skilda

utgångspunkter. Mannen har förbundits med själen medan kvinnor förknippats

med kroppen. Detta är något som framförallt återverkar på hur kvinnor och

flickor ser på sina egna kroppar, samt medvetenheten om hur andra betraktar

och bedömer deras utseende (Ambjörnsson, 2004). I det konkreta arbetet med

film blir det collagetekniken som till sist gör att flickornas dilemma kan lösas.

Genom lusten och fascinationen av att klippa i tidningar, realiseras utgångs-

punkten för filmens gestaltning, önskan om att undvika att synliggöras i bild.

Vi tänkte ganska länge hur vi skulle göra filmen, så kom vi fram till att

det är roligt att klippa i olika tidskrifter och magasin. Ylva, klass A
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Lust och glädje är en passande beskrivning av både den detaljrika still-

bildsberättelse som flickorna producerat, och den iscensättning av arbetet som

de själva väljer att presentera för mig under intervjun. ”Klipp ut allt ni tycker är

bra så kör vi!,” är ett citat från Ylva när hon skildrar arbetets inledande

organisation. Vad som är ”bra” har inga tydligare kriterier än personliga,

känslomässiga, estetiska och inte minst humoristiska val hos var och en i

gruppen. Det är roliga gubbar, tanter och en hel massa olika bilder som efter tre

lektioner bildat en jättehög på klassrummets bord. Flickornas okontrollerade

och oklara inriktning på sitt lustfyllda klippande kontrasterar mot de övriga

filmgruppernas arbete där fakta, val och argumentation utgör underlag för idéer

och manusskrivande.

Men jag tror vår lärare var orolig för de andra filmgrupperna hade

liksom bestämt allt innan … Men det är ju så att vi hade allt som vi

skall spela in. Alla andra som skall filma måste ju sen sticka ut och

hitta platser för sin inspelning. Sen så sa hon att vi måste göra ett

manus men vi kan ju inte göra ett manus innan vi har klippt alla

bilder. Vi hade ju ingen aning om hur det kommer att bli så vi gjorde

ett manus efter att vi klippt.Malin, klass A

Grått och färgglatt

När klippandet avslutas bestämmer sig flickorna för en story - Familjen

Svensson. Då vidtar ett mycket systematiskt arbete. Alla figurerna delas upp

efter en minus och pluspol, det ledsamma och grå och de färgrika glada. Det är

polariserad livsstilsdiskurs som främst genomsyrar och organiserar flickornas

gestaltande arbete.

Vi tänkte så här, eftersom de säger att euron är så där glatt och

Grekland är det soligt och varmt. Och i Sverige brukat det regna och på

vintrarna är det kallt och kyligt. Då tänkte vi så här att snö är vitt och

sol är gult, så då blev det helt självklart färgglatt i Grekland och Sverige

lite grått. Malin, klass A

Färgen fungerar i flickornas film som ett tecken för en komplex diskurs. Den

används som ett medvetet retoriskt val för att uttrycka en ideologisk betydelse

(Kress, 2002). Färgens sociala och kulturella betydelse skiljer sig åt beroende på

våra erfarenheter och i vilka sammanhang färg används. I Ylvas, Malins och

Tindras arbete framstår färg och gråskalan som en välfungerande konvention, i

detta fall kan vi tala om färgen som en symbol. Hur färg används i vår vardag är

på många sätt osynliggjort, trots att den har en stor betydelse för hur vi kan
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förväntas handla och tänka inom en rad verksamheter. Inom till exempel

bilindustrin, textil design eller i tidningsproduktion används färgen som en

betydelseskapande resurs. Känslomässiga associationer har haft stort inflytande

för individuella färgupplevelser, men spelar mindre roll i detta fall då vi talar om

färg som ett kommunikativt tecken (Klarèn, 1996). En rad olika teorier och

systematik har utvecklats kring färgens betydelse, Kandinsky (Kandinsky,

1914/1977 i Kress & Van Leeuwen, 2002) har blandat annat valt att

systematisera färg i två poler. Den ena polen är den direkta upplevelsen, vilken

bygger på vår reception, den fysiska upplevelsen av färg. Den andra polen är den

associativa upplevelsen eller dess provenance.

Bild 9 -10. Deltaljer ur Familjen Svensson

Det vart ju inte så att vi hade två fina högar där som ligger prydligt.

I slutet så hade vi ännu en hög igen med figurer vi gjorde först i början.

Men då Tindra hade gjort en gubbe till så sa jag; att Grekland är redan

fullt så då klippte vi på en sur mun så fick han vara i Sverige, så vi hade

inte bestämt allt innan. Tindra, klass A

Tidningsmaterialet i sig väcker frågor och en rad konstateranden om vilken typ

av kvinnobilder som tidningarna rymmer men också kring bristen på varierande

personliga uttryck. För att flickorna skall kunna konstruera bildpolariseringar

krävs tillgång till skilda uttryckssätt. Dock konstaterar flickorna att tidningarna

främst innehåller ”jätteglada munnar”. I bristen på sura munnar får de glada

munnarnas form tjäna som ett konstruktionsmaterial för dess motsats. ”Vi fick

vända på vissa munnar som var så jätteglada, som blev så jättesura”.
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Bild 11. Detalj Familjen Svensson

Skapande rum

Det är i flickornas konkreta arbete, lusten att klippa i tidningar som idéerna

gestaltas. När Sverige och familjen Svensson personifierats i förhållande till

Grekland organiseras deras tillvaro genom att hela bildvärlden limmas upp på

ett A2 papper (se bild. 8 s.70). Bildrummet är fantastiskt detaljrikt, och det är

just på denna nivå som Ylva, Malin och Tindra valt att arbeta med en mängd

tecken som ger mening åt de två bildvärldarna, det EMU-vänliga Grekland och

det grå och tråkiga Sverige. Olika tecken organiseras på en mängd nivåer, dels

genom hur de enskilda figurerna sammanfogas av en rad deltecken och dels hur

de olika tecknen påverkar varandra och tillsammans bildar nya betydelsekedjor.

En minuts film gör inte riktigt rättvisa åt den mångfald av berättelser som blir

möjliga att avläsa i flickornas film. Ylva, Malin och Tindra poängterar i sin

intervju hur det slumpartade gjort att filmens collagebild byggs på och

omkonstrueras under arbetets gång. Nya bildfynd, dess provenance, gav upphov

till ytterligare tankar och associationer som vidareutvecklat filmens

sammansatta innehåll.
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Bild 12-13 . Detaljbilder ur Familjen Svensson

Vi hade en tanke som jag inte tror att många tänker på är de ser lilla

trollet med Vichy Nouveuflaskan. När man kommer till Grekland så är

det massor av spritflaskor där. De har typ mycket mer sånt i Grekland

och det är typ glädje för vuxna. Därför tänker det lilla trollet spränga

Vichy Nouveuflaskan med en sten för han vill också åka till Grekland.

Och dricka öl. Tindra, klass A

”Sprit är ett festtecken, leva livet” säger Ylva när hon motiverar varför

spritflaskorna är ett av de betydelsebärande tecken som skall associeras till

Grekland. Det stora collaget bildar det meningsskapande sammanhang ur vilket

flickorna arbetar med sin berättelse. Det blir 16 scener som tillsammans

dramatiserar skildringen av Familjen Svenssons resa till Grekland. Dessa scener

bildar var och en för sig en rumslighet inom collagets gemensamma bildplan.

Detta är något som flickorna pekar på som en stor fördel med deras

filmproduktion. De menar att detta är en bidragande orsak till varför gruppens

arbete avlöpte så väl när själva inspelningen av filmen påbörjades. Filmgruppen

hade hela sin kontinent med sig på ett ljusgrönt A2 papper.

Bild 14 -15. Detaljbilder ur Familjen Svensson
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Vi kunde ta vilket rum som helst vi kunde vara i korridoren. Vi satte

upp vårt collage vart som helst … du vet vi hade kameran på stativ och

så var vi utanför framkallningsrummet. Vi satte upp vår bild där och så

zoomade vi in och ut och vände och vred på bilden. Tindra, klass A

Barn och ungdomar använder bilder, musik, tal och text för olika syften, med

olika funktioner. Beroende på i vilken kulturell och social kontext som de olika

kommunikationsformerna tas i bruk, blir uttrycken till olika former av mening

och identitetsskapande resurser för att bearbeta, tolka och skapa förståelse.

I elevernas tal om förmågan att ”skapa rum” återkommer de övergripande

diskurserna om disciplinering och effektivitet. Det visar hur väl Tindra, Ylva och

Malin har lyckats att bemästra det som flickorna valde att kalla ”tysta minuten

grejen”. Oron för att bli sittande utan idéer och sedan få ägna mycket tid åt att

leta inspelningsmiljöer och rekvisita. Detta synliggör inte bara att collagets

bildplan karaktäriseras av ett dynamiskt rumsbegrepp. Det visade även på hur

hela dess portabla bildvärld möjliggjort nya ”skapande rum” inom skolans

stabila och fysiska väggar, rumsligheter som även uppfyller de institutionella

kraven på att slutföra sina arbetsuppgifter inom uppgjord tidsram.

Mediecentralen

Besöket på kommunens Mediecentral öppnar ytterligare möjligheter för

flickorna att utvidga sin historia. Det blir en helt ny kunskap och erfarenhet som

tillförs det sista produktionssteget. När flickorna kom till mediecentralen hade

de ingen uppfattning om vilka resurser som kunde bli möjliga att förfoga över.

Vi hade bara tänkt lägga till musik men att man kunde lägga på text

och så … Jag har aldrig hållit på med något sådant här förut, att man

kunde lägga upp olika saker på olika band och bryta av när man ville.

Det var jättekul … Ljud och bildspår som vi trodde att vi använt allt av,

men då kunde man bara klicka och så var det ännu fler möjligheter.

Ylva, klass A

Filmredigeringens display visualiserade och separerade de olika kommun-

ikationsformerna. Varje kommunikationsform fick ett eget bild, text och ljud-

spår på videoredigeringens skärm. Detta tydliggör hur tekniken kan utnyttjas

och stödja olika former av ljud, tal, text eller bild som meningsskapande

material. Inte som en reproducerande funktion, utan som en möjlig resurs för

egna syften och ambitioner (Kress, 2001a; Drotner, 1996). Likt redigeringens

display separerar Burn och Parker de olika kommunikationsformerna i sin

78



69

analysansats (2003). På så sätt synliggörs vad som specifikt kommit att framstå

som dominerande tecken för hur eleverna valt att skapa betydelse i sina

gestaltningar. Här väljer jag att särskilja de olika kommunikationsformerna för

att sedan diskutera vad som utkristalliserats ur elevernas bruk av de olika

semiotiska resurserna.

Samverkande kommunikationsformer i ”Familjen Svensson”

Ljud/Musik: I flickornas film fungerar musik och ljud som förstärkande

markörer vid bildövergångar eller för att rikta uppmärksamhet mot en specifik

händelse. Ljudet liksom bilden konstrueras utifrån två poler. För att markera

och särskilja de två bildvärldarna använder flickorna stråkar och stilla piano-

ackompanjemang för att bilda bakgrund till scenerna i Sverige. När familjen

Svensson sedan förflyttar sig till Grekland byter inte bara bildvärlden karaktär

utan även ljudet. En glad instrumentell musikslinga samspelar med de positivt

laddade bildelementen, vilka är rytmiskt inklippta under redigeringsarbetet.

Ljud/Tal: Vid de ytterst få tillfällen då tal används i filmen, är det för att lotsa

betraktaren genom rumsliga bildövergångar, ”Vi sticker till Grekland!”

Markörerna är dominanta, närmast övertydliga, när flickorna också väljer att

markera förflyttningar i bildrummet genom ytterligare förstärkningseffekter via

de verbala uttrycken. Genom att använda collaget som kommunikationsform

undviker filmgruppen att synliggöra sina egna kroppar i bild. Denna ambition

inkluderar även de röstpålägg som görs i den avslutande redigeringen.

Röstpåläggen är så förställda, att de på intet sätt kan identifieras eller

förknippas med någon av gruppens medlemmar. I filmens slutvinjett fungerar

talet tillsammans med musiken som ett rytmiskt dirigerande vid bild och

ljudklipp när flickorna presenterar sina alter ego i filmbilden.

Text: Texten har en sammanlänkande funktion i filmen, den pekar ut och kan

förankra bildens diskursiva sammanhang. Flickorna använde texten främst

genom att tydliggöra riktningar och rumsliga övergångar. Texterna fungerar

också som förstärkningseffekt när t.ex. flygplanet lämnar Sveriges Nej mot

Greklands Ja, eller som eftertexter på collagets bakgrund.

Dramatisering: Flickorna bygger upp sin berättelse utifrån en enda stor

stillbild vilken på så sätt även möjliggör för en rad olika tolkningar och

berättelser. Det stora collaget (se bild.8 s.70) inkluderar ett antal bildrum och

scener som flickorna levandegör genom att arbeta med olika bildutsnitt, hel,

halv och närbilder och som vid redigeringstillfället sammanfogas och

omorganiseras inom filmens berättarstrukturer.
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Sammanfattning: I filmen är färgen den fundamentala utgångspunkten för

hur hela berättelsen struktureras. Det är vad färgen förknippas med, varifrån

dess referenser och associationer härstammar, dess provenance, som Tindra,

Malin och Ylva skapar en polaritet mellan de olika geografiska och ekonomiska

världarna. Kress och van Leeuwen (2002) diskuterar i en artikel om färg kan

sägas vara ett mode, en kommunikationsform. I förhållande till filmen Familjen

Svensson måste svaret på den frågan bli ja. Färgen och bildelementen

samverkar med musik, tal och ett fåtal texter genom att ytterligare förstärka och

förankra berättelsen i tid och rum.

Bild 16. Familjen Svensson i Sverige Bild 17. Familjen Svensson i Grekland

6.1.3 Film sommedium

I plattformens inledande citat talar läraren om filmens kommunikativa och

meningsskapande kvalitéer, detta överrensstämmer med elevernas beskriv-

ningar av arbetet med film. När de talar om filmarbetets karaktär poängterar de

det fria och experimenterande som mediets styrka i relation till andra estetiska

kommunikationsformer.

Det blir mycket roligare att röra på sig än att bara rita. Man kan

skratta när det blir fel. Leif, klass B

I jämförelse med måleri och teckning har filmmediet enligt eleverna ett annat

förhållande till originalet, ”det får bli fel”. Originalet står i motsättning till

imitation, upprepning och kopiering, vilket på ett sätt kan sägas vara utgångs-

punkten för en rad mediearbeten. I konstnärliga sammanhang har sedan

romantiken synen på originalet och autenticitet istället varit dominerande

(Illeris, 2002; Cornell, 1988). Dessa diskurser har tillsamman med utvecklings-

psykologiska teorier haft ett starkt genomslag inom pedagogiskt arbete och
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synen på barn och ungdomars bildskapande (jfr Aronsson, 1997; Åsén, 1992;

Änggård, 2005). Filmandet beskrivs av eleverna som en blandning av det seriösa

och lekfulla.

Rörligt, nej men det är ju … Filmkameran är roligt att hålla på med,

det känns på riktigt. Det är stort på något vis. Mer än att bara sitta och

rita, man kan också göra roliga saker. Det är väldigt kul att filma, det

är typ roligt att leka …Max, klass B

Leken och det lustfyllda har i många sammanhang setts som en motdiskurs till

lärande, speciellt i en skolkontext (Lind & Borhagen, 2002 s. 35). Den associeras

med det okontrollerbara och normöverskridande. Inom EMU-uppgiften formas

istället leken till en möjlighet att på ett lustfyllt sätt uppfylla kunskapsmålen.

Genom uppgiften skapas symboliska rum vilket möjliggör för eleverna att arbeta

undersökande och prövande i relation till kunskap och identitet. Film är ett

vardagligt och välkänt medium vilket inte minst märks i ungdomarnas

medvetna och omedvetna användning av mediereferenser. Det ömsesidiga

utbytet av regler och koder från film och media används av eleverna i de egna

produktioner, inte för att kopiera utan som en resurs för sina egna konstruk-

tioner (Kress, 2000; Drotner, 1996). Kress uppmärksammar just detta faktum

att barn och ungdomar använder vad som finns till förfogande i sitt

teckenskapande. Dessa resurser är inte något som tillägnas utan något som

skapas, det är ett material i en fortlöpande process där eleverna omformar och

bearbetar sina representationer (Kress, 2000, s. 205).

En rad betydelser och omformuleringar sker genom experimenterande och

slumpartade händelser under inspelningsarbetet med filmen. Detta

uppmärksammar det faktum att produktionsplattformen inte bara är en plats

för att realisera själva manusarbetet (jfr Rogoff, 1998/2002). Den direkta resp-

onsen av arbetsresultatet synliggörs i kamerans display. Det blir möjligt för

eleverna att genast upprepa, förändra och göra nya omtagningar. Detta gör att

de ursprungliga manusidéerna förskjuts och att det ibland kan vara de mest

slumpartade och tillfälliga händelser som kan bli innovativa. En av film-

grupperna hade en spännande bildsekvens där en av rollfigurerna springer in i

bildrutan. Den intressanta bildlösningen har emellertid uppkommit ur behovet

att komma ifrån ett störande moment i omgivningen.

Vi höll på jättelänge med den scenen för det kom hela tiden bilar som

störde. Men sen kom vi på den här roliga vinkeln att hon skulle springa

in i kameran och det blev ganska bra. Sandra, klass B

81



72

Det är inte bara uppgiftens kontext som påverkat hur berättelserna kommit att

gestaltas. Karaktären av det specifika mediet är också av betydelse för dess

möjlighet att kommunicera ett budskap. I filmarbetet om EMU finns två

målsättningar, dels att eleverna skulle få kunskaper om EU, för att utveckla en

förståelse för den aktuella EMU-omröstningen, samt att vidareutveckla

elevernas kunskaper om filmteknik och berättarspråk, genom att arbeta med

propagandafilm som genrer. Förutsättningarna för filmerna i min studie bygger

på en specifik typ av genre och hur dess dramaturgi och berättarstrukturer

konstrueras. Den danska forskaren Birgitte Holm-Sörensen (1994) har under

sina fleråriga mediepedagogiska studier kunnat urskilja tre didaktiska

perspektiv, Film som mål, Genreproduktioner och Ämnesproduktioner. Dessa

tre kategorier har utkristalliserats ur Holm-Sörensens studier av elevers video-

produktioner i olika undervisningssammanhang.

Filmen som mål, är en av de kanske vanligaste formerna av mediearbeten,

där filmen, mediet i sig är målet. I denna typ av uppgift får eleverna ofta själva

välja vad de vill gestalta, arbetet fokuserar främst filmens tekniska och formella

plan. Produktionerna präglas av en hög grad av intertextualitet, oftast i form av

kända TV-program både på form och innehållsplan. Genreproduktioner menar

Holm-Sörensen (a.a.) tenderar till att på ett formellt plan vara mer utvecklade

än den tidigare kategorin. Det är ofta medieförebilder som formmässigt reprod-

uceras, men mer generellt är det innehållsmässiga planet mer fördjupat.

När den tredje kategorin Ämnesproduktion är utgångspunkten för ett

mediearbete, fokuseras lärprocessen i högre grad på hur och på vilket sätt

eleverna skall gestalta sitt ämne. Intertextualiten nedprioriteras och den

refrentiella funktionen, förebilder från elevernas vardag träder starkare fram i

arbetsprocessen. ”TV-verkligheten” finns där men träder tillbaka något och blir

mer fragmentarisk och framträder i blandformer. Holm-Sörensens (1994)

erfarenheter är att eleverna inom denna kategori generellt erbjuds större

möjligheter att själv söka egna vägar och arbeta med friare former för sitt

berättande. Produktionerna karaktäriseras av en skapande process där själva

gestaltningen, bildens scenografiska och tekniska möjligheter kan utvecklas

under mer experimenterande former.

Filmerna i min empiri befinner sig mellan de två senare kategorierna.

Utgångspunkterna för hur gestaltningen tagit form skiljer sig också åt när

eleverna själva väljer att sätta ord på sina erfarenheter. Frågan är dock om det är

möjligt att skilja ut” TV-verkligheten” från elevernas vardagliga erfarenheter

både i och utanför skolan? Holm-Sörensen (a.a.) uppmärksammar frågan om
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arbetets formalisering eller funktionalisering. Är syftet att arbeta undersökande

och kommunicera betydelser eller är det färdigheter som skall övas upp? Är det

överhuvudtaget möjligt att separera dessa frågor?

6.1.4 Sammanfattning Produktion

I denna plattform har två elevfilmers hela arbetsprocess belysts. Från de

övergripande förutsättningarna som präglat arbetets diskursiva sammanhang

till ”uppgiftens” organisering och gestaltning. Med utgångspunkt i de över-

ordnade diskurser som präglat filmernas kontext och produktionsvillkor har jag

påvisat den komplexitet som utgör de två filmproduktionernas idémässiga

bakgrund, filmens design. Det konkreta inspelningsarbetet, filmernas

produktion har i plattformen skildrats i elevernas samtal om hur gestaltningen

växt fram. Detta har synliggjort hur de underliggande inramningarna till-

sammans med elevernas egna möjligheter till inflytande och delaktighet styrt

och format hur ”uppgiften” kommit att gestaltas. Det som i den multimodala

analysmodellen bildar den fjärde analysplattformen distribution, har i min

studie skildrat filmredigeringen. Filmproduktionens avslutande moment,

redigeringen, utvidgar och fördjupar ytterligare elevernas betydelseskapande

arbete. De två redovisade filmerna skiljer sig åt på så vis, att i filmen Familjen

Svensson är det färgen och de olika bildelementen som fungerar som de

framträdande kommunikationsformerna. I Nej till EMU är det den verbala

kommunikationsformen och musiken som är de dominerande semiotiska

resurserna. Musiken och talet förankrar filmens berättelse i dess diskursiva

sammanhang och ledsagar oss genom filmens berättarstruktur.

Film som medium karaktäriseras av elever och lärare inte främst som en

teknisk resurs, utan det stora värdet ligger i den kommunikativa kvalitén, dess

narrativa erbjudande. I min analys har jag uppmärksammat hur populär-

kulturella uttryck inte behöver tolkas som flykt eller motståndsstrategi utan

tvärtom kan vara den mest tillgängliga resursen för att få sammanhang och

mening i en lärandesituation. Genom att skaffa sig kunskaper om hur barn och

ungdomar använder sig av en rad olika kommunikationsformer kan vi få en

ökad kunskap om hur visuella aspekter är en del av barn och ungdomars lärande

och identitetsskapande arbete.
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6.2 Diskurs

För att frilägga vad som styrt och reglerat elevernas filmarbete om EMU har jag

valt att lyfta fram ett antal diskurser som är framträdande i elevernas utsagor. I

föreliggande plattform vill jag uppmärksamma de växelspel av förhandlingar

och val som både styrt och format elevernas arbete men som också omformats

av eleverna själva, genom de språk, handlings och seendepraktiker som de är en

del av (Lind, 2006). EMU-uppgiften är inskriven i en ämnesintegrerad

undervisningsform, vilken bildar mönster för vad som är möjligt att uttrycka och

vad som är möjligt att "göra", hur eleverna väljer att handla och hur de upplever

de olika möjligheterna i att ”vara” elev. Hur kan man tänka och förstå en

diskurs? Förenklat kan man säga att en diskurs är ett sätt att tala som ger

betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. Diskurser är i denna

mening socialt och kulturellt konstruerade betydelsemönster som producerar

kunskap, mening, makt och kontroll. Den fysiska verkligheten existerar, men

den får bara sin betydelse genom diskursen. Vi kan också benämna den som en

form av samtalsgemenskap, ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.

Diskursen bidrar till att konstruera sociala identiteter, relationer, kunskap

och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000/2001, s. 7).

Diskursen är aldrig statisk utan kontingent, den förändras beroende på hur vi

använder språket. Diskursanalys är både en teori och metod och har bland annat

sin grund i den franska filosofen Michel Foucaults verk. De flesta av dagens

diskursanalytiska angreppssätt följer Foucaults uppfattning att diskurser är en

regelbundenhet som sätter gränser för vad som är möjligt att tänka och säga, det

som ger mening (Foucault, 1993).

Att använda sig av en diskursiv ansats för att analysera bilder och samtal

innebär att analysera vad som är möjligt att uttrycka, och vad som är möjligt att

"göra", alltså hur vi handlar och upplever att vi "kan vara". Eftersom diskurser

"produceras" av aktiva subjekt, och bildar olika mönster av betydelse och

meningsskapande så är vi med och formar diskurser, samtidigt som vi blir

formade och styrda av dem, genom de språk, handlings och seendepraktiker

som vi ingår i (Lind, 2006). Diskurserna finns inte utanför oss, utan skapas och

återskapas genom hur vi iscensätts som individer, inom till exempel skolans

pedagogiska praktik eller inom de valda bildgenrer som gestaltas i filmerna. Det

är genom att studera hur kommunikationsformerna tas i bruk som den

diskursiva praktiken synliggörs.
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6.2.1 Lärandets och undervisningens kontext

Diskurser tillhandahåller inte bara en inramning för vem som gör vad, hur och

på vilken plats, utan diskursen innefattar också material för argumentation,

tolkningar och utvärderingar av de sammanhang de verkar inom. Den

ämnesintegrerade undervisningen bygger på ett antal antaganden om hur

kunskap formas och genom vilka processer olika ämnesinnehåll kan vara

möjliga att kommunicera. Hur detta skall realiseras innefattar en kombination

av traditioner och ritualer som inte bara är inskrivna i de lokala styrdokumenten

för profilklasserna utan även bär spår av övergripande kunskapsmål från LPO

94. Jag vill här återknyta till texten från klassernas hemsida om betydelsen av

ämnesintegrering, för att den på många sätt korresponderar med de diskurser

som återkommer i elevernas egna samtal om de ämnesintegrerade arbetssättet.

I samtalen om arbetssätt och innehåll framstår med stor tydlighet hur

eleverna internaliserat den kollektiva diskurs av språkspel som präglar den

pedagogiska kontext som eleverna är delaktiga i. Begrepp, taxonomier och

strukturer för det tänkande som omgärdar elevens lärande synliggörs både i

handlingar och i tal (Carlgren, 1999, s. 105). Kommunikation och representation

ingår i en kontext av styrning och kontroll där Sara väljer att tala om de

integrerade arbetsprocesserna som ”mera allvarliga”.

Jo, det är mer seriöst … om man gör något med flera ämnen så har

man större möjligheter att göra något bra. Alltså att om jag skulle göra

en stol, om jag bara skulle arbeta i träslöjden så skulle den kunna bli

lite så där … men om man först gör en liten skiss i bilden och en dyna i

syslöjden så alltså man kan gör mycket bättre grejer. Sara, klass B

Sara försöker beskriva en arbetsprocess som för henne handlar om en kvalité

som är möjlig att uppnå genom de olika ämnenas samverkan. I elevernas tal om

sitt arbete i skolan framträder ett väl förankrat arbetssätt som eleverna själva är

mer eller mindre medvetna om. Inte minst gäller det hur de estetiska

kommunikationsformerna betraktas och vad som signaleras i samband med att

arbeta ”praktiskt”. Det är också något som flera av eleverna själva sätter ord på.

I samband med min materialinsamling arbetar eleverna med en annan liknande

parallellintegrering som EMU-filmerna. Under mina intervjuer kommer flera av

eleverna in på hur detta pågående arbetet framskrider. Katharina beskriver för

mig hur den inledande fasen bestått av insamlande av fakta och information

men att ”nu skall vi använda våra kunskaper till något kreativt”. I elevernas tal

om det ämnesintegrerade arbetet framträder vad Sara beskriver som en
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fördjupning och kvalité, där elevens möjligheter att utnyttja olika former av

personliga och materiella resurser i sitt lärande utvecklas och fördjupas. I

motsats till hennes beskrivningar av hur produktionen av en stol kan gestaltas

framträder ibland andra redogörelser av det integrerade arbetet, som

upprepningar och ”för mycket av allt samma”.

”Omman har för mycket av allt samma”

När eleverna i min empiri väljer att tala om ämnesintegreringen och fördjupning

ur ett mer övergripande perspektiv, är det i högre grad i relation till hur de olika

meningserbjudandena ser ut. Detta riktar fokus mot vilka möjligheter som finns

för ett omskapande av uppgiftens innehåll, hur eleverna kan reglera och styra

uppgiftens form och vilka erfarenheter som blir möjliga att ta i bruk.

….. men som i fyran så hade vi jättemycket bild och bägge slöjderna

och allt handlade om det vi gjorde i klassrummet typ SO och svenska.

Det var kul på sätt och vis men det blir nästan för mycket, för det blev

att man gick från ett ämne till ett annat och arbetade med samma

egentligen. Om man har för mycket av allt samma blir det istället att

man vill glömma! Ville, klass A

Jag tolkar att ”om man har för mycket av allt samma” kan relateras till vilken

funktion de estetiska kommunikationsformerna kan ges. Kan det vara ett

verktyg för att på ett fördjupat sätt bidra till elevernas lärande? Eller blir dess

funktion ett instrumentellt redskap för ett okomplicerat förmedlande av

kunskap (Thavenius, 2004, s. 84)?

Är det möjligt att förena en öppenhet för estetiska processers egenvärde,

samtidigt som man skall försäkra sig om en pedagogisk kontinuitet frågar sig

Kirsten Drotner i sin kritik av den danska erfarenhetspedagogiken (Drotner,

1999, s. 142). Hon pekar på faran av att behandla estetiska lärprocesser i

relation till en form av inlärningsrationalitet där olika kunskapsmål behandlas

genom en rationell bedömning av rätt eller fel. Att förhålla sig till mål och ramar

är i sig inget problem för eleverna, tvärtom bildar tydliga inramningar av ämnen

och arbetssätt en möjlighet för eleverna i min studie att också tydliggöra egna

idéer och tankar.

Kanske skönt med en grundpelare, för annars är det svårt att komma

överens. När det var EMU så är det en liten bit i världen som man kan

göra en film om. Annars blir det ju så enormt mycket man kan göra, så

måste man planera en massa. Det är bra med ramar.

Nicke och Ragnar klass B
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Den kritik som ibland framträder i intervjuerna med eleverna, tolkar jag som

just svårigheterna att få tillgång till en omskapande process i sitt lärande. Till

skillnad mot denna kritik framstår filmarbetet som en dialogisk process, där

dynamiken mellan de populärkulturella referenserna, elevernas egna vardagliga

erfarenheter och skolans kunskapsmål utgör grunden för de förhandlingar och

val som formas inom uppgiftens ramar. Elevernas tal och handlande sätter fokus

på de förändringar som krävs i organiseringen kring elevers möjlighet att

omforma, lägga till, och göra kunskapen till sin egen.

Ämnesintegreringen - Upprepning eller fördjupning?

Parallellintegreringen innebär inte i sig att ämnen samarbetar i en högre grad,

utan klassernas arbete har mer av ett tematiskt innehåll eller röd tråd. Mina

associationer går istället till en form av stafettintegrering. Lärarna har

gemensamt planerat undervisningens upplägg och har skapat en utgångspunkt i

vilken ”talet” om integrering och helhetstänkande ingår. När eleverna talar om

ämnesintegreringen finns också referenser till tidigare diskuterade temaveckor

och projekt. Dessa arbetsformer innehåller en förändring av klassernas scheman

och rutiner till skillnad mot den nu studerade parallellintegreringen.

Temaveckorna är i högre grad att gå ur spår, bort från det välkända. Normer

behöver tydliggöras inför de nya sammanhang som temaarbete genererar.

Lärare, elever och klassrum omorganiseras. Måldiskussioner och bedömningar

anpassas till en ny kontext.

I den aktuella parallellintegreringen behåller ämnena sin karaktär och sin

rumsliga organisation i högre grad än under temaveckor eller projektarbeten.

Många av eleverna framhåller arbetet med film och EMU-uppgiften som ett gott

exempel på integrering, arbetet har upplevts meningsfullt. ”Det har varit

jättejättekul, det bästa vi gjort på hela året!”

Jag tycker det är jättebra, man blir mycket mer insatt, eftersom man

håller på en hel termin med olika teman. Vi jobbar med någon

världsdel eller någon historisk tid oftast. Man håller ju på med olika

saker även om det är samma innehåll, som maskerna och hattarna det

är ju inte samma sak som att läsa om deras historia. Man lär sig

mycket mer om själva landet, för i skolan kan man ju bara gå igenom

hur stort landet är, vilka presidenter och dess historia och inte så där

hur deras saker ser ut och hur de är, det tycker jag är bra. Esmeralda

klass A
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Genom att erbjuda en rad olika kommunikationsformer utvidgas inte bara elevernas

resurser i form av hantverksmässigt kunnande utan det sker också en utvidgning av

ett uppmärksamhetsfält där kunskap synliggörs och gestaltas genom hantverks-

mässiga och visuella koder ( Lind, 1996, s. 315). Det är av stor vikt i detta samman-

hang att uppmärksamma folkskolans aktivitetspedagogik som växte fram under

1920-talet i Sverige. Denna pedagogik präglade främst lärare och elevers arbete med

det nya ämnet hembygdskunskap. Ämnet skall ses i ljuset av demokratiseringen av

Sverige, där allmän rösträtt inrättades och en ny radikal skolplan infördes 1919

(Hansson, 1992, s. 26).

I ämnet hembygdskunskap ingick en väl utarbetad metodik där arbets-

övningar i teckning ingick för att ge barn och ungdomar ”tidstrogna” och

”naturtrogna” förställningar om länder, folkslag och verksamheter (a.a., s. 30). I

spåren av att modernistiska idéer vinner terräng i efterkrigstidens debatt om

mallar och förebilders skadliga inverkan på barns skapande, försvinner mer och

mer den hittills använda bildgrammatiken i svensk folkskola (a.a., s. 37).

Folkskollärarens kulturpedagogiska arbete förskjuts istället mot en bild-

pedagogik där det fria skapandet står i fokus. Visuella gestaltningar har sedan

dess inte setts som uttryck för kunskap och lärande i skolsammanhang. De

traditionellt estetiska ämnena har i stället skiljts ut och förknippats med

upplevelser och sinnlighet. Denna uppfattning står i kontrast till det vidgade

kunskapsbegrepp som lyfts fram i LPO 94 och i läroplansbetänkandet

Skolfrågor - Om skola i en ny tid (SOU, 1997:121).

Läroplanskommittén talar bl.a. om kunskap som en skapande process.

Kunskap uppstår i en dialog, genom att möta andras bilder av verkligheten kan

man skapa sig en egen bild (a.a., s. 24). Den kunskapssynen bygger på att varje

elev har något att tillföra och att kunskap är föränderlig. Kommittén pekar på

den konstruerade motsättningen mellan den ”nyttiga” kunskapen och de

estetiska och kulturella värdena. De poängterar också vikten av att eleverna får

möjlighet att använda alla sinnen i en lärprocess. De ”praktiskt estetiska

ämnena” berövar inte de andra ämnena tid i skolan, utan bidrar till ett samlat

lärande och kunskapsutveckling (a.a., .s. 264). Detta är i analogi med det

vidgade kunskapsbegrepp som skrivs fram i LPO 94. Hur sinnliga och känslo-

mässiga erfarenheter kan ha betydelse för hur fakta och information transform-

eras till ett meningsskapande sammanhang markerar betydelsen att använda sig

av fler och andra representationsformer än skrift och verbalspråkliga uttryck.

Den utvidgade kunskapsdimensionen och dess betydelse för arbetet i skolan

och för tolkningen av elevernas filmer är av stor vikt för mina vidare analyser.

Det är inte bara balansen mellan de olika kommunikationsformerna som är av

88



79

betydelse utan hur dessa samverkar. Detta uppmärksammas också när en av

lärarna i arbetslaget beskriver de kvalitéer som hon uppfattar som en styrka i

den lärandesituation som inkluderar en rad av olika gestaltningar och

möjligheter till tolkningar.

Och sen så tycker jag när vi läste till exempel Medeltiden då blir ju

eleverna fångade av allt det här hemska och mörka som hände. När de

själva gjorde linoleumtrycken så kom det fram det här med

pestråttorna och så kom det fram jättemycket känslor i bilderna. Då är

det ju så att för en elev att få visa all den här kunskapen jag har, att få

visa hur den känns istället för att bara beskriva att Medeltiden var från

år det och det, och det tog si och så många år. Här har de en ytterligare

dimension. Lärare Lillian

Att arbeta praktiskt och vara kreativ

Klassificering av teori och praktik är i elevernas tal om de integrerade arbetena

lika stark som de annars stabila ämnesindelningarna i de schemalagda

ämnesmodulerna. ”Det praktiska” bildar egna normer och regleringar och ”teori

och praktik” kvarstår ofta som två stabila enheter i elevernas tal om ”det roliga

och det tråkiga.” Detta gestaltas bland annat av hur och vad det integrerade

arbetet kan tänkas innehålla, hur och inte minst var olika former av aktiviteter

utspelar sig.

Det blir bra att man tänker bort från det vanliga skolarbetet att man

bara nöter in och tränar och tränar. När man kommer till Bild, alltså

det är ett av de roliga ämnena. Om jag skall säga det, så har man

kommit från en tråkig lektion till en rolig om man säger så.

Annika, klass B

Skulle det vara möjligt att i en integrerad verksamhet se en mindre fram-

trädande skillnad mellan den stabila uppdelning och klassificering som präglar

elevernas samtal om undervisningens upplägg? Eller vilar de särskiljande

funktionerna i undervisningen på hur vi benämner och reglerar dess verk-

samhet? Det dualistiska tänkandet som dominerat vårt sätt att tänka i väster-

ländsk kunskapskultur är en stark och dominerande regim vilket inte minst är

förhärskande inom vårt utbildningssystem (Lindgren, 2005, s. 61).

Den strikta åtskillnaden synliggörs också i den fysiska organiseringen av

skolans lokaler vilken har betydelse för hur eleverna väljer att tala om de olika

arbetsmomenten i de skilda lokalerna. Bildsalen är aldrig benämnd av eleverna

som ett klassrum utan ”klassrummet” är klasslärarens revir. ”Det praktiska”
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framställs i lärarnas och elevernas samtal som det sammanhållande och i viss

mån förlösande, en norm där kunskapen skall realiseras genom de estetiska

gestaltningarna. Lärarnas val av representationsform svarar mot en tradition i

arbetslagets arbetssätt, en förväntad kunskapsutveckling och möjlighet för

eleverna att arbeta med olika kommunikationsformer. Teo är en elev som tolkat

och definierat normen och också sätter ord på sitt motstånd i relation till de

förlösande diskurser som det praktiska skall generera.

Temaveckor det hatar jag, men det får man väl inte säga här i

profilklasserna. Jag har ingen lust att säga det till alla lärare. De säger

men det här är praktiskt arbete. Ni lär er så mycket, men jag känner

inte att jag lär mig så mycket. Teo, klass A

Teo har identifierat vad som lärarna förväntar sig av klassernas arbete. Hans

egen uppfattning och förståelse av sitt lärande påverkar också hans möjlighet att

tillhandahålla de olika former av resurser som ”det praktiska” erbjuder. Han

ifrågasätter diskursens regleringar i form av dess motstridiga förväntningar och

möjligheter.

Hur de estetiska kommunikationsformerna får en överbryggande funktion

mellan skilda kunskapsområden, samt hur dess möjlighet att integrera skill-

nader och olikheter inom olika ämnesområden uppmärksammas av Lind och

Borhagen (2002) som en dominerande diskurs inom kulturprojekt som inklu-

derar skola och lärande. Den forskning som de undersökte använder sig ofta av

brometaforen där ”det praktiska”, kultur och estetik, skall överbrygga klyftan

mellan teori och praktik, mellan tanke och handling (a.a., s. 15).

6.2.2 Representation

Vilka diskurser präglar elevernas kommunikativa budskap om EMU? Hur

formas begrepp och kunskaper om den Europeiska Monetära Unionen till

elevernas eget tankegods och förståelse? I detta avsnitt har jag valt att utgå från

det som främst kommit att framstå som ett antal dominerande teman gestaltade

i elevernas filmer.

Representationerna bygger på hur eleverna valt att tolka förståelse av den

information som bildat bakgrund till filmernas kontext. Jag presenterar här ett

antal exempel från elevernas propagandafilmer. Hur dessa mer specifikt

förhandlats fram ur en komplex miljö av både individuella och kollektiva val och

ställningstagande kommer att belysas inom analysens övriga steg, design och

distribution. I elevernas propagandafilmer om EMU framträder ett material
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som i hög grad präglas av en form av collage. Ett stort antal tecken vilka är mer

eller mindre frikopplade från de geografiska gemenskaper eleverna själva lever i

sammanfogas med personliga och lokala betydelser. I propagandafilmerna

stiger exempelvis Selma Lagerlöf ut ur tjugokronorssedeln tillsammans med

Linné, vikingar går bärsärkargång och två hundar diskuterar hur de ska rösta i

det kommande EMU-valet.

En rad berättelser formas kring hur konsumtion av varor förändras i relation

till kronan och euron. Vad som är dominerande är hur mediereferenser från

film, reklam och TV konstruerar och organiserar de narrativa strukturerna för

det svenska och europeiska. Ett av de karaktäristiska dragen för vårt sen-

moderna samhälle är hur lokala traditioner och gemenskaper allt mer präglas av

bilder och referenser från massmedia och populärkultur (Jansson, 2001, s. 121).

Detta påverkar inte bara vår bild av oss själva och världen utan har också på ett

avgörande sätt förändrat skolans möjligheter och erbjudanden om hur kunskap

och lärande kan formas. I relation till en allt mer fragmentarisk och komplex

samhällsbild blir det inte självklart vilka tecken som kombineras av eleverna i

omskapandet av nationella och europeiska markörer (jfr Persson, 2004).

Bild 18 - 19. Filmbilder ur stillbildscollaget, Familjen Svensson

När jag i ett filmmaterial möter familjen Svensson är den grå svenska vardagen

betecknad av ett mörkt dystert moln som hänger centralt placerad i filmbildens

mitt. Ett tecken för den dystra och tunga stämning som trycker ner övriga figurer

i scenen. Den svenska mannen är iförd en rånarluva och flanellskjorta och på

stor fot dricker Norrlands Guld medan smockan hänger i luften. En dyster
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kvinna är placerad i en grå fåtölj med en textruta som frågar; Vem är hon?

Längst ner i vänstra hörnet har någon fastnat med skägget i brevlådan. När

familjen Svensson senare i filmen kan lämna den grå svenska vardagen för att

åka till ett EMU-land, förvandlas färgskalan till ett fyrverkeri av kulörer på såväl

hus som kläder. Idel leenden och ansikten som inte fördunklas av rånarluvor

eller monsterfigurer. I filmen byter den svenska familjen vardagens grå tristess

mot den grekiska värmen och glädjen, från Roy Anderssons grå reklam-

filmsmiljöer till Vingresors semestervyer. Eleverna har i filmernas visuella

gestaltningar valt att tydliggöra en rad polariseringar mellan det svenska och det

europeiska. Dessa bildar ett antal dominerande teman kring Det gemensamma

europeiska - Det nationella svenska, Det säkra - Det osäkra samt den stabila

uppdelningen mellan Otrygghet – Trygghet .

Vilka representationer väljer då eleverna att skapa för en gemensam kulturell

europeisk identitet? Vilka tecken kommer i bruk i elevernas konstruktion av det

nationella och svenska? Skolan har historiskt fungerat som en försvarare och

som en reproducerande institution för det svenska, för vårt kulturarv. Under

tidigt 1900-tal låg ett nationalromantiskt skimmer över skolans visuella värld.

Samtida konstnärer som Bruno Liljefors, Elsa Beskow och en rad andra väl-

kända illustratörer anlitades för att arbeta med dåtidens läseböcker (Hansson,

1992, s. 34). Konst, litteratur och musik har använts för att bygga upp våra

gemensamma normer och smakhierarkier (Thavenius, 2004; Persson, 2002).

Det mest framträdande i de nutida representationerna för det svenska och

europeiska i elevernas filmer är en rad polariserade metaforer för ett livs-

stilskoncept. Det är en identitetsbild som bygger på den tråkiga grå svenska

byråkratin med ett krångligt ekonomiskt system till skillnad mot den glada,

effektiva och lättsamma europeiska kulturen. I filmerna har färgen främst blivit

ett tecken för hur de olika bildvärldarna kan tolkas.

Färgens betydelsebärande funktion genomsyrar flera av filmernas innehåll

och fungerar som en viktig semiotisk möjlighet att erbjuda betydelser genom en

rad associationer till såväl miljöer som ett handlande. Två färgskalor markerar

skillnaderna mellan Sverige och EMU-länderna. En liknande förstärkning

gestaltas med ljud och musik där musiken bildar tecken för olika personers

betydelse. Olika personers in och utträde i bildfältet representeras av skilda

rytmer och musik. Detta går igen i hur olika personers kläder och rörelser

gestaltas. Dessa samverkande betydelser understödjer och organiserar filmens

narrativa struktur. Diskursen kan ses som ett abstrakt och immateriellt begrepp

vilken i sin artikulation medieras i ett kulturellt och historiskt sammanhang
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(Kress, 2001a, s. 28). Hur kan vi välja att betrakta elevernas bilder? Är det ett

uttryck för en speciell form av estetisering, en rolig lek, ett klatschigt ”klipp och

klistra arbete” vilket kan ses som ”elevers inre bilder” eller en medveten retorisk

berättelse? Detta uppmärksammar en viktig utgångspunkt i förhållande till

vilken kommunikationsform som valts för att konkretisera elevernas

ställningstagande till EMU-frågan. Alla former av material och sätt att

kommunicera måste ur ett multimodalt perspektiv betraktas som olika

erbjudande till lärande och meningsskapande. Valet av representationsformer

framkallar dock i en skolpraktik olika signaler för vilken blick som erbjuds för

kognitiva, språkliga eller sinnliga erfarenheter.

Jag menar att det är möjligt att se Tindras, Malins och Ylvas bilder av

Familjen Svensson som resultatet av ett dynamiskt förhållande mellan deras

egna individuella intresse i en specifik social och kulturell skolpraktik samt de

kommunikativa resurser som de väljer att ta i bruk. För att gestalta de värden

och normer som dominerar vår samhälliga diskurs använder eleverna bland

annat färg som ett signifikant kulturellt tecken.

Svenskt ljud och bild

Ett framträdande drag i elevernas filmer är hur deras gemensamma associa-

tioner och referenser vilar på en rad intertextuella anspelningar. Det är filmer

som Matrix, Blade eller referenser från TV och reklam som eleverna använder

för att koppla samman egna upplevelser och referenser till de arbeten och

kunskapsmål som skolan formulerat. Hall (1992) uppmärksammar hur den

ökande globaliseringen kan sägas innebära en betydande försvagning av den

nationella identiteten i vår tid, en utveckling där inte minst mediernas funktion

har en framträdande roll. Dessa förändringar sätter också prägel på de samtal

som förs bland eleverna i klassrummet.

Att använda sig av intertextuella referenser visar även på betydelsen av att

mottagaren kan uppfatta, läsa av och tolka tidigare händelser eller texter,

mottagaren är på så vis en medskapare i den intertextuella processen. Att inte få

tillgång till dessa tolkningar uppmärksammar även begreppets exkluderande

funktion. I samband med klassernas redovisningar och analysen av de färdiga

filmerna beskriver en av lärarna sin egen svårighet att få tillträde till de

tolkningsgemenskaper som eleverna delar.

Ofta var det så att kamraterna förstår bättre än vad jag förstod, de

kunde läsa av det liksom. Bildläraren Rita
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Musiken till slutvinjetten i en av filmerna kom på ett avgörande sätt att

konkretisera hur olika tecken omskapas och används som en markör för att

bekräfta och förstärka, delvis nya men också andra betydelser för det europeiska

och det nationella. Vid valet av den svenska nationalsången som symbol för

ställningstaganden för EMU och som ett tecken för det svenska,

uppmärksammades eleverna på hur hymnens betydelse kom att omskapas i

relation till hur andra valt att använda och producera nationalsången, samt dess

relation till EMU-frågan.

Jag sökte på Sveriges nationalsång på Internet och tänkte ladda hem

den. Men hur som helst, jag sökte på Internet och Kazza allt som kom

fram var Patriot.nu. De har spelat in den, nationalsocialisterna. Allting

var så här extrem nazisthöger, antingen väldigt bra eller jättedåligt.

När det var Nazisttypern som hade spelat in det då ville man ju inte ha

med den. Ja det största patrioterna är väl mest emot EMU…

nynazisterna … ja men Sverige och kronan det är ju ett och samma.

Gustav, klass A

Filmarbetet är inte bara ett estetiskt och dramatiskt arbete utan ljudläggningen

av filmen visar på hur teckenanvändningen får en grundläggande betydelse för

hur vi kan betrakta medieringens sociala betydelse. I arbetet med att försöka

hitta en version av den svenska nationalsången som kunde användas i film-

gruppens slutvinjett, omvandlas både upplevelsen och omskapandet av

nationalsångens betydelse för Gustav och hans kamrater. Genom att studera

representationer och handlande inom de diskursiva ramarna kan förändring och

transformationer synliggöras.

We say that all social action is semiotic, and that all semiotic action is

social: that social action changes both the actor and the acted-on or

acted-with. (Kress & Van Leeuwen, 2001a, s. 36)

Jag har genom den multimodala analysmodellen valt att lägga tonvikten på hur

vi kan studera de olika former av omarbetningar och förskjutningar som sker

inom filmernas arbetsprocess. På så vis synliggörs elevernas arbete som en

dynamik mellan subjekt och objektskapande gestaltande. Varje nytt steg i

arbetsprocessen med filmerna erbjuder oss att fokusera på de olika val och

förhandlingar som åskådliggörs genom hur eleverna väljer att konstruerar nya

betydelser i sitt arbete med EMU.
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Euron och kronan

Bild 20. Euron en ljusare framtid Bild 21 . Tänk på Kungen

Kronan och Euron blir i elevernas gestaltningar ytterligare en metafor i EMU-

diskursen. Detta sker bland annat genom att mynten omformas till subjekt –

”mina vänner”. I elevernas filmberättelse transformeras myntet till subjekt där

betydelsen av att konsumera blir till en förlust. Myntet blir till ett tecken för det

välkända, närhet och intimitet som i själva konsumtionsögonblicket går förlorat.

Förlusten blir dock mindre med en euro än vid betalning med de svenska

kronorna. Du mister bara en euro mot annars nio kronor. Att en euro är lika

med nio kronor är en ekvation som återkommer i flera av elevernas filmer,

alltifrån att fungera som en osäkerhet vid betalning: Vad kostar sakerna

egentligen? Blev jag lurad nu? till en överförd betydelse om utbyten av värden

(en euro = en Coca Cola). En rationell diskurs om effektivitet vid betalningar

blandas med känslomässig retorik i form av mynten som subjekt och vänner.

Förlusten kanske uttrycks allra starkast i filmen Tänk på kungen där prinsessan

Viktoria försöker mildra vår monarks förtvivlan över att mista sin bild på euron.

Detta använde eleverna som ett slagkraftigt argument för att behålla den

välkända och trygga kronan. Under den danska EMU-kampanjen var dessa

argument högst påtagliga. I det officiella danska informationsmaterialet för

EMU åskådliggjordes och gestaltades denna diskurs genom ett konkret

bildförslag på den tänkta ”danskeuron”. Den danska drottningen, det nationella

tecknet, var placerad på en sida av myntet och eurosymbolen på den andra

(Frimann-Trads, 2004).
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6.2.3 Genus Subjektivitet

Kategoriseringen av kön är en av de mest fundamentala sorteringar vi gör av

varandra i sociala sammanhang (Harding 1987; Berge, 1997; Lenz-Taguchi,

2005, m.fl.). Under en lång tid har klassrumsstudier visat att barn och ung-

domar är aktiva i konstruktionen av kön, och att deras egna betraktelser och

kommentarer är viktiga element av klassrummets könsbundna samspel

(Bjerrum-Nielsen, 2000). Min ambition är i denna del av kapitlet att kortfattat

belysa några övergripande perspektiv på den genusdiskurs som är framträdande

i min empiri. Detta gäller i relation till både elevernas visuella gestaltningar i

form av val av stil, innehåll och framträdande genrer och i elevernas tal om sin

arbetsprocess. Jag använder omväxlande begreppen kön och genus i min studie.

Att använda sig av genusbegreppet underlättar att på ett systematiskt sätt tala

om manligt och kvinnligt, utan att behöva återföra detta till biologiska

skillnader. En allmän utgångspunkt för feministisk teoribildning är att manligt

och kvinnligt är kulturellt och socialt skapat (Ambjörnsson, 2004, s. 12).

Arbetet med film innebär för eleverna ett kollektivt berättande som präglas av

en förhandlingssituation om vems röst som skall ges tillträde och plats i den

visuella gestaltningen. Några av arbetsgrupperna är blandade med pojkar och

flickor, andra är renodlade pojk- eller flickgrupper. Framträdande i elevernas

filmer är skillnaderna mellan pojkars och flickors sätt att materialisera sina

berättelser (Buckingham, 2003). Elevernas gestaltningar kan betraktas som

olika perspektiv på vilka positioner som pojkar och flickor tilldelas i en social

och pedagogisk praktik som skolan (Davies, 2003).

Bild 22. Tindra, Malin och Ylva
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På min fråga om hur jag skall välja att se på de tre ”brudarna” i filmens

slutvinjett berättar Tindra livfullt hur hon klippt ihop de tre figurerna som

symboler för gruppmedlemmarna, och att ”det bara fanns sådana tjejer i

klipplådans tidningar … förutom bebisar då.”

Det är det som var så kul, att man fick göra vad man ville. Det är en

tacokjol, jag kommer inte ihåg vad jag har för hjälm. Malin är en

Supermodell och Ylva en sån där som pratar i mobil, men det är

absolut inte våra personligheter. Tindra, klass A

Genom ett laborerande med och reproducerande av de bildkoder som utgör

ungdomars visuella kultur prövar och leker flickorna med de förväntningar som

utgörs av vad Drotner (1991) kallar ett ” kulturellt kön” Hon definierar detta

”som olika symboliska uttryck för manliga respektive kvinnliga positioner ” (a.a.,

s. 157). Det kulturella könet är en konstruktion av tecken som återskapas i

konkreta situationer, i detta exempel i elevernas arbete med en propagandafilm

om EMU.

Jag tolkar inte Ylvas, Tindras och Malins bilder av collagets supermodell och

hennes två kamrater som representationer av en idealiserad kvinnlig

positionering. Filmarbetet skapar snarare en möjlighet till ett experimenterande

arbete inom det frirum som estetiska kommunikationsformer erbjuder genom

dramatisering och omskapande processer av olika tecken (Drotner, 1991/2001,

s.113). Drotner menar att ungdomars intresse för estetiska uttryck har att göra

med deras särskilda behov i tonåren, att under deras vuxenblivande, arbetar de

med att skapa sig själva, sin identitet (Drotner, 1991/2001). De estetetiska

kommunikationsformerna blir viktiga redskap på väg mot en kunskap om sig

själv och sin omvärld. Reklam, TV och tidningar bidrar med ett råmaterial av

drömmar och fantasier som kan transformeras genom arbetet med film. Ur det

perspektivet är det av stor vikt av att vara medveten om de olika sätt pojkar och

flickor väljer att ta i bruk estetiska uttrycksformer. Massmedias teckenvärldar

blir jämte förebilder och erfarenheter från familj och vänner, det material som

tillhandahåller en provkarta i spelet mellan skolans instrumentella målupp-

fyllelse och elevernas egen identitetsprövning (Göthlund, 1997). För att tala om

dessa varierande och komplexa sammanhang som bidrar till hur vi formas som

pojkar och flickor, har jag funnit det fruktbart i min analys att använda mig av

Hardings (1987) tre dimensioner av kön. Det individuella, strukturella och

symboliska könet vars konstruktioner samverkar och omförhandlas i en

ständigt pågående praktik. Jag använder definitionen av individuellt kön i
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förståelsen av hur individen socialiseras in i en könsidentitet. Det kan förstås

med hur vi formas av de erfarenheter vi får genom de nära sociala relationer vi

ingår i. Pojkar och flickors liv i samhället och i skolan är format kring den

konstruktion av kön som genomsyrar och strukturerar samhälliga

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Språkets användning t.ex.

hur vi karaktäriserar olika egenskaper, spelar en lika stor roll inom den

strukturella dimensionen som manliga och kvinnliga förebilder vid t.ex.

arbetsfördelningar (Staberg, 1997). Det symboliska könet framträder inte lika

klart. Det gestaltas i tankar och idéer inom till exempel media, för vad som kan

karaktäriseras som manliga eller kvinnliga egenskaper. Skilda stilar, utseenden

och specifika egenskaper knyts till kön, olika skolämnen kan också sägas vara

symboliskt laddade (Berge, 1997). Det är inom dessa symboliska dimensioner

som det även kan bli möjligt att utmana de instabila förhållandena vilka både

kan fungera som erbjudanden och begränsningar för pojkars och flickors

möjligheter att ta plats i skolans genuspraktik.

6.2.4 Sammanfattning Diskurs

I denna plattform har ett antal är framträdande diskurser ur samtliga

filmgruppers visuella representationer och intervjuer lyfts fram. De tre

perspektiven, lärandets och undervisningens kontext, representation och genus

- subjektivitet har specifikt kommit att sätta fokus på ett antal inramningar som

präglat elevernas ämnesintegrerade arbete med film. Arbetslaget och elevernas

arbetssätt är en del av ett diskursivt sammanhang, vilket bland annat präglats av

de estetiska gestaltningars funktion som en sammanhållande faktor för hur

kunskap kan manifesteras. Det är genom att studera hur de multimodala

uttrycken omsätts i handling som den diskursiva praktiken synliggörs. Lärarnas

val av film som representationsform svarar till exempel mot ett förväntat

arbetssätt i arbetslaget. Detta visar även hur de estetiska uttrycksmedlen

betraktas och vad som signaleras i samband med att arbeta ”praktiskt”. Vad som

är påfallande i elevernas filmer är hur de gemensamma associationerna och

referenserna vilar på en rad intertextuella anspelningar. En framträdande

diskurs i elevernas propagandafilmer har skapats genom en opposition mellan

det svenska och det europeiska. Dessa konstrueras genom ett antal

dominerande teman kring Det gemensamma europeiska - Det nationella

svenska, Det säkra - Det osäkra samt den uppdelningen mellan Otrygghet –

Trygghet. Dessa teman visualiseras genom ett antal metaforer för ett

livsstilskoncept, en identitetsbild som bygger på den tråkiga grå svenska till
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skillnad mot den ljusa och lättsamma europeiska kulturen. Diskurser skapas och

återskapas genom det sätt på vilket vi iscensätts som individer inom skolans

pedagogiska praktik eller inom de valda bildgenrer som gestaltas i filmerna. En

dominerande iscensättning är den diskursiva inramningen av kön, vilket i hög

grad präglar hur olika teman kommit att berättas men också hur dessa ger

uttryck för olika manliga respektive kvinnliga positioner.

6.3 Design

Ordet design väcker en mångfald associationer som kopplas till såväl föremål

som handlingar inom skilda verksamheter. Design kan ses som ett

kommunikativt begrepp vilket karaktäriserar möjligheten att presentera och

gestalta något på en rad olika sätt. Det kan även tolkas som ett högst tidstypiskt

fenomen i vår senmoderna tid där begreppet fokuserar den ökande

estetiseringen och kulturaliseringen av såväl artefakter i vårt hem, som hur

politik och ekonomiska förändringar dramatiseras och iscensätts (Featherstone,

1991; Foster, 2002). Design är också ett begrepp som blir funktionellt när vi

väljer att till exempel studera kunskap och lärprocesser. Hur en pedagog väljer

att organisera och presentera ett arbetsområde får konsekvenser för hur det kan

bli möjligt för eleverna att bearbeta och skapa förståelse för det aktuella ämnet

(Kress. m.fl., 2001b.). Elevernas arbete med film genomgår ett antal

produktionssteg, där förhandlingarna om hur filmernas ämnesinnehåll och dess

uttrycksform skall kommuniceras och gestaltas. Inom denna plattform

tydliggörs vad som styrt och reglerat de inledande idéerna för filmerna.

Filmproduktionen är ett ständigt pågående projekt där betydelser och

förskjutningar omformas på en rad olika nivåer genom sociala, kulturella och

kognitiva processer ända tills filmen är färdigproducerad. Inom denna plattform

realiseras diskursen i uttryckets tankemässiga konstruktion. Designplattformen

är ett av de steg där olika former av maktanspråk tydligast fokuseras i elevernas

val och förhandlingar om filmernas berättelser och uttryck. Detta kapitel

kommer att spegla hur elevernas förståelse och tolkning av EMU-materialet

styrs och regleras i relation till de överordnade diskurser som tidigare kapitel

belyst.
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6.3.1 Lärandet och undervisningens kontext

Målet med EMU-uppgiften är att inte bara bearbeta ett ämnesinnehåll utan även

att ge eleverna kunskaper för att hantera filmmediets berättarstrukturer, dess

kommunikativa aspekt. Vad vill jag/vi förmedla för budskap, tanke eller

berättelse i detta förväntade sammanhang? Hur skall detta göras och med hjälp

av vad? På vilket sätt skall innehållet artikuleras och hur organiseras detta på

bästa sätt? Att forma ett innehåll innebär att fatta en rad olika beslut som både

relateras till ämnets innehåll och till dess form, samt till de sociala och kulturella

sammanhang i vilket uppgiften genomförs.

Jag har inte lagt mig i det här alls, jag har gett dem verktygen i början

och visat hur kameran fungerar, dramaturgin och bildmanus-

skrivandet. När man arbetar med film tycker de flesta tycker det är

roligt. De fixar att göra det själva jag behöver inte vara en fröken som

säger så och så, de gör det själva. Jag behöver inte tjata det är

fascinerande, de tar egna initiativ hittar sina egna vägar. De flesta

arbetar självständigt och tar initiativen själva. Bildläraren Rita

Att arbeta med film är något som både läraren och eleverna karaktäriserar som

ett självständigt och relativt fritt arbete. Talet om ”självständighet och frihet”

visar på en rad möjligheter där både lärarna och eleverna kan hitta olika

positioner inom det konkreta filmarbetet. I arbetet med film ryms en rad

olikartade kompetenser, vilket möjliggör varierande erbjudanden för eleverna.

Det finns en rad tänkbara roller både framför och bakom kameran som alla

bidrar till filmens helhetsresultat. Inom själva berättelsen finns också

möjligheter att bilda fiktiva rum och brodera ut spännande historier. För

eleverna blir det även möjligt att lämna klassrummet och arbeta utanför skolans

väggar med olika filmscener. Detta innebär i sin tur att chansen till kontroll är

begränsad för läraren och att eleverna också ges ett större ansvar. En av lärarna

beskriver hur flera av pojkarna, som annars i klassundervisningen haft svårt att

ta ansvar för sina skoluppgifter, just under filmproduktionen varit drivande och

ansvarstagande i filmgruppens arbete.

Till skillnad från ett mer traditionellt klassrumsarbete kan filmarbetet

förändra och förskjuta elevernas möjligheter till erbjudande om ansvar, makt

och kontroll (jfr Danielsson, 1998, 2002). I det fria och självständiga finns dock

en kontrollstation inskriven – arbetet med manus. Manusarbetet är filmens idé

och produktionsmässiga grund och det moment som allra tydligast innefattar en
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rad förhandlingar om hur tolkningen av ”uppgiften” skall organiseras och

utformas. Detta sker i relation till hur elevernas egna idéer kan få utrymmen i

filmproduktionen och till skolans måluppfyllelse, och inte minst i relation till

skolans normer om vad som blir möjligt att gestalta. Grupperna förhandlar

inbördes och försöker komma överens om de idéer som skall överföras till ett

bildmanus vilket i sin tur skall presenteras och godkännas av läraren. Här gäller

det för gruppen att ha motiv och argumentation för sina val och idéer.

Vi skrev bara halva manus för att vi tyckte det var en sådan kort film.

Vi gjorde färdigt det sen efter mycket tjafs med vår lärare. Hon skulle

godkänna det och så när det väl var godkänt och hon förstod det.

Per, klass B

Kontroll är ett nyckelord inom makt och disciplineringsteknologier (Gore, 1998,

s. 235). Övervakning och kontroll är funktioner som sätter gränser och reglerar

tid, rum och våra handlingar. Det är omöjligt att förhålla sig till skolan och dess

kunskapsfrågor utan att anlägga ett maktperspektiv. Makt genomsyrar skolan

som institution, från centrala samhälleliga perspektiv till sättet på vilket

kunskap iscensätts, bedöms och klassificeras (Ingelstam, 2004).

Människor har alltid varit utsatta för olika former av maktprocesser med syfte

att styra våra tankar och handlingar i en bestämd riktning (Foucault, 1993). Men

maktens funktion är inte enbart negativ och förtryckande utan kan möjliggöra

inflytande och kan relateras till begreppet ”frihet”. Ansvar och inflytande är

centrala begrepp i den diskurs som talar om den aktiva eleven som autonomt

och engagerat tar sig an sina uppgifter (Hultqvist & Petersson, 2000, s. 498).

Denna typ av styrning och makt återkommer som referens i samtalet med både

lärarna och eleverna. Det är en tydlig men osynliggjord maktpraktik, där ”våra

nutida erfarenheter av makt rymmer andra former och inslag av styrning som

inte lika lätt låter sig kodas av vår traditionella bild av makt” (Hultqvist, 1995, s.

21).

6.3.2 Representation

Att skapa en handling i rörlig bild innebär att koncentrera framställningen på

vissa centrala aspekter, ett antal tankefigurer som skall väcka ett intresse.

Retoriken är ett pragmatiskt ämnesområde som inte ser en motsättning mellan

bildspråk och verbalspråk (Koppfeldt, 1996, s. 169).

Samhällets medier genomsyras av en rad retoriska figurer inte minst inom

reklam. Det är inte av en slump som lärarstudenten just valt att visa en
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reklamfilm som ett exempel på hur bildberättandet konstrueras. Inte heller är

det så förvånande att reklam, främst i rörlig form fungerar som återkommande

referenser i elevernas samtal om bildkvalitéer och berättande.

Att arbeta med retorik det tycker de (läs eleverna) om. Jag delade upp

dem, ni är för och ni är emot och sen fick de inte säga att åh vad du är

dum eller så, utan de måste ha argument för eller emot. Så fick de en

liten stund på sig att skriva argument. Sen hade vi en riktig debatt, vi

brukar ha sådana annars också, för eller emot skolan till exempel. Sen

så fick de följa debatten i TV och försöka ta reda på varför de tagit

ställning så som de gjort. Läraren Lillian

Den klassiska retoriken innefattar verktyg och olika metoder för att övertala en

mottagare i en kommunikationssituation. Retoriken talar om att smycka och

färga sina framställningar för att rycka med sig sina lyssnare eller betraktare

(Larsen, 1988). För eleverna blir smyckandet och färgandet de karaktäristiska

tecknen som kan konkretisera deras eget ställningstagande. Den officiella EMU-

kampanjens retorik har på olika sätt behandlats av klasslärarna genom muntliga

och skriftliga arbeten. En rad filmer som eleverna gjort bygger på metaforer och

förskjutningar av begrepp från de inledande debatterna hos klasslärarna. Det är

främst tankefigurer och argument som tar sin utgångspunkt i de dikotomier som

jag berört i diskurskapitlet. Från det dominanta temat om euron och Europa

som associerats till det positiva och ljusa, bygger ett gäng pojkar upp en historia

om ett rånförsök hos växlingsbolaget Forex. Rånet misslyckas dock eftersom

kassören bländar rånarna med den nya glänsande euron.

Jag kommer ihåg den där Forex saken, jag minns debatten när vi var i

klassrummet. Det var Ellen hon är för EMU, som skulle komma på det

ett nytt argument för EMU. Det var hon som kom på det där med att

pengarna var så nya att man blir bländad. Då tog killarna det och

gjorde sin rånarfilm. Kattis, klass B

Både uppgiftens innehåll och form härbärgerar en konflikt, möjlig att

dramatisera – Ja eller Nej till EMU. Att använda sig av konflikter som berättar-

grepp är passande för filmens narrativa system (Hansson, Karlsson &

Nordström, 1999, s. 47). Filmarbetet inramas också av en av lärarna

förutbestämd genre, propagandafilm, vars specifika berättarform är tänkt att

realisera elevernas ställningstaganden för eller emot EMU. Uppgiften är på så

vis redan i sin kommunikationsform bestämd av lärarna i arbetslaget. Dock

bildar eleverna själva en rad undergenrer i relation till att propagerandet för Ja
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eller Nej till EMU. Dessa karaktäriseras främst av olika former av

underhållningsgenrer likt, debattprogram, actionfilmer, dokumentärer med

intervjuinslag och reklamfilmer, men också en rad filmer med berättelser och

händelser av ett mer vardagligt slag. Dessa filmer fokuserar specifikt på inköp

och olika former av ekonomiska transaktioner. Eleverna har valt en

utgångspunkt, ett tilltal för sina gestaltningar vilka kan karaktäriseras av olika

genremöten. Hur de olika valen gestaltas visar på vilket sätt eleverna valt att

tolka EMU-uppgiftens fakta och information. Mitt intresse är inte här att

diskutera genrebegreppets klassificeringar eller modeller utan att se hur

genrekonventionernas gemensamma mönster och tilltal kan bli ett hjälpmedel

för att uppmärksamma det dynamiska förhållandet mellan de olika

teckenskaparnas intressen.

Vad som i min tolkning blir avgörande för hur eleverna kan gestalta EMU-

kampanjens fakta och informationsflöde är deras möjlighet att knyta an till

erfarenheter som både kan sägas vara personliga, vardagliga men också

inkludera sekundära referenser från media och populärkultur. Genren som

kommunikationsform blir en av de meningsskapande resurser som finns till-

gängliga för eleverna inom filmarbetet (Kress m.fl., 2001b). För flera av

grupperna, främst pojkarna, är det actiongenrens narrativa form och struktur

som används som ett meningserbjudande för elevernas ställningstaganden i

EMU-frågan.

Elevernas tolkning av EMU-kampanjens retorik gestaltas i berättelser med

namn som EMU-Ellen, Myntrix, Skit i Euron och Forexrånet. I dessa

berättelser väljer de att tolka sin förståelse av EMU-kampanjen som en form av

kraftmätning. Kampen mellan euron och kronan skildras genom en rad

metaforer. Barn och ungdomar skapar likt oss vuxna kontinuerligt metaforer

och i min analys har metaforens betydelse och styrka lyfts fram och synliggjorts

som en del av det meningsskapande arbete som sker inom filmproduktionen.

Metaforen är ett tillgängligt verktyg och en resurs med vilken vi skapar mening

och gör våra alldagliga upplevelser begripliga. Konkreta och fysiska erfarenheter

används för att skapa betydelse och gestalta kognitiva och sociala företeelser.

Johnson och Lakoff (1980) ser metaforen som ett grundläggande mönster för all

mänsklig förståelse. Metaforens huvudsakliga funktion är att visa och samman-

föra en typ av erfarenheter med termer från en annan sorts kunskaper

(Dahlman, 2004, s. 164). Dess betydelse grundar sig i inte bara i hur språket

används utan hur betydelser strukturerar hela vårt begreppssystem och vår

tankevärld. Enligt Johnson och Lakoff (1980, s. 3) är inte metaforen främst en
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del av verbala och skriftspråket utan en del av våra tankesätt och handlande.

Detta får betydelse för hur vi kan tänka kring kunskap och lärande. Filmen

EMU-Ellen är en berättelse som använder superhjältetemat. Det är den

kvinnliga superhjälten Ellen som med sin kvinnliga styrka och mod räddar ja-

sägaren i filmens intrig mot nej-sidans rollfigur och våldsamma angrepp.

Bild 23-24. Bilder från ”Skit i euron”

Skit i euron är en actionhistoria som bygger på polariseringen mellan Sverige

och Europa. Sverige representeras av två våldsamma vikingar som slåss mot en

försvarslös fransman. Filmen Myntrix bygger på samma berättarstruktur och

intertextuella referens både verbalt och visuellt. Slagsmålet mellan den stöddiga

euron och de två kaxiga kronkillarna är en metafor för kampen mellan euron

och kronan. Filmens namn Myntrix kan också sägas vara en form av metonymi.

Namnet konstrueras genom referenser från euron och namnet på pojkarnas

favoritfilm Matrix. Per, Max och Olof gör en film som i sitt sakinnehåll får

symbolisera kampen mellan euron och kronan i EMU-kampanjen. I sin egen

film har de tillverkat rollfigurerna av en bit häftmassa, två enkronor och ett

euromynt för att lätt kunna animera figurernas fightingscener. Pojkarna

använder sig av närmast identiska kameraföringar från filmförebilden Matrix.

De menar själva att de inte behövt titta på originalfilmen då den är så välkänd

för dem att de utan problem kan återge både dialoger och scenklipp. När jag

själv senare väljer att jämföra originalet med pojkarnas film kan jag konstatera

att detta stämmer väl.
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Bild 25. Myntrix av Per, Max och Olof Bild 26. Matrix, 1999, A & LWachowski

I min tolkning av pojkarnas arbete blir Matrix den mest ändamålsenliga formen

och strukturen för deras upplevelse av EMU-kampanjen. Vid första anblicken

kan pojkarnas arbete förefalla eller tolkas som reproducerande eller imitation av

deras favoritfilm, Matrix. Jag menar dock att det är genom att ta i bruk

actionfilmens genre som det blir möjligt för pojkarna att bearbeta och

transformera EMU-kampanjens abstrakta begrepp och betydelser. Det är genom

att eleverna använder sig av teman och tecken från helt andra kontexter som det

blir möjlig att skapa mening för komplexa och abstrakta sammanhang (Kress

m.fl., 2001b).

Det avgörande förhållandet är alltid intresset hos den som producerar

meddelandet, och intressena hos dem som representerar de officiellt

erkända koderna. Att lära sig skriva och kommunicera i största

allmänhet handlar om att förena de två formerna av intresse.

(Kress, 2000, s. 208)

Användningen och återbruket av de populärkulturella uttrycken tolkas ofta i

utbildningssammanhang som opposition och motstånd, att inte göra uppgiften,

att smita. Istället blir det möjligt att uppfatta dessa intertextuella referenser som

några av de tillgängliga resurser, vilka möjliggör för eleverna att skapa mening

och betydelse kring annars ogripbara begrepp och sammanhang.

6.3.3 Genus och subjektivitet

I nedanstående citat beskriver Anna hur en av pojkarna i klassen kan använda

sig av olika uttryckssätt och resurser beroende på i vilken diskursiv praktik han

för tillfället är en del av (Davies, 2003). Citatet innehåller även två återkomm-

ande teman i samtalen om EMU-materialet humor och våld.
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Det är faktiskt så här, om Axel jobbar med killar så blir han blodig och

så där. Men när han jobbar med tjejer då blir det humor.

Anna, klass B

I elevernas egna beskrivningar om vad som initialt haft störst inflytande på

filmernas innehåll och form, framträder berättelser som fokuserar på förhand-

lingar om utrymme, positioner och intressen i relation till att vara flicka eller

pojke. Tidigare forskning visar att pojkar och flickor har olika möjligheter att ta

plats och få tillgång till den offentlighet som skolans klassrum utgör (Rudberg,

1991; Olsson, 2004; Öhrn, 2000; Davies, 2003 ). Dock har flera nordiska studier

under senare år visat på att skolans könsmönster förändras (Öhrn, 2000). Det

är främst flickornas förändrade positioner som uppmärksammats, men också

hur betydelsen av att vara pojke och flicka varierar inom olika sammanhang.

Klassrummet är del av den offentlighet eller den plats som traditionellt utnyttjas

av pojkar för att främst kommunicera med andra pojkar eller få erkännande av

gruppen. För flickorna är den arenan inte lika lätt att få tillträde till eller skaffa

sig en position inom (Bjerum-Nielsen, 2000). Den lilla filmgruppen framträder i

flickornas samtal som ett mindre och tryggt sammanhang för förhandlingar om

filmernas representationer.

Elevernas filmproduktioner skall inte bara kommuniceras i de enskilda film-

grupperna utan skall också i sin slutproduktion redovisas och delges kamrater

och lärare i klassrummets offentlighet. De erfarenheter som eleverna väljer att

lyfta fram i den inledande fasen av arbetet med filmerna varierar från grupp till

grupp. Men allra tydligast är de återkommande beskrivningarna av konflikterna

som framträder i de blandade pojk- och flickgruppernas samtal. Det är olika

berättelser om tjejpakter, makt, hierarkier och olika förhandlingsmetoder som

synliggörs i intervjuerna. I en av filmgrupperna har några av flickorna under

manusarbetet utvecklat en egen strejkstrategi som går ut på att flickorna slutar

prata när de tröttnat på pojkarnas busande och inaktivitet.

Stina: Vi pratade inte med dem. Vi satt och blängde och vägrade prata

med dem.

Lisa: Vad hände då?

Stina: Då frågade de varför pratar ni inte? Och då kunde vi ju inte

svara så vi blängde lite till och så …(skratt) så fattade de att vi var sura.

Då blev de sura för de tyckte ju inte de hade gjort något…

Det hade de ju inte heller (skratt). Utdrag ur gruppintervju
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Eleverna i min empiri är i åldern 12-13 år och befinner sig alla i en form av

”mellanstation” i relation till barnåren och den annalkande puberteten

(Rudberg, 1991). Flera pojkar men kanske främst flickor har dock mognads-

mässigt passerat in i puberteten. En framträdande diskurs hos pojkarna i min

empiri är att karaktärisera flickorna som alltför seriösa och utan humor. Hur

”verkligheten”, det seriösa och den moraliska ordningen skall upprätthållas är

även ett tema som återkommer i lärarnas tal, i relation till hur pojkar och flickor

väljer att gestalta sina berättelser.

Slagsmål och krigen … pojkarna gör ju det och samtidigt så

moraliserar vi ju … ja, det gör man ju i viss mån. Hur förhåller jag mig

till pojkarna och flickorna? Och så indirekt och direkt så uppmuntrar

man ju det där förnuftiga som är moraliskt riktigt och det blir normen

det blir det. Men just i vårt ämne så finns utrymmen att få göra det här

lite grann mer, än jag upplever att det finns i andra ämnen.

Bildläraren Rita

Arbetet med att skapa ett ställningstagande för eller emot EMU inkluderar lika

mycket bearbetande av ämnets karaktär och betydelser som att upprätthålla och

konstruera en social ordning vilken kan bekräfta den egna identiteten. Detta

gäller såväl för pojkar som för flickor. Att själv få möjlighet att skapa berättelser

är en betydelsefull faktor för att bibehålla och etablera den moraliska ordningen,

genom uppdelningen av världen i ”verklighet” och ”fantasi”.

Davies har i sitt arbete med feministiska sagor uppmärksammat hur barn lär

sig att identifiera möjligheter och begränsningar genom berättelser. Hon menar

att ”det påhittade eller orealistiska kan jämställas med det oriktiga”, det som vi

inte kan eller bör göra (Davies, 2003, s. 65).

De slåss mycket på killfilm, man ser att de spelar mycket TV-spel. Det

kanske tjejer också gör, men vi tar ju inte in det i verkligheten.

Katharina, klass B

Berättelser och sagor förser oss med metaforer för hur vi kan handla och förstå

oss själva i den sociala världen. Vilka positioner och relationer blir då möjliga att

skapa genom de olika rådande sociala och materiella resurserna som eleverna

får tillgång till i EMU-arbetet? Jag har här valt att lyfta fram några av de

återkommande teman som blir betydelsefulla för hur pojkar och flickor kan

laborera med såväl definitionen av kön som uppgiftens kunskapsmål.
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Humor och våld

Filmernas gestaltning påverkas av en blandning av regleringar av normer och

kulturella uttryck som också samverkar med tillfälliga och slumpartade

händelser. I analysen av filmerna och elevernas samtal framstår dock vissa

mönster tydligare än andra. Den huvudsakliga skillnaden i filmernas gestaltning

är inte ämnesinnehållet i sig utan vad och hur flickor och pojkar väljer att

fokusera sina berättelser (jfr Drotner, 1996; Buckingham, 2003; Änggård,

2005). Vad är det som gör historien värd att berättas? Var ligger de stora

skillnaderna mellan vad som blir meningsfullt för pojkar och flickor? Vilka

tecken och symboler eller narrativa strukturer inkluderas eller exkluderas för att

synliggöra denna uppdelning? I samband med mina intervjuer har jag berört

frågan om det finns specifika pojk och flickteman inom filmerna och hur de

själva ser på detta. Är det överhuvudtaget är möjligt att karaktärisera dem på

detta sätt? Mina frågor upprätthåller på så vis tudelningen av manligt och

kvinnligt, vilket eleverna Lena och Agnes i sitt samtal också påpekar när de

formulerar sig om de likheter och skillnader som finns mellan pojkar och

flickors olika möjligheter. De visar också på att det inte bara handlar om

begreppsmässiga begränsningar utan också hur de själva är inskrivna i fysiska

mönster i en rad olika situationer (Davies, 2003).

Jag gillar inte att dela upp det i pojk- och flickfilmer egentligen, men

det är väl typ Lisens och deras affär. Det är det där med boan, och allt

är vackert. Och så trippa lätt på tå och så … Vi hade gympan igår, och

då skrek killarna när tjejerna skulle slå – ta kärringträt eller

dasslocket, tjejslag och sånt där. Man blir så jävla trött på det. De

pekar ut en, att nu skall en tjej slå, med det finns ju killar som också

slår så. Agnes, klass A

Betydelsen av olika slagträn omvandlas beroende på om det är flickor eller

pojkar som använder dem. Detta visas även på hur tecken och artefakters

symboliska betydelse omtolkas och förskjuts inom olikartade strukturella villkor

(jfr Harding, 1987). Detta framträder också tydligt när filmernas ämnesinnehåll

och gestaltning skall förhandlas fram inom de olika grupperna. Ett tydligt

mönster i pojkarnas berättelse är hur viktigt det är att berätta något kul och

överraskande och gärna överträffa varandra i frågan om humoristiska eller

våldsamma effekter.

Pojkars och flickors val av olika berättarformer reproducerar på många sätt

de stereotypa könsmönster som omger dem, men blir även viktiga för att

definiera och upprätthålla gränser för vad en flicka och pojke kan vara och göra.
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Det gäller att välja rätt kön och handla därefter (Davies, 2003). Valet av

narrativa strukturer för filmberättandet, filmens design, är ett komplext och

svårhanterligt projekt där det inte bara handlar om att uppfylla skolans

kunskapsmål, utan också att skapa förutsättningar för att utforska olika

identitetsskapande positioner. Därför blir det för många, främst pojkarna i

studien, en enklare lösning att arbeta i separata könsgrupperingar, vilket

Marcus och Christian väljer att formulera som att:

Det är bäst att vara i separerade grupper, tjejer och killar för sig.

Liksom tjejerna vill andra saker, så det blir inget gjort.

Tjejerna vill ha med enhörningar och hästar och ponnies. Marcus,

klass A

Genom valet av berättelsens tema väljer eleverna att visa vem de är och vad som

intresserar dem. Här spelar de intertextuella referenserna en stor roll för vad

som signaleras i form av intresse och karaktär. Marcus och Christian slår fast att

”Marilyn Manson aldrig hade fått vara med” om deras grupp inkluderat flickor.

Hur dessa könstypiska positioner upprätthålls uppmärksammas också av Dyson

(1997) och Änggård (2005) i deras studier av yngre barns könspraktik.

Sebastian och Smilla röstar JA

Det perspektiv som Anna och Klara väljer att anlägga på EMU-frågan

konstrueras inte genom dikotomin mellan det svenska och europeiska. Vad som

istället blir betydelsefullt och kan skapa mening i uppgiften om EMU, blir det

som Marcus och Christian karaktäriserar som typiskt för tjejer, intresset för

djur.

Bild 27 -28 - 29. Stillbilder ur filmen Sebastian och Smilla röstar JA

Vi har försökt komma på något som hundar kunde tycka var viktigt

med EMU. Men vi ville ha med det där med priserna, att allt skulle bli

billigare. Man vet ju inte hur det skulle bli men hade vi fått EMU så

kanske det hade blivit så.

Klara klass B
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I Annas och Klaras fall är det intresset för hundar som realiserar hur det blir

tänkbart att ta ställning till EMU-frågan. Det är genom att ge hundarna Smilla

Latraviata och Sebastian möjlighet att lägga sin röst för ett Ja till EMU. I en

fabelliknande form blir det hundens perspektiv som ger historien betydelse och

mening. När Smilla Latraviata och Sebastian är ute med sina respektive ägare,

diskuterar hundarna med varandra om eurons positiva effekt på priserna för

hundgodiset. De talar också med varandra om vikten av att rösta. Anna menar

att det kanske inte är så övertygande att argumentera för billigare hundgodis

men för dem själva skulle det vara ett argument som skulle locka till ett

ställningstagande, men hon tillägger: ”Göran Persson tänker nog inte i de

banorna”. Det har varit viktigt för Anna och Klara att ge hundarna tydliga köns-

markörer. Flickorna blir i intervjun ivriga att förhöra mig om hur jag uppfattat

röstpåläggen i filmen. De har i den slutgiltiga redigeringen uppmärksammat hur

ljudet och rösterna kan fungera som en förstärkare för det könsspecifika.

Hanhunden får en grövre röst i filmens dialog och den kvinnliga hunden en

tunnare pipig röst. Genom att använda rösten som en semiotisk resurs kan de

artikulera skillnader och följaktligen mening, men för att ytterligare framhäva

det könsspecifika har de medvetet valt att infoga två visuella tecken. Pudeln

Smilla får en rosett medan taxen Sebastian utrustas med en snusnäsduk. Rösten

är en semiotisk resurs som kan användas för att demonstrera en kvalité i en

handling. Klara berättar att rösterna även fungerar som ett ”kulhetsvärde”, vi

ville ha ”komedieaktigt”.

”Ellen har ”killhumor”

Trots att humor och ”kulhetsvärdet” återkommer i både pojkarnas och

flickornas samtal, är det främst ett dominerande tema hos pojkarna. Vem som

kommer till tals och får respons i ett socialt sammanhang hänger till stor del

samman med makt och statusrelationer vilka samverkar med våra kulturella

koder. I filmen om superhjälten EMU-Ellen har gestaltningens form och

innehåll varit föremål för en lång rad diskussioner mellan gruppens två flickor,

Annika och Ellen, och Adam, den enda pojken i gruppen. Adam uttrycker att

han har haft svårt att göra sig hörd i gruppens diskussioner.

Jo, tjejerna vill bara göra sådana filmer som är bra och fina med

sensmoral. Men jag vill göra en film med rolig humor, den skall vara

rolig att se på, man skall inte somna. Adam, klass A
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Han berättar att gruppen så småningom enats om en historia där de alla tre

kände sig nöjda med berättelsen. Det gällde såväl filmens gestaltning som hur

dess ämnesinnehåll kommit att skildras, samt fördelningen av filmens tre roller:

lodaren, offret och EMU-Ellen. Adam redogör för mig hur filmens innehåll och

roller fördelades.

Sen så kom vi på rollerna och det var ganska klart att det var jag som

skulle vara lodaren, för det är ganska ovanligt att det är tjejer som är

det. Ja, jag satt sen ganska länge och tänkte och sen så skall det

komma in en superhjälte, då får det bli Ellen. Adam, klass A

Dyson (1997) beskriver en situation när flickorna var upprörda över att inte

tilldelats några roller i pojkarna superhjältesaga. De tar saken i egna händer och

konstruerar en egen berättelse utifrån ett kvinnligt perspektiv, vilket både

inkluderar action och relationer. Att huvudrollen i EMU-Ellen, den häftiga och

starka superhjälten blev en flicka har inte den emancipatoriska tanke som

redovisas hos Dyson (a.a.) utan är istället frukten av reglerande funktioner för

vad som är möjliga positioner för pojkar och flickor.

Att det är den manliga normen som styr filmernas idémässiga och konkreta

produktion blir än tydligare i samtalen om filmernas kvalitéer och teman. Detta

återkommer i elevernas samtal om en tidigare filmproduktion under årskurs

fyra. I målande och mycket precisa beskrivningar av det tidigare arbetet

framkommer många synpunkter om arbetsfördelningar och bärande idéer för

berättelserna. Adam tillskriver Ellen en god samarbetsförmåga från de tidigare

gemensamma arbetena och att hennes främsta kvalité består av att ha

”killhumor”. Hur humor och skämt gestaltas i de olika samtalen och i det

visuella materialet visar hur pojkar och flickor använder språket på olika sätt i

skilda situationer. Vad som är roligt och vilka ämnen som är möjliga att skämta

om är något som barn lär sig i relativt tidig ålder. Språkhandlingar som skämt

och lek förknippas ofta med pojkar (Ohlsson, 2003). I en studie av förskolebarns

uppfattningar av vad som karaktäriserar manligt och kvinnligt användes ett ord-

test kallat ”bekönade ord”. Resultatet från svaren av barn i 5-6-årsåldern visade

att ordet roligt förknippades av både pojkar och flickor med något ”manligt”

(Einarsson, 1981 i Ohlsson, 2003).
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6.3.4 Sammanfattning Design

Designplattformen har kommit att spegla hur elevernas förståelse och tolkning

av EMU-materialet styrts och reglerats i relation till de överordnade diskurser

som beskrivits i de tidigare plattformerna. En av de centrala aspekterna på hur

filmerna kommit att gestaltats är skillnaden mellan pojkars och flickors olika

intressen. Detta synliggörs i val och förhandlingar om hur ”uppgiften” skall

tolkas och gestaltas. Arbetet med att ta ställning för eller emot EMU inkluderar

lika mycket en bearbetning av ämnesinnehållet som att konstruera en social

ordning, vilken bekräftar den egna identiteten. Genom att välja teman för

berättelserna visar eleverna vem de är och vad som intresserar dem. En rad

filmer bygger på metaforer och förskjutningar av begrepp från de inledande

debatterna hos klasslärarna. Eleverna vidareutvecklar propagandafilmens genre

genom att konstruera en rad olika undergenrer i relation till propagerandet för

Ja eller Nej till EMU. Dessa karaktäriseras av olika former av underhållnings-

genrer som debattprogram och actionfilmer men också en rad filmer med

berättelser och händelser av ett mer vardagligt slag. Vad som i min tolkning blir

avgörande för hur eleverna kan gestalta EMU-kampanjens fakta och

informationsflöde är elevernas möjlighet att knyta an till personliga, vardagliga

händelser men även till referenser från media och populärkultur. De olika

genreformerna fungerar som meningsskapande resurser för eleverna i

filmarbetet.

6.4 Distribution

I detta avsnitt beskriver jag elevernas arbete med filmredigeringen. Redigerings-

arbetet bidrog med ytterligare en dimension till filmernas betydelseskapande

process. Utöver detta breddar jag denna fjärde och avslutande plattforms fokus

genom att diskutera frågor om hur elevers möjlighet till medskapande och

inflytande kan belysas i relation till skolans offentlighet. Sist men inte minst

skildrar jag hur teknik och kön får betydelse för hur filmredigeringens arbete

utvecklades.
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6.4.1 Lärandets och undervisningens kontext

Arbetet med filmproduktionen och EMU-frågan rör vid en av skolans

grundläggande uppgifter, att ge barn och ungdomar en demokratisk fostran. I

läroplanen är ett antal demokratiska principer inskrivna. Dessa grundsatser är

fundamentala för påverkan, delaktighet och ansvar, och de är i allra högsta grad

närvarande inom en rad nivåer av elevernas ämnesintegrerade arbete om EMU.

Möjligheterna för barn och ungdomar att ha ett konkret inflytande i samhället,

inte minst i skolan är något som eleverna uppmärksammar både i arbetets

visuella gestaltningar och i intervjuerna. Pojkarna som producerat filmen Nej till

EMU gör en ironisk kommentar i filmens eftertext. Det är med ett skratt de

riktar sig till filmens betraktare och påminner oss att inte glömma att rösta. De

blottlägger också situationens skendemokratiska innebörd ”att är du barn får du

i alla fall inte rösta ha, ha, ha”. Komik och ironi är två dimensioner av all

humoristisk framställning och även två flitigt använda retoriska grepp i barn och

ungdomars bildskapande (jfr Lind, 1999; Danielsson, 1998).

Skolelever tenderar att pendla mellan att skapa mening och att uppleva

meningslöshet i sina arbetsuppgifter i skolan (Lind, 1999). I EMU-uppgiften

överväger enligt elevintervjuerna, det meningsfulla arbetet. Skoluppgiften

inkluderar både den offentlig samhälleliga diskussionen och samtal hemma i

familjen. För många elever är det föräldrarnas inflytande som kommit att

påverka deras ställningstagande.

Man visste ju inte så väldigt mycket om EMU. För barn vet ju inte så

mycket om EMU även om vi har forskat om det så kan vi ju mycket

mindre än vuxna. Min pappa tyckte till exempel att vi skulle ha gjort

film om något annat istället, för vi tog inte detta på allvar

överhuvudtaget. Jag tror ingen grupp tog detta på allvar. För vi kunde

inte så pass mycket om EMU så det kunde göra en bra film. Så då blev

det skämt i stället. Alma, klass A

Som jag tidigare påpekat i avsnittet om designplattformen är komik och ironi en

viktig utgångspunkt för de berättargrepp som eleverna väljer. Det ambivalenta

förhållandet mellan humorn och det seriösa är något eleverna själva resonerar

om. Humor kan sägas vara ett sätt att förhålla sig till omgivningen och till

uppkommande problem. Den kan fungera som ett motmedel i en stund av

konflikter eller motgångar. För vuxenvärlden är det ofta svårt att tolka och för-

stå humorns potential och kraft i en skolkontext (jfr Lind & Borhagen, 2002).
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Detta ger sig bland annat tillkänna i omdömet från Almas pappa, efter att

föräldrarna fått se elevernas filmer vid ett föräldramöte.

Jag menar att barns och ungdomars användning av humor som berättargrepp

och tolkningsform kan ses som en form av underordningens kommentar. Komik

och ironi blir i elevernas bearbetning av EMU-arbetet en inbjudan till det

oväntade, till det som kan ifrågasättas och kritiseras. Den humoristiska

skildringens många former ger en möjlighet att välja ut en specifik aspekt som

bildar en lek med kontraster av olika kännetecken och utmärkande egenskaper

(Roth-Lindberg, 1995). Underliggande värderingar och normer som finns inom

skolan och vuxenvärlden friläggs genom iakttagelser och avslöjanden. Ironin

innebär ett perspektivskifte där nya möjligheter till tolkningar framträder.

Publiken erbjuds ett friläggande perspektiv, vilket öppnar för nya spänningsfält

där dramaturgi och narration får andra riktningar och motiven transformeras

(a.a.). Det ironiska berättargreppet i film aktualiserar åskådarens roll. Det

inbjuder till tolkning och reflektion av tecken i sofistikerade koder eller

provocerande grepp (a.a.). Ironins perspektivbyten kan bilda ett förbund med

betraktaren men också skapa distans och fungera exkluderande.

En återkommande synpunkt i elevernas tal om sina EMU-filmer är hur

missnöjda de varit över att filmerna blev klara först efter det att

folkomröstningen genomförts: ”Det var tråkigt för EMU-valet hade redan varit

när vi väl gjorde färdigt dem”. För mig framstår deras besvikelse som en viktig

indikation på att det varit ett betydelsefullt arbete för dem. De blev delaktiga i

den offentliga debatt som pågick inte bara i skolan, utan också i det omgivande

samhället.

Skolan är en speciell form av offentlighet, ett slags undantag, en träning-

sarena för det riktiga livet. Men det är trots allt viktigt att inkluderas, att räknas,

vilket flera av eleverna tydliggör genom sitt missnöje med att filmarbetet inte

avslutades innan folkomröstningen. Elevernas filmer ingick som en del av den

offentliga debatten som byggdes upp i media.

När eleven Leif talar om filmen som medium och att ”det inte gör något om

det blir fel” (se sidan 70) blir det för mig en bekräftelse på hur viktigt det är med

kommunikationsformer och arbetssätt som förmår att utveckla och stödja

processer som möjliggör nyfikenhet och en vilja att formulera nya frågor. Hur

EMU-frågan kan undersökas och förstås inkluderar också vilken form vi ger den

och vad formen kommer att betyda för det som skall kommuniceras.

114



105

6.4.2 Representation

När eleverna kom till kommunens Mediacentral hade de med sig sitt inspelade

filmmaterial i form av ett VHS band eller en digitalkassett. Några av grupperna

hade också med sig musik eller annat ljud som de valt att lagra på CD eller

ljudkassett. Uppgiften var att redigera färdigt filmen. Möjligheten var att

antingen klippa ihop scenerna enligt en för gruppen förutbestämd ordning från

filmmanuset eller förändra filmens narrativa struktur. Ett sätt att göra det

senare, är att med hjälp av eftertexter och ljudpålägg förstärka och förskjuta

betydelser. De möjligheter som yppar sig i detta moment, blir uppenbara för

flera av grupperna först när de konfronteras med redigeringens display. I denna

separeras de olika kommunikationsformerna i ljudspår, bildspår, textspår och

en oändlig mängd av effekter och förskjutningar av både ljud och bild erbjuds.

Det blir också möjligt som Tindra, Malin och Ylva upptäcker, att mångfaldiga

originalljudet och bilderna. Det var inte förbrukat utan materialet kunde

återanvändas i all oändlighet, ”det tog inte slut” (se produktionsplattformen). En

annan filmgrupp har redan i det inledande skedet av filmarbetet medvetet valt

att utveckla t.ex. ljud som medium och betydelsebärande tecken i sin

gestaltning.

Jimmy ville ha prat, men vi andra ville istället att man skulle

koncentrera sig på filmen och upptäcka alla detaljer och sakerna.

Istället för att lyssna på rösterna, dialogerna så arbetade vi och

anpassande musiken till miljön. Teo, klass B

Filmgruppen hade en ambition att lyfta fram vissa kommunikationsformers

kvalitéer framför andra. Deras argumentation grundar sig även på hur de vill

erbjuda publiken en möjlig ingång till filmens berättelse. Här finns ett

förtroende och en tillit från filmgruppen i relation till sin åskådare. Eleverna

väljer att ta publikens position och använda sig av sin kompetens som mottagare

för att kommunicera sitt budskap till publiken. Detta skiljer sig avsevärt från

den ”lotsande” inställning som återfinns i filmen Nej till EMU (se produktions-

plattformen), där den visuella gestaltningen tar form genom programledarens

utpekande och verbala förankringar. Hur de olika kommunikationsformerna

ljud, bild och text, blir möjliga att ta i bruk för eleverna, och hur dess

samverkande funktioner kan utnyttjas varierar stort mellan de olika film-

grupperna. Från grupper som i arbetets inledning haft ett relativt oreflekterat

förhållande till filmmediet som kommunikationsform, till grupper som
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utvecklade strategier och medvetna val av olika medium som betydelseskapande

resurser.

Jag är missnöjd med att vi inte använde musik, det var när vi såg hur

andra arbetat med musik, vi tänkte inte på det, det var i jämförelse

med andra som vi förstod och såg hur vi kunde göra. Claes, klass B

Samarbete och interaktion kan ses som en form av förhandling mellan eleverna

och med läraren, vilket genererar nya perspektiv och kunskaper. Att elevernas

får respons på sina färdiga filmer kan aldrig undervärderas. Det är i de

gestaltande processerna i de seende och handlingspraktikerna som kunskapen

kan synliggöras. Tankar och erfarenheter görs tillgängliga för andra att reagera

på och att reflektera vidare med. Tänkandet är socialt. Vi tänker och resonerar

och använder oss av en rad olika kommunikationsformer som redskap för att

kommunicera med andra. Trots filmernas krävande grupparbete och

förhandlingar finns en uttalad positiv syn hos eleverna på att utmanas och

mötas i en interaktiv process. I det prövande och experimenterande

redigeringsarbetet utvecklas hos en av grupperna ännu en kunskap och

erfarenhet från filmarbetet. I filmgruppens slutscen samlas alla medlemmarna i

en gruppbild framför kameran. Denna scen består av en kort filmsekvens som

återupprepas i en ryckig och upphackande sekvens.

Och sen, det där upphackandet … Ja, det var ju så att vi fick göra om

scenen så många gånger. Det blev så många repetitioner för vi höll på

att skratta, så vi fick klippa ihop dem och då blev det liksom att det

”visar” hur det var. Lisa, klass A

Arbetet med redigeringen av filmens slutscen har utvecklat en metakunskap hos

eleverna, då slutscenen kommit att gestalta själva filmproduktionens villkor och

karaktär. Scenen kom att associeras med den hackiga och lite osamman-

hängande arbetsprocess som enligt dem själva präglat filmens produktion. Detta

var inget som gruppen planerat in i sitt ursprungliga manus eller reflekterat över

före eller under inspelningstillfället. Detta blir synligt för dem först i

redigeringsarbetet. Det är på grund av gruppens oförmåga att disciplinera sig

vid inspelningen av slutscenen som filmsekvensens betydelse förändras.

Erfarenheten av arbetet formas till ett verktyg för att utvidga filmberättelsens

slutversion.
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6.4.3 Genus och Subjektivitet

Filmens gestaltning och berättande står återigen i fokus för omförhandlingar

och val när eleverna skall redigera sina filmer på Mediacentralen. Dessa

förhandlingar sker i denna avslutande del av arbetsprocessen genom outtalade

och underförstådda överenskommelser om hur makten över tekniken och

rummet skall fördelas.

Mediacentralens miljö ställer vid första anblicken tekniken i centrum vilket

traditionellt är en manlig domän. De berättelser som framträder i denna del av

arbetet uppenbarar med all önskvärd tydlighet hur pojkar och flickor ges

varierande positioner i arbetet med redigeringen. Med hjälp av positions-

begreppet vill jag rikta uppmärksamheten mot dynamiken i sociala situationer i

en diskursiv praktik, till skillnad mot ett statisk och mer förutbestämt begrepp

som roll (Harre & Langenhove, 1999; Tullgren, 2003). Positionsbegreppet

fokuserar på de ständigt omskapande och omförhandlande möjligheterna.

Eleverna, särskilt flickorna, ger i denna del av arbetet dock uttryck för en relativt

statiskt position i förhållande till de arbetsuppgifter som blir möjliga att utföra

vid redigeringsarbetet. I intervjuerna med pojkarna finns väldigt få beskriv-

ningar av de sociala sammanhangen vid redigeringstillfällena. Pojkarnas

skildringar har handlat om mer tekniska och narrativa problemlösningar. De är

främst flickornas berättelser som bildat underlaget till denna text. I ett antal av

de beskrivningar som flickorna återberättat för mig positionerar de sig själva

som mindre kompetenta i relation till pojkarna vad det gäller den tekniska

hanteringen av filmmediet.

Det var väl inte så svårt att komma överens, han gjorde allt det där,

han är duktig på det där. Ann, klass B

Hur arbetet med filmredigeringen kom att genomföras reglerades även genom

en rad mycket konkreta fysiska förutsättningar hos rummet. Bara en person

kunde sitta framför datorn och redigeringsenheten. Runt datorn fanns sedan ett

antal stolar som var möjliga att flytta. Denna positionering utlöser ett antal olika

beskrivna strategier för fördelning av arbete, makt och ansvar.

Så vi satt och planera allt, men sen vid redigeringen lärde vi oss

ingenting så vi blev lite sura … Det var ju … skratt de var ett antal

platser, vi fick sitta längst bak skratt … då tänkte vi att nu vill vi sitta

längst fram Härmar pojkarna Vadå, vad menar ni? Dom hade tänkt

sitta längst fram hela tiden och vi fick varken se något eller hjälpa till.
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Så vi skulle gå och hämta lite effektljud på CD-skivor, då hade vi precis

fått igenom att vi skulle få sitta längst fram, men då passade de på att

ta våra platser. Katharina, klass A

Utifrån flickornas position vid redigeringstillfället blir tillgången till de olika

kommunikationsformerna till en närmast ouppnåelig praktik. Hur hierarkin

kring datorenheten formeras sammanfaller med Tullgrens (2003) observationer

i sin studie om datorn i förskolan. Hon identifierar tre positioner som möjliga

att inta i förhållande till datorn. Dessa kallar hon ”ägaren, deltagaren och

åskådaren”. Alla tre positionerna ger skilda handlingsutrymmen och möjlig-

heter. Flickorna i min studie beskriver sig oftast som tilldelade en åskådar-

position. Dock pågår ständiga förhandlingar om hur dessa positioner kan

förändras och omdisponeras. Ägarpositionen är i elevernas beskrivningar starkt

förknippad med stolen som finns placerad framför datorn. Stolen är en modell

större än de övriga och har en mjukare stoppning. Denna stol blir ett tecken på

makt men också en möjlig markör för att förskjuta verksamhetens maktbalans. I

en av berättelserna om arbetet vid datorn framgår att Jenny ansvarat och styrt

redigeringsdisplayen under hela arbetspasset. Hur detta blev möjligt beskrivs av

en av gruppmedlemmarna som att;

Mats tog den skönaste stolen fast Jenny fick sitta vid datorn.

Anna, klass A

Stolen blir ett tecken på makt och kontroll och återkommer i flera beskrivningar

om hur till exempel ”Ville kastar sig på stolen så fort gruppen stiger in i

rummet”. Trots att flickorna fysiskt intagit deltagarpositionen runt datorn så

menar några av dem att det var ”tjejerna” som styrde innehållet och berättandet.

”Det var vi tjejer som bestämde och han som gjorde”.

I den Nationella utvärderingen (Skolverket, 2004) uppmärksammas att

pojkars kompetenser inom bildämnet behöver stärkas och att arbetet med nya

medier måste utökas. Jag menar att diskussionen måste fördjupas och inkludera

ett utökat samtal om vad teknik, berättande och kön kan tillföra både flickor och

pojkar som verktyg för sitt lärande. Utifrån mina iakttagelser och erfarenheter

av elevernas beskrivningar av arbetet med filmens tekniska möjligheter menar

jag att det snarare är filmens styrka som medierad resurs, filmens

kommunikativa prägel och möjligheter som måste lyftas fram och stärkas.
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6.4.4 Sammanfattning Distribution

I denna sista analysplattform har omformandet av filmernas slutgiltiga

gestaltning stått i fokus. Detta genom att jag bland annat skildrat hur

filmredigeringen ytterligare bidragit till en transformation av det material som

bildade utgångspunkt för elevernas uppgift.

Genom att lyfta fram vissa specifika kommunikationsformer i redigeringen

blir det möjligt för eleverna att förstärka och förskjuta olika betydelser i filmens

narrativa struktur. I samband med redigeringsarbetet ställs frågor om teknik

och kön på sin spets. En rad mer eller mindre underförstådda strukturella och

symboliska överenskommelser blir dominanta när makten över rummet och

tekniken skall fördelas mellan flickor och pojkar.

En grundläggande aspekt i min studie är elevens möjlighet till delaktighet och

inflytande i den nu skildrade skoluppgiften. Det gäller såväl skolans erbjudande

om att arbeta med en rad olika kommunikationsformer, som inflytande över hur

filmgrupperna valt att gestalta EMU-frågan. Och sist men inte minst möjlig-

heten för eleverna att inom skolans ram delta i en offentlig samhällsdebatt som

berör elevernas egna framtida möjligheter till delaktighet och inflytande i

Sverige och Europa.
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7 Slutdiskussion och resultat

I detta avslutande kapitel summerar och reflekterar jag över de resultat som

framkommit i analyserna. Studiens övergripande syfte har varit att undersöka

hur elever använder sig av främst visuella representationer för att bearbeta och

skapa förståelse i sitt lärande. Med detta syfte har jag analyserat ett ämnes-

integrerat arbete i bild och samhällskunskap i årskurs 6. Utöver de visuella

kommunikationsformerna har jag uppmärksammat på vilket sätt eleverna

använder sig av verbala uttryck, skriftligt material, ljud och musik. Det är

elevernas egna berättelser och erfarenheter från arbetet med rörlig bild samt

deras filmer som bildat utgångspunkten för min analys.

Ett av studiens grundläggande antaganden är att lärande och menings-

skapande sker i interaktion, dvs. genom kommunikativa processer bestående av

olika former av val, förhandlingar, bearbetningar och gestaltningar motiverade

genom individens intressen och lärandets kontext (jfr Kress & van Leeuwen,

2001a; Kress, 2003). Ett antagande är att estetiska kommunikationsformer har

potential att fungera som en frizon för att arbeta i en undersökande och

experimenterande form med möjligheter att koppla personliga relationer och

erfarenheter till fakta och abstrakta begrepp, något som svarar mot individens

behov av mening och sammanhang (jfr Hohr, 1996). Här rekapitulerar jag

studiens forskningsfrågor som de formulerades i kapitel 3.

• Vad karaktäriserar elevernas arbete med rörlig bild?

• Vilka faktorer styr och påverkar elevernas arbete med att konkretisera och

gestalta det insamlande EMU-materialet?

• Vilka betydelseskapande möjligheter erbjuder olika kommunikationsformer

inom filmproduktionen?

• Vilka könsspecifika bilder och berättelser framträder i elevernas filmer?

120



111

7.1 Att sätta kunskap i rörelse

Elevernas filmer kan sägas vara en medierad gestaltning av vad som diskuterats

och behandlats i deras kollektiva bearbetning av skoluppgiften om EMU.

Arbetet kan även betraktas som en tolkning av den offentliga retorik som

präglade EMU-debatten i Sverige under hösten 2003. Studiens inledande

forskningsfråga gäller vad som karaktäriserar elevernas arbete med rörlig

bild. Enligt min mening är samspel och dialog mellan en rad kommunika-

tionsformer framträdande inom arbetsprocessen. Filmarbetets karaktär är

flerstämmig i vidaste mening. Utöver den verbala argumentationen och de

förhandlingar som eleverna varit inbegripna i under arbetets gång använder de

både ljud, bild och sina kroppar som kommunikativa verktyg. Begrepps och

kunskapsutveckling sker genom såväl verbalspråkliga uttryck som i en rad andra

medium. Detta utmanar föreställningarna om de särskiljande processerna av å

ena sidan gestaltande och skapande processer å andra sidan ett lärande som

sker genom kognitiva processer. Genom de multimodala perspektiven menar jag

att det kan bli möjligt att upplösa dikotomin mellan teori och praktik som är

dominerande i utbildningssammanhang. Och istället betrakta olika kommunika-

tionsformer som tillgängliga resurser i ett meningsskapande arbete.

I elevernas egna beskrivningar av arbetet framgår att de går i dialog inte bara

med sina intressen och tolkningarna av skolans kunskapsmål utan i lika hög

grad med bildreferenser från helt andra meningssammanhang. Betydelsefullt

för hur de olika referenserna tagits i bruk är inte dess genretillhörighet utan på

vilket sätt de kunnat tjäna som tillgängliga resurser för elevernas eget

ställningstagande till EMU-frågan (jfr Kress, 2000).

När eleverna talar om filmarbetets kvalitéer poängterar de det prövande och

experimenterande som möjliggörs genom filmmediets karaktär i jämförelse med

andra estetiska kommunikationsformer. I filmarbetet skapades fiktiva situa-

tioner som gav möjligheter till att delta i ett spel med betydelser om gränser för

både kunskap och identitet. Eleverna fick därigenom en chans att utveckla en

annan slags kunskap än de i skolan vanligtvis förekommande s.k. fakta-

kunskaperna som kännetecknas av att vara kontrollerbara och just därigenom

ha en disciplinerande inverkan på deras arbete. I studien har jag visat hur

framträdande de ständiga valen och förhandlingarna är i elevernas arbets-

process, samt hur denna typ av diskussioner försiggår på en rad olika nivåer.

Detta gäller från och med den inledande designen av elevernas filmer till och

med den avslutande produktionen och slutredigeringen. Genom att studera hur
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olika diskurser styr och reglerar elevernas val och förhandlingar har jag påvisat

den komplexitet som utmärker deras arbete med visuella kommunikations-

former.

Jag visar inte bara hur den visuella kulturen fungerar som verktyg att skapa

förståelse och orientera sig i världen med, utan också hur den är en viktig del av

elevernas identitetsskapande praktik. Detta är inget som kan exkluderas från

den målinriktade praktik som EMU-uppgiften ingår i. Det är en del av det

ständigt pågående projektet att skapa och förstå sig själv, i relation till såväl

kunskapsmål som kamrater och lärare i skolan (jfr Drotner, 1991/2001).

Elevernas tal och förhandlande sätter också fokus på möjligheterna att inom

filmarbetet omforma och göra kunskapen till sin egen. Att som elev lära sig att

kommunicera inom ett ämne förutsätter en rad kompetenser, tankar och för-

ståelsemönster för den aktuella situationen och det specifika ämnesinnehållet.

Att ha kunskap i och om något, kan inte frikopplas från de regler och strukturer

som karaktäriserat ämnet i fråga (Säljö, 2000/2003). Lärande blir i

skolsammanhang en fråga om att bli delaktig i diskurser.

EMU-filmerna ingår i en institutionell kontext av styrning och kontroll, där

talet om frihet och ”det praktiska arbetet” i lärarnas och elevernas samtal

framställs som det sammanhållande och i viss mån förlösande för hur uppgiften

kan realiseras. Arbetssättet innebär att lärarens auktoritativa roll på många sätt

avskaffats men att styrning och kontroll utövas genom andra underliggande

diskurser (jfr Hultqvist & Petersson, 2000). För eleverna blir det även möjligt

att lämna klassrummet och arbeta utanför skolans väggar. Detta innebär att

lärarnas kontroll är begränsad och att eleverna ges ett större ansvar. I

undersökningen framgår att elever som annars i traditionell klassrums-

undervisningen haft svårt att ta ansvar för sina skoluppgifter, just under

filmproduktionen varit drivande och ansvarstagande i filmgruppens arbete. Det

nu studerade filmarbetet visar på hur elevernas ges förändrade möjligheter till

ansvar, makt och kontroll över sitt lärande.
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7.2 Högt och lågt

Vad som i min studie framträder som avgörande för hur eleverna konkretiserat

EMU-kampanjens fakta och informationsflöde, är deras möjlighet att knyta an

till personliga erfarenheter och till referenser från media och populärkultur.

Analyserna i denna studie visar nämligen att eleverna kombinerar såväl material

från skolan som vardagliga diskurser med anspelningar från reklam, TV och

film. Genom de multimodala perspektiven och det tvärvetenskapliga fältet

visuell kultur, blir det möjligt att synliggöra hur visuella aspekter i såväl vår

vardag som i skolan utgör betydelsefulla resurser för ett meningsskapande

arbete (Kress & van Leeuwen, 2001a; Kress, 2001b; Rogoff, 1998/2002;

Mizroeff, 1998/2002).

I undervisningen erbjöds eleverna att inte bara utveckla sina kommunikativa

verktyg utan att även ta dem i bruk i ett meningsfullt sammanhang. Olika

aspekter av makt och kontroll blir synliga i analysen av de produktionsvillkor

som präglat elevernas filmarbete. Filmernas gestaltningar har mer specifikt

förhandlats fram mellan skolans kunskapsmål, elevernas intressen och genom

de resurser som filmmediet erbjuder. Vad som kommit att dominera dessa

förhandlingsprocesser framträder mer eller mindre tydligt inom de olika

gruppernas arbete. Det som synes vara en lekfull och experimenterande

berättelse i filmen Familjen Svenssons, visar sig i analysen genomsyras av

övergripande diskurser om disciplinering och effektivitet. I undersökningen

presenteras klassernas lärare främst i studiens metodkapitel. Detta sker i form

av en bakgrundsteckning och rekonstruktion av EMU-uppgiften. Lärarnas urval

av material och organisation av undervisningen har dock en avgörande

betydelse för de möjligheter och begränsningar som präglat filmproduktionen.

Vilken typ av delaktighet elever kan utöva är alltid beroende av de

maktstrukturer som präglar de didaktiska val som läraren gör.

Enligt min mening blir det dock rimligt att se både lärares och elevers

möjlighet till delaktighet och inflytande som ett samspel. Makt kommer till

uttryck i dialogen mellan lärare och elev i olika former av över och under-

ordningar. Inte minst kan det gälla elevernas användning av intertextuella

referenser. Dessa fungerar såväl inkluderande som exkluderande i relation till

såväl andra elever som lärarna. Att betrakta lärare och elever som maktlösa eller
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förtryckande osynliggör en rad diskursiva sammanhang som påverkar den

specifika situation som styr och reglerar klassrummets arbete. Det som i

elevernas filmer verkar vara reproducerande actiongenrer med rånförsök och

fighterscener, visar sig vid en närmare betraktelse också vara en bearbetning av

EMU-fakta och frågställningar om makt och ekonomiska faktorers betydelse.

Detta tydliggör att olika mediebilder i allt större grad blir till konstruktions-

material för elevernas egna syften och berättelser i skolan. Filmernas

sammantagna teman kan beskrivas som en blandning av högt och lågt, komik

och ironi, vilka dessutom innehåller en rad intertextuella referenser. Att ge form

åt något, som i detta fall elevernas propagandafilmer, innebär en omarbetning

av de material som lärarna presenterat i klassrummet. Att tolka och gestalta

detta material betyder att eleverna valt att lägga tyngdpunkt på en specifik

aspekt i sin propagandafilm, vilken skall kommuniceras till läraren och

kamraterna i klassen.

Valet av medium och kommunikationsformer inverkar även på vad som kan

berättas och på vilka aspekter som kan synliggöras. Det är i arbetet med de

specifika representationerna, genom elevernas teckenskapande, som det blir

möjligt att se den förståelse som eleverna utvecklat. Vad som främst kommit att

styra hur eleverna uppfattar fakta och information om EMU, är deras skilda

intressen (jfr Kress, 2000, 2003; Kress & van Leeuwen, 2001a). Detta har mer

specifikt kommit till uttryck genom elevernas val av undergenrer i förhållande

till uppgiftens propagandagenrer. Filmerna bygger på förskjutningar och

omskapande av begrepp och information från de inledande debatterna med

klasslärarna, där folkomröstningens retorik, kampen mellan euron och kronan

strukturerat filmernas gestaltningar.

Konkreta och fysiska erfarenheter omtolkas och ges betydelse genom genrens

och metaforens form. Genren blir en av de resurser som visar på elevernas

aktiva och omskapande arbete (jfr Kress m.fl., 2001b). Den visar på dynamiken

mellan lärarnas urval av material och elevernas representationer. Detta

uppmärksammas även av Kress m.fl. (a.a.) i deras studier av lärande i

naturvetenskapliga ämnen, där genren i de multimodala perspektiven lyfts fram

som en nyckelfaktor för elevernas meningsskapande arbete.

I min studie framstår olika genremöten och metaforer som de mest

betydelsefulla resurserna för eleverna inom filmarbetet. Hundar, hjältar, action

och specialeffekter sammanfogas med ambitionen om att också uppfylla skolans

mål, att göra ”uppgiften”. Visuell kultur har allt sedan efterkrigstiden i

skolsammanhang betraktats som ett hot eller en konkurrent till skolans uppgift
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att ge barn och ungdomar tillgång till god konst och litteratur (Åsén, 1992). I

utvärderingar av skolprojekt med utgångspunkt i konst och kultur

uppmärksammas att dessa arbeten präglas av en ”västerländsk konsttradition”

där populärkulturella uttryck och samtidskonst i stort sett saknas (Hansson &

Sommansson, 1998; Trondman, 1997). Istället utmärks dessa projekt av en

överbryggande funktion, där konst och kultur inte setts som värdefulla i sig,

utan att dess betydelse vilat i en motverkansfunktion (Borhagen & Lind, 2002).

Genom att jag i min studie utgår från vad eleverna sätter i centrum för sina

tolkningar och gestaltningar i det ämnesintegrerade arbetet, blir det möjligt att

få tillgång till en överskridande diskurs. Att skilja på högt och lågt, god kultur

och dålig, media eller konst, formella och informella kunskaper, blir i min studie

inte ett fruktbart perspektiv. Enligt min mening är det genom att undersöka hur

elever använder sig av skilda semiotiska resurser, som det kan bli möjligt att få

en ökad kunskap om hur olika kommunikationsformer är en del av barn och

ungdomars betydelseskapande handlingar, och därmed hur lärande

konstrueras.

7.3 Meningsskapande resurser

Arbetet med film är i allra högsta grad transformativt till sin karaktär. Eleverna

experimenterar med sina representationer och omformar dem under arbetets

gång. Transformationerna tar sig uttryck i såväl bilder som i musiken, talet och

gestiken. Detta berör studiens forskningsfråga om vilka betydelseskapande

möjligheter de olika kommunikationsformerna haft inom filmproduktionen.

Hur eleverna använder sig av t.ex. bild, text eller ljud varierar mellan de olika

filmgrupperna från grupper som i arbetet inledning förhållit sig relativt

oreflekterat i förhållande till de olika kommunikationsformerna, till grupper

som utvecklat strategier och gjort medvetna val vid användningen av olika

betydelseskapande resurser.

I en av filmgrupperna samtalade eleverna om hur olika kommunikations-

former kan dominera och osynliggöra andra uttryck; ”Jimmy ville ha prat, vi

andra ville istället att man skulle koncentrera sig på filmen och upptäcka alla

detaljer och saker”. Dessa elever har inte bara en medveten och begreppsliggjord

kunskap om hur olika kommunikationsformer kan samverka. De har även en

medvetenhet om hur dessa resurser kan motverka varandra och osynliggöra
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andra kvalitéer och perspektiv. Även om detta inte är lika uttalat i andra elevers

samtal är det möjligt att se hur olika kommunikationsformer medvetet används

av eleverna som betydelseskapande resurser i EMU-arbetet. I elevernas

konstruktioner av den dominerande livsstilsdiskursen, som i filmerna bygger på

det tråkiga gråa Sverige i motsats till det glada, effektiva och lättsamma Europa,

används en rad betydelseskapande resurser. För att markera och särskilja de två

bildvärldarna användes ljud och bild. Verbala uttryck bidrar i filmen Nej till

EMU till att etablera meningsfulla sammanhang mellan ord och bild, vilket

pekar ut betydelser som inte är uppenbara i filmbilden. Denna utvidgande

funktion sker inte i filmens visuella ironi utan i dess verbala motsvarighet när

speakerrösten i filmens slutvinjett uppmanar oss att rösta Nej, samt avslutar

med; ”Men ni som är barn får i alla fall inte rösta – Ha Ha Ha”.

I några av filmerna har eleverna i stort sett valt bort de verbala uttrycken. Där

blir det istället möjligt att se hur främst musiken fungerat som förstärkande

markörer vid bildövergångarna, eller som ett medel att rikta uppmärksamhet

mot en specifik händelse. I flera filmproduktioner har färgen utvecklats till ett

betydelsefullt tecken för hur de olika bildvärldarna kan tolkas. Färgens

betydelsebärande funktion genomsyrar filmerna och ger associationer till såväl

miljöer som ett handlande. Kress (2000) uppmärksammar det faktum att barn

och ungdomar använder vad de har till förfogande i sitt teckenskapande. Dessa

resurser är inte givna och kan därför inte omedelbart tas i bruk. Istället skapas

de i en fortlöpande process där eleverna omformar och bearbetar sitt material.

Detta innebär att sinnliga och känslomässiga erfarenheter har betydelse för hur

fakta och information transformeras i ett undervisningssammanhang. Det

överrensstämmer även med vad Mitchell (1995) kallar mixed media, dvs. att det

sällan finns några renodlade kommunikationsformer.

Visuella gestaltningar har i efterkrigstidens diskurser varken setts som ett

medel för kommunikation eller en väg till kunskap. En rad forskare och

debattörer pekar mot detta istället på hur viktigt det är för elevernas lärande att

de kan sätta ord på sin växande förståelse, både skriftligt och muntligt (jfr Säljö,

2000/2003; Dysthe, 2003). Enligt min mening ger dock detta ett alltför snävt

perspektiv på den mångfald av semiotiska resurser som kan tas i bruk och

erbjudas elever i en skolkontext. För att utveckla en medvetenhet om hur inte

bara verbal och skriftspråkliga uttryck kan tjäna som resurser i en

lärandesituation, krävs ett synliggörande av vilka normer som präglar kunskap

och lärande. I undervisningssammanhang reduceras ofta elevers visuella

gestaltningar enbart som del i en individuell personlighetsutveckling. I stället är
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det som jag visar i min studie en mångfald av skilda diskurser som präglar och

styr elevernas arbete med att skapa och kommunicera mening.

7.4 Film – ett sätt att göra kön

I analyserna har jag visat på hur genren formas till en resurs för att bearbeta och

strukturera elevernas ställningstaganden till EMU. Vad som framträder som en

betydelsefull aspekt i min studie i jämförelse med Kress m.fl., (2001b) är att

valet av genre i allra högsta grad präglas av könsspecifika val. I intervjuerna

berättar eleverna hur förhandlingarna om filmernas uttrycksform och ämnes-

innehåll kretsat kring en rad genusfrågor.

Olika teman och tecken används som markörer för att skapa betydelser till

såväl uppgiftens kunskapsmål som kön. Den huvudsakliga skillnaden i filmernas

gestaltning är inte ämnesinnehållet i sig, utan på vilka aspekter flickor och

pojkar väljer att koncentrera sina berättelser (jfr Drotner, 1996; Buckingham,

2003; Änggård, 2005). Jag menar att det är genom valen av berättelsernas tema

som eleverna visar vilka de är och vad som intresserar dem. I dessa val spelar de

intertextuella referenserna en stor roll. Vilka könsspecifika bilder och

berättelser framträder i elevernas filmer? Humor och action fungerar som en

specifik könsmarkör, främst för pojkarna i klasserna. Ett tydligt mönster i

elevernas berättelser är hur viktigt det är att skildra det som är ”kul” och

överraskande, gärna i form av humoristiska eller våldsamma effekter. Pojkar

och flickors val av olika gestaltningsformer reproducerar på många sätt de

stereotypa könsmönster som omger dem, men blir även viktiga för att fastställa

och bevara gränser för hur och vad en flicka respektive pojke kan vara och göra.

Att lyfta fram den dominerande tudelningen om manligt/kvinnligt har för

mig även inneburit en personlig konfrontation med hur väl jag själv är inskriven

i denna diskurs. Detta utmanades ganska direkt av två vältaliga flickor som i ett

av intervjusamtalen ifrågasatte min uppdelning av flickor och pojkar i en av

intervjuerna. Som en följd av att denna dikotomi är så inbyggd i vårt sätt att

använda språket, osynliggörs den mångfald av positioner som egentligen finns

tillgängliga för bägge könen. Att använda begreppen flickor och pojkar som

innefattar både biologiska och sociala aspekter blir givetvis problematiskt i mitt

fall (Davies, 2003, s. 152). Det är inte lätt ide att utmana denna dikotomi, då
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dessa diskurser både organiserar och strukturer vår individuella tillvaro. Ingen

står utanför diskursen som ger kön betydelse i olika former av samspel.

Arbetet med film kan dock omdisponera och förskjuta det Drotner (1991)

kallar det ”kulturella könets” gränser. Inom filmens experimenterande karaktär,

blir det möjligt för eleverna att arbeta med olika strategier för att bearbeta de

motstridiga budskap som ungdomar möter inom de individuella, strukturella

och symboliska aspekterna av kön. Kommunikationsformen i sig ger även

eleverna kontroll över hur iscensättningen av manligt och kvinnligt kan

representeras. I Familjen Svensson blir collagets pappersklipp en möjlighet för

filmgruppen att styra både den kommunikativa och representationella formen

för sitt arbete. I min studie blir det möjligt att se hur pojkar och flickor på

många sätt lever i skilda bildvärldar. Samtidigt präglas skolan av en

förhållandevis könsneutral diskurs som inte uttryckligen gör skillnad på kön.

Enligt min uppfattning gäller detta inte bara grundskolan utan i minst lika hög

grad inom både förskola och högre utbildning. En förklaring till detta skulle

kunna vara den likvärdighetsprincip som dominerat svensk skola under

efterkrigstiden. Detta kan ställas mot det faktum att kön på olika sätt

osynliggjorts i den dominerande diskursen om allas lika värde och rättigheter

(jfr Lind, 2003). I studien framgår tydligt hur pojkar och flickor valt olika

handlingsstrategier för sitt arbete. Framträdande är även hur detta förändras

när arbetet förflyttas till platser och rum där tekniken kom att framstå som en

betydelsefull faktor för berättandet. Detta visar inte bara på att platser och

artefakter utan även skolämnen är mer eller mindre symboliskt laddade. I NU-

03 (Skolverket, 2005) uppmärksammas hur bildämnet är ett av de typiska

”flickämnena” skolan. Detta avspeglar sig även i sammansättningen av de i min

studie undersökta klasserna med inriktning mot estetiska ämnen. Där är

flickorna i klar majoritet. Till skillnad mot detta domineras den studerade

skolans idrottsklasser av pojkar.

Bildämnet är ett av grundskolans ämnen där betygen i jämförelse mellan

flickor och pojkar skiljer sig allra mest, till flickors fördel. Flickorna är mer

motiverade och får bättre resultat än pojkarna (Skolverket, 2005, s. 141). Detta

menar forskarna kan relateras till vad som dominerar ämnets undervisning

(teknikträning för hand) samt pojkar och flickors olika fritidsintressen (a.a.). I

utvärderingen konstateras att pojkar i större omfattning än flickor arbetar med

film och digitala medier under sin fritid, och att denna teknik kan fungera som

en motiverande faktor för pojkar inom bildämnet. En fara i detta resonemang

128



119

blir det som tydliggörs i min studie, att film blir till ett betydelsebärande tecken

för en manlig teknikdominerad domän.

När eleverna arbetade i Mediaverkstaden var det tydligt att se hur

filmproduktionens relativt rörliga könspositioner förändrades avsevärt. Under

arbetet i klassrummet och i andra inspelningsmiljöer kom istället filmens

kommunikativa möjligheter i fokus. Det är filmmediets lättillgängliga teknik

som ger tillgång till en kommunikativ kvalitet, vilket inte minst pojkarna i min

studie framhåller. Det är ett medium med hantverksmässiga krav som skiljer sig

från dem som ställs på t.ex. en tecknad eller skulpterad gestaltning.

Att ge både flickor och pojkar tillgång till film och digitala medier som

betydelseskapande resurser stärker en lärprocess där yttre och inre

gestaltningar ges form. Genom att i en skapande process tolka, organisera och

gestalta ett ämnesinnehåll blir det möjligt för eleverna att ta i bruk sina olika

erfarenheter av vad kön kan betyda i en gränsöverskridande och komplex

kunskapsprocess.

7.5 Avslutande reflektioner

I den inledande bearbetningen av studiens intervjuer kom jag att fascineras av

de detaljerade utsagor som eleverna valde att återberätta om filmarbetets

förutsättningar och genomförande. Framträdande i de muntliga redogörelserna

för EMU-uppgiften var hur väl eleverna kunde sätta ord på sina erfarenheter

från arbetet med film. Det gällde såväl ämnesinnehåll som begrepp, vilka kunde

härledas till det konkreta arbetet med propagandafilmernas gestaltningar. Detta

skiljde sig markant mot de utsagor som gällde beskrivningar av det inledande

arbetet med klasslärarna. Med ett undantag, närmare bestämt elevernas redo-

görelser för den inledande retorik och argumentationsövningarna.

Både filmarbetet och retorikövningarna är en del av en dialogisk kontext.

Mening skapas genom samspel mellan de olika kommunikationsformerna,

mellan elev och elev samt mellan elever och lärare. Förståelsen framträder hos

eleverna i min studie som aktiv och social. Givetvis skulle detta kunna relateras

till att filmerna användes som utgångspunkt för intervjuerna. Men jag fick även

under samtalen mycket precisa redogörelser från elevernas tidigare filmarbeten

i årskurs fyra, vilket i detta fall låg cirka ett och ett halvt år tillbaka i tiden.

Referenserna från detta tidigare arbete gällde såväl praktiska handgrepp, som
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berättelser från förhandlade situationer eller explicita beskrivningar av bild-

illustrationer och detaljer.

Min studie vilar på en tämligen begränsad empirisk grund, den utgörs av ett

strategiskt val av sammanhang, med ett mycket specifikt elevurval. Detta får

givetvis ett stort genomslag i studiens resultat. En rad organisatoriska och

materiella förutsättningar kan sägas vara idealiska för skoluppgiftens

genomförande. Dock framstår en förutsättning tydligare än andra i lärarnas och

elevernas utsagor. Det är möjligheten till ett berättande, ett erbjudande om att

som elev göras delaktig i ett offentligt samtal. Att berätta i bild, musik eller text

ger en möjlighet till att förmedla en önskan eller ett känslomässigt engagemang

av något slag, vilket i sig inte behöver innebära några större ekonomiska eller

organisatoriska förutsättningar. Men förutsättningarna för att barn och ung-

domar kan berätta något om vår samtid är att de känner delaktighet och

inflytande.

I utredningen Kultur och estetisk i skolan länkas demokrati och

yttrandefrihet ihop med ett estetiskt perspektiv (Aulin-Gråhamn & Thavenius,

2003). Skolan betraktas i detta sammanhang som en kulturell mötesplats för

barn och ungdomar. I de samtal och dialoger som uppstår i samband med

elevernas EMU-filmer synliggörs en rad samhälliga och kulturella förändringar.

Det är just dessa förändringar som gör skolan till en viktig mötesplats för att

bearbeta erfarenheter och kunskaper ur en rad perspektiv (a.a.). Genom att visa

på hur mening och tolkningar struktureras och inom vilka ramar betydelser

skapas och produceras, blir det möjligt att se elevernas filmer som en plats för

förhandlingar och utmaningar av normer och värden. I det nu studerade

ämnesintegrerade arbetet är det elevernas filmer som håller samman

upplevelser och erfarenheter från skilda sammanhang till en meningsfull helhet.

Trots det kan elevernas ämnesintegrerade arbete sägas rymma tudelningen

mellan kunskapsprocesser som präglas av faktainlärning och de estetiska

processernas fokus på form, utförande och material. I studien riktar eleven Teo

kritik mot hur ”det praktiska” i klassernas arbete skall integrera klyftan mellan

teori och praktik, mellan tanke och handling. Dessa diskurser poängterar

avslutningsvis några oproblematiserade frågeställningar i min studie. Är det

ämnesintegrerade arbetet en form som skall fyllas med ett innehåll? Är det

överhuvudtaget möjligt att skilja arbetets form från dess innehåll? Detta sätter

fokus på en långt större diskussion om förutsättningar för undervisningens

innehåll och arbetssätt.
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I det nu studerade skoluppgiften var den formgivande praktiken, elevernas

filmer, redan från början en samordnad del av arbetet. Formens betydelse-

skapande var en integrerad aspekt av elevernas kunskapsprocess. Detta

uppmärksammar den kompetens som krävs för att elever inom skolans ram

skall få möjlighet att utveckla sina färdigheter inom det visuella området. Vad

har t.ex. det vidgade textbegreppet konkret inneburit för arbetet med

multimodala uttryck i ett undervisningssammanhang? Dessa frågeställningar

lämnas nu här obearbetade men öppnar för nya framtida perspektiv inom

ramen för mitt studerade forskningsfält.

Att försöka fånga de komplexa processer som lärare och elever dagligen befinner

sig i är närmast en omöjlighet. Däremot är det nödvändigt och genomförbart att

via olika perspektiv belysa de didaktiska val som skolans aktörer är inbegripna i.

Detta i syfte att vidga och skapa förståelse för, som i mitt fall, elevers arbete med

främst visuell kommunikation.

Min studie kan sägas innefatta ett teoretiskt perspektiv på lärande som något

diskursivt. Att använda sig av en diskursiv ansats för att analysera bilder och

samtal innebär att analysera vad som är möjligt att uttrycka, och vad som är

möjligt att "göra", alltså hur vi handlar och upplever att vi "kan vara". Synen på

villkoren för lärande utgår i diskursteoretiska sammanhang inte i huvudsak från

utvecklingspsykologiska och individuella faktorer, utan lärandet förutsätter

kommunikation och interaktion i sociala sammanhang.

Till skillnad mot mer lingvistiskt orienterade kommunikationsstudier har jag

i min studie velat lyfta fram andra kommunikationsformers betydelse för

lärande och meningsskapande. Genom mitt val av multimodalitet som teoretiskt

perspektiv har det varit möjligt att hävda att vi ständigt är omgivna av och

använder oss av en mångfald av olika kommunikationsformer för att skapa

mening. Min förhoppning är att denna undersökning kan bidra till ett fördjupat

samtal om dessa faktorers betydelse för elevers möjligheter att delta i skapande

och kommunikativa processer i ett undervisningssammanhang. Arbetet med

studien har gett en mångfald av uppslag till vidare forskning, detta gäller inte

minst begrepp och teoriutveckling av de multimodala perspektiven.
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att representera och kommunicera arbetets ämnesinnehåll. Uppsatsen

vänder sig till läsare som är intresserad av elevers bildarbete i en skol-

kontext, estetiska lärprocesser, film– och mediepedagogik, multi-

modalitet, didaktik och pedagogik. 
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